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De gouden haan uit het project ‘Op de toren zit een haan’ is van de kerktoren gewaaid en 
komt terecht in de zandbak van het schoolplein en uiteindelijk in de huishoek van de klas. 
Met Hubertus, de gouden haan, gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op ontdekking in hun 
eigen omgeving. Ze worden gewezen op vormen, structuren, kleuren, bouwwerken en 
struiken waar ze anders vrolijk iedere dag aan voorbijlopen. De schoolomgeving wordt 
ingezet als leerinhoud. Ze ontdekken de rijkdom van hun eigen omgeving. Met het project 
‘Op de toren zit een haan’ valt dan ook veel te ontdekken van de omgeving rond de school.

terwijl ze dichtbij hun eigen wereld blijven? En 
op welke wijze zorg je voor een volwaardig leer-
proces? Ontdek didactische uitgangspunten én 
uitdagingen die onlosmakelijk zijn verbonden met 
omgevingsonderwijs voor het jonge kind. 

Op een ladder in de klas
Een eerste uitgangspunt is ruimtelijke oriënta-
tie. Die start bij jonge kinderen wanneer zij zich 
bewust worden van hun eigen lichaam en de 
plaats die zij innemen tussen andere mensen en 
objecten in hun omgeving. In de eigen (school)
omgeving, maar ook in hun fantasiewereld van 
spel, kunnen kleuters op een veilige manier deze 
ruimtelijke oriëntatie ontwikkelen. Daar wordt 
in deze methodiek de nadruk op gelegd. De 
wereld van bovenaf verkennen, is een manier om 
afstand te nemen en daardoor beter verbanden en 
structuren te ontdekken. Je laat de kleuters bij-
voorbeeld in de klas bovenop een ladder staan om 
de plattegrond van het lokaal te beschrijven. Of je 
gebruikt Google Maps om de huizen en straten 
rondom de school te bekijken (zie ook het kader 
‘Gebruik Google Maps’ op de volgende pagina). 
Binnen in het schoolgebouw verken je de ruimtes. 

Met het project ‘Op de toren zit een haan’, 
ontwikkeld in opdracht van Erfgoed Brabant, 

maken jonge kinderen een begin met ‘het leren 
lezen’ van hun eigen omgeving. Ze zetten een eer-
ste stap op het pad van erfgoededucatie door het 
leren benoemen van bijzondere objecten of land-
schapselementen in en om de school. Dit leerdoel 
voor het jonge kind uit Wijzer met erfgoededucatie 
(De Regt, Zeeman, Van der Heijden, De Nigtere, 
Schuster, & Uijtdewilligen, 2014) is op praktische 
wijze vertaald in een systematische aanpak voor 
leerkrachten. Hoe leer je stapsgewijs jonge kin-
deren ontdekkingen te doen in hun gebouwde 
en natuurlijke schoolomgeving? Welke woorden 
leer je ze daaraan te geven? Hoe prikkel je hun 
nieuwsgierigheid? Kun je hun grenzen verleggen 

kunst & cultuur

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie wordt in dit artikel ingekleurd als vorm van 
omgevingsonderwijs. De focus ligt op het ontwikkelen van de 
ruimtelijke oriëntatie, wat een belangrijke rol speelt bij het grip 
krijgen op de gebouwde en natuurlijke omgeving. Het project 
‘Op de toren zit een haan’ is een aanvulling op erfgoedprojecten 
voor jonge kinderen waarbij de begrippen ‘bewaren en verza-
melen’ en ‘vroeger en nu’ al centraal staan. Erfgoededucatie 
is gericht op het leren waarnemen, herkennen, verklaren en 
waarderen van sporen. Sporen van vroeger die je nog steeds 
kunt terugvinden in voorwerpen, verzamelingen en collecties, 
gebouwen, verhalen, bijzondere plekken en in het landschap. 
Denk aan een monumentale boom of een molen. Sporen die in 
de tijd en in de ruimte worden geplaatst. Kennis van het lokale 
erfgoed en de bijbehorende verhalen dragen bij aan het cultu-
reel bewustzijn van het kind.
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Hubertus, de gouden haan, in de hanenhoek

>>

inlevingsvermogen. Dit zorgt voor grip op de eigen 
omgeving. De praktijk laat zien dat de aanpak 
met een personage de kleuters laat spelen met 
hun fantasie en de werkelijkheid. Het kind met 
de hanenmuts op wordt door de anderen direct 
aangesproken als Hubertus. Al snel klinkt in de 
klas: ‘Hup Hubertus!’ of ‘Hé haantje.’ En tevens 
herkennen de kinderen de werkelijkheid: ‘Ik woon 
in een huis en in onze tuin zie ik iedere dag de 
gouden haan op de torenkerk.’ 

Woorden geven aan je omgeving
Erfgoed in de eigen omgeving is het erfgoed dat 
in het heden voor kleuters waarneembaar is. 

Buiten zoek je op het schoolplein naar het laagste 
punt of het hoogste uitkijkpunt. Ook kijkplaten 
vormen een vruchtbare start voor ruimtelijke 
oriëntatie met kleuters: aandacht voor details, 
het herkennen van de dagelijkse omgeving, een 
verwijzing naar bijzondere objecten en landschap-
selementen en het oefenen van hun geografisch 
vocabulaire. ‘Hoe kom je van de bakker naar de 
molen?’, ‘Kun je om de kerk heen lopen?’, ‘Wat 
gebeurt er in het gebouw achter de school?’, ‘Is de 
rivier dichtbij of ver weg?’ En hoe langer je kijkt, 
hoe meer je ziet.

Op stap met Hubertus
Het aanspreken van de verbeeldingskracht is een 
ander element dat verbonden is aan omgevings-
onderwijs voor het jonge kind. Daarom is bij het 
project ‘Op de toren zit een haan’ gekozen voor 
een personage, in dit geval Hubertus de gouden 
haan. Hubertus wijst de kinderen de weg in 
hun omgeving. De haan op een torenspits heeft 
immers het beste uitzicht over de omgeving 
en staat voor waakzaamheid. In de verhalen 
en opdrachten zet hij aan tot verwondering, 
roept vragen en emoties op en vergroot het 

Gebruik Google Maps
Zoek met behulp van Google Maps de school en het schoolplein op. Wat 
kunnen de kinderen herkennen? Zie je de straten rondom de school? Kun je 
zien wat er op het schoolplein staat? Wat hebben we gezien tijdens de ont-
dektocht? Wat valt op? Wat is groen? Welke kleuren zie je nog meer? Waar 
gaan de straten rondom de school naartoe? Dit zijn vragen die helpen om 
afstand te nemen en structuren te leren zien van bovenaf.

23HJK oktober 2017



Wat zie je vanuit het klaslokaal? Wat neem je waar 
vanaf het schoolplein? Wat kun je in de buurt 
rondom iedere school ontdekken? Welke woor-
den geef je daaraan? Onderscheid is gemaakt in 
objecten in de openbare ruimte, in de gebouwde 
omgeving en landschapselementen. De begrip-
pen zijn vertaald naar woorden die te begrijpen 

zijn voor kleuters. Dit heeft 
geleid tot 25 woordkaartjes 
met woorden als: boom, dak, 
deur, gras, hek, hok, struik, 
weg, raam, school, rand, sloot 
en huis. Met de woordkaartjes 
kunnen leerlingen de begrip-
pen herkennen, benoemen 
en leren lezen. Ze sturen het 
ontdekkingsproces en geven 
aanleiding tot taaldenkgesprek-
ken. Leerkrachten die gewerkt 
hebben met deze aanpak van 
erfgoededucatie in de eigen 
omgeving geven in evaluatie-
interviews aan dat de woorden-
schat van de kinderen wordt 
vergroot en verrijkt. ‘Kleuters 
leren elementen in hun eigen 
schoolomgeving te benoemen. 
Dat gaat vanzelf met deze aan-

pak. Ze hebben bijvoorbeeld een gesprek over een 
stoeptegel’, zegt een leerkracht. Een andere leer-
kracht zegt: ‘De nieuwsgierigheid van de kleuters 
wordt aangewakkerd en de hele dag door zien ze 
van alles wat te maken heeft met de woorden en 

begrippen die ze hebben geleerd en continu willen 
ze dit benoemen.’

Stap voor stap
Het ontdekken van de eigen omgeving vindt plaats 
van binnen naar buiten en gaat steeds een stapje 
verder. De ontdekkingstocht in de eigen omgeving 
begint bij het kind zelf en verloopt daarna in gro-
tere cirkels om het jonge kind heen. De leerlingen 
gaan niet alleen op ontdektocht in het klaslokaal, 
in het schoolgebouw en op het schoolplein, maar 
ook in de buurt rondom de school en bij erfgoed 
in de buurt. Het systematisch onderzoeken van de 
eigen schoolomgeving vraagt om het herhalen van 
stappen en ontdekactiviteiten. In iedere les wor-
den dezelfde stappen gezet. De voorkennis wordt 
geactiveerd door het introduceren van een picto-
gram, een energizer, een verhaal met een kijk-
plaat en het gebruik van woordkaartjes. Het zinvol 
beleven wordt ingevuld door een ontdektocht met 
een lied en het spel ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet?!’ 
en gerichte opdrachten van Hubertus. Het omge-
vingsboek (zie het kader 'Introduceer het omge-
vingsboek' hiernaast voor meer informatie) wordt 
gebruikt voor de reflectie: wat hebben we ontdekt 
vandaag? Deze opzet is gebaseerd op het theore-
tisch kader voor erfgoededucatie (De Langen, De 
Regt, & Zeeman, 2008). Erfgoededucatie kent een 
eigen didactiek. De basis wordt gevormd door de 
essentiële stappen in een volwaardig leerproces 
voor erfgoededucatie: activeren van voorkennis, 
zinvol beleven en reflecteren. Volwaardige leerpro-
cessen realiseer je door bepaalde psychologische 
functies te vervullen, de zogenaamde leerfuncties. 
Onderwijs over erfgoed versterkt het leerproces 
als recht wordt gedaan aan drie soorten leerfunc-
ties: de voorbereidingsfunctie (het activeren van 
de voorkennis), de verwerkende leerfunctie (het 
beleven van het erfgoed) en de regulatieve leer-
functie (de reflectie). Voorbereidingsfuncties zijn 
cognitief en affectief van aard. Denk bijvoorbeeld 
aan het motiveren, maar ook het vooraf geleerde 
in herinnering brengen. Verwerkingsfuncties zijn 
gericht op het begrijpen, herkennen en integreren 
en toepassen van informatie. Om het verloop van 
het eigen leer- en denkproces te kunnen regu-
leren, zijn regulatiefuncties van belang. Het zijn 
metacognitieve vaardigheden die helpen om het 
geleerde te ordenen en hieraan betekenis te kun-
nen geven. 

Taaldenkgesprekken
Erfgoededucatie draait om betekenis verlenen. 
Om betekenis te kunnen verlenen, vormt het uit-
wisselen van elkaars ervaringen en verhalen in het 
leerproces een wezenlijk onderdeel. Taal en den-
ken zijn met elkaar verbonden. Erfgoededucatie 
kan leerlingen leren om hun waarnemingen, 
denkstappen en meningen goed onder woorden 
te brengen. Door uitdagende gesprekken waaraan 
leerlingen actief meedoen, worden kinderen aan 

Wat is de eigen schoolomgeving?
Het begrip ‘omgeving’ verwijst naar 
zowel de fysieke, sociale als culturele 
omgeving van het jonge kind. Het zijn 
de straten, de gebouwen en het land-
schap, maar ook de gemeenschap 
waarin het kind leeft, de taal die 
wordt gesproken, de muziekschool, 
de bibliotheek of de sportclub. Al 
deze elementen vormen samen de 
leefwereld waarin de kleuter zich 
dagelijks beweegt.

Introduceer het omgevingsboek
Door het maken van een omge-
vingsboek kun je de opbrengsten 
van lessen over je eigen omgeving 
zichtbaar maken. Met tekeningen, 
citaten van leerlingen, werkbladen, 
werkjes en foto’s vult zich een 
boek waarin het volgende duidelijk 
wordt: wat hebben we ontdekt van-
daag? Door het samenstellen van 
het omgevingsboek komt ook het 
samenwerkend leren tot zijn recht. 
In tweetallen praten de kinderen over 
wat ze deze les ontdekt hebben. Ze 
bedenken wat in het boek komt. Geef ze één minuut denktijd en twee 
minuten praattijd met elkaar. Daarna inventariseer je samen hun ont-
dekkingen. De inhoud van het boek is een stimulans voor taaldenkge-
sprekken met de leerlingen, maar het is tevens een communicatiemid-
del naar collega’s in het team en naar ouders. Werk het boek eventueel 
verder uit met andere dimensies van de eigen omgeving: ontdekkingen 
uit de natuurlessen rondom de school, de verkeerslessen of het bezoek 
aan het lokale museum, theater of bibliotheek. Geef het boek een vaste 
plek in de klas.

Een omgevingsboek
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het denken gezet. We zien leerlingen een heel 
gesprek hebben over het deurtje van een oude 
kast. In het competent worden in het waarnemen, 
herkennen, verklaren en waarderen van het 
erfgoed vormen deze leergesprekken een belang-
rijke rol. 

Volwaardig leerproces
Een methodische aanpak van het leren lezen en 
het benoemen van de eigen omgeving schuilt in 
aandacht voor ruimtelijke oriëntatie, het aan-
spreken van de verbeeldingskracht, ruimte voor 
het doen van ontdekkingen, het stimuleren van 
taaldenkgesprekken en het gebruikmaken van de 
drie leerstappen die zorgen voor een volwaardig 
leerproces van je erfgoedlessen. Daarmee open je 
samen met de kleuters letterlijk nieuwe deuren. 

Met twee woorden spreken
Hubertus is een deftige haan die altijd met 
twee woorden spreekt. Op deze manier 
kunnen de eigenschappen van bijzon-
dere objecten of landschapselementen 
benoemd worden. Denk bijvoorbeeld aan 
een grote boom, ijzeren paal, lage muur, 
groen hek of zware deur.

Een kijkplaat bij het project  
‘Op de toren zit een haan’

© Karin de Groot
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