
 

  

 

 

 

Ontwikkeling van leerlingen op de basisschool 

4-6 jaar 6-9 jaar 9-12 jaar 

Kleuters leren met lijf, hart en hoofd tegelijk.  
 
De motoriek staat in nauw verband met de 
ontwikkeling van andere gebieden.  
Bewegen en leren gaan samen. Woorden 
ondersteunen met bewegingen is effectief voor het 
leerproces van kleuters.  
 
Waarnemen met ogen en oren hangt sterk samen met 
taalontwikkeling.  
 
Kleuters zijn meer visueel ingesteld dan auditief. 
Gesproken woord ondersteunen met beelden werkt 
goed. 
 
Ze hebben nog moeite met hoofd- en bijzaken 
onderscheiden.  
 
Kennis verschuift van passief naar actief. Ze kunnen 
steeds beter dingen onthouden op een geordende 
manier.  
 

Ontwikkeling van fijne motoriek (zoals techniek van 
het schrijven).  
 
Visuele waarneming ontwikkelt zich in deze periode 
sterk.  
 
Tekenontwikkeling is belangrijk: een bloeiperiode van 
expressiviteit. Laat ontwikkeling zien in motoriek, 
waarnemen en emoties.  
 
Leerlingen gaan filosofische vragen stellen niet zozeer 
om het antwoord maar om het stellen en overdenken 
van de vraag.  
 
Abstract denken wordt ontwikkeld. Leerlingen kunnen 
zich iets voorstellen zonder het te zien. Stimuleren 
door vragen te stellen. 
 
Leerlingen kunnen steeds beter zelfstandig werken 
aan taken.  
 
Metacognitie begint zich te ontwikkelen: ze zijn 
gevoelig voor het aanleren van leer- en 
geheugenstrategieën. Voorkennis activeren is daarbij 
belangrijk.  
 

Fysieke ontwikkeling: begin van de 
adolescentie/puberteit heeft veel invloed op 
emotionele, sociale en identiteitsontwikkeling.  
 
De invloed van de groep wordt groter. 
 
Ontwikkeling vermogen tot zelfreflectie.  
Bewustwording van emoties en het onder woorden 
brengen.  
 
Ontwikkeling besef van eigen verantwoordelijkheid. 
Leerlingen worden gevoelig voor kennismaking met 
variëteit aan waarden en normen en leren een eigen 
mening te ontwikkelen.  
 
Cognitief ontstaan grote onderlinge verschillen tussen 
leerlingen. Differentiatie wordt meer noodzakelijk.  
 
Leerlingen worden steeds beter in abstract denken. 
Wel gerelateerd aan concrete situaties en gerelateerd 
aan voorkennis.  
 
Beter in hoofd- en bijzaken onderscheiden.  
 
Aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als 
informatie verzamelen, vragen stellen, onderzoeken, 
rapporteren, presenteren, beredeneren, verbanden 
leggen, plannen en samenwerkend leren.  
 


