
Het denken van jonge kinderen stimuleren  

(Haywood, Nyborg) 

dagopleiding 

Kort: 

Jonge kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd cognitieve vaardigheden. Dat is 

heel belangrijk als ze, eenmaal in de lagere school, willen meekunnen in de 

aangeboden leerprocessen. Leerkrachten kunnen hen daarbij goed 

ondersteunen. Wat moet worden aangebracht en ingeoefend en hoe dat kan 

gebeuren, zijn de thema’s van deze studiedag. 

Van bij de geboorte ontwikkelen kinderen cognitieve vaardigheden. Al vrij vlug 

leren ze om die in te bij het oplossen van problemen en opdrachten. Carl 

Haywood beschrijft in zijn denkprogramma ‘Bright start’ welke de belangrijkste 

cognitieve vaardigheden zijn die kinderen tussen 3 en 8 best goed ontwikkelen: 

zelfregulering, rolneming, getalbegrip, vergelijken, classificeren en klasseren, 

ordenen en uitsluiten. Tijdens deze studiedag krijgen de deelnemers inzicht in de 

verschillende stappen die moeten worden gezet om deze cognitieve 

vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Nyborg ontwikkelde zijn 

conceptonderwijsmodel. Hij maakte ons duidelijk dat kinderen nood hebben aan 

veel en duidelijke concepten om de wereld rondom hen te kunnen begrijpen. Hij 

beschrijft niet alleen de concepten op zich, maar leert ons ook hoe we ze met 

jonge kinderen aanpakken.  

Leerkrachten geven onbewust constant opdrachten waarbij kinderen deze 

cognitieve vaardigheden moeten inzetten. Door dit naar het niveau van 

bewustzijn te brengen leren de kinderen er mee over nadenken. Zo komen we 

ook in de kleuterklas tot ‘leren leren’.  

Tijdens deze studiedag worden de inhouden duidelijk gemaakt adhv veel 

oefeningen, zowel op kindniveau als op het niveau van de deelnemers zelf. De 

deelnemers leren hoe ze het vele goede werk dat ze al doen op een hoger 

leerniveau kunnen brengen. 

Doelgroep: 

• Leerkrachten kleuteronderwijs en 1e graad basisonderwijs 

• Leerkrachten buitengewoon basisonderwijs 

• Zorgcoördinatoren, ondersteuners, therapeuten 

Prijs: € 540,00 (verplaatsingsvergoeding inbegrepen) 

Lesgever: Albert Janssens 

o Onderwijzer in gewoon en buitengewoon basisonderwijs (type 3) 

o Vormingswerker sinds 1992 

o Trainer Feuerstein, Haywood 

Aanvraag indienen via mail: mail@CeSMOO.be 
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