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Aanleiding 

Het viel mij op dat er de laatste jaren veel ontwikkeling is binnen het opbrengstgericht werken. Bij 

het organiseren en ontwerpen van activiteiten moeten we denken aan het stellen van leerdoelen, 

ontwerpprincipes, uitvoeren van de activiteiten aan de hand van didactische werkvormen, 

kennisbases, evalueren van de activiteit, doelen bijstellen en suggesties doen voor de volgende 

leeractiviteiten. Dit is natuurlijk heel interessant en later kom ik er op terug dat ik hier achter sta. 

Toen kwam het thema Sinterklaas aan bod. Op veel scholen komen de knutselwerkjes van de site 

Pinterest snel naar voren om de school te versieren. Wat is hiervan de leeropbrengst voor de 

leerlingen? Wanneer is een piet goed genoeg? Hoe koppel je dit aan de kennisbases? Allemaal 

vragen die door mijn hoofd bleven spoken.  

Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van volwassenen op het creatieve proces van kinderen. 

Sabine Palmer en Annet Wetering (2020) hebben een boek geschreven, Dag kleurplaat Hallo eigen 

ideeën, over het aan de slag gaan met creativiteit met kinderen, zonder een voorbeeld te gebruiken. 

In een artikel over het boek voor het magazine ‘Kinderopvang’ omschrijven zij dat volwassenen veel 

invloed hebben op het creatieve proces van kinderen en daar zelf geen idee van hebben (Palmer & 

Wetering, 2020).  

Ik ben in gesprek gegaan met mijn mentor, een vak expert van de pabo binnen het domein 

beeldende vorming en ik ben zelf eens goed na gaan denken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het thema 

Sinterklaas in de bovenbouw een uitdagende sfeer krijgt? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerlingen 

leeropbrengsten halen uit een Sinterklaas gerelateerd product? Welke vakken kan ik hier nog meer 

aan koppelen?  

Ik ben tot de volgende leervraag gekomen: ‘’Op welke wijze kan ik ervoor zorgen dat het thema 

Sinterklaas genoeg uitdaging biedt voor leerlingen in de bovenbouw?’’  

 

Inhoud  

Ik ben aan de gang gegaan met de domeinen natuur en techniek en beeldende vorming. Deze twee 

domeinen heb ik op multidisciplinaire wijzen aan elkaar gekoppeld. Het model van de creatieve fasen 

en het onderzoekend leren zijn tijdens de activiteiten tegelijkertijd aanbod gekomen.  

Tijdens deze vier verschillende leeractiviteiten van anderhalf uur zijn de leerlingen aan de slag 

gegaan met het moderniseren van een Sinterklaas product. Hierbij hebben zij het product een 



nieuwe look gegeven en zij hebben er een machine voor ontworpen om het product op deze manier 

te krijgen. De leerlingen hebben een nieuw leven gegeven aan chocolade letters in de kunststijl van 

Dali, speculaas wat groeit als het in de zon ligt en een stoomboot met een kleurensensatie uit het 

abstract expressionisme. Tijdens deze lessen heb ik gewerkt aan leerdoelen waar de leerlingen 

anders niet aan zouden werken.  

Samenwerking Techniek Nederland.  

In samenwerking met Techniek Nederland heb ik een inspiratie video gemaakt over het traject. Dit is 

gemaakt om techneuten te inspireren, maar ook leerkrachten. Zelf ben ik niet opgegroeid met veel 

techneuten op mij heen en ik vind het daarom moeilijk om de technische wereld te begrijpen. 

Techneuten vinden het moeilijk om de juiste didactiek te vinden bij hun aanbod in het onderwijs. 

Wat nu als we elkaar wat vaker helpen? Dan kunnen we samen mooi onderwijs maken.  

Benieuwd naar de video? Check it out! 

https://www.youtube.com/watch?v=vaAx1cz7yGI&feature=youtu.be  

Leeropbrengst  

Ik ben erachter gekomen dat het Sinterklaas onderwijs in het BO veel meer uitdaging verdiend en dit 

voor de leerlingen zeker werkt. Door het enthousiasme van de leerlingen voor het thema Sinterklaas, 

werken de leerlingen aan leerdoelen van natuur en techniek, beeldende vorming en mondeling 

taalonderwijs zonder dat zij dit door hebben. Wanneer je lessen ontwerpt die de betrokkenheid van 

de leerlingen vergroot, leren de leerlingen op een andere manier maar zeker niet minder effectief.  
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