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Thematisch werken in de onder- en bovenbouw 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OA²SE 
 

Een oase van rust, iets om hoopvol naar uit te zien, iets om blij van te 

worden. Dat is precies wat OA²SE is. Thematisch werken gedurende een 

periode van vakantie tot vakantie. Op die manier is er tijd en rust om te 

ontwikkelen en kunnen kinderen een heleboel leren! 
 

Het is een andere manier om onderwijs vorm te geven in de hele school of het IKC. 

Toekomstgericht onderwijs waarbij veel aandacht is voor 21e eeuwse 

vaardigheden, nieuwsgierigheid en creativiteit. 

OA²SE staat voor: Omvattend, Ambitieus, Aantrekkelijk, Samenhangend en 

Eigenaarschap voor zowel de leerkracht als de leerling. 

Het concept OA²SE is opgesplitst in delen, omdat leerlingen in de voorschool en de 

onderbouw anders leren dan leerlingen in de bovenbouw. Als school kun je er zelf 

voor kiezen om te werken met één onderdeel, of met allebei. Deze folder geeft meer 

informatie over de verschillende sporen binnen OA²SE. 

 

OA²SE 
 

Onderbouw: ‘Mooi, weer spelen!’ 

 

Bovenbouw: ‘Alle hens ontdek!’ 

 

Leren door spel in rijke hoeken, 
zogenaamde Concrete Corners. 

Leren in onderzoek- en ontwerpteams. 

Voorschool: ‘Knoeien, stoeien, groeien!’ 

 Spelen en leren vanuit betekenisvolle thema's. 



 
 

Over OA²SE 

De term OA²SE is gekozen vanwege de afkorting, maar ook vanwege de 

metafoor: ontwikkeling en groei, op adem komen, rust en overzicht, 

exploreren van de omgeving, de pracht en de rijkheid van de omgeving. Het 

mooie eilandje met een palmboom in zee: iets om blij van te worden. Dat is 

het doel van OA²SE ! Cedin helpt scholen daar te komen.  
 

OA²SE brengt wereldoriëntatie, taal, onderzoekend/ ontdekkend leren en spel bij elkaar. Met 

OA²SE  werk je van vakantie tot vakantie aan hetzelfde thema. Een natuurlijke periode van 

zo’n 8 weken, waarbij alle tijd is de diepte in te gaan. Dit geeft rust en tijd om te ontwikkelen. 

Je werkt met maximaal vijf thema’s per jaar. Je hoeft dus ook maar vijf keer per jaar voor te 

bereiden. Op die manier kun je alles uit de kast halen! 

 

ZWAAR thema 

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw wordt een ZWAAR thema gekozen. Dit staat 

voor:  

 Zinvol 

 Waardevol 

 Ambitieus 

 Aantrekkelijk  
 Relevant 

 

Het thema moet 8 weken lang interessant zijn en blijven voor de leerlingen. Het moet 

daarom aansluiten bij de actuele situatie in de groep en interactie uitlokken. Leerlingen 

moeten erover willen praten en ervaringen uitwisselen. Daarnaast is het voor de onderbouw 

relevant dat het thema mogelijkheden biedt om te lezen en te schrijven. Er moeten taal- en 

rekenactiviteiten aan gekoppeld kunnen worden. Voor de bovenbouw moet het thema de 

natuur-, aardrijkskundige-, en geschiedenispoot bevatten: het moet verschillende 

onderdelen vangen.  

 

Wij gaan op ontdekkingstocht! is een voorbeeld van een ZWAAR thema. De zin lokt uit tot 

actie en interactie. Alle letters van ZWAAR worden gevangen en daarnaast kunnen de 

leerlingen en leerkrachten 8 weken aan de slag. Wij helpen graag met het vinden en invullen 

van een geschikt thema! 

 

Vet, veelzijdig leerveld 

In de klas en door de hele school wordt het thema zichtbaar: op het plein, in de omgeving 

van de school, de bakker om de hoek of een opa die vertelt over vroeger. Door boeken over 

het thema in alle soorten en maten frontaal in de klas neer te zetten, maak je kinderen 

nieuwsgierig naar de inhoud. In het vette, veelzijdige leerveld is voor iedereen duidelijk wat 

het thema is en wat er geleerd en gemaakt wordt.  

 



 
 

 

Aan de slag! 
OA²SE  is niet voor elke school hetzelfde. Mooi, weer spelen! en Alle hens ontdek! kun je 

beide gebruiken op je school, maar het is ook goed mogelijk met 1 onderdeel te werken. Van 

tevoren worden een aantal zaken bepaald. Met welk thema gaat gewerkt worden 

bijvoorbeeld, welke zaakvakken worden hierbij verwerkt en hoeveel begeleiding je als school 

zou willen. 

De begeleiding bij het uitwerken van deze werkwijze verschilt ook per school. De ervaring 

leert dat het samen opgaan tijdens een thema prettig werkt, evenals het werken met een 

stuurgroep. Op die manier kan er voortdurend gemonitord worden hoe het thema verloopt, 

hoe hoog het tempo van de begeleiding kan en moet zijn en waar men in de praktijk 

tegenaan loopt. Samen maken we een plan en een planning. Loopt het tussendoor anders, 

dan schakelen we met je mee! 

 

Daily StartUp 

Zowel bij Mooi, weer spelen! als bij Alle hens ontdek! vindt een Daily StartUp plaats: 

kinderen vertellen elkaar wat ze geleerd hebben, wat ze aan het doen zijn en waar ze hulp bij 

nodig hebben. Dit is een korte efficiënte ronde die kinderen inzicht geeft in wie waar mee 

bezig is, waar informatie te halen is en of er hulp geboden kan worden.  

Het doel hiervan is inhoudelijke informatie uitwisselen en kinderen betrekken bij elkaars 

onderwerp. Kinderen leren dat de eigen expertise waardevol is en gebruikt kan worden om 

anderen te helpen. Ook geeft het de gelegenheid korte instructie of feedback te geven.  

 

Afsluiting van het thema 

Elk thema kan op een andere manier afgesloten worden. Het is een feest te mogen laten 

zien wat je geleerd hebt en dat mag iedereen weten. Het is een uitgelezen kans om ouders 

te betrekken!  

 

 



 
 

Knoeien, groeien, stoeien! 
OA²SE voor de voorschool 
 

Veel peutergroepen zijn tegenwoordig onderdeel van een Integraal KindCentrum (IKC).  

Ondanks het feit dat de basisschool en de voorschoolse opvang bij elkaar in één gebouw 

zitten, is het soms nog een zoektocht om de samenwerking tussen de pedagogisch 

medewerkers en de leerkrachten te versterken. Deze samenwerking is van belang, omdat 

een doorgaande lijn voor verbinding binnen het IKC kan zorgen. 

 

Over Knoeien, Stoeien, Groeien! 
Peuters zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze doen nieuwe ontdekkingen in de 

sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal- en rekenvaardigheden en vergroten hun 

denkvermogen.  Met ‘Knoeien, Stoeien en Groeien!’ leer je hoe je kinderen in de 

voorschoolse opvang nog meer kunt uitdagen tot functioneel en aantrekkelijk spel. Van 

vakantie tot vakantie wordt er gewerkt rond een thema. Een natuurlijke periode waarbij alle 

tijd is de diepte in te gaan. Dit geeft de peuter rust én tijd om te ontwikkelen en de pm’er om 

te kijken wat de peuters nodig hebben en wat ze boeiend vinden. ‘Knoeien, Stoeien, Groeien!’ 

kun je toepassen binnen de kinderopvang, maar is juist ook heel geschikt voor een IKC waar 

in de kleutergroepen van de basisschool al gewerkt wordt met ‘Mooi, weer spelen!’. 

 

  



 
 

Mooi, weer spelen!  
OA²SE voor de onderbouw  
 
Kinderen in de leeftijd tot 7/8 jaar leren het meest en meest effectief door te spelen 

en ontdekken. Desondanks is het onderwijs in de onderbouw steeds schoolser 

geworden. Lang stilzitten en de leerstof veelal individueel verwerken zijn de 

gevolgen. Met Mooi, weer spelen! leer je hoe je kinderen in de onderbouw kunt 

uitdagen functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Binnen 

een thema leren kinderen heel veel begrippen die gebruikt gaan worden in 

verschillende hoeken. 
 

Concrete Corners 

Deze hoeken heten niet langer hoeken, maar Concrete Corners. Dit zijn duidelijke plekken in 

een rijke leeromgeving in en/of buiten de klas waar een taak kan worden uitgevoerd. 

Concrete staat voor duidelijk, voor cement en voor beton: de hoeken zorgen namelijk voor 

samenhang en staan als een huis.  

Ze worden gedeeltelijk samen met de kinderen gemaakt. Voorbeelden zijn: spelen en 

rollenspel, bouwen met groot en klein materiaal, schilderen en tekenen, onderzoeken en 

experimenteren, vertellen en schrijven, voelen en vormgeven, lezen en luisteren. 

Kinderen zijn er functioneel bezig met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de 

leerkrachten wordt bekeken hoe je een Concrete Corner inricht, verfraait en functioneel laat 

maken door de kinderen. Daarnaast wordt besproken hoe je de hoeken organiseert in de 

vaak beperkte ruimte die beschikbaar is in groep 3 en 4 en wat mooie opdrachten zijn die je 

vaker kunt gebruiken bij verschillende thema’s. 

 

  



 
 

Alle hens ontdek!  

OA²SE voor de bovenbouw  
 

Alle hens ontdek: onderzoekend en ontdekken leren in de bovenbouw door te werken 

met onderzoek- en ontwerpteams. Dit sluit prachtig aan bij Mooi, weer spelen! in de 

onderbouw. De nadruk ligt op samenhang tussen de verschillende vakgebieden, 

ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en expliciete aandacht voor de brede 

ontwikkeling van kinderen. Ook hier is eigenaarschap van zowel leerlingen als 

leerkrachten een sleutelwoord.  
 

Bronnenonderzoek 

De kinderen stellen onderzoeks- en opzoekvragen op aan de hand van diverse 

startactiviteiten. Deze zijn de leidraad voor het vervolg van het thema. Als de vragen 

verzameld zijn, worden ze geordend en gekoppeld aan een presentatievorm. In eerste 

instantie zal de leerkracht dat doen, maar wanneer de kinderen hierin zijn geoefend, zullen 

zij dit zelf kunnen. 

De vragen worden verdeeld over de kinderen. Dat kan in groepen zijn, in tweetallen of 

individueel. De leerkracht versterkt de door hem van tevoren geselecteerde bronnen, waarna 

de kinderen deze gaan uitpluizen. Er wordt ruim tijd gepland voor het onderzoeken van de 

bronnen. De informatie die de kinderen vinden, wordt schematisch of door middel van 

aantekeningen geordend. Leerkracht en leerlingen bepalen samen wanneer het 

bronnenonderzoek voldoende informatie heeft opgeleverd. Daarna wordt gestart met de 

verwerking in de presentatievorm.  

 

Rol van de leerkracht 
De leerkracht is tijdens de verschillende fases van het thema actief in verschillende rollen: 

kritische tegenlezer en meedenker, instructeur, observator, stuurman/vrouw, stimulator en 

bovenal vragensteller. 

  



 
 

De route naar OA²SE 
Op de OA²SE routekaart vind je de route die je kunt afleggen om OA²SE goed te 

implementeren binnen de school. Met het schip linksonder leg je aan, na het kiezen 

van een ‘ZWAAR thema’. Vervolgens ga je te voet verder. Standaard kom je langs 

het beredeneerd aanbod (het fjord), de startactiviteiten (loofbos), de regels en 

routines (bloemenveld), spelontwikkeling/onderzoekcyclus (de bergen) en de 

presentatievormen (het moeras). Indien noodzakelijk of gewenst kun je bijvoorbeeld 

langs de duinen gaan, die staan voor EDI. Ook zou je kunnen kiezen voor een 

uitstapje naar het eilandje aan de linkerkant. Je bepaalt zelf hoe de route eruit komt 

te zien!  

 

Legenda bij de routekaart: 

De standaard onderdelen van een OA²SE-traject. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende  legenda bij de routekaart, indien noodzakelijk of gewenst: 
De onderdelen die aanvullend aangeboden kunnen worden tijdens een OA²SE-traject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

  

Routekaart: de route naar OA²SE 
 



 
 

De opzet van een thema/de projectfase 
De uitvoering in de groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorschool en onderbouw lopen de fasen door elkaar heen. Per dag en per week 

komen alle fasen aan de orde. Per hoek zijn de verschillende fasen aanwezig.  

In de bovenbouw zijn de verschillende onderdelen fysiek achter elkaar gepland. Eerst ga je 

onderzoeken, daarna verwerken. Je werkt bijvoorbeeld 3 weken aan 1 onderdeel, en gaat 

dan pas over naar de volgende fase. 

 

Uitleg van de afbeeldingen 

 
Vragen: 
Startactiviteiten activeren de voorkennis en maken nieuwsgierig. Dit levert een heleboel 
vragen op. Wat zouden we allemaal willen weten? 
 
 

Onderzoeken: 

Om antwoord te krijgen op de vragen gaan we op onderzoek. 

 

Visuele denkschema’s: 

We rubriceren de informatie die we hebben gevonden. 

 

Constructie: 

We verwerken de informatie, zodat we deze kunnen presenteren. Denk aan een bouwwerk, 

een powerpoint of een filmpje. In de onderbouw komen bovenstaande onderdelen aan de 

orde in de Concrete Corners. In de bovenbouw zijn dit de opeenvolgende fases tijdens de 

duur van het project. 

 

Pres(en)tatie: 

Het thema wordt afgesloten met de kinderen. Ze presenteren wat ze geleerd hebben aan 

bijvoorbeeld de ouders. 

Voorschool: 
Onderbouw: 

Bovenbouw: 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Heb je zin om eens door te praten over dit onderwerp of wil je verkennen wat de 

mogelijkheden zijn voor je school? Neem dan contact met ons op. 

 

E: info@cedin.nl 

T: 0880 200 300 

I: www.cedinonderwijs.nl   

 

Uitgangspunten OA²SE   
 Kinderen leren het best vanuit intrinsieke motivatie 

(Aantrekkelijk en Eigenaarschap). 
 Kinderen kunnen veel meer leren dan we wel eens denken 

(Ambitieus). 
 Kinderen leren door doen, spelen en ontdekken (Aantrekkelijk, 

Samenhangend en Ondernemend). 
 Doelen zijn altijd leidend voor het programma, maar er is geen 

keurslijf (Eigenaarschap). 

 Leerkrachten kunnen het vak weer uitoefenen waar ze voor 
gekozen hebben en zijn opnieuw eigenaar (Eigenaarschap). 

 Kinderen zijn eigenaar van de eigen ontwikkeling 
(Eigenaarschap). 

 Een inhoudelijk interessant en ruim thema is leidend. De 
kinderen bedenken wat ze willen weten, de leerkracht zorgt 
waar nodig voor instructie (Aantrekkelijk, Ambitieus en 
Samenhangend). 

 Een thema duurt van vakantie tot vakantie (met soms een 
uitzondering). 

 Differentiatie tussen kinderen is noodzakelijk (Ambitieus). 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Over Cedin 
 

Wij geloven dat iedereen het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd! 

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg.  

We adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. 

Daarnaast begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de jeugdhulp, 

dyslexiezorg of leerlingenzorg. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de 

opvoeding en leerkrachten kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig 

hebben. Zo brengen wij onderwijs en zorg samen in                                                          

de driehoek Kind – School – Gezin. 

Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij geloven erin dat ieder mens 

zich kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, 

kansen creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang. 

Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons werk zo mooi! 

 

www.cedin.nl | 0880 200 300 | info@cedin.nl  

 

OA²SE is een concept van Cedin 

http://www.cedin.nl/
mailto:info@cedin.nl

