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Bijlage - Leerdoelen 

De Knuffel•express stimuleert de kinderen op de volgende gebieden. 

Zelfbewustzijn 

De kinderen brengen met hun tekeningen en vertellingen iets over zichzelf naar voren. 
Ze durven te spreken in een kleine groep en praten over een vertrouwd onderwerp met 
een voor hun nieuw persoon (Tante Aafje). De kinderen spreken hun eigen mening uit. 

De kinderen voelen zich snel verbonden met het lot van Knuffel omdat de hulpvraag 
persoonlijk gericht is. De kinderen voelen zich onderdeel van de groep omdat iedereen 
Tante Aafje en Knuffel wil helpen. 

Emotionele ontwikkeling 

De kinderen leren hun eigen gevoelens herkennen, verbaal uitdrukken en verwerken. Ze 
leren gevoelens van anderen herkennen, gevoelservaringen delen en meebeleven. 

Sociale ontwikkeling 

De kinderen leren van de andere kinderen als ze samen de bewegingen van Tante Aafje 
nadoen. De kinderen hebben aandacht voor andere kinderen als ze op elkaar moeten 
wachten bij het maken van de foto’s en de interviews. 

Tijdens de vertelling worden de kinderen gestimuleerd bewegingen te observeren en 
nauwkeurig te imiteren. Ze worden gestimuleerd situaties uit een fantasieverhaal 
creatief aan te vullen met realiteitsgetrouwe details. De kinderen komen tot interactie en 
reageren daarbij op initiatieven die aan hen persoonlijk of aan de groep gericht zijn. 

De kinderen leren zich inleven in anderen, leren meegaan in de fantasie of in de 
verbeelding van anderen. Ze leren kijken vanuit het perspectief van een ander en leren 
doorvertellen hoe iets vanuit dit standpunt oogt of wordt ervaren. Ze leren zich inleven 
in situaties van anderen, die dicht bij hun eigen belevingswereld liggen. 

Artistieke ontwikkeling 

De kinderen leren hun kunstzinnige expressies (theater, fotografie, poppenspel) 
aanspreken en ontwikkelen. Ze leren kunstzinnige uitingen van anderen waarnemen en 
de beleving daarachter begrijpen. De kinderen leren omgaan met geluiden en muziek, en 
ervaren het plezier aan zang en beweging als zij met Tante Aafje meedoen. Ze leren 
muzikaal omgaan met taal, ondersteund door lichaamstaal, beelden en materialen. Ze 
leren spelen met klank, ritme, tempo, intonatie, melodie en rijm. 

Motorische ontwikkeling 

De kinderen leren kleinmotorische technieken bij het bedienen van de digitale 
fotocamera en het versieren van de fotolijst. Ze leren hun lichaamsruimte aan te voelen 
en te benutten, en leren specifieke houdingen en subtiele bewegingen na te bootsen. 

Zintuiglijke ontwikkeling 

De kinderen leren intensief aandachtig kijken en luisteren, en ervaringen opdoen met 
waarnemen. Ze leren geuren herkennen. De tropentent van Tante Aafje heeft een aantal 
typische geuren die zij kunnen identificeren. 

Denkontwikkeling 

De voorstelling stimuleert de kinderen vragen te stellen (wat, hoe, waarom) en te 
beantwoorden, en zo de functie, de zin en de betekenis van de dingen te herkennen. Ze 
doen ervaringen op met objecten, mensen en gebeurtenissen in de werkelijkheid en 
leren deze ervaringen verwoorden. 
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Taalontwikkeling 

De kinderen leren nieuwe woorden en uitdrukkingen en leren creatief omgaan met de 
betekenis van woorden. De woordenschat wordt vergroot door nieuwe woorden eigen te 
maken en spelenderwijs de betekenis ervan te ontdekken. 

De kinderen leren auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren. Ze 
leren het onderscheid tussen een boodschap die specifiek voor hem bedoeld is en een 
boodschap gericht naar de groep. Ze leren verhalen begrijpen die visueel worden 
ondersteund en een beroep doen op hun fantasie. 

Bij de interviews leren de kinderen in volzinnen antwoord geven op gerichte vragen naar 
betekenis, inhoud en bedoeling. Ze leren in een groepsgesprek de beurt afwachten, naar 
andere kinderen luisteren, meepraten over situaties en filosoferen over vragen en 
onderwerpen. En ze leren woorden zo uitspreken dat anderen ze kunnen verstaan. 

 


