
 
Het gat in de haag 
 
In september 2013 komt ‘het gat in de haag’, splinternieuw educatief materiaal 
voor kleuters, op de markt. Dit materiaal werd ontwikkeld door De Sleutel i.s.m. 
uitgeverij die Keure Educatief. ‘Het gat in de haag’ helpt kleuterleerkrachten om 
op een speelse manier de sociale vaardigheden van kleuters te trainen.  

Kleuters en drugs? 
U vraagt zich wellicht af waarom De Sleutel, een organisatie die bijna 40 jaar actief is in de 
drughulpverlening, materiaal ontwikkelt voor de kleuterklas.  
Door de jarenlange ervaring met de behandeling van drugverslaafden is De Sleutel gedreven 
om te investeren in het voorkomen van verslaving. De Sleutel wil een bijdrage leveren om 
het risicovol gebruik van legale en illegale drugs in de bevolking te verminderen. Naast 
sensibilisering en responsabilisering van de algemene bevolking, focust De Sleutel zich vooral 
op jongeren. Ze richt zich daarbij ook op kinderen, omdat zij in die ontwikkelingsfase 
beschermende vaardigheden kunnen verwerven. 

Sociale vaardigheden bieden bescherming 
In internationale literatuur spreekt men al sinds de jaren ’80 van lifeskills of 
leefvaardigheden. Dit zijn sleutelvaardigheden voor persoonlijke en sociale 
ontwikkeling, die nodig zijn om zich succesvol te kunnen bewegen in de 
maatschappij van de 21ste eeuw. Wie beschikt over goed ontwikkelde sociale 
vaardigheden, heeft onder andere minder kans op problematisch druggebruik en verslaving1. 

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) identificeerde in 1993 10 leefvaardigheden als 
cruciaal in de gezondheidspromotie. In 2003 werden deze ondergebracht in 3 categorieën 
van vaardigheden: 
1. cognitieve vaardigheden (problemen oplossen, beslissingen nemen, kritisch en creatief 
denken) 
2. persoonlijke vaardigheden (omgaan met stress, omgaan met gevoelens en het 
vormen van een zelfbeeld) 
3. interpersoonlijke vaardigheden (relaties opbouwen, empathie en effectieve 
communicatie) 
 
De basis voor al deze vaardigheden wordt al op heel jonge leeftijd gelegd. Je kan een kleuter 
al ‘alsjeblieft’, ‘dank u wel’ en ‘sorry’ leren zeggen, een basisvaardigheid die bijdraagt tot de 
ontwikkeling van de vaardigheid ‘effectieve communicatie’. Ook het leren herkennen van de 
basisgevoelens ‘blij’, ‘boos’, ‘bang’ en ‘verdrietig’, zowel bij zichzelf als bij een ander, draagt 
bij tot het ontwikkelen van de vaardigheden ‘omgaan met gevoelens’ en ‘empathie’. 

Sociale vaardigheden als ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs  
De Vlaamse overheid is zich bewust van het belang van het ontwikkelen van goed 
uitgebouwde persoonlijke- en sociale vaardigheden. In het lager onderwijs 
formuleerde de Vlaamse overheid eindtermen specifiek voor sociale vaardigheden 
(vakoverschrijdende eindtermen). In het kleuteronderwijs zijn ze niet apart geformuleerd 
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maar werden de sociale vaardigheden opgenomen in de ontwikkelingsdoelen per leergebied. 
Niet enkel het departement onderwijs is overtuigd van het belang van het aanleren van 
sociale vaardigheden, ook het departement gezondheid ondersteunt dit. De Sleutel wordt 
sinds 2012 erkend en gesubsidieerd om leerkrachten te trainen in het aanleren van sociale 
vaardigheden bij hun leerlingen.  
Tijdens deze trainingen verwachten de leerkrachten kwalitatief materiaal om in hun klas mee 
aan de slag te kunnen. Daarom ontwikkelde De Sleutel met de steun van milde schenkers, 
en met de medewerking van uitgeverij die Keure Educatief, het nieuwe ‘Het gat in de haag’. 
Als middel om de taak die we van de Vlaamse overheid toebedeeld kregen, tot een goed en 
kwalitatief einde te brengen.  
 
Sociale vaardigheden in verhalen en activiteiten 
Het materiaal bestaat uit een groot verhalen- en activiteitenboek per kleuterklas. Dit is een 
‘schootboek’. De kleuterleerkracht zet het boek opengevouwen op de schoot. De kleuters 
zien de klassikale vertelprent (3 per verhaal) en tegelijk ziet de leerkracht alle info die zij/hij 
nodig heeft om het verhaal te vertellen en de activiteiten te doen. In elk verhaal wordt één 
sociale vaardigheid belicht. Aan elk verhaal zijn een tiental activiteiten gebonden. Deze 
activiteiten trainen de persoonlijke- en sociale vaardigheden van de kleuters. Ze zijn 
speels en vragen van de leerkrachten weinig voorbereiding. Elk verhaal is trouwens 
makkelijk in te passen in de belangstellingscentra, de ‘weekthema’s’ die de 
kleuterleerkracht gebruikt. Er is dus geen hoge drempel om het materiaal te integreren in de 
dagelijkse klaspraktijk.  

De hoofdrol in de verhalen is weggelegd voor 8 kleurrijke groenten met elk hun eigen 
karakter. De groenten leven in de betoverde groentetuin die de kleuters ontdekken als ze 
door het gat in de haag kijken. Voor de kleuters zijn de groenten herkenbare figuren waar ze 
meteen dol op zijn. Elke groente is bovendien sterk in een bepaalde intelligentie. Op deze 
manier integreert de aanpak ook de inzichten van meervoudige intelligentie.  
In de activiteiten trachten we zo veel mogelijk variatie te brengen in de intelligenties die aan 
bod komen. Er wordt duidelijk aangeduid welke intelligenties er in welke oefening getraind 
worden. 
 

Meervoudige intelligentie als extra 
Howard Gardner brengt in 1984 in zijn boek ‘Frames of Mind: The Theory of 
Multiple Intelligences’ een andere kijk op intelligentie. Hij vond dat de menselijke 
capaciteiten ruimer waren dan het beperkte gebied dat door het IQ-cijfer werd 
weergegeven. Het is niet de vraag ‘hoe knap ben je?’ maar ‘hoe ben je knap?’. Hij 
onderscheidt 8 vormen van intelligentie. Er zijn meerdere wijzen waarop iemand 
knap kan zijn! 
Deze theorie ondersteunt de principes van het trainen van sociale vaardigheden2 
en door beiden te combineren (door rekening te houden met de verschillende 
intelligenties) wordt de training van de sociale vaardigheden versterkt. 

 
Ontwikkeld in samenwerking met… 
Het materiaal werd samen met heel wat partners ontwikkeld. 
De speelse activiteiten werden door het team preventie van De Sleutel uitgeschreven, de 
voor kleuters herkenbare verhalen werden door Freya Van den Bossche neergepend en de 
kleurrijke tekeningen zijn van de hand van Lucas Sauviller.  
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Daarnaast waren er meer dan vijftien kleuterjuffen die het ontwikkelingsteam inspiratie 
gaven en het materiaal op voorhand uittestten.  
Ook de adviserende stuurgroep betekende een grote meerwaarde voor het team. De 
stuurgroep bestond onder andere uit vertegenwoordigers van VAD, VIGeZ en de 
pedagogisch begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten. 

Training als doel 
De Sleutel ontwikkelde dit materiaal als middel om trainingen in het kleuteronderwijs te 
kunnen geven. Dat is het uiteindelijke doel. 
De training is (inter)actief en een praktische kennismaking met het pakket. De 
leerkracht krijgt informatie over het belang van het werken aan sociale vaardigheden en de 
basisprincipes van meervoudige intelligentie worden verduidelijkt.  Na de training is de 
leerkracht enthousiast en kan zij/hij direct aan de slag. 

Leerkrachten kunnen zich inschrijven voor een training via www.hetgatindehaag.be of 
kunnen informatie opvragen via preventie@desleutel.be om bijvoorbeeld een pedagogische 
studiedag in hun school in te plannen. 
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