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BZZZ de bij maakt mij niet zo blij. Omgaan met angst voor bijen bij kleuters.  

 

Omgaan met angst voor bijen bij 

kleuters        Lynn Fiers 

Een groepje zesjarige kleuters wacht op de kleuterleidster naast 

een bloeiende lavendelstruik. Er zoemt een bij voorbij. Eén 

onder hen begint hysterisch te gillen en loopt weg, een andere 

kleuter verstopt zich achter haar vriendje, en nog een derde 

laatste kleuter zegt rustig: ‘Stop! Als je niet bang bent dan doet 

die bij helemaal niks. Maar als je wel bang bent dan zal die bij 

wel iets doen’.  

Afgelopen zomer, in augustus, deed ik mijn 

keuzestage: ‘Letters in Wonderland: een 

taalbad voor anderstalige en taalzwakke 

kleuters die naar het eerste leerjaar gaan’. 

Zomer staat gelijk aan zoemende bijen en dus 

ideaal om op dat moment een thema uit te 

werken rond dit kleine insect. Deze twee 

weken benutte ik om de beginsituatie te 

verkennen. Ik liet de kleuters kennismaken met 

‘de bij’, maar kwam al snel tot de conclusie dat 

ze amper wisten waar de honing vandaan 

kwam. Laat staan dat ze al honing geproefd 

hadden. Op dit moment besefte ik dat een 

andere aanpak nodig was: we gaan naar 

buiten, naar de bijen!  
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Ik laat het de kleuters écht beleven. 

Bijvoorbeeld: door een imker naar de klas te 

laten komen met al zijn materiaal. De kleuters 

konden ook honing en producten afgeleid van 

honing proeven. 

Bij de kleuters was er duidelijk een grote 

onwetendheid die ze opvulden met elementen 

uit hun fantasie. Onbekend maakt onbemind… 

Je mag je kleuters nog zoveel willen bijbrengen 

over de bij, maar als ze schrik hebben zullen ze 

zelfs niet naar de bij willen kijken.  

Een angst voor een klein insect met zes poten 

en vleugels dat van bloem tot bloem vliegt om 

nectar en stuifmeel te verzamelen. Een 

zoemend diertje dat er mee voor zorgt dat wij 

honing kunnen smeren en van appels kunnen 

smullen. Deze vaststellingen vormen de basis 

voor mijn onderzoeksvraag: ‘Vanwaar die 

angst voor bijen?’ En nog belangrijker: ‘Wat 

kan je doen opdat de angst voor bijen 

afneemt?’ 

Deze onderzoeksvraag werd praktisch 

uitgewerkt onder de vorm van een didactisch 

pakket, gericht op de oudste kleuters. Dit 

pakket kan de kleuterleid(st)er (KL)1 dan 

gebruiken om de kleuters te helpen omgaan 

met hun angst. 

 

DE WAARHEID KOMT UIT 

EEN KINDERMOND? 

Had de zesjarige kleuter gelijk toen ze zei dat 

een bij enkel zal steken wanneer men bang is? 

Is de angst van de kleuters voor de zoemende 

bij reëel? Deze onderzoeksvraag wordt 

vooropgesteld. Als we het onderwerp ‘angst 

voor bijen’ bekijken, is het noodzakelijk eerst in 

te zoemen op angst.  

                                                           

1
 KL = kleuterleid(st)er  

 

 

 

Volgens Kind en Gezin (z.j.) is iedereen wel 

eens bang, van een monster onder het bed tot 

een blaffende hond. Angst hoort bij het leven, 

het is een nuttig overlevingsmechanisme. Hoe 

meer kleuters zien en beleven, zonder te 

begrijpen, hoe meer angsten ze kunnen 

ontwikkelen. Algemeen kunnen er drie reacties 

onderscheiden worden: fight, flight of freeze 

(De Jong, 2009). Je lichaam maakt zich klaar om 

te vluchten of te vechten, in een aantal 

gevallen kan je helemaal niets meer doen en 

ben je als het ware ‘verstijfd van angst’. Er 

bestaat eveneens een duidelijke link tussen 

angst en voorgaande ervaringen. Indien een 

kind reeds een nare ervaring heeft gehad met 

een bij, bijvoorbeeld een pijnlijke bijensteek 

en/of een allergische reactie hier op. Dan is het 

heel waarschijnlijk dat enkel het horen van de 

bij voldoende is om de angst te laten 

terugkeren, dit heet conditionering 

(Kohnstamm, 2009). Verder stelde men ook 

vast dat kinderen angstig reageren op situaties 

of dingen als ze hun ouders of verzorgers 

angstig zien reageren, dit is observerend of 

sociaal leren (Brysbaert, 2009). Hier wordt dus 

duidelijk dat wij als kleuterleid(st)er een 

belangrijke rol spelen in het overdragen van 

onze eigen angst op de kleuters. Wanneer je 

als KL zelf een angst hebt voor bijen is het 

belangrijk dat je deze angst beheerst in het 

bijzijn van de kleuters anders krijgen ze alleen 

maar het gevoel dat een bij een diertje is waar 

je bang voor moet zijn.  

 

 

 

 

Ongeveer twee à drie kinderen per 

doorsnee klas hebben een angststoornis. 

(Utens en Legerstee, 2013) 
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De angst weerhoudt het kind ervan de 

dingen te doen die hij graag zou willen 

doen. (Broeren & Knuistingh Neven, 2013) 
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Wanneer we al deze informatie samenleggen, 

kan er enkel geconcludeerd worden dat de 

kleuterleid(st)er, ouders of andere verzorgers 

een belangrijke rol kunnen spelen in het 

ontstaan of afnemen van de angst voor bijen. 

Deze argumentatie vormt de basis voor mijn 

verder onderzoek naar angst voor bijen en het 

ontwikkelen van werkvormen voor bijenangst 

in de kleuterklas. 

 

Op bovenstaande figuur vind je een 

stroomschema van het onderzoek. Het 

onderzoek werd gericht naar de oudste 

kleuters. Het didactisch pakket is ontworpen 

om de KL een basis te bieden wanneer zij 

kleuters in de klas heeft met een angst voor 

bijen. Eerst werd een grondig onderzoek 

uitgevoerd naar ‘Angst’ om van daaruit de link 

te leggen naar angst voor bijen. Vanuit deze 

info kan je besluiten dat het belangrijk is om 

meer te weten te komen over de beginsituatie 

van de kleuters en hoe zij tegenover de bij 

staan. Wanneer de beginsituatie bepaald is, 

bestaat de mogelijkheid om werkvormen te 

ontwikkelen. Maar wanneer deze werkvormen 

onvoldoende zijn omdat de angst voor de bij 

het leven van de kleuter bepaalt, is het 

belangrijk om professionele hulp te zoeken. 

ANGST VOOR BIJEN 

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. 

Een angst voor bijen hoort bij de specifieke 

fobie. Een aanhoudende, overdreven of 

onredelijke angst voor (de confrontatie met) 

een specifiek object of welomschreven situatie 

(Smith en Elliott, 2003). Blootstelling aan de 

gevreesde situatie veroorzaakt vrijwel altijd 

een onmiddellijke angstreactie, die bij kinderen 

tot uiting kan komen in de vorm van huilen, 

een woede-uitbarsting, verstijven of zich 

vastklampen. Bij kinderen wordt de diagnose 

van een angststoornis pas vastgesteld als de 

angst langer dan zes maanden duurt, 

aangezien kinderen vaak en voor verschillende 

zaken bang kunnen zijn.  

Wanneer de kleuter wordt blootgesteld aan de 

gevreesde situatie zal de angst eerst 

toenemen, daarna stabiliseren en vervolgens 

afnemen. Je moet het kind dus verschillende 

keren blootstellen aan de situatie alvorens de 

angst afneemt. (Utens en Legerstee, 2013) Dit 

is het principe van extinctie of uitdoving van 

angst na verschillende blootstellingen. Je kan 

samen met de kleuter een angsthiërarchie 

opstellen. Laat hem/haar vertellen wat hij het 

minst eng vindt aan bijen en bouw zo op. Op 

deze manier kan je onderaan de piramide 

starten en ondervindt het kind telkens kleine 

succeservaringen. Hij zet zo kleine stapjes naar 

de uiteindelijk moeilijkste stap voor hem. Dit 

concept heet graduele exposure volgens 

kinderpsychologe L. Willem (Persoonlijke 

communicatie, 20 februari 2014).  
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Voorbeeld van een mogelijke angsthiërarchie 

 

Het is belangrijk om het verschil tussen een 

angst voor bijen of een fobie die het leven van 

de kleuter bepaalt, duidelijk te stellen. Dit 

didactisch pakket wil jou als kleuterleid(st)er 

helpen om, wanneer je merkt dat kleuters 

schrik hebben van een bij, hieraan te werken in 

de klas. Maar wanneer de angst het leven van 

de kleuter bepaalt is het belangrijk dat je dit 

overlaat aan professionele hulp (zie deel: 

Professionele hulp) Het didactisch pakket kan 

ook preventief gebruikt worden als 

achtergrond bij het uitwerken van een thema 

rond de bij. Zodat je er voor zorgt dat er geen 

onnodige angsten ontstaan rond de bij maar 

dat de bij er uitkomt als een held!  

 

 

VERKENNEN VAN DE 

BEGINSITUATIE 

Een angst voor bijen kan verschillende 

oorzaken hebben en kan zich op verschillende 

manieren uiten. Daarom is het belangrijk dat 

wanneer je hier aan wil werken je ook de 

beginsituatie verkent. Dit doe je aan de hand 

van onderstaande activiteiten. Let op, deze zijn 

gericht naar de oudste kleuters. 

 

1) Brainstorm rond ‘de bij’ 

Ik heb met diverse klasgroepen een brainstorm 

gedaan rond de bij. De werkvormen die ik 

ontwikkelde zijn dus afhankelijk van de 

resultaten uit de brainstorm.  

Wanneer er tijdens de brainstorm niets 

negatief wordt aangebracht over de bij, is het 

raadzaam dit zelf ook niet te doen. Door hier 

niet over te beginnen creëer je geen onnodige 

angsten. Speel zeker mee in op hun positieve 

impulsen zoals: de bij maakt de honing, de bij 

vliegt naar de bloemen,… Zet de bij in een 

positief daglicht, dit kan de start vormen voor 

een thema rond het leven van de honingbij.  

Maar wanneer er eerder negatieve aspecten 

uit hun brainstorm komen zoals: een 

bijensteek, een allergie voor bijen, bijen zijn 

gemeen,… dan moet je hier op inspelen. Je 

stelt dan vragen aan de kleuters: waarom 

denken ze zo over de bij?  

Via deze werkwijze kan jij duidelijk observeren 

of er overwegend positieve of negatieve 

gedachten leven rond de bij.  

De kleuters leren hier om stil te staan bij hun 

eigen ervaringen en gevoelens. Ze proberen 

om deze met elkaar te delen tijdens een 

kringgesprek. 

 

Bezoek aan de 
imker 

Dode bij in een 
potje bekijken 

Foto's van bijen 
bekijken 
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Conceptual drawing is een techniek om 

kinderen hun ervaringen en gevoelens te laten 

uiten, op een non-verbale manier. Je kan 

hierbij het kind laten tekenen of als interviewer 

zelf tekeningen maken bij het gesprek. (De 

Vlieger, persoonlijke communicatie op 23 april 

2014) Deze techniek kan stimulerend zijn zowel 

bij anderstalige als verlegen kleuters. 

Wat weten de kleuters over de bij? Wat 

vertellen ze voornamelijk en wat komt 

herhaaldelijk terug? Belangrijk tijdens het 

brainstormen is dat je zelf geen associaties 

maakt rond ‘angst voor bijen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vrij tekenen van ‘een bij’ 

 

 

 

 

 

 

 

Marie, zes jaar, tekende deze bij. Zij heeft een 

angst voor bijen. 

 

Laat de kleuters zelf vrij een bij tekenen zonder 

dat je hierbij verdere instructies geeft. Geef 

hen een groot A3-blad zodat ze voldoende 

ruimte hebben om hun eigen ding te doen. 

Sommige kleuters zullen er ook nog andere 

associaties bij tekenen. Laat hen zelf hun 

materialen en kleuren kiezen. (Bied niet enkel 

zwart en geel aan)  

Nadien kunnen de kleuters hun werk 

toelichten en kan jij het als KL interpreteren. 

Let zeker op de zaken die de kleuters groter 

tekenden, dit zijn elementen die belangrijk zijn 

voor hen. Verder kan je aan de tekening zien of 

het kind een realistisch beeld heeft van de bij, 

of het eerder om een meer fantasierijke 

invulling gaat. Een kijkwijzer kan je terugvinden 

in de handleiding. Aan de hand van de 

verschillende criteria kan je zo besluiten hoe de 

kleuter tegenover de bij staat. Dit is heel 

belangrijk om te weten wanneer je aan de slag 

wilt rond angst voor de bij. 

 

 

Wanneer je de beginsituatie van jouw kleuters 

hebt ingeschat, kan je aan de slag. Je kiest 

werkvormen en past deze aan de kleuters en 

hun gevoelens ten opzichte van de bij aan.  

Bijvoorbeeld: wordt de angel van de bij heel 

groot en gevaarlijk getekend en wordt er 

tijdens de brainstorm heel veel gepraat over de 

angel? Heerst er onzekerheid over een 

bijensteek en vullen ze gaten in hun kennis op 

met elementen uit de fantasie? Kies dan zeker 

een werkvorm rond de angel! 

 

 

 

 

angel vleugels honing weerhaakjes 

bijen nectar honingraat strepen geel 

zwart koningin poten insect vliegen 

bloemen natuur facetogen Bee Movie 

steken voelsprieten bang bijenkorf 

allergie klein stuifmeel honingbij 

werkster dar Winnie the Pooh Maya de 

Bij imker zoemen zoet harig bijenwas 

zwerm een bezige bij …  
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WERKVORMEN 

Op basis van de kennis over angst en meer 

specifiek over de angst voor bijen werden 

verschillende werkvormen ontwikkeld die je 

kan selecteren afhankelijk van je beginsituatie.  

De werkvormen werden eveneens gekoppeld 

aan het ontwikkelingsplan (Vlaams Verbond 

Katholiek Basisonderwijs [VVKBaO], 2000).  

Hieronder vind je een beknopte verduidelijking 

van elke werkvorm. Voor meer didactische tips 

en extra uitleg kan je steeds de handleiding 

raadplegen. 

 

Houding van de KL / Positieve 

ingesteldheid 

Positieve ingesteldheid staat helemaal centraal 

binnenin de schijf met de verschillende 

ontwikkelingsaspecten (VVKBaO, 2000). Een 

kind kan zich pas ontplooien wanneer het zich 

goed in zijn vel voelt. Onthoud dat de 

kleuteronderwijzer en de ouders hierin een 

belangrijke rol spelen (zie: observerend leren) 

Het is dus heel belangrijk dat je de kleuter laat 

voelen dat hij bang mag zijn. De kleuter voelt 

een oprechte angst, hoe grappig deze voor jou 

ook kan klinken. Laat het kind voelen dat het 

met zijn/haar angsten bij jou terecht kan. 

Vermijd de enge situaties niet want je 

bevestigt dan dat de angst van je kind terecht 

is.  

Je kan proberen om samen met de kleuter een 

manier te verzinnen om met de situatie om te 

gaan. Bijvoorbeeld: een liedje zingen, zachtjes 

blazen en zeggen: ‘Vlieg weg bij, vlieg weg,…’   

 

De imker 

 

 

 

Kinderen weten niet wat honing is en hoe het 

gemaakt wordt. Een probleem dat 

onderstreept wordt door het Platform 

Boederderijeducatie (Koren, 2010). We komen 

niet meer dagelijks in aanraking met de natuur 

om ons heen en weten daardoor niet meer hoe 

insecten leven en welke belangrijke rol zij 

vervullen.  

Bij Imkerij ’t Schuurtje (Nederland) kan je een 

belevenisroute afleggen op een plek met echte 

bijen, bloemen en honing. Door het bezoek aan 

de imkerij ontwikkelen kinderen meer binding 

met hun leefomgeving en leren ze waar hun 

voedsel vandaan komt (Koren, 2010).  

De kleuters weten meestal niet waarom deze 

dieren er zijn en wat ze niet kennen kan angst 

veroorzaken. Daarom kan het een echte 

meerwaarde betekenen als je met jouw 

kleuters een bezoek brengt aan de imker.  

Bereid je goed voor op dit bezoek, ga op 

voorhand eens praten met de imker: hoe zal hij 

de kleuters op hun gemak stellen? Hier kunnen 

de kleuters de bijen in werkelijkheid zien: hoe 

leven ze en wat doen ze? Hierdoor is de kans 

groot dat hun angst afneemt of zelfs helemaal 

verdwijnt. 

Zorg ervoor dat de kleuters op voorhand weten 

wat ze kunnen verwachten. Want voor 

sommige kleuters kan een hele zwerm bijen 

heel beangstigend overkomen. Je kan samen 

met hen foto’s of ander beeldmateriaal 

bekijken en hierover praten. Wat zijn hun 

verwachtingen van het bezoek? Wat willen ze 

graag zien?   

Na een verhaaltje over de kip en eieren 

en de bijen en honing, stelde ik Jules de 

vraag: ‘Waar komt de honing 

vandaan?’ Zijn antwoord was: ‘Van 

Winnie the Pooh!’ (Jules, 3 jaar) 
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Voorsmaakje uit mijn zelfgemaakte fotoreeks: Op bezoek bij de imker. (Foto’s: de moerdop & de 

imker die de bijenkast berookt)  

 

Filosoferen 

Bij het filosoferen rond de bij laten de kleuters even alle realiteit los en praten ze over de bij 

volgens hun eigen ideeën. Op deze manier kan de kleuterleid(st)er interpreteren hoe de kleuters 

mogelijks denken over het leven van de bij. De kleuters luisteren naar elkaar: wat denkt hun 

vriendje hierover?  

Deze activiteit kan mogelijks ook aansluiten bij het verkennen van de beginsituatie (zie pagina 4) 

 

 

 

 

Spreken 
bijen een 

taal? 

Is een bij 
ook wel 

eens 
bang? 

Wat als jij 
kon 

vliegen? 
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(Fear of Bees, 2012) 

(Chow Hon Lam, z.j.) 

(Renette, 2013) 
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Kringgesprek:  

sociale ontwikkeling / bijensteek 

Kleuters, spelen met velen samen in de klas, 

elk met hun eigen karakter. Hierdoor is de kans 

reëel dat er een conflict optreedt en dat de ene 

kleuter de andere pijn doet. Dan volgt er 

meestal wat trek- en duwwerk met tranen als 

gevolg.  

Tijdens een Godsdienstmoment in de kring kan 

je inspelen op zo’n situaties. Laat de kleuters 

eerst over hun eigen ervaringen vertellen: 

waarom deed je dat vriendje pijn? Doen we 

onze vriendjes ook pijn als we blij zijn?  

Daarna kan je samen met hen de vergelijking 

maken tussen het gedrag onder vrienden en 

gedrag naar de dieren toe. Mensen hebben 

geen angel, toch kunnen zij elkaar en de dieren 

pijn doen. Op welke manieren kan dit volgens 

jou? 

De kleuters leren zich zo inleven in het angstige 

leven van de bij. Want wanneer hij iemand 

steekt, sterft hij. (Zie werkvorm ‘weerhaakjes’) 

Wil hij jou dan wel steken? En waarom steekt 

hij jou? Laat de kleuters hier zelf over 

nadenken. Ik praatte hierover met de oudste 

kleuters en kon observeren dat ze na dit 

gesprek veel meer empathie hadden voor de 

bij. Ze begrijpen dat de bij enkel zal steken 

wanneer ze zich bedreigt voelt, wanneer je 

haar pest.  

 

Zich verkleden in een bij 

Oudste kleuters hun rollenspel situeert zich 

meestal binnen het ‘thematisch interactief 

rollenspel’ (Vakgroep pedagogen, 2011). Zij 

gaan reeds in interactie tijdens hun spel en 

kunnen volledige spelscenario’s naspelen. 

Wanneer een kleuter verkleed is als bij kan hij 

echt vanuit het perspectief van de bij 

nadenken over een aantal dingen, zoals 

bijvoorbeeld wat er gebeurt als de bij een 

kindje steekt.  

Dit rollenspel kan eveneens aansluiten bij de 

filosofeeractiviteit: ‘Wat zou jij doen als jij een 

bij was?’  Door dit spel leven de kleuters zich in 

het leven van de bij in. 

 

Klein fantasiespel 

Deze werkvorm sluit nauw aan bij het spelen 

met een handpop (zie volgende werkvorm). 

Afhankelijk van de beginsituatie kies je welke 

spelvorm het beste bij jouw kleuters past. De 

ene kleuter zal zich eerder vinden in het klein 

fantasiespel met de speelgoedbijen dan de 

andere. Misschien bouwen ze wel een 

bijenkorf in de bouwhoek voor de bijen? De 

doelstelling hier is dat ze zich inleven in het 

leven van bij door zelf situaties na te spelen.  

Door deze benadering verkleint de kans op het 

ontwikkelen van een angst voor bijen 

aanzienlijk. 
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Levenscyclus 

In het didactisch pakket vind je ook een 

werkvorm met speelgoedinsecten die de 

levenscyclus van een bij weergeven (ei-larve-

pop-bij) (De Smet & Van Eetvelde, 2012). Hier 

leren ze op een concrete manier iets meer over 

de ontwikkeling van de honingbij.  

 

Spelen met een handpop 

Gebaseerd op de principes van observerend 

leren gaat de KL eerst aan de slag met de 

handpop, zodat de kinderen zien hou hij/zij 

hier mee omgaat. De kleuterleid(st)er kan 

enkele korte fragmentjes uit het leven van de 

bij naspelen. De bij vliegt al zoemend door de 

klas, stapt rond op haar pootjes,… Je kan de 

kleuters uitdagen om zelf met de handpop aan 

de slag gaan. Hou er rekening mee dat er 

steeds een aantal kinderen zullen zijn die een 

eerder afwachtende houding aannemen en 

liever nog even kijken naar de anderen. Net 

zoals het spelen met speelgoedinsecten 

kunnen de kleuters hier verschillende situaties 

uit het leven van de bij naspelen. Heel 

opvallend en stereotiep bij deze werkvorm is 

dat de kinderen vaak automatisch het ‘steken’ 

van de bij naspelen (eventueel als verwerking 

van een pijnlijke bijensteek). 

 

 

 

Kriebelbeestjeszoektocht 

 

 

 

“Ondanks de positieve aspecten van 

buitenspelen, stellen we vast dat kinderen dit 

ten gevolge van toenemende digitalisering 

steeds minder doen. Dit is een gemiste kans, 

want van de natuur houden lukt natuurlijk 

alleen als je daadwerkelijk de kans hebt 

gekregen om die natuur ook echt te beleven. 

Kinderen zijn ook belangrijk voor de natuur, 

ervaringen in de kindertijd leiden immers op 

latere leeftijd tot meer respect en waardering 

voor alles wat groeit en bloeit.” (Groenewoud, 

2013, p.106-109). 

Indien de weersomstandigheden het niet 

toelaten om naar buiten te gaan, kan je de 

natuur ook steeds naar binnen brengen. 

Verhalen over dieren en planten kunnen een 

grote rol spelen bij het ontwikkelen van een 

band met de natuur (zie werkvorm: verhaal). 

Wanneer je toch naar buiten gaat met de 

kleuters kan je hen wijzen op eventuele 

risico’s, maar maak hen niet onnodig bang en 

verbied niet teveel.  

De kennis rond kriebeldiertjes, zoals de 

honingbij, die ze opdoen tijdens deze 

zoektocht kan hun angst een stukje doen 

verminderen. De kleuters komen in contact 

met de verschillende insecten en ondervinden 

hoe deze reageren op contact met de mens.  
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Ik liet de kleuters werken met de 

determineertabellen van Veldwerk Nederland 

(Stichting Veldwerk Nederland), hier leerden ze 

om zeer goed naar de verschillen tussen de 

insecten te kijken. In deze activiteit kan je dus 

nog een extra doel voorop stellen rond 

nauwkeurig waarnemen. Als je snel kijkt, lijken 

een bij, een wesp, een hommel en een 

zweefvlieg erg goed op elkaar maar er zijn wel 

enkele grote verschillen. Het is belangrijk dat 

de kleuters dit inzien en dus goed leren kijken 

naar het diertje (Cortens, 2010). Want een 

wesp kan heel anders reageren dan een bij, net 

zoals hun steken die zeer verschillend zijn. 

Door de determineertabel te gebruiken zien ze 

ook dat er veel verschillende soorten bijen, 

wespen, zweefvliegen, hommels en dergelijke 

bestaan. Dit vormt tevens een mooi 

uitgangspunt voor een Godsdienstige activiteit: 

“iedereen is uniek”. 

 

 

Bijenhotel en bloemenweide voor 

de bijen maken 

De Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie gaf brochures uit om met 

kinderen aan de slag te gaan. Twee van deze 

brochures kan je gebruiken om doelen voorop 

te stellen waarmee je de angsten doet 

afnemen. (Vlaamse overheid, Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie, 2011) 

In ‘Bouw je eigen insectenhuis’ worden 

verschillende insectenhuisjes voorgesteld die je 

zelf met de kleuters kan maken. Kleuters 

houden van techniek, maar er zit veel meer 

achter dan doelen rond wereldoriëntatie. Je 

kan de (school)tuin op verschillende manieren 

met eenvoudige aanpassingen aantrekkelijker 

maken voor kriebelbeestjes. De kleuters maken 

een bijenhotel voor de bijen waardoor ze meer 

respect krijgen voor de kleine zoemende 

beestjes.  

Achteraf is dit ook een plaats waar de kleuters 

zelfstandig naartoe kunnen gaan om eens een 

kijkje te nemen: welke diertjes zijn er 

aanwezig, wat doen ze allemaal?  

De kleuters van Basisschool De Puzzel hebben 

al heel wat inspanningen geleverd om wilde 

bijen te redden. De bedoeling van de school 

was om de kleuters hun liefde voor de natuur 

te laten aanwakkeren en zo ook deze 

boodschap mee te geven naar huis (Janssen, 

2013).  

Vanuit mijn keuzevak 

opvoedingsondersteuning kan ik besluiten dat 

het belangrijk is om ouders ook te betrekken in 

het opvoedingsproces. Dit kunnen we 

koppelen aan het modelleren. Daarom is het 

belangrijk dat ouders ook weten dat er in de 

klas gewerkt wordt rond de bij én waarom. Van 

zodra je ook de ouders kan overtuigen zullen 

de kleuters nog meer betrokken zijn in dit hele 

proces. (D’Argent, persoonlijk communicatie, 

2013) Je kan papa’s en mama’s uitnodigen naar 

de klas om samen bijenhotels te maken of een 

bloemenweide aan te leggen.  
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Wist je dat…bijen voor één 

theelepel honing de 

afstand Brussel - Zuid-

Frankrijk heen en terug (+-

2300km) afleggen en 

daarbij meer dan 1miljoen 

tussenlandingen maken?  

(Mallezie, 2013) 

Waarneming honing en 

producten afgeleid van honing 

Hiervoor wil ik graag refereren naar het filmpje 

‘Abel en de bijen’ (Fleury, 2009). Dit filmpje 

gaat over een kleuter die vertelt dat hij bang is 

voor bijen en waarom dat zo is. Abel zou niks 

liever willen dan dat alle bijen dood zijn maar 

wanneer zijn mama hem vertelt dat de bijen er 

mee voor zorgen dat er honing is, is de kleuter 

verwonderd. Als ze er dan nog bijzegt dat ze 

ook meehelpen bij het groeien van de 

paprika’s, aardbeien en kiwi’s, die hij zo graag 

eet, weet hij het zeker: hij wil dat de bijtjes 

blijven bestaan! Abel heeft nu een betere 

oplossing gevonden voor de bijen, hij gebruikt 

een waaiertje om ze voorzichtig weg te 

wapperen.  

 

De meerderheid van de kinderen weet amper 

waar de honing vandaan komt. Daarom is het 

belangrijk dat wij hen dit vertellen en hen dit 

ook laten beleven.  

Wanneer de kleuters proeven van al die 

lekkere dingen en beseffen dat deze er komen 

met hulp van de bij is de kans groot dat hun 

gedrag en denken t.o.v. dit diertje verandert.  

Poppenspel 

Voor het poppenspel heb ik me gebaseerd op 

het boek ‘Eric of het kleine insectenboek’ van 

Godfried Bomans. (Bomans, 1941) Ik paste het 

verhaal aan mijn doelgroep, de oudste kleuters 

aan. Het hoofdpersonage wordt zo klein als 

een bij en komt terecht in de insectenwereld. 

Ze ontmoet een bij en beleeft zo zelf hoe de 

mensen tegenover een bij staan. Kleuters 

kunnen enorm genieten van poppenspel, hier 

gaan ze op een subtiele wijze zich leren inleven 

in het leven van bij.  

 

De weerhaakjes 

Vanuit de waarneming van een bij kan je ook 

heel wat taal uitlokken. We bekijken de angel 

van dichterbij en zien de weerhaakjes. Deze 

weerhaken kunnen een verklaring bieden aan 

de kleuters waarom een bij sterft wanneer ze 

steekt (de angel blijft steken). Aangezien dit 

heel technisch is laat je de kleuter dit best zelf 

beleven door met een ijzeren staafje, waarop 

‘weerhaakjes’ zijn bevestigd, te prikken in een 

sinaasappel. De kleuters merken dat hij er vlot 

ingaat maar dat het haast onmogelijk is om 

hem er weer uit te halen.  

Via deze beleving kan je hen respect laten 

krijgen voor het zoemende diertje. Gekoppeld 

aan de sociale ontwikkeling (werkvorm 

kringgesprek: sociale ontwikkeling / bijensteek) 

kunnen we stellen dat de bij dus liever niet wil 

steken aangezien hij hoogstwaarschijnlijk dood 

gaat. Hij doet het dus omdat het moet, uit 

zelfverdediging.  
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De kleuters kunnen de weerhaakjes testen 

door te prikken in een sinaasappel. De ‘angel’ 

gaat er vlot in maar wanneer de bij weer wil 

wegvliegen zorgen de weerhaakjes ervoor dat 

de angel op zijn plaats heeft. De bij verliest zijn 

angel en sterft.  

 

Verhaal 

Uit mijn onderzoek van prentenboeken rond 

de bij kan je concluderen dat er weinig goede 

prentenboeken bestaan hierrond. Een mooi en 

natuurgetrouw informatief prentenboek dat ik 

kan aanraden is het boek ‘Zeg kleine bij wat 

dans jij mooi!’ van Sabine Wisman en Vera De 

Backker (Wisman en De Backker, 2012). Dit 

werd uitgegeven in 2012, het Jaar van de Bij. 

In dat jaar was er extra aandacht voor de bij en 

de bijensterfte.  

Ik vind het niet noodzakelijk wanneer je een 

verhaal wil vertellen aan de kleuters dat het 

daarom via een prentenboek moet. Er zijn nog 

tal van andere leuke verteltechnieken die ik 

reeds uitgetest heb: schetsend vertellen, 

vertellen met prenten, poppenspel, vertellen 

met Kamishibai, vertellen van een verhaal uit je 

eigen fantasie, enz. (Vakgroep Nederlands, 

2011) Het belangrijkste wanneer je zelf een 

verhaal verzint rond de bij is dat de bij eruit 

komt als een held. Verzin dus geen verhaal 

waar de bij iemand heel gemeen steekt, nectar 

steelt,enz. Zo zet je dit diertje onnodig in het 

negatief daglicht. 

 

Seksuele ontwikkeling 

Uit een gesprek met 3 kinderpsychologen blijkt 

dat een angst voor bijen en de angel van een 

bij ook kan voortkomen uit een angst voor iets 

helemaal anders of omgekeerd. Bijvoorbeeld: 

angst voor injectienaalden bij de dokter of voor 

een erectie die ze toevallig eens zagen bij hun 

broertje (Willem, Janssens & Van Thuyne, 

2014). Probeer wanneer je een kleuter in je 

klas hebt die een grote angst heeft voor de bij, 

te observeren en onderzoeken wat de oorzaak 

is van het onstaan van de angst. In dit geval is 

het nodig om dit samen te doen met een 

psychologe en eventueel met het Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op school. 

(Zie professionele hulp) 

 

EHBO 

 

 

 

 

 

Wanneer je met jouw kleuters een brainstorm 

doet rond de bij is de kans groot dat de angel 

een grote indruk op hen nalaat. Vaak wordt 

deze ook geassocieerd met naalden, dit is een 

belone- of naaldenfobie (Frijters, 2010). Toen 

ik zelf ging brainstormen met diverse 

klasgroepen merkte ik op dat er in elke 

kleuterklas waar ik kwam minstens één kleuter 

reeds gestoken was of dit zag gebeuren bij 

Bijen zijn hele lieve vriendjes. 

Maar hun kusjes doen zo’n pijn!  

(Fran 6 jaar) 
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iemand anders. Dit had telkens een grote 

impact op hen: het verdriet, de pijn, de schrik, 

de onwetendheid,…. 

Daarom is het nuttig dat de kleuters weten 

waarom een bij prikt (zie sociale kringgesprek: 

sociale ontwikkeling / bijensteek), hoe de 

bijensteek technisch in zijn werk gaat (zie de 

weerhaakjes) én dat de kleuter weet wat hij 

effectief moet doen/zeker niet mag doen als hij 

gestoken wordt. 

Hiervoor maakte ik een logische volgorde 

‘EHBO: hoe een bijensteek verzorgen?’ 

(Volledige prentenreeks: zie handleiding) 

Op deze manier wordt het gat in hun kennis 

opgevuld met juiste informatie (Reisapotheek, 

2012). In het didactisch pakket zitten de juiste 

materialen die nodig zijn om een bijensteek te 

verzorgen, op deze manier kunnen de kleuters 

deze situatie naspelen in een rollenspel. Ze 

worden hierdoor vaardiger en zelfzekerder.   

 

DIDACTISCH PAKKET: BZZZ 

DE BIJ MAAKT MIJ NIET ZO 

BLIJ. OMGAAN MET ANGST 

VOOR BIJEN BIJ KLEUTERS 

Om te testen of de verschillende werkvormen 

effectief genoeg waren was het belangrijk dat 

dit uitgetest werd bij de juiste doelgroep. De 

oudste kleuters met een angst voor bijen. 

Hiervoor lanceerde ik een oproep in het 

tijdschrift Libelle. Aangezien dit tijdschrift door 

velen gelezen wordt bereikte ik al snel enkele 

kleuterleidsters en mama’s die een kleuter 

hadden met een angst voor bijen. Het was 

belangrijk dat de werkvormen ook getest 

werden in verschillende 3e kleuterklassen waar 

ik de beginsituatie kon verkennen rond ‘angst 

voor bijen’.  

Uit een onderzoek naar materialen voor in het 

didactisch pakket blijkt dat er veel materialen 

rond Maya de Bij bestaan (Studio 100). Jammer 

genoeg hebben deze materialen vaak niks te 

maken met het leven van de bij. Maya is 

gekend door bijna alle kleuters en kan volgens 

een kinderpsychologe wel een link vormen 

tussen de realiteit en fantasie. (Van Thuyne, 

2014) Opvallend is dat veel kleuters niet bang 

zijn voor Maya de Bij maar daarentegen wél 

voor een echte bij. Vanuit dit inzicht ontwierp 

ik zelf enkele materialen rond de bij om toe te 

voegen aan mijn didactisch pakket. 
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PROFESSIONELE HULP 

In de literatuur is er reeds veel te vinden rond 

angst maar het is belangrijk om deze info 

samen te leggen met de inzichten van experts. 

Ik contacteerde drie kinderpsychologes, die 

allemaal werken rond angsten bij kinderen. 

Allen gaven ze dezelfde gouden tip: als 

kleuterleid(st)er/ kan je heel veel doen op het 

vlak van preventie. Dit is ook het geval 

wanneer de angst niet overmatig is en het 

leven van de kleuter er niet door bepaald 

wordt. Maar wanneer dit wel zo is, is het de 

bedoeling dat je professionele hulp zoekt. 

Wanneer je dit toch zelf zou proberen op te 

lossen, is de kans groot dat je de angst alleen 

maar erger maakt en dat is zeker niet de 

bedoeling. Wij, als kleuterleid(st)er, zijn hier 

niet toe opgeleid. Daarvoor bestaan er andere 

instanties zoals kinderpsychologen, de centra 

voor leerlingenbegeleiding,… (Willem, Janssens 

en Van Thuyne, persoonlijke communicatie, 

2013)  

 

CONCLUSIE 

‘Vanwaar die angst voor bijen?’ 

‘Wat kan je doen opdat de angst voor bijen 

afneemt? 

De kleuterleid(st)er en de ouders/opvoeders 

spelen een belangrijke rol in het doen 

ontstaan/afnemen van een angst voor bijen bij 

kleuters. Het is belangrijk dat je ook stilstaat bij 

jouw eigen gedrag en nadenkt over hoe jij zelf 

tegenover de bij staat. Pas wanneer je er zelf 

van overtuigd bent dat jij het verschil kan 

maken, kan je iets bereiken. Het is belangrijk 

dat je eerst de beginsituatie nagaat van jouw 

kleuters, aangezien elke kleuter uniek is. Dit 

kan je doen aan de hand van een brainstorm 

en het vrij laten tekenen van een bij. Eens je de 

beginsituatie goed hebt ingeschat kan je aan 

de slag met enkele werkvormen om de kleuters 

te leren omgaan met hun angst. Door de 

verschillende werkvormen worden de gaten in 

hun kennis opgevuld met juiste informatie. Als 

we dit niet doen is de kans groot dat ze die 

invullen met hun fantasie en dan zal de angst 

toenemen. Ze leren zich in te leven in het leven 

van de bij  waardoor de angst zal afnemen.   

Het deel rond  professionele hulp werd nu 

beknopt besproken maar  zou nog verder 

kunnen uitgediept worden door iemand die 

Psychologie studeert, aangezien dit niet het 

vakgebied is van een kleuterleid(st)er. In 

verschillende bronnen is aangetoond dat de rol 

van de KL en opvoeder zeer belangrijk is, 

daarom vind ik het belangrijk om dit artikel te 

verspreiden onder zoveel mogelijk 

kleuterleid(st)ers.     
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