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Programma 
 
• Welkom 

• Introductie W&T - en kleuters 

• De inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend spelen 

• Aan de slag 

• Uitwisselen 

• Evt nog wat didactiek 

• Afsluiting 



Waarom een inspiratiemap? 
Wetenschap en technologie … ook voor 
jonge kinderen!? 

• In 2020: W&T in het programma van alle basisscholen 

• Begin in de onderbouw! 

• Maar wat is het eigenlijk? 

• En hoe doe ik dat? 
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Hoe kijk jij er tegen aan? 

Wat is jouw beeld? Jouw 

ervaring?  

En bij jou op school in de 

kleuterbouw?  



W&T? 

‘Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken 
naar de wereld. W&T begint bij de verwondering: waarom is de 
wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of 
worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar 
antwoorden op die oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt 
voor nieuwe vragen. Onderwijs in wetenschap en technologie 
stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en 
probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om 
onderzoekend en ontwerpend leren waarmee 21ste-eeuwse 
vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, 
ondernemingszin, kritische denken, kunnen samenwerken en 
ICT geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de 
wereld.’  
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SLO, Wetenschap en techniek in het basis en 

speciaal onderwijs. Richtinggevend 

leerplankader, 2016 



Wat is W&T? 
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W&T, 

Onderzoekend en 

ontwerpend leren, 

Bij Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, 

Natuur en techniek 

 

Of breder ….. 

Onderzoekend leren 

21 e eeuwse 

vaardigheden 

Vakkenintegratie 
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Ook vanuit onderwijs aan jonge kind: 

‘Het gaat niet om het bereiken van kennis- of 
leerdoelen maar om confrontatie en oriëntatie. De 
doelen zijn vooral de processen die we op gang willen 
brengen, met name de nieuwsgierigheid van kinderen 
opwekken voor de wereld om hen heen en een 
onderzoekende houding ontwikkelen, zodat kinderen 
willen weten en begrijpen hoe dingen precies in elkaar 

zitten.’    
Brouwer Kiezen voor het jonge kind 2010 
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Onze benadering 
• Het onderzoeken en ontdekken zit in het kleine (het gaat niet 

om ‘wetenschappelijke‘ concepten)  

• Open activiteiten: initiatieven van kinderen mogelijk 

• Materialen zijn belangrijk, zelf ervaren -> dat zorgt voor 
verwondering 

• Inspelen op de verwondering van kinderen: daarbij 
aansluiten, én ontlokken  

• Begeleiden door open vragen, gerichte open vragen zijn 
belangrijk: kinderen beter laten kijken, meer laten 
uitproberen verwondering oproepen, uitdagen om iets te 
maken 

 

 

 



Materialen 

• Kinderen ervaren het zelf, met materialen 
• Echt materiaal (het kistje) 
• Gevarieerd materiaal 
• ‘Open eind’ materialen: kinderen kunnen er meerdere 

kanten mee op (roetsjbaan) 
• Kijk of en wanneer je wat nieuws wilt toevoegen  
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Onderzoekend en ontwerpend spelen 

• Voor jonge kind is spel de motor van het leren 

• In het spel zijn kinderen bezig met ontdekken, 
onderzoeken, uitproberen, maken, kijken of het 
werkt  

• Spel kan ondersteund worden middels verkennen, 
verbinden en verrijken (3 V’s): iets voordoen, 
materialen toevoegen, ideeën inbrengen, vragen 
stellen 
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De inspiratiemap  

• Laagdrempelige activiteiten met ‘gewone’ 
materialen 

• Uitgewerkte voorbeelden die veel houvast bieden: 
hoe begin je, welke vragen kun je stellen? 

• Geen methode 
• Uitnodigend:  

• aandacht voor vormgeving (foto’s, illustraties, rolmodel) 
• Interviews  



Proeverij van activiteiten 

Verf maken /roetsjbaan / stenenonderzoek/ de zandtovenaar/ 
make do/ appelboor 

 

• Kijk rond, probeer, vraag 

• Welke onderzoeksvragen heb jij bij deze activiteiten?  

• Probeer antwoorden te krijgen op je vragen 

• Wat zouden kinderen willen ontdekken en onderzoeken? 

• Daarna: uitwisseling: wat is nodig voor onderzoekend en 
ontwerpend spelen? 
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Uitwisseling 

Onderzoekend en ontwerpend spelen: 

• Reactie op activiteiten: van jou, van kinderen 

• Wat vind jij opvallend/ kenmerkend aan de 
activiteiten? 

• Wat moet jij als leerkracht kunnen en 
kennen? 

• Wat vraagt het van de leeromgeving, je klas, 
de spullen? 

• Wat is nog meer belangrijk? 
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Inspiratiemap downloaden? 

https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/o
nderzoekend-en-ontwerpend-spelen-kleuters/ 
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Onderzoeks cyclus organisatorisch 

• Confronteren             Introductiekring     

•                                   Vooruitkijken 

• Verkennen -aanrommelen  Speelwerken 

• (Onderzoek opzetten)   Speelwerken 

• Onderzoek uitvoeren    Speelwerken 

Terugblikken 

• (Concluderen)     Evaluatiekring 

• Presenteren     Evaluatiekring 

• Verdiepen en verbreden   Speelwerken 

 



 
 

 



Beertjes Meichenbaum 
 



Video Spelend leren 

• https://www.ipabo.nl/kenniscentrum/jonge-
kind/Speleon/ 
 

Vooruitblikken en terugkijken 
De drie V’s:  
• Verkennen. Kijken en luisteren. Betrokkenheid begrijpen. Erop 

inspelen 
• Verbinden. Meegaan in het spel. Mee in denken en doen van een 

kind  
• Verrijken. Nieuw materiaal bieden. Nieuwe uitdaging bieden 

 
Inspelen op individuele kinderen 
Inspelen op de groep: grote kring als start, uitwisseling, verslag 
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Sturen en inspireren via vragen 

• Spel kan ondersteund worden middels  
verkennen, verbinden en verrijken; de drie 3 
V’s 

 

 

Dorian de Haan 
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Soorten vragen 

Operationele vragen  

 

Denk- en redeneervragen  

 

Procesvragen 
 

 



Operationele vragen 



Denk- en redeneervragen 
Lagere orde. Benoemen, beschrijven hoe iets werkt. Ordening in gebeurtenissen 
Hogere orde: beredeneren. Verklaringen. Oplossingen.  
 



Procesvragen 



Procesvragen 



Afsluiting 

• Heb je nog vragen? 

• Heb je antwoord gekregen op vragen die je 
had? 

 

• Bedankt voor jullie belangstelling! 

 

• Verder contact: 

• e.louman@ipabo.nl of m.weesing@ipabo.nl  
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