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Robotica –
3 lessen van een uur. In 2-tallen een 
lego robot ontdekken en leren 
programmeren

3D film techniek –
1 les van 2,5 uur over de natuurkunde 
van 3D en over het maken van een 3D-
film. En in groepjes zelf filmen…

Expeditie Moendoes –
Hèt spel om Wetenschap en Techniek te 
introduceren in de klas. Met de hele klas 
…

River Crossing –
Een denkspel op levensgroot formaat. 
Ontdek hoe uitdagend vraagstukken 
kunnen zijn.



Studenten van de 
Universitaire PABO 
ontwerpen en testen 
lesideeën

Uitlenen van materialen

Database met lesideeën



Waarom W&T?

Waarom W&T met kleuters?
Er verandert al genoeg



Wat willen we eigenlijk meten en weten in een kleuterklas 
en waarom? 

Dat het zien van een tekening alle eerdere observaties door 
elkaar gooit en in een ander licht zet. En dat ik dan voor me 
zie hoe dat verder zou kunnen gaan in een kleutergroep of 
zie ik hem eerder aan een tafeltje in een groep 3?

We willen zien dat een kind schoolrijp wordt, zodat het veilig 
en goed kan ontwikkelen in groep 3. Een omgeving creëren 
waarin kinderen kunnen groeien. De waarneming van de 
leerkracht is een prachtig meetinstrument. 



Ik ben

1. Bestuurslid
2. Schooldirecteur
3. Techniek 

coördinator
4. Leerkracht
5. Anders 
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Ik ken dit boek

1. ja
2. nee
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Vroeger hadden we een leerling-volgsysteem. Je wist heel veel 
van de kleuters op veel gebieden en je keek als juf of een kind 
toe was om te gaan leren. Er was een ontspannen sfeer in de 
klas en je was als juf een duizendpoot, want heel veel verzon je 
zelf. Een kind dat emotioneel of verstandelijk of motorisch nog 
niet rijp was om te gaan leren in groep 3 bleef lekker een 
jaartje rijpen in de kleuterklas en na een jaartje zat hij of zij 
meestal beter in zijn vel en verliep de overgang naar groep 3 
wel goed. 
Nu moet alles snel en ik merk dat deze vaak jongere kinderen 
in bv.groep 4 zich nog gedragen als kleuters. Hoe zou dat toch 
komen? Er zitten kinderen in mijn groep (4) van 6 jaar en deze 
zijn vaak zeker niet dom. Dit waren vroeger de kinderen die 
twee en een half jaar kleuterden en die het heel goed deden in 
de klas. Maar nu zijn de bijna 6 jarigen emotioneel nog heel 
erg jong. Ik vind het soms echt zielig. Dit gaat zeker ten koste 
van hun prestaties van hun verdere schoolloopbaan



Het voorgaande verhaal is...

1. Zo jaren ‘80
2. Een goede weergave 

van de realiteit
3. Wenselijk, doch niet 

haalbaar
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Van een goed volgsysteem verwacht ik dat deze alle 
ontwikkelingsgebieden van het jonge kind in kaart brengt. 
Voorbeelden hiervan zijn het OVM en KIJK! 
Hoe voorkom je dat het als toets gebruikt gaat worden? Ik 
denk dat je daar met je team goede afspraken over moet 
maken en elkaar daar ook op aan moet spreken. Ook goede 
begeleiding tijdens de invoering van zo'n systeem is 
noodzakelijk om handvatten te krijgen over hoe je dat 
observeren en noteren in de praktijk doet. Het werkt nu 
eenmaal niet als je met de lijst in je hand bij een kind aan 
tafel gaat zitten om te zien (en te noteren) wat het kan/doet.



W&T met kleuters?

1. Niet te doen
2. Appeltje - eitje
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Kleuters doen veel
Doen ze veel aan W&T

Het gaat er om dat je het benoemt als 
leerkracht en dat je ziet dat je het doet. 
Bewustwording.









P u t s



Dit is een typische kleuteractiviteit met 
W&T in de hoofdrol

1. ja
2. nee
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PO raad 
Beleidsagenda 
2014 - 2018



• Verbinding
• Innovatie en ICT
• Kennis en onderzoek

• Het bestuur als motor



Meetkunde
Ruimtelijk inzicht
Ordening
Schrijven 



Dit voorbeeld is niet haalbaar voor de 
meerderheid van onze leerkrachten
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1. eens
2. oneens





Te veel omvattend.
Maak het vakoverstijgend…





Vaardigheden en 
attitude in kaart 
brengen





Plattegrond tekenen
Werkelijkheid nabootsen
Ontwerpen 







Overgang naar groep 3



Vraaggestuurd
Besturen signaleren – in overleg met leerkrachten – punten 
van aandacht.
Besturen staan niet alleen. Bij punten van aandacht 
formuleren zij een vraag. 



Vraag de mensen uit de praktijk

Verschillende geledingen



Ik weet als bestuur welke vraag ik zou 
willen stellen over W&T

1. ja
2. nee



In deze regio: EWT

www.iederkindeentalent.nl





Kleuters zijn er nog, 

laat het kleuteronderwijs 
ook blijven bestaan

a.groeneveld@uva.nl

www.wka.uva.nl


