


Wetenschap en techniek bij 
kleuters  

 
 

• Martijn Weesing en Edith Louman 
 



Opzet 
 • Opening 

• Jonge kind en W&T 
• Een rijke leeromgeving voor W&T 

creëren 
• W&T: de mogelijkheden zien in een 

kleuterklas 
• Samenwerking en ondersteuning op het 

gebied van W&T voor kleuters 
 



Het jonge kind … 
 

… stelt veel vragen vanuit verwondering en 
nieuwsgierigheid 
… heeft grote fantasie 
… is georiënteerd op hier en nu 
… is zintuiglijk ingesteld, ervaart de omgeving met 
hele lichaam 
… leert door spelen 
… leert al doende 
… eigen  ervaringen centraal: wat gebeurt er als ik 
het doe?  
… heeft egocentrisch wereldbeeld 
 

En … wil ontdekken, onderzoeken! 
 



W&T en kleuters 
Project ‘Warm en Koud’ 

 

http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten
/nieuwsgierig-graag-thema-
warmkoud/?kind=lesmateriaal&targetgroup=onderb
ouw 
 

Kijkvraag 
 

Op welke manier zie je de kenmerken van het jonge 
kind terug?  
Welke doelen binnen W&T zie je hierin? 

 
 
 
 

http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/nieuwsgierig-graag-thema-warmkoud/?kind=lesmateriaal&targetgroup=onderbouw
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http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/nieuwsgierig-graag-thema-warmkoud/?kind=lesmateriaal&targetgroup=onderbouw
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/nieuwsgierig-graag-thema-warmkoud/?kind=lesmateriaal&targetgroup=onderbouw


3 componenten van W&T  
Bron: SLO Leerplankader 

Houding 
 
• Verwondering 
• Nieuwsgierigheid 
• Exploratieve houding, 

ontdekken en onderzoeken 
• Initiatieven nemen 
• Motivatie en plezier in 

O&OL 
• Doelgerichtheid en 

doorzettingsvermogen 
• Vragen stellen 
• Respectvol omgaan met 

(levend) materiaal 
 
 

 
 





3 componenten van W&T  
Bron: SLO Leerplankader 

 
Vaardigheden  
 
• Stapsgewijs iets kunnen 

aanpakken (stappen binnen 
O&OL) 

• Problemen oplossen 
• Keuzes maken, plannen maken, 

beslissingen nemen 
• Leren gebruiken van 

materialen, technieken en 
gereedschappen 

• Leren waarnemen, oplettend 
zijn 

• Leren ordenen 

• Leren representeren/ 
vastleggen 

 

 

 
 

 
 



3 componenten van W&T  
Bron: SLO Leerplankader 

 
Kennis 
 
Allerlei aspecten uit de 
(dagelijkse) leefwereld van 
kleuters.   
 

 

 
 



Kennis 



Naar kleuters kijken 

• Observatie-instrumenten (De Vaan & Marell): 
– Fases van onderzoekend handelen 
– Fases van oplossend handelen 

 



Sleutelervaringen (Kaleidoscoop)  
Ontwikkelingsgebieden op basis van kenmerkende handelingen van 
jonge kinderen en soorten kennis en ervaringen die zij hierbij opdoen. 
10 sleutelervaringen: 
• Creatieve representatie 
• Taal en beginnende geletterdheid 
• Sociale relaties en initiatief 
• Beweging 
• Muziek 
• Classificatie 
• Seriatie 
• Hoeveelheid 
• Ruimte 
• Tijd 

 



W&T en kleuters 
Project ‘Warm en Koud’ 

 

http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten
/nieuwsgierig-graag-thema-
warmkoud/?kind=lesmateriaal&targetgroup=onderb
ouw 
 

Kijkvraag 
 

Welke sleutelervaringen zie je hierin terug?  
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Rijke leeromgeving: 5 aspecten  

 
Kind in de 

rijke 
leeromgeving 

 
 

leerkracht 

 
 

klasinrichting 

 
 

materialen 

 
 

didactische 
werkvormen 

 
 

omgeving 





Speleon: materiaal 

 
 
 





Rijke Leeromgeving: wat 
betekent dat voor materiaal? 

 
 
 

Aansluiten bij belevingswereld en de actualiteit 
 
Concreet materiaal: hands-on - minds-on, ‘experimentele dialoog’ 
 
Ruimte voor spel en fantasie 
 
Open ended materials, ruimte voor kind-initiatief 
 
Ruimte voor zintuigelijke ervaringen 
 
Materialen waaraan iets te ontdekken valt (gevarieerd, met 
gebruikmaking van alle zintuigen, mogelijkheid tot aanrommelen) 

 



Rijke leeromgeving: wat vraagt 
dat van de leerkracht? 

 
 
 

Observeren van kinderen (wat doen ze, zeggen ze, vragen 
ze, nemen ze mee ….  
 
Stimulerende vragen kunnen stellen (operationele- en 
voorspellende denkvragen)  
 
Kunnen inspelen op vragen van kinderen; hoe grijp je dit 
aan om O&OL te stimuleren? 
 
Ruimte bieden voor uitwisseling tussen kinderen 
 
De 3 V’s van Dorian de Haan: Verbinden, Verrijken en 
Verdiepen 
 

 



Groep 1-2 OGO-basisschool de 
Achthoek: Thema Ei-ei-eiland 

http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?3202
&cat=626 
 

Kijkvraag: 
Welke mogelijkheden zie je voor 
W&T?  
Welke doelen komen terug? (houding, 
vaardigheden, kennis) 

http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?3202&cat=626
http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?3202&cat=626


Mogelijkheden samenwerking 
en ondersteuning bij W&T 

voor kleuters 
 
 



Speleon  
Uitgangspunten SPElen, LEren, 

ONtdekken  
• Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving 

en verkennen zo de wereld om hen heen 
 

• Spel bevordert spontaan leren, stimuleert het zelf verkennen en 
zelf ontdekken, de nieuwsgierigheid en creativiteit 
 

• Leerkrachten en begeleiders spelen hier actief op in 
 

• Interactieve omgeving met uitdagende materialen waar 
kinderen komen om ontdekkend te spelen en dus te leren! 

 
 

• http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?2958&cat=461  

http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?2958&cat=461
http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?2958&cat=461
http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?2958&cat=461
http://www.ipabo.nl/sf.mcgi?2958&cat=461


Speleon  
Good Practices 

Stimulerende leer- en leefomgeving 
Goed onderwijs over en voor 
het jonge kind 
Doelgroepen: 
• leerkrachten 
• besturen van basisscholen 
• kinderopvang 
• ouders  
• Studenten (uitstroomprofiel, pilot Jonge 

Kind) 

 



Nascholing Speleon 

• Nascholing Spelbegeleiding en Rijke 
leeromgeving 
 

 



Uitstroomprofielen 
Studenten (3e- 4e jaar) volgen 
uitstroomprofiel, o.a.: 
• Jonge kind en VVE 
• Talentontwikkeling en excellentie bij 

W&T 
Dit komt terug in hun stage: 
praktijkonderzoek, overige activiteiten 
(portfolio opbouwen) 
 

 



Nascholing W&T 

• Post HBO-opleiding Specialist W&T 
(17 bijeenkomsten) 

• Inspiratiemiddagen (op maat) 
• Teamtraining/ teamcoaching (op 

maat) 
• Basiscursus W&T (5 bijeenkomsten) 

 

 



Vragen? 

Contact: 
• e.louman@ipabo.nl 
• m.weesing@ipabo.nl 
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