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Voorwoord 
In het schooljaar 2015-2016 hebben 26 kleuterleerkrachten van Stichting Sirius de training 
‘Wetenschap & techniek, onderzoekend leren in een leerrijke omgeving’ gevolgd bij Tom van Eijck 
(W&Tdocent pabo HvA). Een Rijke Leeromgeving (RLO), ook wel ‘kleuterlab’ genoemd, is een 
ruimtelijk herkenbare plaats in het klaslokaal waarin groepjes kinderen middels zelfstandig spel 
onderzoekende en/of ontwerpende activiteiten uitvoeren en daarbij leerervaringen opdoen. Het 
doel van deze training was het zelf kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren van zo’n RLO. In dit 
boekje presenteren wij de ontwerpen van de deelnemers.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 
 

1 Ontwerpeisen van leerrijke omgeving 
De deelnemers aan de training kregen de opdracht om 5 á 7 criteria te formuleren waaraan de Rijke 
Leeromgeving moet voldoen; op grond van eigen ervaring, aangeboden vakliteratuur en observaties 
van spelende kinderen. Hieronder volgt de samengestelde lijst van alle deelnemers: 
 
Omgeving en inrichting 

 Goed doordachte speelleeromgeving die aan de behoefte tot handelen en exploreren 
tegemoet komt 

 Ingericht zodat het kinderen de gelegenheid biedt om zich te oriënteren, te mogen 
ontdekken en te experimenteren en daarna vooral te mogen oefenen en herhalen 

 De ruimte is zo ingericht dat er keuzemogelijkheden voor de kinderen zijn 

 Duidelijke plaats in het lokaal zodat de leerkracht overzicht kan houden 

 De omgeving moet aansluiten aan de leefwereld van de kinderen 

 De omgeving moet aansluiten bij  het ‘thema’ 

 De omgeving moet overzichtelijk ingericht zijn zodat de kinderen gemakkelijk zelfstandig 
kunnen spelen 

 De ruimte is schoon en netjes 

 Het materiaal heeft een vaste plek 

 De ruimte zorgt voor genoeg bewegingsvrijheid 

 Gedurende het thema worden nieuwe elementen en materialen toegevoegd 

 De hoek is zo ingericht dat er een zone van naaste ontwikkeling tot stand komt. Zodat 
kinderen in activiteiten betrokken raken die hen uitdagen om meer te willen doen en 
kunnen, dan ze op dat moment zelfstandig aan kunnen 

 Er zijn duidelijke afspraken over het aantal kinderen in de hoek, hoe er in de hoek gewerkt 
wordt, hoe de kinderen op moeten ruimen en hoe lang er gewerkt mag worden in de hoek 

 Er hangt een stappenplan voor het doen van onderzoek in de hoek 

 De hoek bevordert het coöperatief leren  
 
Materialen 

 Het materiaal nodigt uit om mee aan de slag te gaan. Die kinderen het gevoel geeft kundig 
te zijn, het zelfvertrouwen versterken en hen doen groeien in hun ontwikkeling in de meest 
brede zin van het woord 

 Het materiaal draagt bij aan de diverse ontwikkeling bevorderende kernactiviteiten: 
manipulerend spel, rollenspel, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten 
en onderzoeksactiviteiten 

 Het materiaal representeert voor een belangrijk deel de echte wereld en sluiten zoveel 
mogelijk aan bij het thema van de groep. Ze maken het mogelijk dat kinderen met 
materialen verhalen kunnen (na)spelen.  

 Het materiaal is eenvoudig hanteerbaar voor kleuters: klein en handzaam 

 Het materiaal is verschillend van grootte en structuur 

 Het materiaal is herkenbaar. De kinderen weten wat het is en waar we het kunnen vinden 

 De kinderen hebben zelf materiaal verzameld voor de hoek 

 Het is kosteloos materiaal 

 Het materiaal nodigt uit tot manipulatie 

 Er zijn verschillende materialen aanwezig waarmee onderzoek gedaan kan worden 

 Er is mogelijkheid om de materialen aan te vullen door de kinderen zelf 

 Er zijn verschillende soorten materialen aanwezig: vormen, kleuren en structuren 

 Het materiaal is gericht op de brede ontwikkeling van het jonge kind 

 Het materiaal nodigt uit tot probleemoplossend denken 
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 Het materiaal nodigt uit tot samenwerken/ interactie tussen kinderen, zodat communicatie 
en dus sociale contacten ontstaan.  

 Het materiaal lokt verwondering uit 

 Het materiaal nodigt uit tot handelen, ontdekken en onderzoeken 

 Het materiaal is proces gericht  

 Het materiaal heeft een zelf controlerend karakter 

 Het materiaal doet een appél op de fantasie 

 In het materiaal zitten verschillende differentiatiemogelijkheden 

 Het materiaal is gericht op de brede ontwikkeling van kleuters 

 Het materiaal is uitdagend 

 Het materiaal is erg aantrekkelijk voor de kinderen.  

 Het materiaal heeft meerdere mogelijkheden 

 Het materiaal is toegankelijk en gemakkelijk op te ruimen (zelfstandig door leerlingen) 

 Het materiaal sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen 
 
 

2 De ontwerpen 
Alle deelnemers hebben, alleen of per school, een ontwerp gemaakt voor een rijke leeromgeving 
met een specifiek thema, een specifieke hoek, een ontdekdoos, een kleuterlab of een klaslokaal.  
De ontwerpen bestaan uit de volgende onderdelen: doelen, inrichting en materialen, didactische 
aanwijzingen, wijze van evalueren en foto’s. 
 
Veel leesplezier! 
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2.1 Stenenhoek                     Bijlmerhorst - Doanh Truong en Soumeya de Rosa 
Uit observaties op het plein blijkt dat kinderen graag met de stenen spelen die daar liggen. De 
kinderen vinden vooral de grote stenen interessant, maar daar mogen ze niet mee spelen.  
De kinderen zijn bezig geweest met licht – zwaar en met eenvoudige erbijsommen. We hebben 
veelal op werkbladen geoefend en het rekenschrift. Sommige kinderen hebben veel de behoefte om 
met materiaal te oefenen. Dat blijkt uit de observatie van de leerkrachten bij de instructietafel. Op 
sommige stenen staan getallen en + en – tekens. We hebben stenen met getallen erop. Eveneens 
hebben we een herkenbare weegschaal toegevoegd.  
De leerlingen hebben zelf dozen van verschillende grootte verzameld, samen met de juf. 
 
Doelen 
Rekendoelen: 

Oefenen met begrippen als licht en zwaar, klein en groot, ruw en glad.  
Oefenen met erbij en eraf sommen.  
De kinderen kunnen oefenen met het ordenen en classificeren  van de stenen. 

Taaldoelen: 
De kinderen kunnen zelf vertellen over hun eigen ervaring in deze hoek.  
De kinderen kunnen middels een krijtbord (of iets dergelijks) tekenend noteren.  

Attitude OOL doelstelling: 
De kinderen leren om ook in deze hoek verantwoordelijk met spullen om te gaan en op te 
ruimen zodra ze voor een andere hoek gaan kiezen.  
De kinderen krijgen de ruimte om het materiaal te onderzoeken en te manipuleren.  

Natuur en techniek doelstelling: 
De kinderen ontdekken manieren om materiaal zoals ‘steen’ en ‘plastic’ te manipuleren.  

 
Inrichting en materialen 

- Stenen die we verzameld hebben op het schoolplein. Deze stenen vormen de basis van de 
hoek.  

- Bakken om de stenen in te doen 
- Manden om stenen met cijfers erin te doen.  
- Een krijtbord inclusief krijtjes en een wisser. Hier kunnen kinderen sommen op uitschrijven.  
- Bakjes en flessen met en zonder cijfers erop. Materiaal waar de stenen in gedaan kunnen 

worden nodigt uit tot manipulatie.  
- Een permanent marker om cijfers erop te schrijven. Dit is enkel voor de leerkracht, zodat er 

cijfers op de stenen kunnen komen.  
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Didactische aanwijzingen 
Waarnemingsvragen: 
Hoe voelt iedere steen aan? Voelen ze 
hetzelfde?  
Hoe zien de stenen eruit? Zijn ze 
allemaal hetzelfde? 
Waar is een steen van gemaakt?  
Welke stenen zijn hetzelfde?  
 
Meetvragen:  
Hoe zwaar is iedere steen?  
Hoe hard?  
Hoe groot?  
Hoeveel liggen er in de hoek?  
Maak eens een groepje van 2 en een 
groepje van 5 stenen. Hoeveel is dat 
samen?  
 
‘Wat gebeurt er als’ vragen:  
Wat gebeurt er als je een steen op een 
weegschaal legt? Hoe kan dat nou 
eigenlijk?  
 
Denkstimulerende vragen: 
Welke flessen zijn het volst?  
Hoe komt het dat de stenen niet meer uit de fles komen? Bedenk een manier om de stenen uit de 
fles te halen.  
Welke cijfers ontbreken in de mand met cijfers?  
 
Variatie op de stenenhoek: 
de stenen kun je ook een kleur geven, zodat er makkelijk onderscheid gemaakt kan worden. 
Vaardigheden zoals het seriëren en ordenen worden hiermee uitgelokt.  
De stenen hoeven niet alleen in een fles gedaan te worden. Als aanvulling zou je ook passende pvc 
buizen kunnen toevoegen zodat er constructies gemaakt kunnen worden waardoor stenen gedaan 
kunnen worden.  
Toevoegen van flessendoppen e.d.  
 
Wijze van evalueren 
Na het ANK moment evalueren we meestal de activiteit in de kring. Tijdens de ANK lopen we ook 
rondjes. Tijdens een dergelijk rondje kunnen ook vragen gesteld worden, afhankelijke wat er te zien 
is in de hoeken.  
Wat heb je gedaan in de hoek en wat zou de volgende keer anders kunnen doen?  
Heb je gebruik gemaakt van het bord? De weegschaal? De plantenbakken? Wat heb je ermee 
gedaan?  
Hoe heb je de stenen uit de flessen gekregen?  
Hoe kon je nou zien welke cijfers er ontbraken in de cijfermand?  
 
 
 
 

 



7 
 

2.2  Dozenhoek                  Bijlmerhorst - Doanh Truong en Soumeya de Rosa 
Doelen 
Rekendoelen: 

Direct afpassen (voorwerpen op elkaar stapelen) 
Bouwen en maken van dingen 
Oefenen met hoog-laag 
Oefenen met groot-klein 
Oefenen met meten 
Oefenen met splitsen 
Oefenen met meeste-minste 
Oefenen met grafieken maken 

Taaldoelen: 
De leerlingen kunnen vertellen over hun ervaringen/resultaten 
De leerlingen kunnen samen bespreken hoe/wat ze gaan bouwen 
De leerlingen kunnen onderling ervaringen uitwisselen 
De leerlingen kunnen hun bouwwerk tekenend noteren 

Attitude OOL doelen:  
De leerlingen kunnen manipulerend en verkennend handelen m.b.v. het materiaal 
De leerlingen zijn onderzoekend bezig 
De leerlingen leren verantwoordelijk met het materiaal omgaan en iets af te maken 
De leerlingen leren de spullen netjes op te ruimen 

BEVO doelen: 
De leerlingen leren ruimtelijk bouwen 
De leerlingen leren vormsoorten te onderscheiden 

Natuur en techniek doelen: 
De kinderen kunnen een bouwwerk beoordelen op stevigheid en stabiliteit  

 
Inrichting en materialen 

- Diverse soorten dozen, die op school zijn verzameld en door de leerlingen/leerkracht van 
huis zijn meegenomen -> uitdaging tot constructieve activiteiten.  

- Een mandje met meetlinten -> mogelijkheden tot het uitvoeren van meetactiviteiten. 
- Bak met eierdozen en houten eieren -> nabootsen van splitsactiviteiten die we aan de 

instructietafel doen.  
- Werkbladen splitsen/grafieken -> mogelijkheden geven om splitssommen te oefenen en om 

grafieken te kunnen maken.  
- Kleurpotloden 
- Groot tekenpapier 
- Foto’s van de indeling van de hoek, zodat kinderen weten hoe een hoek opgeruimd moet 

worden.  
 

Didactische aanwijzingen 
Waarnemingsvragen: 
Welke vorm heeft de doos? 
Waarvan zijn dozen gemaakt? 
Welke dozen zijn even groot/klein? 
Welke dozen zijn de grootste/kleinste? 
 
Vergelijkingsvragen: 
Welke toren heeft de meeste/minste dozen? 
Welke toren heeft evenveel dozen? 
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Meetvragen: 
Uit hoeveel dozen bestaat de toren? 
Meet hoe hoog  de toren is? 
Hoe hard is het karton? 
Hoeveel dozen hebben we in de dozenhoek? 
 
Wat gebeurt er als… vragen: 
Wat gebeurt er als je een grote doos op een kleine doos zet? 
Hoe komt dat? 
 
Denkstimulerende vragen: 
Als het spel blijft bij het bouwen kun je de volgende vragen stellen.  
Hoe kun je ervoor zorgen dat het bouwwerk niet meer omvalt. Wat voor dingen moet je aan het 
bouwwerk veranderen? 
Hoe kun je een hoog bouwwerk opmeten?  
Hoe ziet je bouwwerk eruit op papier? En hoe doe je het?  
Waar begin je met meten?  
 
Als variatie in het bouwen, is het ook mogelijk om een gewicht in een doos te plaatsen, zodat 
kinderen kunnen oefenen met het begrip ‘evenwicht’ en/of ‘balans’.  
 
Wijze van evalueren 
Dagelijks sluiten we , na het kiezen, de dag af met een evaluatie in de groep. 
De volgende vragen komen aan de orde: 
Wat heb je gedaan in jouw hoek? 
Hoe vond je het gaan? 
Wat ga je de volgende keer doen? 
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2.3 Waterhoek               Blauwe Lijn – Marja Spaargaren 
Doelen 
Formuleer een onderzoeksvraag. 
Bedenken wat er nodig is om het onderzoek 
uit te kunnen voeren. 
Een lijstje maken of een voorwerp maken. 
Het onderzoek uitvoeren. 
De gegevens opschrijven. 
Uitleg geven aan de groep wat je hebt 
onderzocht. 
 
Inrichting en materialen 
Waterhoek: Watertafel met verschillende 
voorwerpen, flessen, maatbekers, gieter, 
bakjes, papier, stenen etc. 
 
Didactische aanwijzingen 
Er is een watertafel. Bij de watertafel kun je 
dingen onderzoeken. Ter introductie maken 
we per groepje een dobber. Met behulp van 
een rietje en een blokje klei. Zorg met jouw 
groepje ervoor dat het dobbertje drijft.  
 
Wat wil jij bij de watertafel onderzoeken en 
wat heb je daarvoor nodig? Bedenk eerst een 
vraag en kijk wat je daarvoor nodig hebt. 
Maak een plan en voer dat uit. 
 
Wijze van evalueren 
Observeren 
Verslag van de leerlingen zelf over de 
uitgevoerde onderzoeksvraag. 
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2.4 Garagehoek           Blauwe Lijn – Myrcka van Leeuwen 
Doelen 
De leerlingen vergroten hun communicatiemogelijkheden 
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, 
het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 
Leren wat een liter is, leren hoeveel milliliter er in een liter gaat. 
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, 
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur  
Introductie van de liter als standaardmaat voor inhoud; koppeling van deze maateenheid aan een 
literpak melk als referentiemaat 
Leren welke gereedschappen er zijn in een garage; de namen kennen.  
Leren wat het beroep van monteur inhoudt. 
leren inschatten wat iets (een reparatie) kost. 
Leren een factuur opmaken. 
De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.  
 
Bovenstaande is een greep uit de doelen. Verdere doelen komen juist ook tijdens het spel naar 
voren.  

 
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te eva 

Inrichting en materialen 
In de hoek liggen diverse gereedschappen: hamer, schroevendraaiers, moersleutels 
verder zijn er maatbekers, trechters. Ook schoonmaak spullen zoals een zeem, spons en trekker.  
Daarnaast zijn er diverse echte auto-onderdelen: een knalpijp, ventilator, schakelaar, veer en 
ophanging.    
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Didactische aanwijzingen 
Van te voren gaan de leerlingen nadenken over welke materialen er allemaal in een garage horen. 
Dit doen we met de coöperatieve werkvorm; de placemat. Aan de hand hiervan komen er 
materialen. Ik neem materialen mee en stimuleer tevens de leerlingen ook materialen te laten 
meenemen.  
Tijdens het spel kunnen er nieuwe elementen worden toegevoegd om het spel te stimuleren.  
Zoals water voor in de benzinekan en de maatbekers of een voorbeeldfactuur. Zodat de leerlingen 
op nieuwe ideeën komen.  
Tijdens de observaties ga ik meespelen wanneer ik merk dat het spel niet verder komt of ik merk dat 
er gespeeld wordt met weinig doel. Ik kan dan een klant spelen van de garage. Mijn auto kan kapot 
zijn. Ook zou ik een leverancier kunnen zijn die zijn geld nog steeds niet heeft gehad. Of een klant die 
niet tevreden is. De leerlingen zullen steeds gestimuleerd worden om nieuwe oplossingen te 
bedenken. Dit gebeurd ook door steeds nieuwe vragen te bedenken en in de rol te blijven.  
Er liggen vrij veel onbekende materialen in de hoeken.  
Ik wil dat de leerlingen zelf gaan ontdekken wat deze materialen zijn door er informatie over op te 
zoeken. Als automonteur moeten ze echte kennis hebben van deze materialen.  
Na 4 weken (de helft) bedenken de leerlingen zelf een doel voor de garagehoek. Wat willen ze nog 
oefenen/leren/ontdekken? Waar over hebben ze een vraag? 
 
Wijze van evalueren 
De leerlingen schrijven een klein verslag welke ze ondersteunen met afbeeldingen. Ze mogen zelf 
kiezen welk aspect ze willen uitlichten. Dit mag een vaardigheid zijn die ze hebben geleerd, het 
mogen ook namen zijn van materialen die ze geleerd hebben of juist kennis van iets anders in de 
garage.  
Het bespreken gaat als volgt: 
De leerlingen krijgen een plaatje met een gereedschap en de andere helft krijgt een naam. De 
leerlingen zoeken elkaar op zodat ze het goede paar vormen.  Hierna vertellen ze elkaar kort wat ze 
hebben getekend/opgeschreven. Daarna lopen alle kinderen weer door de klas op muziek. Als de 
muziek stopt wisselen ze met iemand die dichtbij staat van kaartje. Daarna zoeken de leerlinge 
elkaar weer op voor een goed paar.  
Hiernaast krijgen leerlingen ook de kans om aan hun tafelgroepje te presenteren wat ze hebben 
geleerd. Ik wil hier gebruik van maken omdat dit voor sommige kinderen die beter zijn in 
presenteren dan schrijven erg goed kan werken.  
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2.5 Boerderijhoek             De Brink – Louiza Laouari 
 

 
Doelen 

Leerlijnen Activiteit terug te zien 

Leerlijn onderzoeks-vaardigheden/activiteiten 
Doelen:  
Vergelijken en ordenen 
Herkennen van objecten 

Verschillende soorten boerderijdieren 
(vergelijken/ordenen).  
Welke boerderijdieren/tractor/gras etc. 
herkennen de kinderen. 

Leerlijn ontwerpvaardigheden/activiteiten  
Doelen: 
Maken: ervaringen opdoen met materialen 
Technische principes: eenvoudige 
constructies/verbindingen maken 

Verschillende  soorten en structuren van 
materialen aanwezig (zand, kunstgras, blokjes 
(vormen) en plankjes. 
Constructies/verbindingen maken doormiddel 
van blokjes/plankjes.  

Leerlijn Taal en OOL  
Doelen: 
Spreken: gesprek voeren 

De kinderen met elkaar gaan overleggen wat ze 
gaan bouwen? Wat voor dieren er allemaal zijn 
etc.? 

Leerlijn reken en OOL 
Doelen: 
Classificeren: vergelijkend ordenen 
Meten: bouwen en maken van dingen 

Met de  boerderijdieren kunnen de kinderen 
vergelijkend ordenen. 
De kinderen kunnen met de verschillende 
bouwmaterialen, stallen voor de dieren gaan 
maken.  

Leerlijn Ko en OOL 
BEVO Doelen: 
Onderwerpen uit natuur en techniek 
Gebruik van potlood 

Boerderijen/boerderijdieren/boer. 
In de derde week wil ik papier en potloden 
toevoegen aan de hoek (teken van een 
plattegrond). 

Leerlijn Attitude OOL 
Doelen: 
Onderzoekend bezig zijn 
Zorg voor omgeving stimuleren 
Na afloop spullen opruimen 

Onderzoekend bezig zijn, door de verschillende 
materialen. 
Verwachtingen naar de kinderen uitspreken, 
door een hoek te creëren die er vanaf het begin 
er verzorgd uit ziet. Stimuleer je hier ook mede 
de zorg voor de omgeving. 
Doormiddel van plaatjes, de vaste plekken 
aangeven van de spullen. Dit zorgt er voor dat 
de kinderen makkelijker de spullen kunnen 
opruimen (sorterend). 
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Inrichting en materialen 
Boerderijdieren: verschillende soorten en aantallen 
Kunstgras: verschillende grootte 
Sisal gras 
Bouwmateriaal: blokjes/ plankjes (verschillende vormen) 
Tractor 
Zandtafel 
Zand 
Bakjes (speelgoed/ materiaal in op te ruimen) 
Foto’s (boerderijhoek/ boerderijdieren) 
2 tafeltjes 
 
Didactische aanwijzingen 
Introductie: 

Aan de kinderen vertellen dat ze in de hal in de zandtafel mogen spelen (tevens met de 
spullen die op de twee tafeltjes liggen).  Verwachtingen/regels doornemen o.a.  het 
spelen/omgaan met speelgoed in de hal.  

Aanbieden van het materiaal: 
1e week mogen de kinderen zelf ontdekken, spelen en onderzoeken. 
2e week ga ik foto’s ophangen van bouwwerken/boerderijen die de kinderen hebben 
gemaakt.  
3e week ga ik papier en potlood  en een tafel bijvoegen (kinderen plattegrond kunnen 
maken).  

Denkstimulerende vragen: 
Kinderen het materiaal bekijken: 
Wat is anders? 
Wat is hetzelfde? 
Waar is er meer/minder van?  

Meetvragen: 
Hoeveel dieren zijn er? 

Waarnemingsvragen: 
Wat voel je? 
Welke vorm heeft het? 
Hoe ziet het eruit? 
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Wijze van evalueren 
Aan de hand van een observatielijst. 
 

Leerlijnen Kind 1 
Leeftijd: 

Kind 2 
Leeftijd:  

Herkennen van objecten 
kinderen vragen welke dieren 
ze herkennen/benoemen?  

 
 
 
 

 

Observeren tijdens de 
activiteit: 

 
 

 

ordenen van dieren  
 
 
 

 

bouwen en maken van dingen   
 
 
 

 

communiceert onderling: 
(over materiaal/bouwwerk of 
iets anders) 

 
 
 
 

 

onderzoekend bezig: 
(wachten/verkennen/aan de 
slag) 

 
 
 
 

 

ruimt spullen correct op  
 
 
 

 

samenwerking: (alleen/samen)  
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2.6 Sneeuwhoek        Cornelis Jetses – Sanne van der Flier 
Doelen 
De volgende doelen heb ik voor ogen met deze hoek: 
Leerlijn attitude OOL:  

Verkennend en manipulerend handelen, onderzoekend bezig zijn,  zintuigelijk, na afloop 
spullen opruimen. 

Leerlijn Taal en OOL:  
Vertellen over resultaten/producten, gesprek voeren, ervaring vertellen. 

Leerlijn ontwerpvaardigheden/activiteiten JK in een RLO:  
Materiaal benoemen, eigenschappen en vorm relateren,  ervaring opdoen met materiaal. 

Leerlijn onderzoeksvaardigheden/activiteiten JK in een RLO:  
kenmerken, onderdelen en gedragingen onderscheiden, constateren verschillen en 
veranderingen, vrije exploratie (niet doelgericht) m.b.v. zintuigen. 

 
Inrichting en materialen 
Op de gang had ik een tafeltje neergezet, met daarop een groot dienblad. Op dat dienblad spoten 
we de scheerschuim en strooide we de bloem, zo was er een kader waarbinnen ze mochten werken. 
In de klas hangen verfschorten, deze moesten de kinderen aandoen zodat het niet op hun kleren kon 
komen. Op de tafel stond ook een plaat van sneeuwpoppen, om ze eraan te herinneren dat we 
speelsneeuw aan het creëren waren, en dat je er uiteindelijk ballen of sneeuwpoppen van kon 
maken.  
 

   
 
Didactische aanwijzingen 

- De kinderen moeten zelfstandig in de hoek aan de slag kunnen; Het enige waar ze mijn input 
voor nodig hadden is de levering van het materiaal. Voor ze aan de slag gingen gaf ik ze 
scheerschuim en bloem (ze mochten dit wel zelf spuiten, maar ik bleef erbij om bij te 
houden dat ze niet te veel gebruikten). Vervolgens konden de kinderen zelfstandig aan de 
slag. 

- Er moet niet te veel of te weinig materiaal aanwezig zijn; Ik zorgde ervoor dat ik in de gaten 
hield hoeveel bloem en scheerschuim er gepakt werd. 

- De hoek moet op een geschikte plaats staan; Aangezien scheerschuim en bloem nogal wat 
rommel kan veroorzaken, en wij in de klas tapijt hebben, heb ik de hoek op de gang 
geplaatst, waar zeil ligt. Zo was het niet erg als er eens iets naast viel. 

- De hoek moet makkelijk op orde te houden zijn; Door dat er niet te veel materiaal aanwezig 
was, was er ook niet te veel om op te ruimen. Wel maakt scheerschuim en bloem troep. Als 
je er lang genoeg mee kneedt, blijft t echter allemaal aan elkaar plakken, dus is het 
makkelijker op te ruimen. Dit probeerde ik de kinderen mee te geven. Soms lag er op de 
grond ook van alles, en liet ik de kinderen stofzuigen, dit vonden ze erg leuk om te doen. 
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De hoek heb ik in de kring geïntroduceerd. Ik had de speelsneeuw zelf al samen gekneed, en liet de 
kinderen één voor één voelen. Verder heb ik ze de volgende instructies meegegeven: Het materiaal 
blijft op de tafel, je trekt een schort aan, je speelt enige tijd in de hoek en kiest niet direct wat anders 
(dit omdat als het materiaal nog geen vaste vorm heeft, het heel lastig van je vingers af te krijgen is). 
Tijdens het spelen liep ik geregeld langs om te kijken hoe het ging en om vragen te stellen en te 
beantwoorden. Vragen die ik stelde waren: Hoe voelt het? Wat gebeurt er als je … doet? Hoe kan 
het dat het nu ineens zo’n bal is? Wat is er met het scheerschuim en de bloem gebeurd? Wat kun je 
er nu mee? Lukt het om een sneeuwbal te maken? Etc.  
 
Wijze van evalueren 
Met het observatie instrument heb ik de kinderen in de hoek geobserveerd. Wat ik zag was dat het 
experimenteren met het materiaal uitlokte tot gesprekken. Ze zeggen hardop wat ze aan het doen 
zijn en wat ze ervaren. Ze voelen, knijpen, ervaren, proberen het van hun handen af te krijgen, 
ruiken eraan. Ze ontdekken dat als je met de bal rolt over het dienblad, dat er dan materiaal aan 
blijft plakken.  
In de kring bespreek ik met de kinderen wat ze ervaren. Hoe krijg je het weer van je handen af, hoe 
lang duurde het voor het een bal werd, wat moest je daarvoor doen, etc.  
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2.7 Loodgietershoek           obs De Ster – Ciska van Eijl, Daniel Mulder, Cynthia Kok 
Doelen 
OOL doelen:  

probleem inzien en verhelpen 
Taaldoelen: 

woordenschat, spreekvaardigheid 
Rekendoelen: 

meten, ruimtelijk inzicht, vergelijken en ordenen  
 
Inrichting en materialen 
De hoek bestaat uit bakken met pvc buizen in verschillende maten en verbindingsstukjes. 
Een schraag met daarin een afwasbak met een gat erin. In het gat zit een stukje pvc buis met een 
trechter gelijmd. En een gieter.  
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Didactische aanwijzingen 
Na een woordenschatles/boekje/gesprek/filmpje (de loodgieter, de lekkage, de afvoer, de leiding) 
kunnen de kinderen zelf “aan het werk”. 
Instructie is alleen nodig voor opruimen, soort bij soort in de goede bak, dweilen als het nat is. 
Uitdaging: een voorwerp plaatsen waardoor ze er een waterleiding omheen moeten maken.  
 
Denkstimulerende vragen: 
Wat denk je dat er gebeurt als je water door de leiding giet? 
Wat gebeurt er als ik hem hier los maak?  
Kun je hem ook korter maken?  
Kun je ook minder stukjes gebruiken? 
Hoe komt het dat het lekt? 
Kun je er voor zorgen dat het niet meer lekt? 
 
Wijze van evalueren 
Presenteren:  
Leerlingen maken een filmpje met hun iPad van de waterleiding. 
Laten zien aan andere kinderen wat ze gemaakt hebben en vertellen wat ze hebben gedaan/ontdekt. 
 
Evaluatievragen: 
Hoe hebben jullie de waterleiding gemaakt? 
Waar zijn jullie begonnen? 
Was dit een handige manier? 
Kwamen jullie problemen tegen? 
Hoe hebben jullie die opgelost? 
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2.8  Zandtovenaar           obs De Ster – Ciska van Eijl, Daniel Mulder, Cynthia Kok 
Doelen 
OOL doelen: 

Kenmerken, onderdelen en gedragingen onderscheiden 
Constateren verschillende veranderingen 
Vrije exploratie m.b.v. zintuigen (niet doelgericht) 
Als …. dan relaties formuleren 

Taalactiviteiten: 
Vertellen over resultaten/producten 
Tekenend noteren 
Ervaringen vertellen (aan de hand van gemaakt werk) 

Rekenactiviteiten: 
Vergelijkend ordenen 

 
Inrichting en materialen 
De zandtovenaar is een lichtbak met daarop een (dunne) laag zand. Op het moment dat er (met de 
vinger of ander materiaal) getekend wordt in het zand verschijnen er figuren in het zand.  
Met materialen kan gevarieerd worden: naast de bak ligt een gieter met meer zand, harkvormige 
instrumenten (voor meerdere strepen naast elkaar/golven), een zeef, een platte stok. Ook kan er 
gekleurd zand op gestrooid worden of kleine stukjes gekleurd glas.  
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Didactische aanwijzingen 
Aanwijzingen: 
pas op dat je niet op de tafel leunt, anders gaat hij kapot 
als je klaar bent ruim je je spullen op in de bak naast de zandtovenaar 
 
Vragen: 
Wat gebeurt er als je met …. in het zand gaat tekenen? 
Wat gebeurt er als je er meer zand op doet?  
Hoe voelt het? 
Wat zie je? 
Zie je nu meer kleuren? 
Hoe komt het dat je soms donker en soms licht ziet? 
Waar denk je dat het licht vandaan komt ? 
Wat denk je dat er gebeurt als je de stekker er uit haalt? 
 
Wijze van evalueren 
Presenteren:  
- Leerlingen kunnen a.d.h.v. een foto (iPad) van eigengemaakt werk vertellen over wat ze gedaan 
hebben. 
- Met behulp van de Apple TV kan live meegekeken worden op het digibord terwijl een leerling iets 
aan het maken is. 
 
Evaluatievragen: 
Ben je tevreden over je eigen werk? 
Heb je van tevoren bedacht wat je ging maken? Is het gelukt? 
Kun je iets laten zien/voordoen wat je bijzonder vond? 
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2.9 Donker en licht tafel     obs de Rozemarn – Sandra Meester en Nienke Vuyk 
Doelen 

- De kinderen doen ervaringen op met licht en donker 
- De kinderen ontdekken dat bepaald materiaal licht vasthoudt. 

 
Inrichting en materialen 
In de klas staat een afgedekte tafel. De tafel is tot de grond bedekt met verduisterende doek. De 
tafel staat op een kleed. Onder de tafel liggen kussens en een deken. Op het doek zijn sterren 
geplakt, gemaakt van verschillend materiaal : 

- papier 
- glow in the dark 
- plastic 
- hout 
- glitter (kerstbal) 

Onder de tafel staat een mandje met 2 zaklampen, 2 waxinelichtjes op batterijen en 2 fietslampjes. 
 

 
 
Didactische aanwijzingen 
Introductie: Terugkoppeling les Lijmlab over schaduw. 
Wat denk je dat er zal gebeuren als je licht schijnt op deze sterren? 
Wat zie je? Hoe komt dat denk je? 
Wat kan je nog meer gebruiken om….? 
In de eerste instantie liggen er in het mandje alleen zaklampjes. Als de kinderen hiermee 
geëxperimenteerd hebben, dan breng ik andere lichtbronnen in 
 
Wijze van evalueren 
Ik observeer wat er gebeurd en maak aantekeningen van hoe en wat de kinderen spelen in de hoek. 
Ik vraag de kinderen, wanneer zij klaar zijn met spelen in de hoek, wat zij ontdekt hebben en laat 
hen dat uitleggen. 
Format ontwerp  Rijke Leeromgeving voor het Jonge Kind  (kleuterlab) 
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2.10 Knopen                De Schakel – Nefertari Gemerts 
De leerlingen worden uitgedaagd om met materialen te spelen. Zij 
mogen de materialen vergelijken, ordenen maar ook de verschillen 
benoemen. 
Er is een lijst met vragen en suggesties die de leerkracht kan 
stellen aan de leerlingen tijdens het uitvoeren van de activiteit, 
deze hangt op een zichtbare plek boven de activiteit. 
De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag en de materialen ook 
weer zelfstandig opruimen. Zij moeten hierbij rekening houden 
met de verschillende kleuren knopen. 
De leerlingen worden uitgedaagd om samen de activiteit invulling 
te geven. Zij mogen vrijblijvend knopen plakken maar zij kunnen er 
ook voor kiezen om samen knopen te plakken waarbij beide zijdes 
van de ‘ezel’ met elkaar verbonden zijn. 
Deze activiteit is zinvol omdat het  te maken heeft met het huidige thema: Kleding. Vandaar dat er 
gewerkt zal worden met knopen. Zodra er een andere thema begint kunnen de knopen vervangen 
worden door andere materialen die te maken hebben met dat thema. 
 
Doelen  
Leerlijn Onderzoeksvaardigheden en ontwerpvaardigheden: 

Waarnemen: vergelijken en ordenen, classificeren van de knopen 
Ontwerpen: materialen en voorwerpen benoemen (knopen, plakken, afbeeldingen van 
kledingstukken) 
Maken: oplossing spelenderwijs uitvoeren, inzicht in verbindingen, nabouwen eenvoudige 
vorm (na-plakken van de afbeeldingen met de knopen) 
Technische principes: eenvoudige constructies maken, eenvoudige verbindingen maken 

Leerlijn Taal en OOL:  
Spreken: vertellen over resultaten, gesprek voeren, ervaring vertellen (denkstimulerende 
vragen kunnen beantwoorden 
Woordenschat: uitbreiding woordenschat met technische termen. (knopen, kledingstukken, 
kleuren en vormen) 

Leerlijn rekenen en OOL: 
Classificeren: vergelijkend ordenen (reeks maken , seriëren) 
Meten: direct afpassen (voorwerpen op elkaar leggen) 
Bouwen en maken van dingen 

Leerlijn attitude en OOL: 
Onderzoekend bezig zijn, zintuiglijk, iets afmaken, na afloop spullen opruimen 

Leerlijn natuur en techniek: 
De leerlingen onderscheiden licht en donker 
soorten metaal, glas, plastic, verf, hout, papier 

 
Inrichting en materialen 

- Twee palen (hout, speelzaalpaal) 
- Rol plakfolie 
- Plakband 
- Bakjes om de knopen in te doen 
- Knopen (verschillende kleuren en grootten) 
- stukjes garen in verschillende kleuren 
- luciferstokjes 
- Afbeeldingen van kledingstukken 
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Bevestig de twee palen met plakband aan een tafel. Hier wikkel je de plakfolie omheen. Zorg dat het 
geheel stevig is bevestigd. De materialen die de leerlingen mogen plakken zet je op de tafel in een 
bakje. Afhankelijk van het thema kun je verschillende materialen in de bakjes bewaren. Zorg dat de 
tafel zoveel mogelijk aan de raamkant staat van het lokaal. Dit zorgt namelijk voor een mooie 
lichtinval.  
 

 
 
Didactische aanwijzingen 
Zie denkstimulerende vragen. Om het spel van de leerlingen verdieping te geven kun je ze vragen 
welke materialen zij nog meer kunnen/willen plakken om het geheel meer naar hun idee in te 
richten. Laat de leerlingen zoveel mogelijk vrij in hun keuze wat betreft materialen. Zij vragen erom 
en jij reikt het aan.  
 
Wijze van evalueren 
Regels en afspraken: Je kunt samen met de kinderen de afspraken bedenken. Deze afspraken 
beschrijf je op een A3 en hang je boven de tafel. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat de kinderen 
om de beurt een stukje materiaal mogen opplakken. Een andere belangrijke afspraak is het 
opruimen van de overgebleven materialen. Deze kun je allemaal samen de kinderen bedenken en 
vorm geven.  
Denkstimulerende vragen stellen zonder het spel te verstoren: Het viel mij op dat de leerlingen op 
een gegeven moment een beetje afweken van de opdracht. Dit heb ik zijn beloop laten gaan. Zij 
waren zo verdiept in hun spel, ik wilde dit niet verstoren. Ik heb tijdens mijn rondjes om uitleg 
gevraagd. Bijvoorbeeld: wat heb je hier opgeplakt? Wat is dit? De kinderen gaven dan uitleg. 
Middels hun uitleg probeerde ik de kinderen weer richting de gegeven opdracht te sturen door de 
denk-stimulerende vragen ( die boven de tafel hangen ) te stellen.  
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2.11 Het laboratorium        De Tamboerijn – Janneke Bontekoe 
De groep is altijd erg enthousiast wanneer er activiteiten zijn met water.  Wanneer de watertafel op 
het kiesbord staat, wordt deze het eerst gekozen door de kinderen. Het laboratorium was vanaf de 
eerste dag heel erg populair. Ze praten er met elkaar over in de kring en laten het ’s ochtends aan 
hun ouders zien. 
De kinderen dragen mondkapjes, handschoenen en mutsjes, zoals in een écht laboratorium ook 
wordt gedaan. 
Naast het laboratorium is een ziekenhuis gemaakt met een operatietafel, en twee bedjes waar de 
patiënten kunnen liggen. Ook is er een apotheek, waar medicijnen worden afgehaald. In het 
laboratorium kunnen de kinderen zowel ‘onderzoek doen’ als drankjes maken voor de apotheek.  
“Dit was hoestdrank, de patiënt had een pijne keel”, “Dit is giftig, ik mag het niet op mijn handen 
krijgen.” 
De kinderen leren van elkaar en met elkaar. Ze bespreken met elkaar welke materialen ze nodig 
hebben en wat ze ontdekken. “Kijk, als ik hier in knijp, dan komt er water uit!”,  “Hier kan superveel 
water in!”, “Ik ga even hoestdrank halen, mevrouw”. (zegt Apotheker) 
De jongste kleuters genieten van het sensopatische spel en vullen eindeloos potjes met water. 
Oudste kleuters zijn gerichter bezig met meten en wegen en bedenken voor zichzelf opdrachten in 
hun rol als laboratoriummedewerker. Zij maken actief gebruik van de rekenkundige begrippen en 
bespreken met elkaar wat ze maken en wat ze ontdekken. 
 

 
 
Doelen 

- verkenning van het begrip inhoud als 'hoeveel past er in' via afpassen, meten, overgieten en 
vullen van flessen, pakken met bekertjes water 

- verkenning van begrippen die horen bij inhoud zoals 'vol', 'leeg', 'even vol', 'meer', 'minder' 
ervaring opdoen met wegen en vergelijken van het gewicht van allerlei voorwerpen en 
gebruik hierbij van bijbehorende begrippen als 'zwaar', 'licht', 'zwaarste', 'lichtste'. Dit 
'wegen' gebeurt voornamelijk via globaal meten met de handen en eventueel met een eigen 
gemaakte balans 

- De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals 
licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

- De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

- De leerlingen ontdekken dat voorwerpen kunnen drijven en zinken. 
- De leerlingen ontdekken dat gewicht van invloed is op drijven en zinken. 
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Inrichting en materialen 
- Watertafel met daarop een stevige plank.  
- Verschillende potjes, flesjes en plastic bekertjes. (Ook in verschillende kleuren.)  
- Maatbekers.  
- Pipetjes  
- Kleine en grote spuiten.   
- (Plastic) reageerbuisjes  
- Rekje waar materalen in kunnen worden gezet, zodat ze niet omvallen.  
- Water met een klein beetje kleurstof (bijvoorbeeld geel en blauw.)  
- Speciale kleding voor medewerkers van laboratorium. (mondkapjes, hoofdkapjes, 

waterbestendige kleding, handschoenen en veiligheidsbril.)  
- Afbeeldingen van een laboratorium tegen de muur. Aan de ingang een bord van karton met 

daarop het woord: laboratorium.  
- Rietjes of slangetjes  
- Vergrootglas. / bakjes met vergrootglas als deksel.  
- Een (keuken) weegschaal.  
- Een balans.  

 
Didactische aanwijzingen 
Denkstimulerende vragen: 
Hoeveel flesjes (hoestdrank) heb je nodig als je heel erg verkouden bent?                
Hoeveel flesjes (hoestdrank) passen er in de grote witte bak 
Hoe voelt het water?  
Waar past meer water in?  
Welk potje is zwaarder?  
Welk potje is groter?  
Zijn grote potjes altijd zwaarder dan kleine potjes?                                                                                                                                              
Wat gebeurt er met de keukenweegschaal als je er een potje op zet?  
Wat gebeurt er als je blauwe en gele vloeistof met elkaar mengt?  
Hoe krijg je water in een pipetje? 
Wat gebeurt er als je water en lucht in een spuitje doet?  
Tot hoever komt het water uit een kleine/ grote spuit?                                                                                                    
Hoe voelt het als je je handschoenen in het water doet? 
Wat kun je met een kunststof slangetje doen?  
Wat gebeurt er als je de stop uit de watertafel trekt?  
Wat blijft er drijven?  
Wanneer zinkt iets?  
 
Wijze van evalueren 
Observeren en luisteren naar leerlingen 
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2.12  Ontdekhoek                  Holendrechtschool – Sieka Groen en Angela Paulides 
Doelen 
Het algemene doel is het kind verder brengen in zijn/haar ontwikkeling 
Sociaal emotioneel: 

Het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen 
Zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen kunnen functioneren 
Doorzettingsvermogen ontwikkelen 

Taal: 
Ontwikkelen van de woordenschat 
Vragen kunnen beantwoorden 
Verschillende aspecten (activiteiten, conclusies etc.) kunnen benoemen 
Met andere kinderen communiceren 

OOL: 
Aansluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen 
Kinderen verbanden laten leggen 
Kinderen uitdagen tot ontdekken 

 
Inrichting en materialen 
De ontdekhoek bestaat uit twee zandtafels met verschillende materialen er in. 
In een zandtafel zit speelzand en in de andere kleikorrels. 
 

 
 
Bij de tafels horen drie bakken met attributen: 
Twee bakken met: Vergiet, zeef, vergiet met gleuven i.p.v. gaten, maatkan, trechters in verschillende 
maten, lege plastic fles zonder bodem (als trechter te gebruiken o.i.d.), schepjes. 
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In de derde bak zitten PVC pijpen van 50 mm doorsnede en van 25 cm lang en allerlei koppelstukken 
waardoor de kinderen zelf bouwwerken kunnen maken waar het zand en de kleikorrels doorheen 
kunnen. 
 

 
 
In een later stadium zou dit met water gecombineerd kunnen worden. 
Stoffer en blik om te zorgen dat de kinderen na afloop de hoek netjes achterlaten. 
 
Didactische aanwijzingen 
De ontdekhoek “Zand en korrels” wordt geïntroduceerd bij een klein groepje kinderen uit groep 2. 
Zij mogen kijken naar de hoek en vervolgens bedenken wat er nodig is om deze hoek goed te laten 
functioneren. 
Wat is er nodig om te zorgen dat andere kinderen morgen ook weer met deze spullen kunnen spelen? 
Voor het spelen in de ontdekhoek worden in eerste instantie geen afspraken gemaakt. 
De normale afspraken (niet gooien met spullen, samen spelen, samen delen etc.) gelden ook on de 
ontdekhoek. 
 
Wijze van evalueren 
Het evalueren zal in eerste instantie plaats vinden d.m.v. observaties van de activiteiten van de 
kinderen. 
Hoeveel kinderen gaan spontaan aan het werk in de hoek? 
Hoe lang zijn de kinderen actief bezig in de hoek? 
Communiceren de kinderen met elkaar over de activiteiten? 
Hoe lang duren de gesprekken? 
In een later stadium, als de kinderen de hoek kennen, gaan we tijdens het werken in de hoek 
evaluerende gesprekjes voeren over wat ze ontdekt hebben. 
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2.13 Verbindingen        DBS de Nellestein – Ruthmila Ogenia en Friedel Langedijk 
Doelen 
Het hoofdthema is verbindingen maken: het maken van hekken met verschillende materialen.  
 OOL doelen:  

Experimenteren met het maken van verbindingen met aangeboden materialen 
Maken - Oplossingen spelenderwijs uitvoeren 
Voorspellingen doen 
Inzicht in verbindingen 
Experimenteren - De kinderen leren handelen met niet levend materiaal  
Verwerken en concluderen - vanuit menselijk handelen redeneren  

Taaldoelen: 
Woordenschat uitbreiding - verwoorden wat ze ontdekken en doen en lezen 

Sociaal-emotionele doelen:  
Het leren samenwerken 

 
Inrichting en materialen 
Er zijn 5 onderdelen waarbij op verschillende manieren verbindingen gemaakt kunnen worden. 
Er hangen foto’s ter inspiratie.  
 
Didactische aanwijzingen 
De afspraken worden gemaakt in het lab: twee kinderen per onderdeel. De kinderen mogen 
zelfstandig wisselen. 
De kinderen mogen meteen aan de slag gaan. 
Stellen van denkstimulerende vragen: vergelijken,  waarnemen,  meten, wat gebeurt er als… en hoe 
kun je vragen. 
 
Wijze van evalueren 
Wat heb je gemaakt? Is het gelukt? Hoe heb je het gemaakt? Welk probleem kwam je tegen? 
Hoe heb je het  opgelost? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

2.14 Een leerrijke klas    SBO van Houte – Arletta Hoogstad en Claudia Poppe 
Op dit moment heeft de school voor de kleutergroep de nieuwe methode Schatkist 3 aangeschaft.  
Schatkist biedt een geïntegreerd aanbod van alle ontwikkelingsgebieden. Er wordt veel aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van een onderzoekende en ontdekkende houding bij kleuters. De 
methode is nog niet af en wordt gefaseerd ingevoerd. 
Schatkist werkt vanuit thema’s 9 per schooljaar de thema’s kunnen worden aangevuld met eigen 
thema’s en/of eigen activiteiten. 
Voor het inrichten van een kleuterlab wil ik uit gaan van ontdekdozen passend bij de verschillende 
thema’s.  
 
Doelen 
Kinderen de mogelijkheid bieden om aspecten uit het dagelijkse leven te later ervaren en ontdekken. 
Enkele voorbeelden hiervan van zijn: spiegels, licht en donker, water, bellenblazen ect. maar ook 
materialen uit de natuur onder de loep nemen doormiddel van een vergroot glas. 
Jonge kinderen leren altijd in samenhang, er worden meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk 
gestimuleerd. 
OOL in de kleutergroep (SBO) zal vooral gericht zijn om kinderen nieuwsgierig te maken, door ze te 
laten waarnemen en te laten experimenteren/ manipuleren (handelen)  ontwikkelen ze een houding 
waarin ze iets willen weten en vragen gaan stellen (ontdekkende houding). Door samen met elkaar 
hard op te denken, leren ze te verwoorden wat ze zien en doen ervaringen op met de 
eigenschappen van de verschillende materialen. 
 
In het bovenstaande stukje zijn de doelen vrij algemeen geformuleerd als je het gaat toespitsen op 
een bepaald thema kunnen de doelen meer smart geformuleerd worden zoals b.v. bij het thema 
licht en donker lesdoelen: 

- weet dat licht nodig is om te zien 
- kent een aantal lichtbronnen, waarvan sommige uit zichzelf licht geven en andere door 
- mensen gemaakt zijn 
- ontdekt dat je zonder licht geen kleuren kunt zien 
- weet dat het erg moeilijk is om activiteiten te ondernemen als het donker is 

 
Inrichting en materialen 
Op dit moment is de groep ingericht met de volgende hoeken: 

- Leeshoek 
- Schrijf/ taal hoek 
- Bouwtafel (duplo, lego, meccano, kapla, clicks) 
- Zandtafel (wisselend watertafel) 
- Knutselhoek 
- Computerhoek 
- Bouwhoek (trein, auto’s, wereldspelmateriaal, blokken) 
- Spelhoek (huishoek) wordt regelmatig aangepast aan 

het thema 
- Kieskasten  
- Kleurenkast ( in de kleurenkast staan materialen 

waarmee de kinderen aan tafel of op de grond kunnen 
spelen) 

- In de kleurenkast staan de volgende materialen: 
Knikkerbaan, autobaan, nopper, brandweer en 
kinderboerderij (wereldspel materialen) 
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Deze hoeken zullen in de toekomst aangevuld worden met  ontdekdozen passend bij de thema’s: 
- Spiegels  
- Licht en donker 
- Water 
- Magneten 
- Onderzoek kist ( met vergrootglazen, microscoop, ontdekdoosjes) bij thema herfst en/of 

kriebelbeestjes 
- Drijven en zinken  
- Mengen van kleuren 

 
De volgende materialen willen we aanschaffen om de bestaande hoeken te verrijken: 

- Zandtafel 
- Bouw materialen naast de bestaande blokken; plankjes, kokers ect. 
- Aanvulling in de knutselhoek; opdrachten die meer uitnodigen tot experimenteren zoals 

scheerschuim 
 
Didactische aanwijzingen 
Veel vanuit het kind zelf laten komen d.m.v. waarnemingsvragen kijken hoe ik daar met verdieping 
vragen op in kan gaan en het kind kan uitdagen tot onderzoek. 
 
Wijze van evalueren 
Op dit moment volg ik een scholing voor KIJK. KIJK is een observatie model  voor groep 1 en 2. 
In de observaties wil ik vooral observeren hoe ze handelend bezig en welke taal ze daarbij gebruiken. 
Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van denk stimulerende vragen.  
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2.15 Spiegels          Blauwe Lijn – Rachel Wong 
Doelen 

- De kinderen laten experimenteren met spiegels waardoor ze leren dat je met spiegels kunt 
verdubbelen als je in de spiegel kijkt. Je kunt ook dingen zien die je anders niet ziet, zoals 
jezelf! 

 
Inrichting en materialen 
Spiegels 

- Mirascoop (steentje, knikker, dobbelsteen en pompom) 
- Scheerspiegel 
- Mondspiegeltje 
- Eetlepel 
- Caleidoscoop 
- Periscoop 
- Ronde vouwspiegel 
- Zakspiegeltje 
- Sta spiegel 

 
Spiegelwereld 

- Werkbladen 
- 2 spiegel-“boekjes” 
- Blokjes 
- Vormpjes 
- Kralen 
- Pinnetjes 
- ijsstokjes 

 
Didactische aanwijzingen 
In de kring laat ik de kinderen bedenken wat ze met spiegels kunnen doen. Ik laat verschillende soort 
spiegels zien en leg uit dat ze zelf mogen gaan experimenteren met de spiegels. Wat zie je als je in de 
spiegel kijkt? Wat gebeurt er als je een paar blokjes voor de spiegel neerlegt en met de spiegels gaat 
schuiven? Hoeveel blokjes zie je dan? 
Ik wil dat de kinderen zelf gaan ontdekken wat ze kunnen doen/zien met spiegels. 
 
5. Wijze van evalueren 
Na 2 weken ga ik met de kinderen evalueren wat ze allemaal hebben gezien, waar ze achter zijn 
gekomen, wat ze hebben geleerd en wat ze nog meer willen leren.  
 

 
 

 
 
 



32 
 

2.16 Techniekcircuit         De Schakel – Iris Wiegertjes 
Doelen 
In het onderstaande overzicht worden de doelen (zowel OOL als vakinhoudelijk) weergegeven per 
onderdeel van de rijke leeromgeving.  
 

Onderdeel Doelen OOL Vakinhoudelijke doelen 

Watertafel Materialen onderscheiden op basis 
van eigenschappen.  
Reflecteren op en beoordelen van 
oplossing/product.  
Eenvoudig probleem verwoorden. 
Classificeren. 
Verslag over waargenomen feiten.  

Kerndoel 32:  
De leerlingen leren eenvoudige 
meetkundige problemen op te lossen. 
 
Kerndoel 33: 
De leerlingen leren meten en leren te 
rekenen met eenheden en maten, zoals bij 
tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, 
inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur 
 
Kerndoel 44: 
De leerlingen leren bij producten uit hun 
eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik 

Ontdekdoos 
spiegelen 

Experimenteren.  
Eenvoudig probleem verwoorden.  
Verslag over waargenomen feiten.  
Oorzaak gevolg redeneringen.  

Kerndoel 44: 
De leerlingen leren bij producten uit hun 
eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik 

Ontdekdoos 
bouwen 

Constateren van overeenkomsten 
en verschillen.  
Meten en patronen herkennen.  

Kerndoel 44: 
De leerlingen leren bij producten uit hun 
eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik 

Hamertje tik Attitude, opruimen na afloop.  
Meten van voorwerpen.  
Patronen herkennen.  
Symmetrie en meetkundige 
vormen.  
 

Kerndoel 44: 
De leerlingen leren bij producten uit hun 
eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik 

Zandtafel  Patronen herkennen.  
Materialen onderscheiden op basis 
van eigenschappen.  
Reflecteren op en beoordelen van 
oplossing/product.  
Eenvoudig probleem verwoorden. 
Classificeren. 

Kerndoel 42:  
De leerlingen leren onderzoek doen aan 
materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en 
temperatuur.  

Weerstation  Eenvoudig probleem verwoorden.  
Meten van temperatuur, 
windenergie etc.  
Gegevens structureren in rijen en 
kolommen.  
Gegevens verzamelen in tabel.  
 

Kerndoel 43: 
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat 
kunt beschrijven 
met behulp van temperatuur, neerslag en 
wind. 
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Ontdekkaarten 
natuur 

Nieuwsgierigheid gaat over in 
weetgierigheid.  
Eigen verklaringen formuleren.  
Waarnemen van details.  

Kerndoel 40: 
De leerlingen leren in de eigen omgeving 
veel voorkomende 
planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in 
hun leefomgeving. 

Ontdekdoos 
rietjes  

Patronen herkennen.  
Materialen onderscheiden op basis 
van eigenschappen.  
Reflecteren op en beoordelen van 
oplossing/product.  
Eenvoudig probleem verwoorden. 
Classificeren. 

Kerndoel 44: 
De leerlingen leren bij producten uit hun 
eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik 

 
Kerndoelen die op alle onderdelen van toepassing zijn: 
Kerndoel 3:  

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief 
of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.  

Kerndoel 55:  
De leerlingen leren op eigen werk en dat van andere te reflecteren.  

 
Inrichting en materialen 
 
De zandtafel:  

De zandtafel bestaat uit een lichtbak met 
verschillende kleuren licht, waarop de leerlingen 
met vogelzand verschillende vormen kunnen 
tekenen. Later kunnen hier ook figuren van 
gekleurd plexiglas op gebruikt worden.  

 
 
 
 
Ontdekdoos bouwen: 

De ontdekdoos bouwen bestaat uit een grote 
plastic bak met blokken in verschillende soorten 
en maten. Daarnaast zitten er ijslolliestokjes en 
houten latjes in. De leerlingen kunnen hiermee 
werken op een kleedje of op de tafels.  

 
 
 
 
Ontdekdoos spiegelen:  

In de ontdekdoos spiegelen zitten verschillende 
spiegels (aan elkaar geplakt) en materialen 
waarmee gespiegeld kan worden: veren, knopen, 
fiches en blokjes.  
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Watertafel:  
De watertafel heeft een vaste plek in de klas. Er 
kunnen 3 kinderen bij de watertafel. De 
watertafel is een grote plastic bak met water. 
De materialen die de leerlingen erbij kunnen 
gebruiken zijn: plastic flessen, sponzen, spuitjes, 
maatbekers, houten knijpers, kurken, 
ijslolliestokjes, doppen van bierflesjes etc.  
 
 
 

Ontdekdoos rietjes:  
In de ontdekdoos rietjes, zitten materialen met 
geen duidelijke functie. Er zitten kartonnen 
rietjes, scharen en touw in. De leerlingen 
kunnen hiermee gaan bouwen, maar ook 
kettingen rijgen.  
 
 
 

Hamertje tik:  
Het alom bekende spel hamertje tik. Hierbij 
kunnen de leerlingen zelfstandig iets ontwerpen. 
Er zitten geen beschrijvingen bij, alleen 
voorbeelden van dingen die te maken zijn met 
het materiaal. De leerlingen worden vrij gelaten 
om zelf te ontdekken.  

 
 
Het weerstation:  

Bij het weerstation kunnen de leerlingen onderzoeken welk weer het buiten is. Ze hebben 
daarbij een thermometer en een watermeter nodig. Ze kunnen op de formulieren aangeven 
hoe het weer eruit ziet en de kenmerken van het weer beschrijven.  

 
Ontdekkaarten natuur:  

Met de ontdekkaarten natuur kunnen de leerlingen onderzoek doen naar verschillende 
dieren en bomen. De leerlingen kunnen watervogels, boombladeren en insecten 
determineren.  

 
Didactische aanwijzingen 
De ontdekdozen en de water en zandtafel zijn geleidelijk geïntroduceerd in de klas. Vanaf het begin 
van het jaar was de zandtafel al in de klas aanwezig. De andere onderdelen zijn in de loop van het 
jaar geïntroduceerd. Hierbij is er uitgelegd hoe er verwacht wordt dat de leerlingen ermee werken 
en hoe ze het weer moeten opruimen. De leerlingen hebben niet elk moment van de dag toegang 
tot de ontdekdozen en de water en zandtafel. Hiervoor zijn vastgestelde tijden op de dag waarin de 
leerlingen door middel van het kiesbord een keuze kunnen maken uit de activiteiten.  
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Een deel van de opdrachten is gemaakt naar aanleiding van de vragen van de leerlingen. Zo wilden 
een aantal kinderen weten hoe ze de namen van dieren konden uitzoeken. Verder waren er 
leerlingen die graag wilden weten hoe ze vloeistoffen moesten meten. Daarnaast wilden een aantal 
leerlingen het spiegelen onderzoeken. Over enige tijd zullen we ook het drijven en zinken weer 
herhalen en zal er gekeken worden hoe je een boot kan bouwen.  
 
De denk-stimulerende vragen worden gesteld terwijl de leerlingen bezig zijn. Er wordt gestimuleerd 
dat de leerlingen zelf elkaar deze vragen stellen. Hieronder worden bij elk onderdeel mogelijke denk-
stimulerende vragen weergegeven.   
Watertafel: 

- Hoe vaak kunnen we de fles vullen met het spuitje?  
- Waarom kan er water in een spons? 
- Waarom drijft hout? 
- Wat gebeurt er als je heel hard het spuitje indrukt?  
- Waarom kan er in de fles meer water dan in de maatbeker?  

Ontdekdoos bouwen:  
- Kan je van deze blokken een brug bouwen?  
- Hoe komt het dat de ene toren sneller instort dan de andere? 
- Op welke manier kan je de stokjes met elkaar verbinden?  
- Wat heb je daarvoor nodig?  
- Welke gebouwen kan je nabouwen? Waarom lukt het wel/niet?  

Ontdekdoos spiegelen:  
- Wat gebeurt er al je de spiegel verder weg schuift?  
- Ziet hetgeen wat je spiegelt er precies hetzelfde uit in de spiegel of zijn er dingen anders?  
- Als je zelf in de spiegel kijkt en je steekt je linker hand op welke hand gaat er in de spiegel 

omhoog?  
Zandtafel:  

- Wat is het verschil tussen veel of weinig zand op de zandtafel?  
- Hoe kan je dit zien?  
- Kan je meerdere figuren maken bovenop elkaar?  
- Wat gebeurt er als je het zand niet met je hand maar met een blokje verspreid?  
- Als je het gekleurde glas erboven houdt, wat zie je dan?  
- En twee kleuren op elkaar? Hoe zou dit komen?  

Ontdekdoos rietjes:  
- kan je met deze materialen iets bouwen? 
- Op welke manier kan je het aan elkaar bevestigen?  
- Wat heb je hiervoor nodig?  
- Kan je de rietjes sterker maken?  
- Kan je met deze rietjes een brug bouwen tussen twee tafels?  

Weerstation/natuurkaarten: 
- Beschrijf het weer.  
- Wat valt op?  
- Waaruit bestaan wolken? Hoe weet je dat?  
- Welke diertjes lijken op elkaar? Beschrijf dit.  
- Een mier is heel sterk, hoe kan je dit zien?  
- Waaruit bestaat bliksem?  
- Wat zie je als het tegelijkertijd regent en de zon schijnt?  
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Wijze van evalueren 
De rijke leeromgeving in de klas is op dit moment nog in ontwikkeling. Tijdens het opzetten van de 
rijke leeromgeving wordt er gekeken naar de input van de leerlingen tijdens het spel. Hierbij geven 
de leerlingen vaak aan welke dingen ze nog missen en welke dingen ze graag nog erbij zouden willen 
hebben. Op die manier wordt er op dit moment gekeken of de rijke leeromgeving nog verder 
uitgebreid moet worden om aan de vraag van de leerlingen te voldoen. Van tevoren hebben de 
leerlingen namelijk aangegeven welke dingen ze graag zouden willen leren. Wanneer de 
leeromgeving helemaal af is zal er op 3 manieren worden gekeken of de leerlingen hun doelen 
behaald hebben.  

- Observaties tijdens het spel van de leerlingen, zijn de leerlingen onderzoekend bezig en 
ervaren ze de mogelijkheden van alle materialen (met betrekking tot hun leerdoelen).  

- Individuele gesprekken met de leerlingen. Hierbij staat de vraag: wat heb je geleerd? 
centraal. Daarbij zal er ook gevraagd worden wat de leerling verder nog wil leren met de 
kennis die hij nu heeft opgedaan.  

- Een klassengesprek, waarbij we zullen gaan kijken welke dingen opvallend zijn geweest bij 
het werken met de materialen.  
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2.17 Inrichten van een Kleuterlab              16e mont. – Rosanna Quinchavil en Heidi Tomassen 
Doelen 
Wij houden de SLO-doelen aan (kerndoel 40 t/m 45) en gebruiken de leerlijn onderzoekend en 
ontwerpend leren (van Graft en Kemmers). 
 
Inrichting en materialen 
Ons kleuterlab is een afgeschermde ruimte met een aantal tafels en een kleed om op te werken. Er 
is een rooster welke klas wanneer aan de beurt is. In eerste instantie sturen wij het zo aan dat er 
steeds een oudste met een jongste samenwerkt. Zo kan de oudste de jongste helpen. Als alle 
kinderen een keer aan de beurt geweest zijn kunnen ze daarna via het kiesbord kiezen voor het 
kleuterlab.  
Op het bord hangen we het thema, de doelen waaraan we werken, foto’s van kinderen die in het lab 
aan het werk zijn en voorbeelden van denk stimulerende vragen. 
 

 
 
Didactische aanwijzingen 
We introduceren elk nieuwe thema in de grote groep (indien mogelijk a.d.h.v. een prentenboek). 
Tijdens het werken proberen wij de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig en uit eigen beweging te 
laten ontdekken. Er zijn altijd meer onderdelen in het kleuterlab dan dat er kinderen zijn. Zo kunnen 
de kinderen zelf kiezen met welke activiteit ze bezig zijn en hoeveel tijd ze eraan besteden. Lopen 
kinderen vast dan proberen wij ze d.m.v. denkstimulerende vragen weer op weg te helpen.  
 
Wijze van evalueren 
Observeren: 
Tijdens het observeren wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de houding van de kinderen en hoe lang 
ze ergens mee bezig zijn. Ook kan er geluisterd worden naar de gesprekken tussen kinderen of 
wanneer ze hardop denken. 
 
 
 
 
 
 



38 
 

3 Het vervolg 
In dit boekje heb je kunnen zien dat er het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt is om prachtige 
ontwerpen te maken voor een rijke leeromgeving. Maar we doen meer aan W&T bij Sirius in 
samenwerking met de pabo HvA/ UPvA…  
Denk bijvoorbeeld aan de ‘inspiratietheetjes’ die al jaren druk bezocht worden door de 
kleuterleerkrachten. Door elkaar te inspireren op het gebied van een rijke leeromgeving is er al veel 
moois ontstaan. Op verschillende scholen zijn kleuterlabs te bewonderen waarin de kleuters 
zelfstandig spel onderzoekende en/of ontwerpende activiteiten uitvoeren en daarbij leerervaringen 
opdoen. Ook de midden- en bovenbouwleerkrachten zijn door de verhalen van hun collega’s 
enthousiast geworden voor W&T/ OOL. Komend schooljaar zullen deze leerkrachten ook deel gaan 
nemen aan trainingen gericht op W&T OOL in een leerrijke omgeving. Daarnaast worden er ook 
speciaal voor de midden- en de bovenbouw ‘inspiratiebijeenkomsten’ georganiseerd. Waar de 
leerkrachten elkaar ontmoeten, met als doel de rijke leeromgeving en een onderzoekende houding 
bij leerkrachten en leerlingen te stimuleren. Hieruit zal wederom een boekje als dit ontstaan. Aan 
het eind van 2018 zullen er op alle Sirius-scholen kleuter- en onderzoekslabs bestaan. De opgeleide 
techniekcoördinatoren gaan een belangrijke rol spelen bij de implementatie en borging van de labs.  
Hiermee dragen we allemaal bij aan de reis van onze leerlingen naar de toekomst: 
 

De leerlingen bezitten 21 eeuwse vaardigheden waarbij een ondernemende en onderzoekende 
houding nodig is, waardoor ze nieuwsgierig gemaakt worden, ze laten verwonderen, juiste vragen 

kunnen stellen en ruimte krijgen om tot creatieve en constructieve oplossingen te komen. 
 
 

4 Verder lezen…? 
Websites met tips, lessen, literatuur: 
http://www.stichting-sirius.nl/ - inloggen extranet - medewerkers - wetenschap en techniek 
http://www.iederkindeentalent.nl/  
http://www.wetenschapentechnologieindeklas.nl/  
https://kiezenvoortechnologie.nl/home 
http://www.kleuteruniversiteit.nl/ 
http://www.lijm-lab.nl/ 
 
Literatuur en tips 
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/ 
http://www.slo.nl/downloads/2014/wetenschap-en-technologie-in-het-basis-en-speciaal-
onderwijs.pdf 
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/125_leerzame_apps_en_websites_0.pdf 
http://bboamsterdam.nl/actualiteit/innovatief-onderwijs-amsterdam/ 
http://www.dehaagsescholen.nl/nieuws/Documents/HelenParkhurst_Prima_WenT.pdf 
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Activiteitenboek_defjuli2012.pdf 
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/VLOO_Scoreformulier.pdf 
http://www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=21&supportId=1050 
 
Boeken 
Vaan E. de & Marell, J. (2012). Praktische Didactiek voor Natuuronderwijs. Bussum: Coutinho 
 
 

5 Contact 
Stichting Sirius W&T coördinator melinafleurke@gmail.com 
HvA/ UPvA jonge kind specialist  c.van.kesteren-henke@hva.nl  
HvA/ UPvA W&T docent  t.j.w.van.eijck@hva.nl  
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