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Agenda 
 Speleon en Exploreon op de iPabo 

 
 Het Exploreon op basisschool de Meerpaal 

 
 Zelf met onderzoekend en ontwerpend leren aan de 

slag! 

 



Spelend en onderzoekend leren op de iPabo 

 



Rijke speelleeromgeving voor het jonge kind 
‘s ochtends bezoek van kleuters of peuters 



Rijke leeromgeving voor studenten 
Vakkenintegratie 



Wat is het Exploreon? 
Rijke leeromgeving waar 
studenten/leerlingen met W&T en 
onderzoekend en ontwerpend leren aan de 
slag kunnen 

 



Labschools 
 John Dewey (1895-1952), pedagoog en initiatiefnemer van de 

aan de universiteit van Chicago verbonden labschool.  
 
 

 Bij een labschool is het van belang dat de nadruk ligt op het 
ontdekken van de wereld. Hierin staat dan niet de leerkracht, 
maar staan de ontdekkingen van de leerlingen centraal. 
 
 

 Dewey nam afstand van de ‘luisterschool’ door kinderen actief te 
laten ontdekken en onderzoeken, binnen en buiten de school.  

 



De driehoek 
Leerkracht 

Leeromgeving Leerling 



Waarom richten basisschoolleerkrachten een 
Exploreon in en gebruiken zij deze in groep 3-4? 
https://www.youtube.com/watch?v=zTt89dHGnB0  

https://www.youtube.com/watch?v=zTt89dHGnB0


De uitdagingen voor de leerkrachten in het 
proces… 
 

 
 

  



Resultaten op de Meerpaal (1) 
 Aanvangsfase – Middenfase – Eindfase 

 

Aanvangsfase: 
 Structuur, basisvaardigheden (bv snap-it) aanleren 
 Leerkracht gestuurd onderzoek 
 Kennismaken met onderzoekscyclus, pictogrammen 
 Leerlingen: resultaten van onderzoek verwerken en conclusies trekken 
 
Middenfase: 
 Rekenen en taal verbinden met W&T 
 Onderzoeksles verrijken met reken- en taaldoelen 
 Gezamenlijk gestuurde onderzoekslessen 
 Leerlingen leren zelf een onderzoek op te zetten 
 
Eindfase: 
 Thematisch geïntegreerd onderwijs 
 Leerling gestuurd onderzoek 

 
 
 
 

 

 



Resultaten op de Meerpaal (2) 
 werken vanuit doelen 
 verschillende verwerkingsmanieren aanbieden aan leerlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Resultaten op de Meerpaal (3) 
 

 Verbindingen gewone curriculum met onderzoekend leren in 
Exploreon 

 

 

 



Resultaten op de Meerpaal (4) 
 

 Ontwikkelen verschillende hoeken: 
 Constructie 
 Onderzoek 
 Expressie 
 Spel 
 Digitaal 
 De wereld 
 Extra: een (onderzoeks-)vragenhoek 

 

 



Beelden – pilot ‘de winkel’ op de Meerpaal 

‘Ik heb geleerd hoe ik snoep moet 
verkopen’ 
 
‘Ik heb een proefje gedaan met 
snoep in water’  
 
‘Mijn onderzoeksvraag is: waarom 
heet een ijsbeer een ijsbeer? Maar 
daar heb ik nog geen antwoord op’ 
 

Leerkracht: 
Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig. Ze hebben op alle gebied vragen. Ze schakelen heel 
makkelijk en weten heel goed welke hoeken ze willen. Ze associëren heel makkelijk en worden nog 
niet geremd. Als leerkracht bied je wel de kaders aan. Dit vraagt andere leerkrachtvaardigheden. 



Conclusies – pilot ‘de winkel’ 
Als leerkracht moet je andere 
vaardigheden inzetten, zoals meer 
coachen, open/vragende houding, 
observeren en interventies plegen, 
feedback geven en veel vragen stellen. 
Je gaat meer letten op houding i.p.v. 
kennis. 

- Nadruk op spel 
- Nieuwsgierig 
- Begeleiding bij 

onderzoeksvragen is 
noodzakelijk 

Moet rijk aan materialen zijn, maar de 
functie moet wel passen binnen de 
doelen. De doelen moeten zichtbaar zijn 
in de leeromgeving. 



Conclusies 
 Veranderende rol van de leerkracht: veel 

loslaten en vertrouwen hebben in de 
natuurlijke ontwikkelkracht van kinderen. 

 Vinger aan de pols houden door 
leergesprekken. 

 Functioneel, uitdagend materiaal met 
heldere, zichtbare doelen. 
 

 



Toekomst ? 
Stap 1        Stap 2 

Doel 

Activiteit 

Activiteit 

Activiteit 
(door lln. 
bedacht) 

Activiteit Onderzoekende 
en 

ontwerpende 
activiteiten 



Activiteit 
 

 
 

 
 

Uitgaande vanuit het materiaal  rietjes  
• Per tweetal één rietje. 
• Pak beide uiteindes vast met duim en 

wijsvinger.  
• Houd je handen boven elkaar. Draai je 

handen om elkaar heen. Je draait zo het 
rietje om zich zelf heen.  

• Als de afstand tussen de uiteinden 
ongeveer 3 cm is, tik tegen het rietje.  
 

  



Activiteit 
• Ervaringen: 

 Wat zie je? 
 Wat hoor je? 
 Wat gebeurt er? 

De lucht kan niet ontsnappen.   
De ruimte waar de lucht zit, maak je kleiner. Het gevolg 
is dat de luchtdruk in het rietje stijgt.  
Door de tik, breek het plastic en ontsnapt de lucht met 
een kleine knal. 

 
• Verder experimenteren:  
 Experimenteer met verschillende rietjes. 
 Experimenteer met kortere of langere stukken. 

 
 



Activiteit 
Uitgaande vanuit het materiaal  rietjes  
• Iedereen een rietje. 
• Maak een punt van één van de uiteinden 

van het rietje door met de schaar twee 
driehoekjes van het uiteinde af te knippen.  

• Bijt een aantal keer op de punt totdat het 
soepel is.  

• Blaas door het rietje. Als je geen toon hoort, 
komt dat doordat het rietje niet vibreert. 
Bijt nog een aantal keer op het rietje.  

• Wat hoor je?  

 



Activiteit 
• Ervaringen: 

 Wat zie je? 
 Wat hoor je? 
 Wat gebeurt er? 

Geluid is een trilling. Als je door het rietje blaast, laat 
de uitblazende lucht het uiteinde dat je geknipt hebt, 
trillen. Het stukje riet laat de lucht moleculen in het 
rietje heen en weer gaan. Dat horen wij als geluid.  
• Verder experimenteren:  
  Experimenteer met verschillende lengtes.  
  

 



Activiteit 
 

 
 

 
 

A4 met experimenten met rietjes mee. 
Voor de leerkracht geschreven.  
 

 

  



Het Exploreon op de basisschool:  
een rijke leeromgeving voor onderzoekend en ontwerpend leren. 

 

 

Vragen en opmerkingen? 
 

Marianne Stroomer (De Meerpaal) marianne@obsdemeerpaalap.nl 
Nicolette Gorissen (De Meerpaal) nicolette@obsdemeerpaalap.nl 
Inka de Pijper (NEMO) depijper@e-nemo.nl 
Anna Hotze (iPabo) a.hotze@ipabo.nl 
Jenny Schrumpf (iPabo) j.schrumpf@ipabo.nl 
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