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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
•Mooie vormgeving; foto’s, illustraties
•Interviews 



Zelf ervaren

• Kinderen ervaren het zelf, met materialen
• ‘Open end’ materialen: kinderen kunnen er 

meerdere kanten mee op
• Open activiteiten die gericht zijn op het 

ontlokken van eigen initiatief van kinderen
• Zo kunnen kinderen hun nieuwsgierige, 

onderzoekende houding ontwikkelen
• En ook o.a. een oplossingsgerichte houding
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Onderzoekend en ontwerpend spelen

• Voor jonge kind: spel is de motor  van het 
leren

• In het spel: 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

• Open uitdagende vragen stellen en indien 
nodig gerichte vragen 
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Met de kinderen
• Inspelen op individuele kinderen
• Ook samen: grote kring als start, uitwisseling, 

verslag
• Zichtbaar maken
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Presentator
Presentatienotities
Beschrijving pedagogisch-didactische aanpak. Ook interviews, onze visie als inspiratiebron



Presentator
Presentatienotities
Activiteiten







Voelen maar!



Zie je dat?







Wat gebeurt er?





Kunnen wij dit ook?





Onderzoek jezelf  maar!





Proeverij van activiteiten

• Kijk rond, probeer, vraag

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

• Onderzoekend en ontwerpend spelen; wat 
vraagt dit van 
– de leeromgeving
– de leerkracht
– overige aspecten
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Inspiratiemap bestellen?

https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/o
nderzoekend-en-ontwerpend-spelen-kleuters/
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https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/onderzoekend-en-ontwerpend-spelen-kleuters/
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