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In 2020 moeten alle basisscholen wetenschap en technologie (W&T) in hun onderwijsprogramma hebben 
opgenomen, zodat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met onderzoeken, ontwerpen en maken.  
Dit is nodig om hen beter voor te bereiden op een toekomst waarin technologie en wetenschap steeds belangrijker 
zijn (Techniekpact). Bovendien zijn W&T-activiteiten heel geschikt om de nieuwsgierige, onderzoekende houding  
van kinderen te stimuleren, een belangrijk doel van toekomstigbestendig onderwijs (Onderwijs2032).  
Ga op een laagdrempelige manier aan de slag met W&T aan de hand van voorbeelden uit de inspiratiemap 
Onderzoekend en ontwerpend spelen (Louman et al., 2017).

ook kleuterleerkrachten die oog hebben voor de 
mogelijkheden in de dagelijkse gang van zaken 
in een kleuterklas. Als pabodocent en nascholer 
zag ik vele inspirerende voorbeelden en bedacht ik 
hoe nuttig het zou zijn als die voorbeelden gedeeld 
zouden kunnen worden. Ik heb een groep pabo-
docenten en leerkrachten bij elkaar gebracht, 
allen met veel enthousiasme voor en ervaring met 
W&T-onderwijs met jonge kinderen. We hebben 
onze expertise gedeeld, een gezamenlijke bena-
dering uitgewerkt en onze favoriete activiteiten bij 
elkaar gebracht in de inspiratiemap Onderzoekend 
en ontwerpend spelen (Louman et al., 2017). In 
deze inspiratiemap vind je ruim veertig onderzoe-
kende en ontwerpende activiteiten voor kleuters 
en peuters. Het zijn eenvoudige activiteiten die je 
met gewone materialen kunt uitvoeren. De acti-
viteiten sluiten goed aan bij de belevenissen van 
kleuters en daarmee kun je W&T op een beteke-
nisvolle manier inzetten. 

W&T met kleuters
Het Leerplankader W&T (Van Graft, Klein Tank, 
& Beker, 2016) beschrijft drie doelen voor W&T-
onderwijs, namelijk houding, vaardigheden en 
kennis en inzicht. Bij houding gaat het in de eerste 
plaats om een nieuwsgierige, onderzoekende 
houding. Brouwers (2010) stelt dat het verder ont-
wikkelen van de nieuwsgierigheid en de onderzoe-
kende houding een belangrijk doel is van onder-
wijs aan jonge kinderen, ‘zelfs belangrijker dan 
het bereiken van kennis- of leerdoelen’, omdat dit 
de basis is voor het verkennen van de wereld. 
Daarnaast heeft W&T-onderwijs tot doel, ook 
bij de jongste kinderen, dat zij vaardigheden en 
kennis en inzicht ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld 
aan onderzoeksvaardigheden als het stellen van 
vragen, een methode bedenken om iets te onder-
zoeken, aan waarnemen en ordenen. En aan 
ontwerpvaardigheden als een methode bedenken 

De klas zit in de kring. Eén van de kinderen 
merkt op dat er een kasteel op de muur te zien 
is. Juf Nanda stopt met voorlezen en reageert 
verbaasd: ‘Zie je echt een kasteel?’ ‘Ja, juf daar 
op de muur’, is de reactie van het kind. Juf 
Nanda ziet een schaduw op de muur in de vorm 
van een kasteel. ‘Oh, je bedoelt die schaduw!’ 
Iedereen kijkt naar ‘het kasteel’. ‘Waar komt 
die schaduw vandaan? Kunnen we zelf onder-
zoeken waar die schaduw vandaan komt?’ Na 
enige tijd zoeken is het antwoord gevonden: 
de tekeningen die op het raam hangen, zorgen 
voor een schaduw die op een kasteel lijkt. Even 
later merkt een kind op dat het kasteel op een 
andere plek te zien is. Dit nodigt weer uit tot 
onderzoek. Juf Nanda gaat met een aantal kin-
deren bedenken hoe het komt dat de schaduw 
nu op een andere plaats te zien is en hoe ze dit 
zelf kunnen onderzoeken. 

Inspirerende voorbeelden
Steeds meer scholen gaan aan de slag met W&T, 
ook in de onderbouw. Maar veel basisschool-

leerkrachten vinden het lastig om 
zich een voorstelling te maken van 
de begrippen wetenschap en tech-
nologie, en vinden het moeilijk om 
te bedenken wat je met de jongste 
kinderen kunt doen. Uit eigen erva-
ring als leerkracht en pabodocent, 
merkten we dat leerkrachten 
behoefte hebben aan voorbeelden. 
We krijgen geregeld vragen als 
‘Welke activiteiten zijn geschikt?’ en 
‘Hoe kan ik dat dan doen?’ We merk-
ten ook dat leerkrachten kansen 
laten liggen. Dat zij de verwondering 

en vragen van kinderen niet herkennen, of voorbij 
laten gaan, omdat ze zich bijvoorbeeld onzeker 
voelen over het onderwerp. Tegelijkertijd zijn er 

Je bent een  
rolmodel en leeft  
een onderzoekende  
houding voor

natuur & techniek

Betekenisvolle W&T-activiteiten
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Spelende kleuters zijn als vanzelf bezig om de wereld te verkennen en te ontdekken

>>

de kinderen beweegt, voor de vragen en opmer-
kingen van de kinderen, en kunt daarbij aansluiten 
met activiteiten en materialen. En je geeft het 
goede voorbeeld met je eigen nieuwsgierigheid. 

Onderzoekende houding voorleven 
Door je eigen verwondering en nieuwsgierigheid 
te tonen, stimuleer je de nieuwsgierigheid van 
de kinderen. ‘Kinderen leren veel van een leer-
kracht die zelf ook nieuwsgierig is, die zich dingen 
afvraagt en zich over de wereld kan verwonderen’ 
(Brouwers, 2010). Je bent dus een rolmodel, je 
leeft een nieuwsgierige, onderzoekende houding 
voor: ‘Zie je dat?!’, ‘Kijk nou!’, ‘Kijk eens goed!’ 

Materialen inzetten
Materialen vormen de kern van de activiteiten in 
de inspiratiemap. Ons uitgangspunt is dat je met 
een goede keuze aan materialen alle kinderen 
kunt uitdagen om te verkennen en te ontdekken. 
Zorg voor verschillende materialen en open mate-
rialen. Open materialen, zoals stokken, kleden en 
kralen, kunnen op meerdere manieren gebruikt 
worden en zijn heel geschikt om kinderen volgens 
hun eigen idee mee te laten werken (Boland & 
Van Seters, 2014). Natuurlijk bied je begeleiding 
bij het werken met materialen. Geef kinderen de 
tijd om spelenderwijs de materialen te verkennen, 
stimuleer hen om zelf materialen te pakken en uit 
te proberen. Voeg geregeld nieuwe materialen toe, 
zodat ze hun ervaringen kunnen uitbreiden. Leg 
niet te veel materialen tegelijk neer, dan zijn er te 
veel prikkels en bestaat het risico dat het spel een 
ongericht karakter krijgt. 

om iets op te lossen, aan iets maken en testen of 
het goed werkt. Ook komen denkvaardigheden 
aan bod, zoals denken over oorzaak en gevolg 
en conclusies trekken (Van Graft, Klein Tank, & 
Beker, 2016). Ook verwerven zij kennis over het 
onderwerp waar zij mee bezig zijn. 

Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en ontwerpend leren zijn geschikte 
didactieken voor W&T-onderwijs (Van Graft, 
Klein Tank, & Beker, 2016). Bij onderzoekend en 
ontwerpend leren gaan kinderen met een vraag 
respectievelijk een probleem aan de gang. Zij zijn 
actief op zoek naar antwoorden en oplossingen. 
Zij leren door ervaringen op te doen met concrete 
materialen. Hierdoor is de opgedane kennis geba-
seerd op eigen ervaringen.
Bij jonge kinderen gebeurt dit door spel. Spelende 
kleuters zijn als vanzelf bezig om de wereld te 
verkennen en te ontdekken. Spel is een manier om 
grip te krijgen op de wereld, door trial en error leren 
kinderen de wereld te begrijpen. Ze oefenen invloed 
uit op iets in hun directe omgeving en ervaren het 
resultaat. Als zij buiten spelen, ervaren ze schaduw 
en spelen ze daarmee, en als ze een hut bouwen, 
ontdekken ze hoe dat op een stevige manier kan. 
Dit zijn betekenisvolle ervaringen voor de kinderen, 
waar je met activiteiten op kunt inspelen.

De rol van de leerkracht
Natuurlijk heb je als leerkracht een belangrijke 
rol bij W&T-onderwijs. Je zorgt voor een rijke 
speelleeromgeving, met activiteiten en materialen 
die de kinderen prikkelen. Je hebt oog voor wat 

17HJK oktober 2018



Watertafel
Bij de peuters is de watertafel gevuld met 
macaroni. De kinderen spelen met de macaroni, 
gaan er met hun handen doorheen, pakken 
de pastadeeltjes en laten die weer los. Nadat 
zij daar een tijd mee hebben gespeeld, voegt 
juf Claudia lege keukenrollen toe. Het spel 
verandert. De kinderen laten de macaroni door 
de buizen heen stromen en kijken hoe de pasta 
er weer uitvalt. De leerkracht laat zien dat de 
rol blijft staan als je die vult met macaroni. ‘Kijk 
eens wat er gebeurt!’ Dat is een hele nieuwe 
ontdekking! De kinderen gaan het nadoen. 

Stenenonderzoek
Meester Martijn maakt samen met de kinderen 
een ontdekhoek, die een paar weken in de klas 
blijft staan en steeds weer verandert. Met een 
paar stenen en vergrootglazen kan het onder-
zoek beginnen. Natuurlijk nemen de kinderen 
ook zelf stenen mee. Ze sorteren de stenen 
op hun eigen manier in verschillende bakjes, 
ze meten met een liniaal en wegen met een 
balans. Martijn laat zien wat er gebeurt als je de 
stenen natmaakt. Er komen druppelaars in de 
ontdekhoek en een ronde glazen pot. Nu lijken 
de stenen groter en de kleur wordt intenser. Dat 
is fascinerend! De kinderen tekenen de stenen 
na met fineliners en kleurpotloden. Ze proberen 
het heel precies en mooi te doen.

Vragen stellen
Natuurlijk bied je ook begeleiding door middel 
van vragen. Met operationele vragen stimuleer je 
kinderen om gericht bezig te zijn met het materi-
aal (De Vaan & Marell, 2016). Er zijn verschillende 
typen operationele vragen (zie tabel 1 hieronder). 
Met waarnemingsvragen stimuleer je dat kin-
deren beter en gerichter waarnemen. Met ‘Wat 
gebeurt er als …?’-vragen laat je kinderen gevol-
gen onderzoeken. En met ‘Hoe kun je …?’-vragen 
stimuleer je kinderen om te experimenteren om 
iets te bereiken. Als je vragen stelt waardoor kin-
deren nadenken over oorzaken of verbeteringen, 
kunnen ze weer verder.

Ook stel je vragen om het denken en redeneren te 
stimuleren. Je laat kinderen nadenken over verkla-
ringen en oplossingen en zelfs over voorspellingen. 
‘Hoe komt het dat …, denk je?’, ‘Leg eens uit …’ , ‘Wat 
zou het beste werken …?’ Het is hierbij van belang 
dat je de kinderen het verband laat leggen tussen 
hun bevindingen (‘Wat zie je?’, ‘Wat is het verschil?’, 
‘Wat gebeurde er toen?’) en hun ideeën. Je kunt 
hierbij ook vragen naar eerdere ervaringen (‘Wie 
heeft dit al eens eerder gezien?’). Kleuters weten 
vaak al meer dan je denkt over onderwerpen binnen 
de wereld van W&T, zij hebben al veel informele 
kennis opgedaan en hebben er allerlei ideeën over. 
Probeer te achterhalen ‘wat er in hun hoofd zit’. Dat 
is vaak heel verrassend. En laat kinderen op elkaar 
reageren. ‘Wie heeft er een idee?’, ‘Horen jullie wat 
… zegt?’, ‘Wie denkt dat ook?’ 
Met deze vragen ontwikkel je ook de taaldenk-
functies van de kinderen (www.taal-in-spel.nl). 
Als je de kinderen vraagt om te benoemen en te 
beschrijven hoe iets eruitziet en wat er gebeurt, 
stimuleer je de eenvoudige taaldenkfuncties. Als je 
de kinderen vraagt om bijvoorbeeld te vergelijken 
en te ordenen, uit te leggen en te redeneren, te 
concluderen, bevorder je de complexe taalfuncties. 

Onderzoek de wind
De klas is buiten en de kinderen spelen in en 
met de stevige wind. Juf Petra loopt rond en 
stelt vragen. ‘Welke delen van je kleren waaien 
in de wind?’, ‘Welke kant waait je jas op?’, ‘Ga 
eens met je rug in de wind staan, wat voel je?’, 
‘Ga eens met je neus in de wind staan, wat voel 
je?’ De kinderen hebben een plastic zak en 

Waarnemingsvragen, 
waaronder verge-
lijkingsvragen en 
meetvragen

Welke vorm heeft de schaduw? Hoe groot is de 
schaduw? Waar was de schaduw eerst en waar 
is de schaduw nu? 
Welke kleuren heeft deze steen? Wat zie je als je 
de steen natmaakt? Welke steen is zwaarder? 

Wat gebeurt er  
als …?-vragen

Wat gebeurt er met de schaduw op de muur als 
we de tekeningen van het raam afhalen?
Wat gebeurt er als we de rol vullen met macaroni?

Hoe kun je …?-vragen Hoe kun je ervoor zorgen dat het huis groot genoeg 
is voor aap? Hoe kun je dit huis steviger maken? 
Het huis is nog niet stevig, hoe komt dat denk je? 
Wat kunnen we doen om het huis te verbeteren?

Tabel 1 – Overzicht operationele vragen (De Vaan & Marell, 2016)
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Leestips
• www.wetenschapentechnologie.slo.nl/componenten- 

van-w-en-t/houding/uitwerking
• www.taal-in-spel.nl/portals/0/bijlage/eenvoudige-en- 

complexe-taal-denkfuncties.pdf

houden deze in de wind, ‘Wat gebeurt ermee?’ 
En tegen de wind in, ‘Wat merk je nu?’ De kin-
deren zijn druk bezig, ze rennen en proberen en 
kijken wat er gebeurt. Petra vraagt: ‘Wat zou er 
gebeuren als je de zak loslaat?’, ‘Waar denk je 
dat de zak naartoe gaat?’ Daarna krijgen de kin-
deren een strook crêpepapier en houden deze 
‘slinger’ in de wind. Ze kijken wat er gebeurt. 
Petra stelt een paar kinderen een denkvraag: 
‘Waar komt de wind vandaan?’ De kinderen 
vinden het lastig om de vraag meteen goed te 
beantwoorden. Dan vraagt Petra hen om nog 
een keer goed te kijken naar de slinger en stelt 
dan de operationele vraag: ‘Welke kant gaat de 
slinger op?’ En vervolgens: ‘Dus waar blaast de 
wind vandaan, denk je?’ 

Wat denk jij?
Alle kinderen krijgen een postelastiek en gaan 
bedenken wat ze nog meer met dat elastiek 
kunnen doen. Juf Nanda vraagt: ‘Wat kun je hier 
nog meer mee doen? Wat kun jij bedenken?’ Zij 
begeleidt en vraagt: ‘Wat heb je nodig?, Hoe ga 
je het doen?’, en bemoedigt: ‘Probeer het maar.’ 
De kinderen hebben allerlei ideeën. Ze ontdek-
ken dat het elastiek gebruikt kan worden om 
geluid te maken, dat ermee geschoten kan wor-
den, dat je er een sleutelhanger van kan maken, 
net als een ketting en armband. Een van de 
kleuters heeft een tip voor de juf, die altijd haar 
pen kwijt is: ‘Draai een postelastiek om je arm, 
om je pen vast te maken!’ Alle uitvindingen wor-
den op een groot vel papier getekend en in de 
klas opgehangen. 

Veel mogelijkheden
De inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend 
spelen (Louman et al., 2017) laat zien dat er veel 
mogelijkheden zijn voor W&T in de onderbouw en 
hoe leuk en leerzaam onderzoekend en ontwer-
pend spelen kan zijn. Kleuters willen graag hun 
wereld verkennen en met deze activiteiten kun je 
daar echt op inspelen. 

Inspiratiemap downloaden
De inspiratiemap Onderzoekend en  
ontwerpend spelen (Louman et al., 2017)  
is gratis te downloaden op de website  
www.iederkindeentalent.nl/inspiratiemap.Door je eigen verwondering en nieuwsgierigheid te tonen, 

stimuleer je de nieuwsgierigheid van de kinderen
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Maak jij al gebruik van 
HJK’s digitale archief?

Nieuwsgierig geworden? Zelf ervaren? Ga naar: www.hjk-online.nl/archief

Benut je abonnement 
optimaal

Als abonnee heb je onbeperkt 
en kosteloos toegang. Wanneer, 
waar en hoe je maar wilt

HJK’s digitale archief biedt 
een schat aan informatie 
(meer dan 1.000 artikelen)

Zoeken kan op artikel, jaartal, 
categorie en trefwoord 

Als HJK-abonnee heb je onbeperkt toegang tot 
alle artikelen die sinds 2005 gepubliceerd zijn. 
Via ons digitale archief. Wanneer en waar je 
maar wilt. Via pc, laptop, tablet of mobiel. 

Toegang krijgen tot 
HJK’s digitale archief is heel 
makkelijk. Gebruik hiervoor 

de toegangscode die je iedere 
maand via mail ontvangt. 

Deze code staat ook in 
de inhoudsopgave van 

het blad vermeld. 

Meer dan 
1.000 

artikelen!
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