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Programma

 Welkom, intro 

 Activiteit 

 Presentatie van de inspiratiemap Onderzoekend en 

ontwerpend spelen

 Activiteit

 Ervaringen delen en afsluiting



Waarom een inspiratiemap?
Wetenschap en technologie … ook voor jonge kinderen

 In 2020: W&T in het programma van alle basisscholen

 Begin in de onderbouw!
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Voorwerp raden gezamenlijk
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Voorwerpen raden

Voorwerpen onderzoeken

 Beschrijven? Kan dat met kleuters (beelddenken)

 Ervaar hoe lastig het is!

 Wat zou je er mee kunnen doen (anders dan het bedoeld 
is)?

 Welke voorwerpen zijn geschikt?

 ‘Gewone’ voorwerpen onderzoeken

 Wat valt er te ontdekken? 

 Welke voorwerpen zijn geschikt?

 En nu zelf!
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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?

 Wil zelf ontdekken en onderzoeken -> W&T
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Onderzoekend en ontwerpend 

spelen

 Voor jonge kind is spel de motor van het leren.

 In het spel zijn kinderen bezig met ontdekken, 

onderzoeken, uitproberen, maken, kijken of het 

werkt. 

 Er komen veel verschillende ontwikkelingsgebieden 

en sleutelervaringen aan bod, zoals sensomotorische 

ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling.
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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

 Uitnodigend: 

 Aandacht voor vormgeving; foto’s, illustraties

 Interviews 



Echte materialen

 Ons uitgangspunt is: kinderen ervaren het zelf, met 

materialen.

 ‘Open eind’ materialen: kinderen kunnen er 

meerdere kanten mee op.

 Activiteiten liggen niet vast maar geven ruimte aan 

eigen initiatief van kinderen.

 Indien nodig kun je nieuwe materialen toevoegen of 

een nieuwe aanvullende ‘uitdaging’ (3 V’s).
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www.iederkindeentalent.nl

https://www.iederkindeentalent.nl/
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https://www.iederkindeentalent.nl/
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Activiteit Wat kun je doen met postelastiek?
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Activiteit De roetsjbaan
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Activiteit Wij willen appelmoes
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Activiteit Bewegende kunst



Balancerende stenen

(Michael Grab)
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Balancerende theekopjes

 Hoe kan je voorwerpen op elkaar zetten zodat ze in 

evenwicht blijven? 

 Steunpunt en zwaartepunt

 Stapelen en verwonderen

 Waar en wanneer gaan kleuters dit gebruiken?
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Ervaringen
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Afsluiting

 Bedankt voor jullie belangstelling!

 Heb je nog vragen?

 Verder contact:

 e.louman@ipabo.nl of nanda@uptime.info
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