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Ontdekken en techniek met peuters  
(met ontwikkelingsvoorsprong)

Theorie en ideeën om peuters uit te dagen  
en om op ontdekking uit te gaan



1. Op ontdekkingstocht

Door simpelweg te doen leren 
kinderen wat er gebeurt

Jonge kinderen zijn van nature heel 
nieuwsgierig en onderzoeken de wereld om hen 

heen als kleine wetenschappers. Door gebruik 
te maken van deze natuurlijke nieuwsgierigheid 

en deze te stimuleren door te laten ontdekken, 
kunnen we het spelend leren stimuleren.

Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong willen graag nieuwe dingen leren, 
kennismaken met nieuwe materialen en doen dit graag op hun eigen manier. 

Een omgeving die rijk is, komt tegemoet aan deze behoeften. Met de theorieën  
en ideeën in deze brochure kun je bijdragen aan die rijke omgeving.

Al van baby af aan onderzoeken kinderen hun omgeving, denk maar aan baby’s 
die alles in hun mond doen om te onderzoeken. Peuters stoppen steeds minder 

dingen in hun mond, maar proberen nog wel van alles uit. Wat zit er in dat 
kastje? Wat is dat voor een bloem? Wat gebeurt er als je iets doet wat 

niet mag? Jonge kinderen praten soms nog niet genoeg om te vragen 
hoe het zit ren de uitleg goed te begrijpen. Daarom proberen ze veel 
uit, zo onderzoeken ze hun omgeving. Door simpelweg te doen leren 

kinderen wat er gebeurt. Leren door ervaren en spelen dus.

In de groep kunnen we de kinderen laten ontdekken. Hoe kunnen we dit 
stimuleren?



2. De onderzoekscirkel

  

Kinderen die 
ontdekken doen  

dit eigenlijk met  
een vast patroon:  

de onderzoekscirkel.
 

Oriënteren is de fase waarin de kinderen nieuwsgierig worden. Ze zijn 
geprikkeld door gek materiaal dat in de ruimte ligt en/of de vragen die jij stelt.

In de verkenningsfase vragen de kinderen zich af (gestimuleerd door jouw 
denkvragen) wat er zou gebeuren als ...

Daarna gaan ze de experimenten waar ze eerder over hebben gedacht uitvoeren 
en in de verwerkingsfase wordt de informatie uit de uitvoering verwerkt 

(evaluatie eigenlijk).

Tijdens deze cirkel zijn er 
veel momenten waarop 

jij kunt stimuleren.

Oriënteren

Uitvoeren

VerkennenVerwerken



3. Zelf een onderzoekende houding

  

Neem zelf een 
onderzoekende 

houding aan en herken 
situaties waarin zaken te 

onderzoeken en ontdekken 
zijn. Dat kan ook (zeker) 

betekenen dat er situaties en onderwerpen zijn 
waarop jij geen antwoord hebt. En dat zijn de 

beste! Want je kunt dan zelf meedoen en jouw 
onderzoeksvaardigheden inzetten. Je vragen 

hardop aangeven, delen met de kinderen:  
super stimulerend!

Door vragen te stellen aan kinderen en aanvullende of andere materialen 
te geven kun je kinderen stimuleren tot het (verder) onderzoeken van hun 

omgeving. Dit kan in van tevoren bedachte situaties, maar ook spontaan.

Kinderen ontdekken onder het eten bijvoorbeeld dat het tikken tegen een beker  
of op een bord leuk klinkt. Je kan er dan op inspringen door te vragen of het tikken 

op de tafel hetzelfde zal klinken? En tikken op je boterham? Wat klinkt er 
anders? Wat klinkt harder of zachter? Dit soort gesprekken kun je beginnen  

in spontane situaties die zich voordoen, maar ook in een situatie waarbij  
je van tevoren verschillende materialen klaargezet hebt.

In de spontane situatie zal een kind het meest open staan en 
geïnteresseerd zijn. Het onderzoekende gedrag is dus in vele situaties  

te stimuleren, als je als volwassene deze mogelijkheden herkent.



4. Maak de kinderen nieuwsgierig! 

Geef ze de nodige tijd om 
problemen uit te puzzelen

Stel de juiste, nieuwsgierig makende vragen.

Kinderen zijn verwonderd over iets, of als medewerker wek je de interesse op van 
het kind. Je maakt kinderen nieuwsgierig door verrassende materialen te gebruiken 

of gewone materialen op een verrassende manier te gebruiken (bijvoorbeeld bouwen 
met schuursponsjes).

Stel vragen, maak kinderen nieuwsgierig naar het onderwerp, haal voorkennis 
op, wat weten ze al, klopt dit met wat ze nu ervaren? Stimuleer kinderen 

om zelf vragen te stellen, wat willen ze weten? Tijdens de 
verkenningsfase stel je vragen over wat er zal gaan gebeuren:  
‘Wat zou er gebeuren als ...?’. En je stelt vragen waardoor kinderen 

gaan nadenken over een plan om dat uit te proberen: ‘Hoe kun je dat 
zien/horen/voelen/ proberen/horen?’. Bijvoorbeeld ‘Hoe kun je proberen  

of dit zinkt of drijft?’ en ‘Wat heb je nodig om het uit te proberen?’.

Luister naar en observeer als medewerker de kinderen. Geef ze de nodige tijd om 
problemen uit te puzzelen. Stel eventueel vragen om ze weer op gang te krijgen als 

het onderzoek vastloopt.



5. Zorg voor regelmatige wisseling  
 van verrassende materialen

  

Door zelf een nieuwsgierige en onderzoekende houding aan te nemen  
(zet je onderzoeksbril eens op) zie je welke materialen nieuwsgierigheid 

opwekken en welke materialen dat veel minder of niet doen.

De centrale vraag is: worden kinderen nieuwsgierig door dit materiaal?  
Je zult verrast zijn door de simpelheid soms van de materialen waardoor kinderen 

geprikkeld worden.

Wissel materialen regelmatig, dan blijft het verrassend!

Kijk eens naar deze inspiratie (50 manieren) voor het vullen van de 
zand/watertafel:

https://jufbianca.nl/2013/02/vullingen-voor-de-zand-en-watertafel/

https://jufbianca.nl/2013/02/vullingen-voor-de-zand-en-watertafel/


6. Stel denk-stimulerende vragen  
 (en oefen je daarin)! 

Om kinderen 
uit te dagen 

verder te denken 
en meer uit te 

proberen, stel je 
‘denk-stimulerende’ vragen. 

Denk-stimulerende vragen 
zijn vooral open vragen, vragen waarop je 

verschillende antwoorden kunt geven.  
In tegenstelling tot gesloten vragen waarop  

je alleen ja of nee kunt antwoorden.

Open vragen beginnen meestal met een vragend 
voornaamwoord zoals wie, welke, waar, waarheen, 

wanneer, hoe, waarom, waardoor en hoezo.

Deze vragen nodigen uit om ook te vertellen waarom je denkt dat dat het 
antwoord is. De denk-stimulerende vragen zullen het kind aan het denken zetten. 

Zo leert het kind nadenken over situaties die ontstaan, voorspellingen  
te doen en oplossingen te bedenken voor problemen die zich voordoen. Deze 

ervaringen voegen ze toe aan eerdere ervaringen om zo steeds beter de onderlinge 
verbanden te kunnen ordenen en organiseren in hun gedachten.

Ook oefent het jonge kind om zelf na te denken en niet klakkeloos af te gaan 
op wat een ander zegt. De vragen prikkelen en lokken uit tot het bedenken 

van oplossingen en het zoeken naar overeenkomsten en verschillen.
Het is van belang om het kind bij een afwijkend antwoord niet te 
corrigeren, maar je eigen vraag aan te passen.

 
Voorbeelden van vragen om kinderen aan het denken te zetten:  

• Waarom ...?  • Leg eens uit hoe ...  • Hoe zou je ... kunnen oplossen?   
• Wat zou er gebeuren als ...?  • Als ... wat dan?  • Wat zou je kunnen doen als ...?   

• Vergelijk eens ...  • Wat zijn voordelen (en/of nadelen) van ...?  • Wat kun je allemaal 
bedenken om ...?

Als kinderen niet praten, is het stellen van (korte) denk-stimulerende vragen toch 
belangrijk. Het gaat namelijk om het denken in gang te zetten. Antwoord geven  

is niet het belangrijkste, denken wel.

Soms durven kinderen niet te gaan 
ontdekken, zijn ze afwachtend 

(of een beetje bang). Doe 
zelf voor of maak een 

groepje doeners en 
kijkers.

Activiteiten van het brein

Tijdens lezen Tijdens luisteren Tijdens nadenken over 
woorden

Tijdens nadenken en praten 
met anderen



7. Geef kinderen de ruimte en tijd om te ontdekken

  

Zorg dat er fysieke ruimte is om te ontdekken. Zorg dat er ook buiten 
iets te ontdekken valt (niet alleen betegelde pleinen, maar struiken en 

verstopplekken en vindplaatsen van insecten). 

Ook belangrijk is de tijd om met die nieuwsgierigheid aan de slag te kunnen gaan. 
Als het dagdeel helemaal dicht getimmerd is met activiteiten, eten en drinken, 

plasrondes, naar buiten gaan en kring, is er weinig vrije tijd om de kinderen een 
volle onderzoekscirkel te laten doorlopen.

Geef dus voldoende tijd om vrij te kunnen spelen, sluit aan bij het spel 
in de hoeken en kijk of de kinderen klaar zijn om het ontdekken en 
onderzoeken af te sluiten voor je ze roept. 

Bij het werken met een VVE programma zijn er ook vaste activiteiten. Kijk 
of je de doelen van deze activiteiten kan stimuleren door materialen die je 

neerlegt of de vragen die je stelt. Tijdens de dagelijkse routines valt er ook genoeg 
te ontdekken en te onderzoeken, zie ook daar de mogelijkheden.



8. Breng problemen in

Als er een probleem is en de kinderen worden gevraagd om oplossingen  
te verzinnen, gaan ze ook de denkvaardigheden inzetten en oefenen. Een 

probleem kan ingebracht worden aan de hand van een boek (Een gat in mijn 
emmer van Ingrid Schubert bijvoorbeeld) of een situatieschets (hoe kunnen deze 

dieren het water overkomen zonder natte poten?).

https://vimeo.com/529991455

https://vimeo.com/529991455


9. Inspiratie voor de hoeken

  

Voor de materialen (in de hoeken) is het belangrijk om je te realiseren dat 
kinderen kijken naar de echte wereld en dat de spullen uit die wereld het 

meest interessant zijn. Dus draag zorg voor echte materialen; een echte stofzuiger 
in de huishoek, durf aardewerk en glas neer te zetten, wees niet bang voor 

gereedschappen, gebruik grote lege verpakkingen van etenswaren, ….

Ook samen inrichten van en inspraak geven aan de ideeën van de kinderen  
voor de hoeken maakt dat kinderen zich verbonden voelen met de hoeken. 

Dat stimuleert het spelen in de hoeken.

Bouwen
• https://slimmekleuters.nl/verrijk-je-bouwhoek/

• https://nl.pinterest.com/JufBiancaNL/bouwhoek-voor-kleuters/

Huishoek
• https://jufbianca.nl/2014/05/huishoek-aanpassen-aan-je-thema/

https://slimmekleuters.nl/verrijk-je-bouwhoek/
https://nl.pinterest.com/JufBiancaNL/bouwhoek-voor-kleuters/
https://jufbianca.nl/2014/05/huishoek-aanpassen-aan-je-thema/


10. Ontdekmaterialen

Loose parts play is goed passende kijk op ontdekmaterialen. Hier vind je 
inspiratie en achtergronbd van deze spelwijze: 

• https://ishetalspeeltijd.nl/50-loose-parts-materialen-die-je-thuis-kunt-vinden/

• IJs(blokjes) maken- eventueel met iets erin
• Speelschuim maken en ermee spelen (denk aan geuren en kleuren toevoegen  

   als extra)
• Kaleidoscoop, verrekijkers, loupjes, vergrootglas

• Kosteloos natuurlijk materiaal als boomstammetjes/schijven, takjes,  
   kurken, kastanjes
• Spiegels

• Magneten
• Knopen

• ...

https://ishetalspeeltijd.nl/50-loose-parts-materialen-die-je-thuis-kunt-vinden/


11. Inspiratie voor buiten

  

Met name natuuractiviteiten zijn geschikt om 
buiten te ontdekken. Zoek de natuur op of haal 

de natuur naar je speelplein. Buiten kunnen 
bouwen en koken (spelen met zand en water), 

voelactiviteiten en materialen (zoals een blote 
voetenpad), spelen met de wind en een plastic 

tasje en dan binnen een vlieger ontwerpen, beestjes 
zoeken in een oude boomstam of onder een bloempot, met een zoekkaart 

de omgeving verkennen, zonnebloemen laten groeien en het groeiproces 
volgen,  koolwitjes laten ontpoppen (via de Vlinderstichting) en huisjes voor 

dieren maken (wormenfabriek, pissenbeddensteen, oorwormen hotel).



12. Meer inspiratie? Boeken en internettips

Vragen stellen die het 
denken stimuleren: de 

denksleutels helpen je:  • 
• https://www.swvpo3006.nl/dit-zijn-

denksleutels/

Meer techniekactiviteiten: 
• https://onderwijsdatabank.nl/85132/

kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20
activiteitenboek%20voor%20

peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20
handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20

kinderdagverblijven%20en%20gastouders

Een boek met techniek inspiratie (voor kleuters, maar ook om te zetten naar de 
peuters): • https://pmot.nl/winkel/blik-op-techniek/

Kinderboeken over techniek: Ada Dapper, wetenschapper en Rosa Roseur, 
ingenieur

Boeken met hoeken en activiteitentips voor peuters met 
ontwikkelingsvoorsprong: Peuters die net iets meer kunnen van Ann 
Meersman

Ideeën voor activiteiten op de inspiratiepagina: • www.cleverbee.nl

Natuuractiviteiten inspiratie: • https://www.slo.nl/publish/pages/5688/
peuters__en__natuur_20webversie.pdf

Boek: Rupsen horen poepen van Jeannette Boogmans • https://knnvuitgeverij.nl/
artikel/rupsen-horen-poepen.html

En natuurlijk Pinterest: • https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=peuters%20
ontdekken&rs=typed&term_meta[]=peuters%7Ctyped&term_

meta[]=ontdekken%7Ctyped

https://www.swvpo3006.nl/dit-zijn-denksleutels/
https://www.swvpo3006.nl/dit-zijn-denksleutels/
https://onderwijsdatabank.nl/85132/kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20activiteitenboek%20voor%20peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20kinderdagverblijven%20en%20gastouders
https://onderwijsdatabank.nl/85132/kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20activiteitenboek%20voor%20peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20kinderdagverblijven%20en%20gastouders
https://onderwijsdatabank.nl/85132/kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20activiteitenboek%20voor%20peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20kinderdagverblijven%20en%20gastouders
https://onderwijsdatabank.nl/85132/kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20activiteitenboek%20voor%20peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20kinderdagverblijven%20en%20gastouders
https://onderwijsdatabank.nl/85132/kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20activiteitenboek%20voor%20peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20kinderdagverblijven%20en%20gastouders
https://onderwijsdatabank.nl/85132/kleine-wetenschappers/#:~:text=een%20activiteitenboek%20voor%20peuters&text=Activiteiten%20en%20bijbehorende%20handelingssuggesties%20om,van%20peuterspeelzalen%2C%20kinderdagverblijven%20en%20gastouders
https://pmot.nl/winkel/blik-op-techniek/
http://www.cleverbee.nl
https://www.slo.nl/publish/pages/5688/peuters__en__natuur_20webversie.pdf
https://www.slo.nl/publish/pages/5688/peuters__en__natuur_20webversie.pdf
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/rupsen-horen-poepen.html
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/rupsen-horen-poepen.html
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=peuters%20ontdekken&rs=typed&term_meta[]=peuters%7Ctyped&term_meta[]=ontdekken%7Ctyped
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=peuters%20ontdekken&rs=typed&term_meta[]=peuters%7Ctyped&term_meta[]=ontdekken%7Ctyped
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=peuters%20ontdekken&rs=typed&term_meta[]=peuters%7Ctyped&term_meta[]=ontdekken%7Ctyped
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