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Als begeleider van jonge kinderen heb je een cruciale rol bij het verkennen van de wereld 
vanuit een onderzoekende houding. Stimuleer hun onderzoekende houding door een 
inspirerende, richtinggevende en onderzoekende coach voor hen te zijn.

Kinderen kijken vol verwondering naar de 
wereld om zich heen. In die verwondering vin-

den we de wortels voor hun verdere ontwikkeling. 
Het is dan ook hun basisrecht om een omgeving 
te hebben die hen stimuleert in hun natuurlijke 
drang tot exploreren, onderzoeken en ontdek-
ken. Hun ervaringen, interesses en leefwereld zijn 
activerende elementen, om vanuit hun natuurlijke 
nieuwsgierigheid een basis te leggen voor een 
kritische, constructieve en probleemoplossende 
houding. 
Kortom, hun basishouding van nieuwsgierigheid 
verder ontplooien is belangrijk om fundamenteel 
te leren. Hierbij is de rol van de leerkracht als 
inspirerende, richtinggevende en onderzoekende 

coach cruciaal. Stimuleer en ont-
wikkel je de onderzoekende houding 
bij kinderen, dan zul je ook hun 
creativiteit en ondernemendheid 
bevorderen. 
Niet elk kind hoeft een wetenschap-
per te worden. Het stimuleren van 
de onderzoekende houding gaat 
veel verder dan het voortbrengen 
van goede wetenschappers. Elk kind 
heeft het recht om vanuit verwon-
dering de wereld te verkennen en te 
onderzoeken. De wereld is alomvat-
tend, wat betekent dat een onder-

zoekende aanpak centraal moet kunnen staan 
binnen een geïntegreerde aanpak, met zowel taal, 
beweging, wiskunde, wereldoriëntatie als muziek.

Juf Bea gaat met haar klas op excursie naar 
het museum. Ze brengt vooraf een bezoek, 
denkt na over welke kunstwerken de kinde-
ren zullen interesseren en bekijkt ze grondig. 
Daarnaast bereidt ze per gekozen kunstwerk 
enkele vragen en opdrachtjes voor. Ze vindt in 
de museumwinkel een boek over de kunstwer-
ken. Op de dag zelf spreekt ze met de kinderen 
af eerst samen door het museum te wande-
len, om vervolgens enkele werken die hen het 
meest aanspreken van dichtbij te bekijken. Al 
snel merkt ze dat de kinderen in andere werken 
geïnteresseerd zijn, dan die in haar voorbe-

reiding. Ze hoort zelfs een kind met 
bewondering spreken over de mooie, 
met krullen versierde trap in de hal van 
het museum. Ze besluit haar voorbe-
reiding los te laten en ontdekt samen 
met de kinderen verborgen plekjes in 
het museum. Ze gaat in op voorstellen 
van kinderen; fladderen zoals de vogel 
op het schilderij, stokstijf staan zoals 
het stenen beeld op zijn sokkel; uitleg 
vragen bij de conservator over een 
gebroken vaas; sierlijk schrijden langs 
de trappen. Ze leest de informatiebord-
jes voor, laat de kinderen materialen 
benoemen en stimuleert hen om zo 
veel mogelijk zintuigen te gebruiken. 
Ze zoeken samen meer informatie op 
in het kunstboek uit de winkel. Enkele 
kinderen nemen foto’s van de werken, 
om op basis daarvan de excursie te 
bespreken in de klas. Wanneer de kin-
deren terug op school zijn, mag Bas de 
foto’s tonen die hij nam. Snel wordt duidelijk dat 
hij kunstwerken zag die anderen niet zagen. Juf 
Bea schrijft een briefje aan de ouders, waarin 
ze vraagt om te noteren wat de kinderen thuis 
vertellen over het uitstapje.

Rol van de leerkracht
Kinderen ontdekken zelf veel, maar toch is de rol 
van de leerkracht erg belangrijk. Die is te vertalen 
in zeven concrete kenmerken.
De eerste twee kenmerken zijn bewust kijken 
en luisteren naar kinderen. Juf Bea speelt in het 
voorbeeld in op de interesses van de kinderen. 
Ze laat haar voorbereiding los en gebruikt wat ze 
ziet en hoort bij de kinderen om de inhoud van het 
uitstapje bij te sturen, waardoor de betrokkenheid 
van de kinderen hoog is.
Wanneer we tijdens onderzoekende activiteiten 
bewust kijken en luisteren naar kinderen, dan zien 
we vaak dat ze probleemoplossend en creatief 
denken, ondernemend zijn. Juf Bea kan enkele 
kinderen in de klas laten onderzoeken hoe ze 
motieven in hout kunnen maken, zoals ze op de 
trap zagen. Hierbij biedt ze verschillende hout-
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soorten aan, om het verschil te ervaren. Ze laat de 
kinderen zelf op zoek gaan naar materialen waar-
mee ze afdrukken in het hout kunnen maken, 
zoals nagels of hamers, maar misschien ook een 
vork of lepel? De kinderen worden gestimuleerd 
om zelf initiatief te nemen en creatief te denken.
Het is echter niet evident om als begeleider te 
registreren wat de kinderen nu precies geleerd 
hebben. Daarom is het belangrijk om de erva-
ringen die kinderen tijdens het proces hebben 
opgedaan, te waarderen en niet enkel naar het 
eindresultaat te kijken.
Een leerkracht die de onderzoekende houding van 
kinderen stimuleert, geeft de kinderen ook tijd en 
ruimte om te ervaren, te onderzoeken, te denken. 
Juf Bea laat de kinderen tijdens het museumbe-
zoek op hun eigen tempo het museum bekijken, 
voor ze dieper ingaat op bepaalde kunstwerken. 
Bijkomend zoeken ze samen informatie op in 
boeken of op informatiepanelen, om zo samen de 
betekenis van de werken te achterhalen. Trou-
wens, juf Bea gaat in haar dagelijkse praktijk ook 
flexibel om met haar planning, zoals het aanpas-
sen het speeltijdmoment. >>

Door in te spelen op de situatie en 
vragen van kinderen, ga je activiteiten 
verbreden en verdiepen. Juf Bea doet 
dit door meer uitleg te vragen bij de 
conservator van het museum over de 
gebroken vaas die door de kinderen 
werd opgemerkt. Doordat zij inspeelt 
op deze vraag, ervaren de kinderen 
dat ze vragen mogen stellen en dat 
ze samen op zoek kunnen gaan naar 
een antwoord. Ze stimuleert hen om 
vanuit hun nieuwsgierigheid de wereld 
onderzoekend en kritisch te bekijken.
Daarnaast creëer je een uitdagende 
omgeving en context. Dit kan in de 
klas, maar ook op leeruitstap. Juf Bea 
heeft gekozen voor een uitstapje naar 
een museum, waar heel wat erva-
ringskansen zijn die in een gewone 
klascontext niet mogelijk zijn.
Kinderen stimuleren om ervaringen en 
ideeën vast te leggen op elk moment 
is evenzeer belangrijk. Aangezien 
jonge kinderen hun ervaringen nog 
niet kunnen opschrijven, moet je op 
zoek gaan naar andere manieren om 
hen de opgedane ervaringen te laten 
weergeven. Juf Bea laat de kinderen 
fotograferen, en gebruikt die foto’s om 
achteraf terug te blikken. Ze vraagt 
de ouders om te noteren wat de kin-
deren thuis vertellen, om zo te weten 
wat hen het meest is bijgebleven. Je 
kan ze ook laten tekenen of bewegen, 
uitspraken of vragen noteren in een 

uitsprakenboekje, individuele gespreken voeren, 
filmmateriaal gebruiken, brainstorms maken, 
kernwoorden noteren, een onderzoeksboek of 
schattendoos maken, blogs gebruiken ...
Een laatste en heel belangrijke vereiste is dat de 
leerkracht zelf ook een onderzoekende houding 
heeft. Juf Bea is net zo nieuwsgierig als de kinde-
ren. Dit toont ze door samen met hen informatie 
op te zoeken in het boek, infopanelen te lezen en 
de conservator aan te spreken over de gebroken 
vaas. Dit is voor de kinderen een stimulans om 
zelf ook onderzoekend ingesteld te zijn en mee op 
zoek te gaan naar mogelijke antwoorden.

Een stap verder
De rol van de leerkracht bestaat er dus in om de 
natuurlijke drang van ontdekken bij kinderen niet 
alleen te stimuleren, maar ook te gebruiken in het 
leerproces. Een leerkracht die dit doet, zal kinde-
ren aansporen om een stap verder te gaan in hun 
onderzoekende aanpak en zal hen tot een hoger 
niveau van leren brengen. Daarnaast zal dit ook 
hun zelfvertrouwen aanwakkeren, waardoor de 
durf toeneemt om te exploreren. Dit betekent dat 
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Inspirerende leerkracht
Dergelijke onderzoeksactiviteiten begeleiden 
vraagt van jou als leerkracht een coachende rol, 
waarbij je samen met de kinderen op pad gaat. 
Hierbij is het belangrijk om inspirerend te zijn. Een 
inspirerende leerkracht slaagt erin om kinderen te 
motiveren, aan te spreken in hun interessewereld 
en hen kansen te bieden om nieuwe dingen uit te 
proberen. Hierbij zul je ook richtinggevend optre-
den, met een constante wisselwerking tussen stu-
ren en loslaten. Je zet de kinderen aan om zo veel 
mogelijk zelfstandig te doen, maar als coach stuur 
je bij wanneer je hen leerkansen wil bieden op een 
breder of onderliggend niveau. Het vraagt van jou 
als leerkracht ook een onderzoekende houding, je 
gaat immers samen met kinderen op zoek naar 
oplossingen of verklaringen. Je verwondering 
vanuit die onderzoekende houding overbrengen op 
kinderen werkt immers ook aanstekelijk.

Op de speelplaats luisteren twintig kleuters 
geboeid naar een verhaal. Juf An vertelt over 
Jana, die op vakantie gaat naar de Waddenzee. 
Daarvoor moet ze over een speciale brug. Juf 
An wil verder vertellen, maar de kleuters zijn 
afgeleid, ze willen meer weten over de brug. Juf 
An toont een foto. Die brug lijkt helemaal niet op 

kijken naar kinderen met de bril van de ontdekker 
en zo zien hoe het kind werkelijk is, centraal staat.

De kleuters komen op de eerste schooldag 
binnen in een klas die is omgebouwd tot een 
woestijn, waar ruimte is voorzien voor een zand-
hoek, een tentenkamp … De kleuters gaan op 
verkenning en proberen de verschillende mate-
rialen uit. Juf Asli merkt op dat Amy een beetje 
aarzelend om zich heen kijkt, maar na een tijdje 
aan de slag gaat met een gieter en zand. Ze vult 
de gieter met water en speelt dat ze in de zand-
tafel bloemen zaait en water geeft. De volgende 
dag brengt de juf zaden en verschillende soor-
ten aarde en zand mee. Ze wil samen met Amy 
en Tes op zoek gaan naar de meest geschikte 
bodemsoort voor bloemen. De vragen komen 
snel. ‘Hoe ver zaaien we ze uit elkaar?’ ‘Hoeveel 
zaadjes?’ ‘Hoeveel water moeten ze krijgen?’ Ze 
zoeken samen informatie op en zaaien de zaden 
in verschillende soorten aarde en zand om het 
verschil te onderzoeken. Ze willen bijhouden 
hoe snel de zaadjes ontkiemen, hoe groot de 
plantjes worden en welke kleur ze hebben. Juf 
Asli geeft hen een onderzoeksboek waarin ze de 
volgende weken alle gegevens kunnen noteren 
en tekenen.
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Leestips

abstracte aanpak, met ruimte voor creativiteit.
•   Een prikkelende concrete omgeving: juf An 

merkt de interesse van de kinderen op en plant 
een uitstap naar de brug. Ze schakelt (groot)
ouders in, die misschien interessante hobby’s 
of beroepen hebben of beschikken over uit-
dagende materialen die de kleuters kunnen 
inspireren.

•   Activiteiten, werkvormen en materialen: door-
dat juf An de kleuters tal van materialen laat 
meebrengen en zelf ook materiaal voorziet, 
doen de kinderen materiaalkennis op. Deze 
materialen zorgen voor nieuwe ontdekkingen, 
waarmee Juf An vervolgens aan de slag kan, 
zoals het uitbouwen van een muzikale activiteit 
met het kosteloos materiaal.

•   Het onverwachte: juf An had een verhaal voor-
bereid over reizen, maar toch speelt ze in op de 
interesse van de kleuters en gaat ze met hen op 
leeruitstap.

•   Fantasie: doordat de kleuters niet weten hoe de 
brug opengaat, beginnen ze te fantaseren over 
elfjes met magische krachten die de brug kun-
nen optillen. Juf An speelt hier niet op in, omdat 
de brug op dat moment opent en de kleuters 
kunnen zien hoe het technisch systeem werke-
lijk functioneert. Als de brug niet was openge-
gaan, had dit fantasieverhaal evenzeer aanlei-
ding kunnen geven tot verder onderzoek.

•   Geïntegreerd werken: uit dit voorbeeld blijkt 
dat je als leerkracht onderwijs vorm kan geven 
vanuit een geïntegreerd denken over onderwijs-
activiteiten. Juf An laat binnen het onderwerp 
‘De brug’ techniek, taal, muziek, fantasie en nog 
veel meer aan bod komen.

Het stimuleren van jonge kinderen vanuit de aan-
dacht voor hun onderzoekende houding is dan ook 
dromen van jonge kinderen die de wereld verken-
nen vanuit een blik van verwondering, met het oog 
op vele succeservaringen in de toekomst.

de bruggen die de kleuters kennen. Ze vertelt 
dat de brug vlakbij is en vraagt of ze de brug in 
het echt willen zien. Het enthousiasme van de 
kleuters spat ervan af. 
Dus gaan ze op leeruitstap. Ze bekijken de brug 
langs alle kanten en vergelijken deze met de 
foto uit het boek. Juf An laat de kleuters teke-
ningen maken van de brug. Lot vraagt of ze het 
fototoestel mag gebruiken, waarmee ze vanuit 
verschillende hoeken fotografeert. Juf An vraagt 
de kleuters of ze weten hoe de brug opengaat. 
Omdat deze op dat moment niet open is, gaat 
een groepje kleuters aan het fantaseren over 
mogelijke systemen en manieren waarop de 
brug opent. Een suggestie is dat elfjes samen 
omhoog vliegen, waarbij ze met touwen de brug 
optillen. Net dan zet de brug zich in beweging, 
de fascinatie van de kleuters is groot wanneer ze 
plots een deel van de weg in de lucht zien zwe-
ven, zonder de grond te raken of vast te hangen. 
Juf An besluit het thema ‘Bruggen’ uit te wer-
ken. Hierbij laat ze de kleuters bruggen bouwen 
en meten. Ook de klaspop doet mee: die wil 
dat de kleuters een brugje ontwerpen naar het 
huis op het eiland in de waterbak. Een voor-
waarde is wel dat de zware klasauto naar het 
huis moet kunnen rijden. De kleuters gaan op 
zoek naar materialen en manieren om de brug 
te bouwen. Al snel blijkt dat ze ook hulp van 
ouders en grootouders kunnen inschakelen en 
bijkomende materialen meebrengen naar de 
klas. Kas brengt plastic buizen mee. Hij merkt 
dat de buizen een mooi geluid geven als hij ze 
tegen elkaar tikt, wat voor de juf aanleiding is 
om een muzikale activiteit te doen met koste-
loos constructiemateriaal. Yusef merkt op dat 
ze een kosteloos orkest kunnen vormen en een 
show kunnen geven ter ere van de opening van 
de waterbakbrug.

Als leerkracht sta je dus steeds opnieuw voor 
nieuwe invalshoeken: de fantasie van de elfjes, de 
brug die effectief opengaat, het geluid van de bui-
zen, enzovoorts. Aandacht voor de volgende zeven 
aspecten kan dan een houvast bieden:
•   Individuele kinderen: persoonlijke groei is de 

norm. Zo laat Juf An Lot zelf fotograferen vanuit 
haar interesse.

•   Het concrete – schematische – abstracte: met 
jonge kinderen vertrek je vaak vanuit de con-
crete wereld. Naarmate kinderen ouder wor-
den kan je evolueren naar een meer abstracte 
aanpak. Zo bekijken de kinderen de brug eerst 
in realiteit. Daarna tekenen ze de brug, waar-
door ze overgaan van het concrete naar het 
schematische beeld. Dit betekent niet dat je 
kinderen al sterk hoeft te stimuleren tot het 
te abstract weergeven van de werkelijkheid. 
Doorheen de schooljaren van een kind kan er 
een evolutie zijn van een open en richtingge-
vende aanpak naar een meer nauwkeurige en 
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