
“ Het is een bepaalde 
mindset”

Naast docent Natuuronderwijs, wetenschap 
en technologie bij de Ipabo, is Martijn 
Weesing leerkracht van groep 1/2 op 
basisschool De Achthoek in Amsterdam. 
Sinds hij zo’n zeventien jaar geleden 
als leerkracht begon, is W&T steeds 
meer onderdeel geworden van zijn 
onderwijsrepertoire. “Ik doe heel regelmatig 
W&T-activiteiten met de kinderen.”

En dat past goed bij het ontwikkelingsgerichte 
karakter van zijn school, vertelt Martijn . “Als 
OGO-school werken wij met thema’s . Of het 
thema nu ‘Pasen’ is of ‘Licht en donker’; er 
zijn altijd aanknopingspunten voor W&T-
activiteiten . Wat kunnen we doen met W&T? Die 
vraag zit altijd in ons hoofd als we een thema 
voorbereiden . Het is een bepaalde mindset .”

Intrinsieke motivatie
Je komt met W&T-activiteiten tegemoet aan de 
nieuwsgierigheid van kleuters, maar ook aan de 
basisbehoeften autonomie, relatie een competentie, 
stelt Martijn . “Kinderen ervaren autonomie, omdat 
ze zelf dingen doen, ontdekken en manipuleren, 
en zelf oplossingen bedenken . Ze doen dat in 
relatie met elkaar en met de leerkracht . En ten 
slotte doen ze ervaringen op waar ze later, als er 
leerstof wordt aangereikt, op kunnen terugvallen .

“Probeer eens wat vaker de 
controle los te laten”

Hoewel de meeste kleuters het geweldig vinden 
om met W&T aan de slag te gaan, zijn er ook wel 
eens kinderen die liever iets anders gaan doen . “Ik 
ontwerp de activiteiten zo, dat er zowel voor de 
jongste als voor de oudere kleuters wat te halen 
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valt . Maar als in de startkring blijkt dat kinderen 
er geen zin in hebben, dan is dat prima . Ik vind 
het namelijk heel belangrijk dat de kinderen 
intrinsiek gemotiveerd zijn . Zeker de jongste 
kleuters geef ik veel ruimte om te experimenteren 
zonder duidelijke bedoeling of richting .”

Hoe concreter hoe beter
Omdat kleuters een sterke drive hebben om te 
doen, zorgt Martijn ervoor dat de kinderen altijd 
met concreet materiaal bezig zijn . “Dat is belangrijk, 
omdat je met kleuters in het hier en nu bezig moet 
zijn . Hoe concreter hoe beter . Ik blijf dicht bij hun 
belevingswereld, dus ik kies onderwerpen waar ze 
iets mee hebben, iets dat ze hebben meegemaakt 
of hebben gezien . Daarnaast zijn kleuters zintuiglijk 
georiënteerd, dus zorg ik ervoor dat ze dingen 
kunnen aanraken, proeven, voelen en ruiken .”

Volgens Martijn nodigen voorgeprogrammeerde, 
gesloten opdrachten niet uit tot experimenteren . 
Daarom gaan zijn kleuters aan de slag met 
hun eigen vragen en hebben de activiteiten in 
principe een open einde . “Ik vind het belangrijk 
dat het geen kunstjes zijn, geen recepten, want 
dat beperkt het experiment . Bovendien is de 
activiteit dan echt iets van henzelf . Dat betekent 
wel dat je als leerkracht de controle moet durven 
loslaten . En ja, dan gebeuren er dingen die je niet 
hebt voorzien . En dat is precies wat W&T nou zo 
leuk maakt! Kinderen komen met oplossingen 
waar je zelf helemaal niet aan hebt gedacht .”

Basiskennis
Behalve lef om los te laten, moet je als leerkracht 
volgens Martijn ook enige kennis hebben van 
techniek . “Je hoeft niet technisch te zijn, maar 
ik vind dat je wel moet weten hoe het zit . Als 
je bijvoorbeeld een activiteit doet over drijven 
en zinken, is het belangrijk dat je weet op welk 
principe dat is gebaseerd . Dat maakt je scherper 
in de experimenten die je opzet . Bovendien kun je 
de vragen van kinderen dan beter beantwoorden . 
Voor die basiskennis is het boek ‘Natuuronderwijs 
inzichtelijk’3 een goede bron voor leerkrachten .”

Inspiratie haalt Martijn overal en ergens vandaan, 
want het dagelijks leven zit boordenvol met W&T . 
Maar drie inspiratiebronnen springen er wat hem 
betreft uit: “Ik vind het heel inspirerend om met 
collega’s ideeën uit te wisselen en te ontwikkelen . 
Dat doen we regelmatig . Daarnaast bevatten 
veel prentenboeken mooie ankers voor W&T-
activiteiten . En natuurlijk zijn de kleuters, met hun 
vragen, een hele belangrijke inspiratiebron .”

Drie gouden tips
  Deel de vragen in plaats van de antwoorden .
  Koester het kind in jezelf, blijf je verbazen 

en blijf jezelf dingen afvragen .
  Heb er lol in, doe het met plezier 

en niet omdat ‘het moet’ .

3.  Kersbergen, C. & A. Haarhuis (2014). Natuuronderwijs Inzichtelijk. Coutinho.
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