
 

 

“Je hebt in elke school kartrekkers nodig, die het voortouw nemen” 
 

Henk Mulder, voormalig bestuurder van Stichting Archipel Primair, is een fervent pleitbezorger 

van onderzoekend en ontwerpend leren. Als bestuurder, maar ook als voorzitter van het 

Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO), spant hij zich er al vele jaren voor in 

om scholen en leerkrachten te stimuleren en te inspireren om werk te maken van 

onderzoekend en ontwerpend leren. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een hele goede en 

aantrekkelijke manier van leren is. Het doet wat met kinderen, waardoor het geleerde beter 

beklijft.” 

 

Toen er in het onderwijs aandacht kwam voor 21st century skills, was Archipel er als de kippen bij: 

vanaf het begin werd er stichtingsbreed aandacht besteed aan deze vaardigheden. Terugblikkend 

op de afgelopen jaren, was het werken aan 21st century skills volgens Mulder een voorloper van 

onderzoekend en ontwerpend leren. 

 

Nieuwsgierigheid 
“Geleidelijk werd het verhaal van de 21st century skills overruled door onderzoekend en 

ontwerpend leren”, zegt Mulder. “Als het gaat om deze ontwikkeling rouleren er inmiddels allerlei 

termen, en je moet ervoor oppassen dat niemand meer weet waar het om gaat. Daarom moet je 

goed omschrijven wat je verstaat onder onderzoekend en ontwerpend leren. Voor ons betekent 

onderzoekend en ontwerpend leren dat je appelleert aan de nieuwsgierigheid van kinderen, dat 

je kinderen gelegenheid geeft om hun eigen vragen te stellen en ruimte geeft om op onderzoek 

uit te gaan. We hebben in ons strategisch beleidsplan vastgelegd dat we deze manier van leren als 

stichting voorstaan. De kindcentra beschrijven vervolgens in hun kindcentrumplan hoe ze daar 

vorm aan geven.” 

 

Diversiteit 
Elk kindcentrum doet dat op eigen wijze, want het uitgangspunt van het bestuur is dat 

vernieuwingen moeten passen bij het kindcentrum en bij de mensen die het gaan uitvoeren. 

“Opgelegde vernieuwingen zijn gedoemd te mislukken”, weet Mulder. “Dat betekent echter niet 

dat dit vrijblijvend is. Want als we in het strategisch beleidsplan gezamenlijk een koers hebben 

vastgelegd, dan is het de bedoeling dat alle kindcentra daarmee aan de slag gaan. Maar ze 

hebben de ruimte om dat op hun eigen manier vorm te geven. Er zijn kindcentra die ervoor 

hebben gekozen om vakoverstijgend te gaan werken, kindcentra die dat alleen tijdens 

projectweken doen, en kindcentra die bijvoorbeeld met de methodiek ‘Thinking for Learning’ zijn 

gaan werken. Er is binnen het bestuur sprake van een grote diversiteit.” 

 

 

 

https://www.archipelprimair.nl/
https://www.kwto.nl/


 

Tomtom 
Als bestuurder, maar ook als voorzitter van het KWTO, weet Mulder dat zo’n ontwikkeling niet 

‘vanzelf’ gaat, dat het belangrijk en noodzakelijk is om leerkrachten toe te rusten. Ze hebben 

kennis nodig, maar vooral ook inspirerende voorbeelden en praktische handreikingen. Je moet 

leerkrachten houvast geven, vindt Mulder. 

 

 

“Gebruik de methode niet als een tomtom, maar als 

inspiratiebron” 
 

 

Daarvoor kan het kindcentrum programma’s en methodes gebruiken die de afgelopen jaren zijn 

ontwikkeld, al is het volgens Mulder zeer de vraag of die voldoen aan de criteria van 

onderzoekend leren. “Als je een appèl wilt doen op de nieuwsgierigheid en verwondering van 

kinderen, moet je als leerkracht ook nieuwsgierig en verwonderd zijn. Dat lukt niet als je alles 

klakkeloos overneemt uit een boekje. Maar wel kan een methode leerkrachten, zeker in het 

begin, houvast geven. Ik zeg altijd: gebruik de methode als inspiratiebron, niet als een tomtom; 

blijf zelf nadenken! Je ziet dan vaak dat de methode mensen enthousiasmeert, zodat ze 

gaandeweg meer zelf gaan bedenken en doen en de methodes steeds meer los durven laten. En 

het mooie is: als leerkrachten zien hoe ontzettend enthousiast kinderen ervan worden om op die 

manier te leren, dan gaat het naar meer smaken. Het enthousiasme van de kinderen stimuleert 

leerkrachten enorm.” 

 

Elkaar inspireren 
Wat mensen ook sterk inspireert, zo is de overtuiging van Mulder, zijn goede praktijken en 

ervaringen van anderen. Daarom heeft hij binnen Archipel de in Noord-Holland ontwikkelde 

inspiratiemappen voor onderzoekend en ontwerpend leren verspreid. 

 

Ook stimuleert het bestuur dat Archipelkindcentra elkaar inspireren. Jaarlijks is er een 

Archipeldag waar kindcentra en leerkrachten over allerlei thema’s en ontwikkelingen ervaringen 

en kennis delen. “Doordat teams op zo’n dag ontdekken dat ze met dezelfde dingen bezig zijn, 

komen daar ook vaak mooie samenwerkingen uit voort,” vertelt Mulder. “Ze gaan bij elkaar kijken 

of pakken samen een bepaald thema op. Krachten bundelen is sowieso zinvol, omdat dan niet 

iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden. Ik stimuleer onze kindcentra ook om buiten ons bestuur 

inspiratie te halen door ze te wijzen op interessante bijeenkomsten, bijvoorbeeld de 

inspiratiedagen die het KWTO organiseert.” 

 

Borgen 
Een belangrijk aandachtspunt is volgens Mulder de borging van de ontwikkeling. Regelmatig heeft 

hij gezien, ook buiten Archipel, dat onderzoekend en ontwerpend leren op een kindcentrum 

inzakt als er een kartrekker of directeur vertrekt.  

https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratiemap/


 

“Om onderzoekend en ontwerpend leren in het kindcentrum op gang te brengen, heb je 

kartrekkers nodig, enthousiastelingen die het voortouw nemen. Maar als het nog niet in het DNA 

van het kindcentrum zit, kan de ontwikkeling stagneren als zo’n kartrekker wegvalt. De borging 

van onderzoekend en ontwerpend leren moet in principe plaatsvinden op kindcentrumniveau, 

maar het is de rol van het bestuur om in de gaten te houden dat dat gebeurt en er zo nodig 

achteraan te zitten.” 

 

Volop ruimte 
Op de vraag naar de belangrijkste rol van het bestuur in deze ontwikkeling, is Mulder duidelijk:  

“Ruimte bieden! Net zoals leerkrachten hun leerlingen ruimte moeten bieden om zich al 

onderzoekend te ontwikkelen, zo moet de directeur die ruimte geven aan leerkrachten, en het 

bestuur aan de directeuren en kindcentra. Dat betekent ook dat er op al die niveaus ruimte moet 

zijn voor mislukking. Want mislukkingen horen bij onderzoeken, experimenteren en ontdekken. 

Als je van tevoren gaat vastleggen hoe het moet, dan kom je niet tot onderzoeken en ontdekken. 

Je moet het – als bestuur, als kindcentrum, als leerkracht, als leerling – gewoon gaan doen, en 

daar moet volop ruimte voor zijn.” 

 

 


