
“ Jouw ervaring is 
hun ervaring”

Claudia Verdú heeft veel met kleuters 
gewerkt, maar was de afgelopen jaren 
leerkracht op de peuterschool van de 
Paulusschool in Castricum. Ook met 
deze kleintjes besteedt ze volop aandacht 
aan Wetenschap en technologie. “Net 
zoals kleuters, willen peuters alles 
ontdekken en onderzoeken.”

Claudia ziet dan ook meer overeenkomsten dan 
verschillen tussen W&T-activiteiten met kleuters en 
met peuters, al speelt het feit dat peuters minder 
ver zijn in hun (taal)ontwikkeling wel een rol . “Zeker 
de jongste peuters stellen nog geen vragen zoals 
kleuters dat doen”, zegt Claudia . “De wat oudere 
peuters die al wat taalvaardiger zijn, soms wel, maar 
de jongsten van 2 a 2½ jaar kijken vooral mee . Jouw 
ervaring is hun ervaring . Kleuters willen graag iets 
weten of begrijpen, maar bij de peuters gaat het 
vooral om de ervaring en de verwondering: hè, hoe 

kán dat nou?! Ze zien allerlei dingen om zich heen 
die ze razend interessant vinden, ze zijn echt aan 
het ontdekken en verwonderen zich voortdurend .”

Kleine dingen
Claudia grijpt veel dagelijkse situaties en 
gebeurtenissen aan om die verwondering te 
voeden en om de peuters te stimuleren dingen 
uit te proberen . Aanleidingen daarvoor zijn er 
genoeg: een kind dat lichtjes in z’n schoenen 
heeft, de zaadjes die opkomen, de harde wind, 
het verkleurde water waar je je verfkwast in 
doopt, het knopje waarmee je het licht aan en 
uit doet, de rollende bal…allemaal dingen en 
situaties waarover peuters zich verwonderen .

“Het gaat eigenlijk altijd om kleine dingen”, zegt 
Claudia, “Als ik bijvoorbeeld zie dat kinderen water 
in het zand gooien, dan grijp ik dat aan: ‘Hè? Waar 
is het water nou gebleven?’ Je stelt een vraag 
en je gaat met de kinderen meezoeken naar het 
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antwoord . Bij peuters ben je als leerkracht echt zélf 
de motor: je stelt vragen om verwondering op te 
roepen en je zet daarmee kinderen aan om dingen 
uit te proberen . Als ik zelf iets doe of uitprobeer, 
komen alle kinderen er vanzelf bijstaan . Ze zijn 
zó nieuwsgierig! Ze zeggen wel eens dat peuters 
veel ruimte nodig hebben, maar ik zie regelmatig 
zestien peuters op een vierkante meter staan!”

Meerwaarde
Naast deze ad hoc aandacht voor W&T, organiseert 
Claudia ook gericht W&T-activiteiten, bijvoorbeeld 
in het kader van het thema dat centraal staat . “Bij 
het thema ‘water’ hebben de kinderen van alles 
ontdekt en onderzocht . Ik leg dan allerlei materialen 
neer, waarmee de peuters aan de slag gaan . Ook dan 
stel ik allerlei vragen waarmee ik hen stimuleer om 
dingen uit te vogelen of anders te doen . Dat kunnen 
ze soms heel lang volhouden . Doordat je materialen 
weghaalt en toevoegt, zie je de kinderen steeds 
weer nieuwe dingen proberen en onderzoeken .”

“Ik zie regelmatig zestien peuters 
op een vierkante meter staan!”

Alles is techniek en er zijn volop mogelijkheden om 
met peuters en kleuters aandacht te besteden aan 
W&T . Maar, zo blijkt uit het gesprek met Claudia, 
als leerkracht moet je die mogelijkheden wél zien 
en benutten . “Het is een bepaalde gerichtheid, die 
niet elke leerkracht vanuit zichzelf heeft, maar die 
iedereen kan leren”, zegt Claudia . “Je moet wel de 
bereidheid hebben, je moet wat moeite willen doen . 

Maar als je de meerwaarde van W&T ziet, dan wil je 
dat graag . Want als je bezig bent met W&T, ben je 
ook bezig met samenwerken, sociale vaardigheden, 
taal, rekenen en onderzoeken; dat komt er allemaal 
bij kijken . Met peuters werk je heel ervaringsgericht, 
en ik ben ervan overtuigd dat ze later profijt hebben 
van deze ervaringen . Als je dat inziet, ben je eigenlijk 
vanzelf bereid om aandacht te besteden aan W&T .”

Aangever
Het vereist ook enige flexibiliteit van leerkrachten, 
vindt Claudia, want de dingen lopen vaak anders 
dan je had gedacht . “Dat is er zó leuk aan, dat 
kinderen ineens een hele andere kant op gaan 
met een experiment . Ik vind het belangrijk dat je 
de kinderen dan laat gaan, omdat het erom gaat 
dat ze dingen ontdekken . Natuurlijk begeleid je 
hen wel of breng je ze op het juiste spoor, maar in 
feite ben je als leerkracht alleen de aangever .”

Drie gouden tips
  Grijp kleine dingen aan om 

verwondering op te roepen . 
  Laat je eigen verwondering aan de kinderen 

zien; maak het tot een gezamenlijk proces . 
  Raadpleeg collega’s die al wat meer 

ervaring hebben met W&T . Vraag hen om 
mee te denken over mogelijkheden .
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