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Kleuteronderwijs



Enkele afspraken

▪ Demp je microfoon.

▪ Heb je vragen? Stel ze alvast via de chatfunctie. 

▪ Vraag niet beantwoord tijdens deze sessie? 

Stel ze via de padlet. 

https://padlet.com/ilseengelen/18rl7ah222z3yn13


STEM in de kleuterschool



www.ontdektechniektalent.be

REGISTRATIE!!!

http://www.ontdektechniektalent.be/




OTT LEERLIJNEN

Inspirerende STEM-fiches – gradueel leerniveau

Onderzoekende houding - wetenschappen

Ontwerpende houding – technologie 

Volgens de eindtermen



Ontdekdozen

Staan aan de basis van enkele leerlijnen.



Icoontjes op leerlijn













Doel: eigen ontdekdozen ontwerpen



Workshops 9 oktober

• Van Kamishibaiverhaal tot STEM in de kleuterklas

• Tot een evenwichtig uitgebouwde jaarplanning Techniek & STEM met 
de JAARPLANTOOL

• Sterk in STEM met kleuters! 

• 'Hoe Zo?’

• Ontdekdozen 

• Unplugged programmeren voor kleuters (computationeel denken)

• Leren, creëren en bouwen met karton – STEM

• Virtual en augmented reality in de klas



Van Kamishibaiverhaal tot STEM in de kleuterklas

"Slimme Isaac Newton", "De gouden kroon van de koning", "Stef wordt 
paleontoloog" zijn maar enkele titels van de Kamishibaiverhalen die 
Koen Pierlet schreef om techniek- en STEM-activiteiten in te leiden in 
de kleuterklas. Het 'Kamishibaiverhaal' is immers één van de ‘6 
aanleidingen tot techniek en STEM in de kleuterklas’. 
In deze workshop maak je kennis met de verhalen en ontdek je hoe je 
in de kleuterklas techniek, natuurwetenschappen, onderzoekend leren, 
ontwerpen en realiseren én wiskunde kan integreren in goede STEM-
activiteiten, vertrekkende vanuit een kamishibaiverhaal.

Pierlet Koen
TECHNOTHEEK



Tot een evenwichtig uitgebouwde jaarplanning 
Techniek & STEM met de JAARPLANTOOL

• Een evenwichtige 'jaarplanning Techniek en STEM' uitwerken voor je klas, 
met een leerlijn doorheen de verschillende leerjaren van de lagere school 
is geen eenvoudige opdracht. Koen Pierlet (TECHNOTHEEK) ontwikkelde 
deze handige tool om een evenwichtige jaarplanning uit te bouwen: de 
Jaarplantool. Tijdens deze workshop maak je uitgebreid kennis met de 
Jaarplantool en de categorieën die je hierin kan terugvinden, zoals: 
elektriciteit, technische principes, STEM, enz. Je maakt aan de hand van 
concrete voorbeelden kennis met de verschillende categorieën. Je ontdekt 
hoe deze tool je kan helpen om je jaarplanning samen te stellen en te 
komen tot een leerlijn doorheen de school. (De jaarplantool heeft een 
Kleuter- en een Lagere schoolgedeelte).

Pierlet Koen
TECHNOTHEEK



Sterk in STEM met kleuters! 

• Via levendige praktijkvoorbeelden verken je in de workshop hoe 
STEM en kleuters hand in hand kunnen gaan. Je bouwt een 
toegankelijke methodiek op voor een krachtige speel- en 
leeromgeving waarin kleuters problemen kunnen oplossen via een 
samenspel van STEM-leergebieden (wiskundige initiatie, 
wetenschappen en techniek). Centraal staat de idee om kansen te 
leren zien voor STEM in de dagelijkse praktijk van de kleuterklas. Je 
komt te weten waarom STEM een meerwaarde betekent voor 
kleuters, wat STEM inhoudt en hoe je STEM vorm kan geven met 
kleuters.

Vervaet Stephanie
Hogeschool Vives



'Hoe Zo?’

In deze workshop vertrekken we vanuit de natuurlijke verwondering en 
nieuwsgierigheid van de kleuter om de fysische en technologische 
wereld te ontdekken. Vragen stellen is de drijfveer om onze kleine 
ontdekkers te helpen om ze van ‘Hoe zo?’ tot ‘Aha, zo zit dat!’ te 
brengen. We zoomen in op de confrontatie die de kleuter aanzet tot de 
verwonderende vraag: ‘Hoe zo?’ We buigen deze vraag om tot een 
goede onderzoeksvraag zodat het onderzoekend en ontwerpend leren 
uitgelokt wordt. Via verschillende betekenisvolle contexten gaan we 
zelf aan de slag om te komen tot ‘Aha, zo zit dat’. 

Smets Leen
PXL Education kleuteronderwijs



Ontdekdozen 

• Je wist toch dat de vijf ervaringsgebieden binnen techniek: 
constructie, transport, communicatie, biochemie en energie zijn? In 
deze workshop leer je hoe de tweedejaarsstudenten van de opleiding 
PBA in onderwijs kleuteronderwijs ontdekdozen ontwikkelden voor 
elk ervaringsgebied. Jullie maken kennis met de didactiek van 
ontdekdozen en haalbare activiteiten die de kleuters aanzetten om 
meer te weten te komen over deze ervaringsgebieden. 

Smets Leen
PXL Education kleuteronderwijs



Unplugged programmeren voor kleuters 
(computationeel denken)

• De leerkrachten kleuteronderwijs krijgen de kans om op een 
'draadloze' manier te leren programmeren met kleuters. Géén 
computers, IPads, robotjes,... Maar leuke, speelse en boeiende 
opdrachten, tools, tips & tricks om een basis te leggen m.b.t. het 
brede aspect 'programmeren’.

Petroci Frank
GO! / Ontdek Techniektalent



Leren, creëren en bouwen met karton –
STEM

• Tijdens een onderzoekende en ontwerpende activiteit gaan 
leerkrachten kleuteronderwijs en 1ste graad verschillende 
bevestigingsmaterialen i.f.v. karton ontdekken en gebruiken. Tevens 
maken leerkrachten kennis met de bevestigingsmaterialen van 
"Makedo" die gelinkt zijn aan het Ontdek Techniektalent-project 
"Plug-it".

Rompelberg Simone
Ontdek Techniektalent



Virtual en augmented reality in de klas

• Klassikaal lesgeven, waarbij leerlingen een thema ontdekken door 
teksten te lezen of erover te praten, kan werken. Dankzij Virtual 
Reality (VR) kan je nog een grote stap verder gaan; je laat hen 
letterlijk de wereld van het thema binnenstappen en virtueel 
kennismaken en rondneuzen in het thema. Ook dankzij Augmented
Reality (AR) kan je hun omgeving omtoveren tot een meer 
interactieve en krachtigere leservaring.

Louagie Tim
Brightlad, Stem-onderwijslabo van RVO-Society
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HEEL GRAAG TOT BINNENKORT!


