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`Kijk diep in de natuur, dan zul je alles beter begrijpen…` Deze quote van Albert Einstein zegt meer dan 
1000 woorden. De natuur is iets onmisbaars voor ons als mensen, maar wat gaan we er onvoorzichtig 
mee om. Ik wil kinderen meegeven dat ze zelf iets kunnen doen om op een duurzame manier om te 
gaan met de aarde en ze laten zien wat de natuur te bieden heeft. Voor mij is daarom onderwijs over 
natuur en technologie onmisbaar op de basisschool. Als dochter van een boswachter was ik van kleins 
af aan al veel in de natuur te vinden. Als klein meisje wandelde ik tussen Schotse Hooglanders, ging op 
vogelcursus en mee met mijn vader om samen vogels te tellen om de populatiegrootte te bepalen. 
Daarnaast is mijn vader ook jager, en leerde ik al vroeg dat de mens ook een hand had in het beheren 
van de dierenpopulatie. Kwamen er bijvoorbeeld te veel ganzen, dan vraten die al het gras van de 
boeren op en zo hadden deze niet meer genoeg voor de koeien. Ook aten wij vaak wild zwijn of ree 
wat mijn vader zelf had geschoten. `Biologischer vlees was er niet te vinden`, vertelde hij dan, en ik 
kan niet anders dan me daarbij aansluiten. Deze kennis en inzichten waren niet bij alle kinderen in de 
klas zo vanzelfsprekend. Tijdens een speurtocht kregen we eens de vraag: waar komt melk vandaan? 
Er waren toch nog aardig wat kinderen die deze vraag met: `uit de fabriek` beantwoordden! In groep 
7 deed ik mijn spreekbeurt over de vos, en nam een vossenstaart mee die bij ons in de woonkamer 
hing. Heel veel kinderen vonden dit zielig, wat mij verbaasde en hier had ik van tevoren niet over 
nagedacht. Voor mij was dit heel gewoon!   
Terugkijken naar mijn eigen basisschooltijd werd daar weinig aandacht besteed aan natuur en 
techniek. Behalve in groep 5. Mijn meester van groep 5 was dol op de natuur en nam ons regelmatig 
mee naar buiten. Daarnaast vertelde hij de wildste verhalen over zijn eigen ervaringen in de natuur. 
Zo had hij eens een vis gevangen, en in de buik van de vis zat een eendenkorf, met daarin 
een broedende eend! Ergens wist je dat het niet waar kon zijn, maar door de manier waarop het werd 
verteld werd geloofde ik het. Hij nam bloemen en planten mee uit zijn eigen tuin en liet ons 
die drogen, bestuderen en natekenen. We haalden uilenballen uit elkaar en gingen op excursie naar 
het bos. Alle kinderen vonden het prachtig!   
Natuurlijk kun je kinderen feiten leren over natuur en techniek. Echter lijkt het me van belang dat 
kinderen zelf aan de slag gaan en op een onderzoekende manier gaan leren. Dus neem de kinderen 
mee naar buiten en laat ze ervaren wat je allemaal ziet. Hiermee kun je al beginnen bij de kleuters. 
Denk hierbij aan een herfstwandeling. Laat de kinderen tassen vullen met bladeren, kastanjes, eikels 
etc. Bij terugkomst in de klas ga je alles bekijken. Er zullen ook spinnen of andere dieren meegenomen 
zijn met de bladeren. Zet deze eens onder een vergrootglas of in een loeppotje. Dit vraagt ook van de 
leerkracht een onderzoekende houding. Ook jij weet niet wat je tegen gaat komen op dat moment. 
Belangrijk is op dat moment de structuur iets los te laten en de kinderen zelf ontdekkend te laten 
leren. (De Jongh, Van Bussel, & Ottenheim 2019).  
Pagina-einde  
Natuur- en techniekonderwijs moet uitgaan van de materiële werkelijkheid, waarbij de directe 
schoolomgeving zo veel mogelijk als bron voor leerstof en leeractiviteiten wordt gebruikt (De Jongh, et 
al. 2019). Als leerkracht dien je hierin de leerlingen op een onderzoekende manier te laten leren. Dit 
hoef je niet allemaal zelf te bedenken, op de website van Staatsbosbeheer vind je al 113 activiteiten 
die je kunt uitvoeren met kinderen op de basisschool. Er staat bij aangeven voor welke doelgroep de 
activiteit is en in welk seizoen je dit het beste kunt uitvoeren (Staatsbosbeheer 2019). Deze website 
heeft de activiteiten zo georganiseerd dat ze aansluiten bij kerndoel 39, 40 en 41 van Tule SLO.  



Volgens Marell & De Vaan (2015) kun je als leerkracht bijdragen 
aan de onderzoeksvaardigheden van je leerlingen door:   

• De kinderen de ruimte te geven om zelf te onderzoeken  
• Zorg voor een heldere vorm van communicatie  
• Luister en kijk naar de kinderen om erachter te komen welke denkprocessen ze 
gebruiken  
• De kinderen aan te moedigen door het stellen van waarderings-, voorspellings-, denk-
, operationele-, verklarings- en toepassingsvragen   
• De kinderen terug te laten blikken op de activiteit en resultaten  
• Een ondersteunde rol aan te nemen   

  
Al bij de kleuters kun je een start maken met natuur en techniekonderwijs. Juist bij jonge kinderen is 
spontaan ontdekkend leren onvervangbaar. De samenhang tussen hun eigen activiteiten en ervaring, 
hun beleving en betrokkenheid zijn voorwaarden om op een effectieve manier te kunnen leren (Marell, 
& De Vaan 2015).  Hierbij kan voor alle groepen op de basisschool het volgende schema veel 
handvaten bieden. (De Jongh et al. 2019) Dit schema zal ik zelf ook zeker gaan gebruiken tijdens het 
ontwerpen van natuur en technieklessen.  

  
  
  
Zoals te lezen in dit schema, zijn er oneindig veel manieren om hiermee aan de slag te gaan samen met 
de kinderen. Omdat ik zelf zo graag in de natuur ben, zou het voor mij een valkuil kunnen zijn om enkel 



hiermee bezig te gaan. Bij het onderzoeken van de verschillende kerndoelen op tule SLO en in de 
verschillende boeken die ik heb bestudeerd kwam ik tot de ontdekking dat de kinderen ook aan de 
slag kunnen gaan met magneten, licht, geluid en temperatuur. En dit is nog meer een kleine greep 
uit de mogelijkheden. Hierin zal voor mij de uitdaging liggen omdat mijn kennis op dit gebied minder 
is dan op het gebied van natuur. Toch kijk ik erg ook om ook een techniekles voor te bereiden voor 
groep 2 waar ik momenteel stageloop en samen met de kinderen op ontdekkingstocht te gaan. Op 
deze manier verbreed ik ook mijn eigen kennis en vraagt dit van mij als leerkracht om mij te 
verdiepen in de leerstof en de kerndoelen.  
 


