
Ontdekdoos / Algemene fiche 
 

Wat is een ontdekdoos? 
 

Een ontdekdoos is een doos gevuld met alledaagse materialen uit de leef- of klasomgeving van 
de kleuter. Materialen die de interesse wekken.  
De kleuters kunnen vanuit hun enthousiaste, nieuwsgierige en onderzoekende houding al spelend 
aan de slag. 
Experimenterend en onderzoekend gaan ze het concrete materiaal en zijn eigenschappen 
ontdekken. 
De kleuters kunnen zelfstandig aan de slag gaan zowel individueel als in een klein groepje. Door 
gebruik te maken van ontdek-,hypothese- en/of uitvinderskaarten worden ze aangezet tot het 
onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. 
Een ontdekdoos is voor altijd en kan je dan ook meteen inzetten bij verschillende thema’s. 
 
 

Wat wil je bereiken? 
 

● Zelfstandig problemen leren aanpakken 
● Werken volgens eigen tempo  
● Kans om met echt onderzoeksmateriaal te werken 
● Eigenschappen zelf ontdekken, verschijnselen waarnemen  
● Creatief denken in handelingen omzetten  
● Besluiten leren nemen vanuit waarnemingen  
● Vaststellingen leren verwoorden/noteren  
● Juist leren waarnemen  
● Nauwkeurig handelen 
● Werkkaarten leren lezen en correct uitvoeren  
● Eigen problemen leren formuleren  
● Zelfstandig experimenteren: denken omzetten in handelen  
● In groep leren samenwerken en denken  
● Zelfstandig opruimen  
● Plezier beleven aan de ontdekkingen  
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Materialen 
 

BASISMATERIAAL 
Dit is het materiaal waarmee de kleuters meteen aan de slag kunnen. 
 
HULP- of VERDIEPINGSMATERIAAL 
Hiermee gaan de kleuters nog wat dieper onderzoeken, uitproberen, ontdekken. 
Hulpmaterialen kunnen zijn: tang, hamer, lijmklem, … maar ook spiegel, vergrootglas, 
druppelteller... 
 
Je kan ontdek- of uitvinderskaarten aanbieden, dit stimuleert hun creativiteit en 
probleemoplossend denken.  
Het maken van voorbeeldkaarten die de opdracht stap voor stap uitlegt kan voor sommige 
kleuters helpen. 
 
 

Tips & Ideeën  
 

Gebruik een plastic doorzichtige doos die kleuters makkelijke kunnen hanteren. 
Kleef aan de buitenkant een tekening of foto van het thema zodat kleuters de link kunnen leggen. 
Kleef aan de binnenkant van de deksel een inventaris, zodat de kleuters bij het opruimen steeds                
kunnen nagaan of al het materiaal er nog steeds in zit. 
Je kan de ontdekdoos ook aanbieden in de experimenteerbak/tafel. 
Je moet de tijd nemen om het nodige materiaal bij elkaar te zoeken (bv. bij welbekende 
“low-budget” winkels). 
Maak de afweging of het kwalitatief materiaal is. 
Vaak is er reeds veel bruikbaar materiaal aanwezig in de school, maar moet je het bekijken door 
een “technische bril”.  

 
Voorbeelden van ontdekdozen kunnen zijn: spiegels, plastic dopjes, sleutels, kurken, 
wind & regen, drijven & zinken, open & dicht/toe, tape, monteer- of demonteerdoos, 
bouten & moeren, magnetisme, elektriciteit, knopen, schaduw, dingen die draaien, stofjes, 
hard of zacht...  
(zie www.pinterest.com voor véél meer ideeën) 
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Evolutie in werken met ontdekdozen 

 

(voor de beide groepen speelt de beginsituatie een belangrijke rol) 
 
Jonge kleuters 

 
 

-werken eerst met bekend materiaal 
-begeleiding nodig 
-nood aan denkprikkels en hulp bij verwoorden 
-fantasietaal 
-focus op benoemen materiaal 
-werkkaarten is optie 
-materiaal moet handelingen uitlokken 
-werken individueel, imiteren, herhalen 
-werkkaarten zijn doe-kaarten, waarop resultaat 
staat nodigt uit tot handelen  
-geen symbolen of abstracte tekens 
-losse handelingen 
-motorisch niet zo vaardig  

 

 
Oudere kleuters  
 
-geboeid door nieuwe materialen  
-kunnen meer zelfstandig werken  
-kunnen stapsgewijs denken en handelingen 
verwoorden 
-meer woordenschatkennis  
-focus op benoemen van ontdekkingen, 
handelingen  
-geboeid door werkkaarten 
-werkkaarten lokken de handelingen uit  
-werken samen, leren van elkaar, verdelen de 
taken, overleggen 
-werkkaarten zonder resultaat zijn uitdaging tot 
handelen  
-kunnen met symbolen, pictogrammen en 
abstractheden werken 
-doelgericht handelen  
-meer motorische mogelijkheden 
 

 

Mogelijk lesverloop 
 

LESGANG LEERINHOUD 

1. Exploreren  
 
 

1. Materiaal in de doos verkennen en benoemen  
2. Materiaal identificeren adhv inhoudstabel (foto of 

tekeningen) aan de binnenkant van het deksel  
3. Vrije verkenning van de eigenschappen van het

materiaal en de bijbehorende handelingen. 

2. Hypothese Wat als?  

3. Experimenteren Door te experimenteren doen de kleuters materiaalkennis op 
en ontdekken ze de eigenschappen van het aangeboden 
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materiaal. 
Werkkaarten worden aangeboden nadat de doos grondig 
verkend is 

 
Verkennen en interpreteren van de werkkaarten 
Werkkaart uitvoeren  
Doelgericht en zelfstandig werken  
Beleven van het onderzoek met alle zintuigen  
 

4. Terugblikken De kleuters reflecteren over hun eigen bevindingen (en 
kunnen dit aanduiden op een reflectieblad). 

- Wat was moeilijk of makkelijk? 
- Wat vond ik leuk? 
- Wil ik het nog eens doen? 
- Wat heb ik ontdekt? 

 
Besluiten formuleren (verbanden leggen tussen handelingen, 
relatie tussen eigenschappen,…als….dan!).  
 

5. Verdiepen 
 

Kleuters krijgen verschillende opdrachten, een 
probleemstelling, ander materiaal,... om verder op onderzoek 
uit te gaan dit kan dmv ontdek- of uitvinderskaarten, 
hypothesekaarten.  

Nieuwe problemen uittesten, verdiepend handelen 
Waar wordt dit materiaal nog gebruikt? In de klas of 
schoolomgeving, in een bedrijf? 

6. Uitbreiding Een creatieve opdracht koppelen binnen het aangeboden 
materiaal  
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