
 

 

Stel je voor… 

Stel je voor dat je straks je zelf gemaakte bootje hebt getest op de 

waterbaan, maar er stroomt water in dus  je wil ‘m nog 

optimaliseren; 

Stel je voor dat je op het Wereldplein een dode vlinder vindt, 

benieuwd bent naar het kleurenpatroon en dit eens goed wil bestuderen; 

Stel je voor dat je buiten het katrolsysteem met verschillende zelfgemaakte gewichtjes 

verder wil uitbouwen;  

Waar doe je dit dan? Natuurlijk hebben we een prachtige Uitvinderij op het Leerplein en 

heeft iedere stamgroep ook materialen. Maar om het onderzoekend en ontdekkend leren 

extra mogelijkheden te geven, om techniek ook buiten een duidelijke plaats te geven 

wordt er naast het Wereldplein een nieuw lokaal ingericht: de Werkplaats. Deze zal 

gerealiseerd worden in het lokaal onder de Krekels, tegenover het Boomhutlokaal. 

De Werkplaats  

Ook techniek begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Van hieruit 

ontstaan vragen of worden problemen 

gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden leidt 

tot een oplossing en hopelijk ook weer tot nieuwe 

(technische)vragen.  

De Werkplaats wordt een ruimte voor leervragen 

rondom natuur, wetenschap en techniek. Hier 

zijn buiten en binnen met elkaar verbonden: De 

Werkplaats is het verlengde van het Wereldplein. 

Dit zal letterlijk zichtbaar zijn door de openslaande deuren die gebouwd worden, maar 

het zal ook zichtbaar zijn door de leervragen die kinderen hier stellen. 

Met De Werkplaats willen we kinderen een veelzijdige ruimte bieden met veel 

mogelijkheden om te ervaren, te ontdekken en te onderzoeken. Nóg een plek om de 

nieuwsgierige, onderzoekende houding van kinderen te stimuleren.  

De huidige stand van zaken:  

Zoals het ook bij het Wereldplein het geval is, 

ziet het lokaal er nu nog weinig uitdagend of 

inspirerend uit. Wél ligt er een mooi ontwerp. 

We zijn nu in de fase om hier nogmaals naar te 

kijken, advies in te winnen en  kritische vragen 

te stellen: Is de indeling zoals deze nu is 

geschetst optimaal? Welke materialen en 

gereedschappen zijn nodig? Hoe zit het met de akoestiek? Op vragen waar we zelf het 



 

 

antwoord niet weten zoeken we, net als kinderen dat doen bij hun 

leervragen, hulp bij experts. Zo hebben we afgelopen week geleerd 

over akoestische oplossingen bij een betonnen vloer.  

In De Werkplaats zal er ruimte zijn om met hout te werken en om 

bijvoorbeeld met water en zand te experimenteren. Daarnaast wordt 

er ook een hoekje ingericht voor modernere techniek, NXP heeft toegezegd ons hierbij te 

willen ondersteunen.  

Ook Coco en Rami hebben de plannen voor De Werkplaats bekeken: 

Onderzoeken en uitvinden 

(door: Coco) 

Als ik kijk naar de schetsen van de werkplaats dan vind ik het er mooi uitzien. Ik denk 

dat sommige kinderen het sowieso veel leuker vinden om iets te doen dan alleen buiten 

spelen. Bijvoorbeeld om dingen uit te vinden. Zelf zou ik iets onder de microscoop willen 

onderzoeken of een brug bouwen ofzo.   

Wat ik fijn vind is dat er veel ruimte is, in de Uitvinderij is het soms een beetje klein. Dan 

wil je zagen, maar dat kan niet want dan lopen andere kinderen in de weg. Dus het is fijn 

dat er veel ruimte in De Werkplaats komt. Een tip is wel om regels te maken voor dat 

Digibord waar kinderen iets op kunnen zoeken, want anders gaat iedereen tegelijk iets 

opzoeken denk ik.  

Mooie plek voor mijn zweefvliegtuig 

(door: Rami) 

Ik denk dat de werkplaats een goed idee is 

omdat zo binnen ontdekken en buiten uittesten 

met elkaar verbonden is.  

Het eerste dat ik dacht toen ik het plan zag is 

dat ik meteen een zweefvliegtuig wil bouwen. Ik 

heb dit een keer geprobeerd in de Uitvinderij, 

samen met Senne. Ik heb er twee Leerpleinen 

aan gewerkt,  maar toen we het gingen 

uittesten werkte het niet. Nu kunnen we het al werkend uittesten, kunnen we het 

afstemmen op elkaar en het beste er uit halen.  

Een tip voor De Werkplaats is om veel naambordjes te maken. In de Uitvinderij moet ik 

soms lang zoeken naar wat ik nodig heb. Dus de hamers enz. bij elkaar leggen en 

knutselmaterialen bij elkaar, dat het daar op gesorteerd is en niet door elkaar ligt.  

 


