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De mens is van nature onderzoeker. Hij wil weten wat er gebeurt 

als je iets weghaalt of juist toevoegt, stoffen met elkaar mengt, of 

ergens op slaat. Hij komt op ideeën door toevalligheden en kan 

urenlang bezig zijn als iets hem boeit.

Een echte onderzoeker heeft echt materiaal nodig, dat alle kansen 

biedt voor het laten ontstaan van verrassende vormen. Gewoon 

wit papier, echte klei, een handvol spijkers en wat plankjes, zand, 

verf en water. Wat het wordt? Dat merk je al doende, en kan 

onderweg nog vaak veranderen. 

liever echt dan  namaak
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Meer leren?

Begrijpen met je handen. Een andere kijk op kind en 
creativiteit,  Annet Weterings en Sabine Plamper, Reed 
Business Education, 2012

Sabine Plamper is cultuurpedagoge en heeft met 
collega-kunstenaar Titia Sprey de praktijkscholing Atelier 
in een koffer ontwikkeld. Kijk hiervoor op 
www.facebook.com/Atelier.in.een.koffer

•  Reik nieuw materiaal aan als de aandacht ver-

slapt. Bij echte klei kun je achtereenvolgens water, stokjes, 

steentjes of schelpjes geven. Bij papier geef je lijm, tekenmate-

riaal, schaar, bessen voor vlekken, tuinaarde of zand.

•  Geef ruimte om rommel te maken. De keuken is je 

beste atelier. 

•  Bloem, linzen, rijst en boontjes zijn geweldig om te  
voelen, te onderzoeken of te mengen met verf. 

•  Kinderen hoeven geen door volwassenen bedachte 
werkjes. Ze beleven veel meer plezier aan zelf bedenken, 

in de weer met plakband, touw of een eddingstift. 

•  Liever echt dan namaak. Koop materiaal bij een 

bouwmarkt, geen nep-materiaal van de knutselwinkel. 

•  Het beste materiaal is wat er al is: de inhoud 

van de keukenkast, de handboor uit de gereedschapskist, alles 

wat groeit in bos en tuin. 

tekst Marijke Sluijter en Sabine Plamper
Beeld Sabine Plamper
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Dit artikel kreeg je van Educare! 
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt 
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer 
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of 
in de klas kunt uitvoeren.  

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in 
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan 
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de 
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op 
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites. 

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf): 

1. Leren met Hart Focus
2. Schatgraven in jezelf
3. Verrassend tekenen
4. Opgroeien in verbondenheid
5. Leren kun je leren
6. De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl  

Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter 
kennismaking een proefnummer aanvragen. 

De websites van Stichting Universele Opvoeding: 
www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden

Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de 
respectievelijke auteurs en fotografen.  Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf 
toestemming voor te vragen.  Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of 
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan. 

St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl  

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit  Educare, nr. 1 2014.  
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