
 

Trainingen JuniorLab 2020 - 2021 
Onderzoekend leren, wereldoriëntatie én leren leren  

in groep 4 tot en met 8 
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Benut de ruimte van jullie eigen speelveld! 

Onderzoekend leren is een actieve manier 

van leren waarbij kinderen vanuit hun  

eigen nieuwsgierigheid op zoek gaan naar 

antwoorden en oplossingen.  

Het Kleine Avontuur begeleidt scholen en kinderop-

vang om ontdekkend en onderzoekend leren en 

spelenderwijs verrijken stevig te ankeren in de or-

ganisatie. Middels trainingen en tools vergroten we 

de vaardigheden van professional om onderzoe-

kend leren te organiseren en begeleiden van 3 tot 

13 jaar. 

JuniorLab richt zich op groep 4 tot en met 8. Kin-

deren leren hun nieuwsgierigheid om te zetten in 

eigen leervragen, om deze vervolgens te onder-

zoeken en hun nieuwe kennis en ontdekkingen  

creatief en talig te verwerken. 

Iedere fase van onderzoek vergt specifieke vaardig-

heden van het kind. Leerkrachten informeren we in 

onze training over deze vaardigheden en trainen 

we om deze op maat te kunnen begeleiden.  

Kinderen én leerkrachten bieden we per fase van 

onderzoek praktische tools om zelf grip te gaan 

ervaren op hun eigen ontwikkeling en leerproces. 

Zo ontvangen kinderen hun eigen onderzoekscirkel,  

komen praktische posters in de klas te hangen en 

kunnen scholen aan de slag gaan met de Werkmap 

Vaardigheidskaarten.  

JuniorLab rolt als het ware een ‘mat’ uit onder jullie 

huidige onderwijsaanbod. Of jullie nu werken met 

een methode, thematisch of vanuit kernconcepten, 

wij sluiten aan bij jullie werkwijze. 

Voor het jonge kind bieden wij aparte trainingen 

aan. 

KleuterLab : groep 1, 2 en 3 

PeuterLab : kinderopvang en groep 1 

 

 

 

Trainingen  

2020-2021: 

 • Basistraining 

• Teamtraining 

• Open training 

• Online training 



 

Willen jullie in groep 4 t/m 8: 

• Kinderen activeren tot gemotiveerd leren? 

• Nieuwsgierigheid en het stellen van vragen stimuleren? 

• Ruimte bieden voor eigen leervragen? 

• Kennis over mindmappen, plannen, bronnen verzamelen, omgaan met media en 

dit kunnen begeleiden als coach? 

• Kinderen laten verwerken vanuit taal: aantekeningen maken, teksten begrijpen, 

samenvatten van bronnen? 

• Kinderen laten verwerken vanuit creatie: creatief verwerken, oplossingen  

ontwikkelen, ontwerpend leren? 

• Presenteren inzetten als informatiebron voor de hele groep? 

• Presenteren aantrekkelijk maken door een divers aanbod aan presentatievormen? 

• Werken met succescriteria en kinderen zelf laten evalueren? 

• Gebruik maken van reflectie als middel om grip te ontwikkelen op het eigen leren? 

• Leren en oefenen met begeleidingsvormen die een groeimindset stimuleren? 

• Kennis opdoen van executieve functies en deze ondersteunen in je groep? 

• Een koppeling kunnen maken met jullie onderwijsdoelen? 

• Groei zichtbaar maken in een portfolio? 

 

Dan gaan wij graag  met jullie aan de slag: 

Van consumeren naar activeren! 
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Basistraining: 

 

 De JuniorLab basistraining is bedoeld 

voor teams die al met onze toolkits 

werken of daar op korte termijn mee 

aan de slag gaan.  

We komen één dagdeel op locatie om 

het team te trainen op basiskennis en  

vaardigheden. Daarnaast geven we 

veel praktische tips en beantwoorden 

we vragen uit de praktijk.  

Het doel van deze korte basistraining 

is om direct aan de slag te kunnen 

met JuniorLab en de basisvaardighe-

den te kennen om onderzoekend le-

ren stevig te ankeren in het onderwijs. 

 

Doelgroep: 

Leerkrachten groep 4 tot en met 8 

Intern begeleiders en directie 

 

Duur: 

3-4 uur op locatie 

Investering: 

€ 795,00  

(ex reiskosten en vrijgesteld van BTW) 
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Teamtraining: 
 

 De JuniorLab Teamtraining is de meest uitgebreide training die wij bieden. Geduren-

de een schooljaar trainen wij het team met minimaal drie trainingsmomenten,  

coaching van het ontwikkelteam en een jaar lang een helpdesk voor al jullie vragen. 

En...bij deze training ontvangen teams onze exclusieve  

JuniorLab vaaridheidskaarten! 

Deze training is altijd op maat. Het doel is om leerkrachten in staat te stellen om  

onderzoekend leren op school te kunnen begeleiden en praktisch vorm te geven. 

Naast theorie oefenen we vaardigheden om deze vorm van leren te kunnen begelei-

den. We verkennen mogelijkheden om eigenaarschap en betrokkenheid van de kin-

deren te vergroten om van daaruit eigen leervragen te stellen en onderzoeken. We 

trainen vaardigheden om kinderen te begeleiden bij het zélf of in samenwerking zoe-

ken naar antwoorden, oplossen van problemen, reflecteren, verwerken en presente-

ren van kennis en ontdekkingen.  

Na de training zijn jullie in staat om: 

- Ruimte te bieden voor eigen onderzoek van kinderen vanuit de JuniorLab onder-

zoekscirkel en kinderen te stimuleren om eigen leervragen te ontwikkelen 

- De fasen van onderzoek te faciliteren, herkennen en ondersteunen 

- De onderzoeks- en leren-leren-vaardigheden te herkennen en stimuleren 

- Kinderen kennis te laten maken met de praktische tools die ze zelf als ondersteuning 

kunnen inzetten. 

- Te wisselen van rol als leerkracht: faciliterend, minder leidend, meer begeleidend 

- Je eigen begeleidingsvaardigheden te herkennen en hierop te reflecteren.   

 

Doelgroep:  Leerkrachten groep 4 tot en met 8, Intern begeleiders en directie 

Duur:   1 (school-)jaar; minimaal 3 dagdelen training, 1 intake, 1 jaar helpdesk, 

   coachingsessie van jullie ontwikkelteam, certificaat voor deelname  

Investering:   Vanaf € 3250,00 prijs op aanvraag (info@hetkleineavontuur.nl) 
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Trainingen JuniorLab 2020 - 2021 
Verdiepende modules 
(2 dagdelen, prijs op aanvraag) 

 

Executieve functies  

 

Ondersteunen van executieve 

functies en het  

vergroten  van zelfsturing  

bij onderzoekend leren 

 

Vraaggestuurd  

leerklimaat  
Verbeter het denken en  

vergroot het begrip door je 

onderwijscultuur te richten op 

gesprek, vragen en  

exploreren. 

 

Mindset van een  

onderzoeker  

 

Begeleiden van mindset bij 

leerlingen  tijdens onderzoek.  

 

 

Kind– en  

Leergesprekken & 

portfolio 

Samen in gesprek over vaar-

digheden, kennis en doelen. 

Leren zichtbaar maken. 
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Open training: 

 Wil je jezelf specialiseren in onder-

zoekend leren? Ben je nieuw in een 

team dat al onderzoekend werkt? 

Dan is de open training een aanrader! 

In twee of drie dagdelen word je ge-

traind op een locatie in Nederland of 

België. Je leert hoe je onderzoekend 

leren kunt organiseren, begeleiden en 

ontwikkelen in je groep.  

Deelnemers ontvangen veel prakti-

sche tips, oefeningen en inspiratie. Er 

vinden veel onderwijsgesprekken 

plaats, er wordt gereflecteerd op jullie 

handelen en je ontvangt handige tools 

voor in de praktijk. De training wordt 

afgesloten met een certificaat. 

 

Doelgroep: 

Leerkrachten groep 4 tot en met 8 

Plusklasbegeleiders en ib-ers 

Duur: 
2 tot 3 dagdelen op gastlocatie* 

Investering: 
€ 197,00 -  2 dagdelen 

€ 289,00 - 3 dagdelen 

 

 

Gratis meedoen? 

 Stel je school open voor onze open 

training en 1 leerkracht mag gratis 

deelnemen aan de training! 

Interesse? Mail: 

info@hetkleineavontuur.nl 

 

 

Online trainingen 

 Volg onze website en nieuwsbrief 

voor de actuele agenda. 

 

Nieuwsbrief: 

www.hetkleineavontuur.nl 



` 

 

Contact 
 info@hetkleineavontuur.nl 

www.hetkleineavontuur.nl 

Volg ons op Facebook en Instagram 

 

Contactadres: Het Kleine Avontuur, Chopinpad 20, 4207 DA, Gorinchem 


