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Het Ideeëntoestel gaat over nieuwsgierigheid en onderzoekend leren. Het materiaal 

waarmee gewerkt wordt in de lessen, bevordert het creatieve denken en handelen.  

Creativiteit is belangrijk en kan grenzen verleggen! 

Wat is het Ideeëntoestel? Wat is het voor een ding en wie zijn de kleine mannetjes 

die erin wonen? 

Het Ideeëntoestel is een soort vliegende theepot, bewoond door eigenaardige 

mannetjes die zichzelf Doordenkers noemen. Het reizende toestel, voorzien van 

ontdekkingsinstrumenten zoals een telescoop en een graafmachine, is een metafoor 

voor verwondering en nieuwsgierigheid. Binnen in het toestel hebben de Doordenkers allerlei 

werkplaatsen en ateliers, waar zij dingen verzinnen en maken op basis van wat zij op hun reis 

ontdekt hebben. De kinderen worden meegenomen in deze wereld. 

Wat hebben we allemaal gedaan? 

• De ontdekking van het Ideeëntoestel 

Met behulp van afbeeldingen hebben de kinderen het 

verhaal van het Ideeëntoestel gehoord. De landing van 

het toestel op de zolder van Silke en Pjotr en wat er 

daarna gebeurt als ze in het toestel bij de Doordenkers 

terecht komen. 

 

• De groentekeuken 

In het Ideeëntoestel zit een wonderlijke keuken: de Groentekeuken.  

Met mesjes en loepjes hebben de kinderen tijdens twee lessen 

verschillende groenten volledig ontleed en van alle kanten 

bekeken. Er werd geroken, gevoeld, geproefd en geluisterd naar de 

groente. 



 

 

 

• De KOP-camera 

Doordenkers kunnen heel goed, nauwkeurig en intensief waarnemen. Zij hoeven maar 

een blik op iets te werpen en kunnen dit dan tot in detail beschrijven hoe het eruit ziet en 

wat ze hebben gehoord, gevoeld en geroken. Dat is een ingebouwde camera in hun hoofd 

die gedurende 10 seconden het beeld vastlegt waar ze hun aandacht op richten. 

De kinderen hebben gedurende een korte tijd heel aandachtig naar een plek in de school 

gekeken. Daar hebben ze een eigen notatie van gemaakt. 

 

• Zo sterk als een Doordenker 

Deze les ging over uitdrukkingen en vergelijkingen. De kinderen zijn aan de slag gegaan 

met een woordentoestel. Je stopt er worden in en er komen allerlei andere woorden uit. 

Bijvoorbeeld: ‘Op ieder toestel past een hoed’ of ‘opstaan als een wortel’. De kinderen 

maakten nieuwe woorden en zinnen met de woorden uit het toestel.  

• Gedichten klutsen 

In het Ideeëntoestel, ergens achterin achter een deur, zit een grote ruimte met zuilen en 

gebogen plafonds. Het lijkt wel een middeleeuws klooster. Het is er donker en er staan 

schrijftafels. De Doordenkers zitten in het scriptorium te schrijven, ze werken aan 

gedichten.  

In deze les hebben de kinderen gedichten getransformeerd tot nieuwe gedichten door 

woorden te verwisselen, te herhalen, weg te halen en nog veel meer. Er ontstonden 

‘Klutsgedichten’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

….en het nieuwe thema is: ‘Paddenstoelen’                                                                                                                

De  plusbrief is ook terug te vinden op de 

website van ’t Startblok 
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