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Wat is

wetenschap?

Systematisch verkregen, 

geordende, objectieve

kennis
+ proces van 

kennisverwerving
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Sociale & geestes-
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Ingenieurs & exacte 
wetenschappers

Biomedische 
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Expeditie Moendoes

Fictieve wereld Moendoes met inwoners, planten, dieren, 

seizoenen, taal, getalsysteem …

Kennis vergaren, gebaseerd op observaties, bronnen

Educatief spel: denken als een wetenschapper





Nagesprek



Moendoes ~ Wetenschap in’t klein

Onderzoekende houding

Publiceren

Reviewers

Voortbouwen op bestaande kennis

Samenwerken

Competitie

Geen ‘juiste’ antwoorden (~)

Vakgebieden & specialisatie



Vervolgactiviteiten

Een Moendiaan op aarde

Zelf vragen en bronnen bedenken

Pannenkoeken bakken

Vraag

>> Hypothese

>> Methode

>> Resultaten

>> Publicatie

Kiemen van zaden

Experimenten doen:



Eindtermen
De leerlingen kunnen 

gericht waarnemen met 

alle zintuigen en kunnen 

waarnemingen op een 

systematische wijze 

noteren (L: Natuur 1.1)

Onderzoek

De leerlingen kunnen, onder 

begeleiding, minstens één 

natuurlijk verschijnsel dat ze 

waarnemen via een een-

voudig onderzoek toetsen aan 

een hypothese. (L: Natuur 1.2)

6.45 De leerlingen trekken 

conclusies op basis van 

grafieken, tabellen, 

determineertabellen en 

diagrammen. (A)

6.47 De leerlingen passen stapsgewijs 

de wetenschappelijke methode toe om 

een probleem te onderzoeken. (A+B)

Observeren

5.2 De leerlingen ontwikkelen een 

kritische houding ten aanzien van 

allerlei cijfermateriaal, tabellen, 

berekeningen waarvan in hun 

omgeving bewust of onbewust, 

gebruik (misbruik) gemaakt wordt om 

mensen te informeren, te overtuigen, 

te misleiden …  (L: Meten 5,2)

Tabellen

en

cijfers



Eindtermen
1.3De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling 

van organismen en gangbare materialen gelijkenissen 

en verschillen ontdekken en op basis van minstens één 

criterium een eigen ordening aanbrengen en 

verantwoorden. (L: Natuur 1.3)

Biologie

1.4.De leerlingen kennen in hun omgeving 

twee verschillende biotopen en kunnen er 

enkele veel voorkomende organismen in 

herkennen en benoemen. (L: Natuur 1.4)

1.7.De leerlingen kunnen de wet van eten 

en gegeten worden illustreren aan de hand 

van minstens twee met elkaar verbonden 

voedselketens. (L: Natuur 1.7)

1.12.De leerlingen kunnen het verband illustreren 

tussen de leefgewoonten van mensen en het 

klimaat waarin ze leven. (L: Natuur 1.12)

1.2De leerlingen kunnen de 

verschillende functies van 

natuurlijke getallen 

herkennen en verwoorden. 

(L: Getallen 1.2)

1.7De leerlingen kunnen door het geven 

van een paar voorbeelden uit hun eigen 

leefwereld en in hun leermateriaal 

aantonen dat doorheen de geschiedenis 

en ook in niet-westerse culturen andere 

wiskundige systemen met betrekking tot 

getallen werden en worden beoefend.

(L: Getallen 1.7)

2.5De leerlingen weten dat bij 

temperatuurmeting 0 °C het 

vriespunt is en weten dat de 

temperaturen beneden het 

vriespunt met een negatief 

getal worden aangeduid.

(L: Meten 2.5)

Getallen



Wetenschapswijsheid

Wetenschapswijsheid is het vermogen om 

- gevoed door nieuwsgierigheid - vragen 

te kunnen stellen over de wereld om je 

heen, antwoorden te kunnen zoeken en 

deze op waarde te kunnen schatten.

>> Kritisch denken

>> Zelf denken, zonder 

toepassing van enig 

autoriteitsprincipe





Expeditie Moendoes

Origineel: Nederlands (ontwikkeld door De Jonge Akademie NL)

Vertaald in Duits, Engels, Zweeds, Turks, Arabisch, Hebreeuws



Expeditie Moendoes

Niet commercieel, geen uitgever

Gratis ter beschikking van lager en secundair onderwijs.

Sinds 2011

Google “Expeditie Moendoes”

Zelf kaartjes knippen,

bronnen printen …

Vanaf 2020-2021

Gedigitaliseerd tot hybride papier-

browserspel. (JA’s BE & NL)

www.moendoes.be (coming)

http://www.moendoes.be/


Expeditie Moendoes





3 – 10 jaar na doctoraat
Excellentie | Visie | Engagement



Pijlers

Wetenschapscommunicatie

Beleid

Interdisciplinariteit

Internationalisering





Dank je!




