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1. INHOUD 

1.1. Inhoud van de spelmap 

30 bronnen (dikke papieren met tekeningen, grafieken, tabellen), waarvan 26 op 
A4-formaat en 4 op A3-formaat 

32 vragenbladen (gewone A4-papieren met 6 vragenkaders per blad, 
genummerd) 

Snel van start (een blad met een overzicht van voorbereiding en spelregels) 

Deze handleiding voor spelleiders, inclusief een startverhaal, een afsluitend 
verhaal en materiaal voor nabespreking en vervolgactiviteiten 
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2. WAT IS EXPEDITIE MOENDOES? 

2.1. Samenvatting: kinderen worden wetenschapper 

Expeditie Moendoes is een spel waarin teams (leerlingen, kinderen, volwassenen) 
spelenderwijs kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het 
spel laat zien dat het in de wetenschap niet gaat om ‘heel veel weten’, maar juist 
om nieuwsgierigheid, creativiteit, logisch redeneren en teamwerk. Dat maakt 
Expeditie Moendoes uitermate geschikt als startpunt voor onderzoekend leren. In 
Expeditie Moendoes doen spelers onderzoek in alle mogelijke kennisgebieden, 
zowel de mens- en maatschappijwetenschappen (o.a. taal, geschiedenis en cultuur) 
als de natuurwetenschappen. 

2.2. Doelgroep: 10-14 jaar 

Expeditie Moendoes werd ontwikkeld voor gebruik in de derde graad van de lagere 
school (10-12 jaar: 5de/6de leerjaar in Vlaanderen; groep 7-8 in Nederland) en de 
eerste graad van de middelbare school (12-14 jaar: 1ste/2de middelbaar in Vlaanderen; 
onderbouw voortgezet onderwijs in Nederland).  

2.3. Het spel in het kort: een ontdekkingsreis in 
de klas 

Het spel begint met een verhaal over drie wetenschappers die op 
missie gaan vanaf de aarde op zoek naar een bewoonbare planeet. 
Tijdens de missie stuit het team op een onbekende planeet, met 
intelligente bewoners die hun planeet ‘Moendoes’ noemen. De 
wetenschappers gaan op onderzoek uit: Hoe zit het hier met de 
zwaartekracht, en met de seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? 
Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele driehoekjes? 

De leerlingen gaan zelf aan de slag als wetenschappers en proberen allerlei vragen 
over Moendoes te beantwoorden, aan de hand van dertig informatiebronnen met 
figuren, teksten, tabellen en grafieken. Ze moeten niet alleen de bronnen 
raadplegen, maar ook interpreteren, combineren, logisch redeneren, bevindingen 
uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als wetenschappers. 
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2.4. In het onderwijs: eindtermen en vervolgactiviteiten 

Na het spelen van het spel en de nabespreking zijn er allerlei mogelijkheden om 
nog meer met Moendoes en onderzoekend leren te doen. Deze vervolgactiviteiten 
kunnen met de hele klas gedaan worden (zie hoofdstuk 6). 

Expeditie Moendoes en zijn vervolgactiviteiten sluiten aan op de eindtermen van 
het basisonderwijs en het secundair onderwijs (zie hoofdstuk 9). 

3. VOORBEREIDING 

3.1. Toelichting bij het spelmateriaal 

In essentie zijn de volgende drie zaken nodig om het spel te spelen: 

- De 30 bronnen, waarop je allerlei info kunt aflezen of afleiden over de 
planeet Moendoes, de planten, dieren en Moendianen die er leven, hun taal en 
rekenstelsel. In de spelmap zitten de bronnen op dik papier. Je kan ze ook zelf 
afdrukken vanaf www.moendoes.be. 

- De 32 vragenbladen met samen 191 vragen in vier moeilijkheidsgraden 
(○○○/●○○/●●○/●●●). Die vragen sturen de teams in hun onderzoek van de 
onbekende planeet. De vragenbladen zitten op gewoon papier in de spelmap 
maar kun je ook zelf afdrukken vanaf www.moendoes.be. 

- Twee toestellen met internet, die in de klas gebruikt worden als 
spelleiderscherm en klasscherm (Bord van Kennis). Het klasscherm moet 
toegankelijk zijn voor de hele klas (bv. SmartBoard, groot tv-scherm, 
projectie). Het spelleiderscherm mag een laptop of smartphone zijn. 

3.2. Vóór de dag van het spelen in de klas 

Kopieer de vragenbladen. In de spelmap zit één set vragenbladen. Leerlingen 
zullen op deze vragenbladen meestal hun antwoorden willen schrijven. Daarom is 
het aangewezen de vragenbladen vooraf te kopiëren of voor elk spel een nieuwe 
vragenbladenset te downloaden en af te drukken. 
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Inlezen en testen. Lees de volgende paragrafen en doorloop het spel even op je 
eentje. Test de online omgeving. Lees de achtergrondinformatie over wetenschap 
en over de planeet Moendoes (paragrafen 7.1 en 7.2) eens door.  

Speel het spel zelf een keer met enkele collega’s of familieleden. Je krijgt zo 
een goed inzicht in het verloop van het spel. 

Zoek een co-teacher of assistent om je de speldag zelf te helpen. Dat is niet 
noodzakelijk, maar het is fijn als er tijdens de expeditie iemand in de klas kan 
rondlopen om teams die het moeilijk hebben wat op weg te helpen. De spelleider 
is immers voltijds bezig met het controleren van de antwoorden. Misschien kan je 
een echte onderzoeker strikken (bv. een ouder van een leerling of een lid van de 
Jonge Academie). Je kan die vragen het slotgesprek te houden over de gelijkenissen 
met de echte wetenschap. 

3.3. Voorbereiding van de klasopstelling 

Beslis hoe de teams gemaakt worden. Groepjes van twee leerlingen werken 
het best — drie kan ook. De webapplicatie laat maximum 12 teams toe. Het is een 
pedagogische keuze van de leerkracht hoe de klas verdeeld wordt (bv. leerlingen 
kiezen zelf of leerkracht verdeelt vooraf). 

Plaats de tafels in de klas zodanig dat leerlingen gemakkelijk kunnen rondlopen 
en alle bronnen goed kunnen bekijken. Tafels tegen elkaar schuiven om eilandjes te 
creëren werkt goed. 

Verspreid de bronnen in de klas. Je kunt ze plat op tafels leggen of verticaal 
ophangen met plakband. Het is handig om de bronnen die met elkaar te maken 
hebben, dicht bij elkaar te hangen. Plaats daarom de bronnen die linksonder 
hetzelfde symbool of dezelfde kleur dragen, samen. De landkaart (bron ) en het 

dorpstafereel (bron ) worden gebruikt bij het startverhaal. Houd deze nog even 
apart en hang ze na het lezen van het verhaal pas op. 

Bepaal hoe het klasscherm (Bord van Kennis) eruit zal zien. Idealiter is 
dat een SmartBoard dat op het bord zelf kan bediend worden, maar ook een 
geprojecteerd scherm, (groot) beeldscherm of tablet kunnen dienstdoen. Voorzie 
voldoende open ruimte rond het klasscherm — leg geen bronnen dichtbij. 
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Kies een plaats voor de spelleider, waar die de antwoorden zal controleren. 
Vanaf een tafeltje achteraan de klas houd je een goed overzicht over de klas. Plaats 
er de laptop, tablet of smartphone voor de spelleider en de stapel van 32 
vragenbladen. 

Spel opzetten in de browser. Open een browser (Chrome, Firefox ...) op de 
beide toestellen. Start op beide de spelomgeving op via www.moendoes.be/start. 
Kies op het toestel waar je de vragen zult controleren, voor ‘Spelleiderscherm’. Je 
kan daar het spel voorbereiden met enkele instellingen: 

- Kies het aantal teams. Groepjes van twee (of drie) leerlingen werken het 
best. Teams kunnen een naam krijgen of een standaardaanduiding met een 
letter (zie hoofdstuk 5: Keuzes en alternatieve spelopzetten). 

- Bepaal de speelduur. Dat is de tijd waarin leerlingen antwoorden zullen 
zoeken in de klas en ter controle aan je voorleggen aan de spelleiderstafel. 
Houd er rekening mee dat je vooraf nog vijf minuten nodig hebt voor het 
startverhaal en de speluitleg; en nadien nog minstens vijf minuten voor het 
slotgesprek. 

Na het instellen krijg je een code van vijf tekens om de twee schermen met elkaar 
te verbinden. Onthoud de code en vul die in op het andere toestel dat dienstdoet 
als klasscherm (Bord van Kennis). De voorbereiding is nu klaar. De twee schermen 
zien er dan zo uit: 

  
Spelleiderscherm bij de start Klasscherm (Bord van Kennis) bij de start 
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Let op: het spel zal pas kunnen starten eens er verbinding gemaakt is met het 
klasscherm (Bord van Kennis). Doe dit dus eerst, voor je de uitleg geeft. Dan kun 
je het klasscherm (Bord van Kennis) al tonen tijdens de uitleg. 

Let op: zodra je op ‘start spel’ klikt, begint de klok te tikken. Doe dit pas nadat de 
leerlingen het startverhaal en de speluitleg gehoord hebben. 

4. HET SPEL SPELEN 

4.1. Inleiding en uitleg voor de leerlingen 

Vertel de leerlingen dat ze een spel gaan spelen over een ontdekkingsreis naar een 
onbekende planeet. Ze brengen die in kaart door haar planten, dieren en klimaat 
te onderzoeken. Ze ontdekken ook de intelligente bewonertjes en onderzoeken 
hun taal, cultuur, geschiedenis en rekenstelsel. 

Vertel het startverhaal. In het startverhaal kijken de wetenschappers vanaf een 
afstand naar de planeet Moendoes. Je kunt ervoor kiezen om de animatiefilm te 
bekijken via www.moendoes.be/planeetinzicht of het verhaal voor te lezen (zie 
hoofdstuk 8: Voorleesverhalen). Om de leerlingen over de schouders van de 
wetenschappers mee te laten kijken, kan je hier eerst de landkaart (bron ), en 

later het dorpstafereel (bron ) tonen. Gebruik deze illustraties bij het voorlezen, 
en bespreek eventueel met de leerlingen wat er nog meer te zien is. 

Leg het spelverloop aan de leerlingen uit. Vertel hen het volgende: 

- Jullie werken samen in groepjes van twee. Toon de groepenverdeling of laat 
de klas zichzelf in teams verdelen. 

- Ieder team krijgt een vragenblad met 6 onderzoeksvragen. 

- In de klas liggen of hangen veel bronnen. Dit kunnen allerlei soorten info 
bevatten, zoals observaties, oude documenten, onderzoeksgegevens van 
collega’s. Je gaat in die bronnen op zoek naar het antwoord op je vragen. Soms 
heb je meerdere bronnen nodig om een vraag te beantwoorden. 
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- Als je denkt dat je het antwoord op een vraag weet, laat je het bij mij (de 
spelleider: leerkracht of assistent) controleren. Je zegt 
eerst het nummer van de vraag en daarna je antwoord. 
Ik ga je dan vragen om uit te leggen hoe je het antwoord 
gevonden hebt. Jullie mogen zelf kiezen of je 
antwoorden op alle vragen van je blad tegelijk laat 
controleren, of per gevonden antwoord langskomt.  

- Als je antwoord fout is, of je kan niet uitleggen 
hoe je het gevonden hebt (misschien heb je wel 
gegokt), mag je het nog eens proberen. Ga dan 
opnieuw in de bronnen op zoek naar het 
antwoord. Als je er écht niet uitkomt, begin je best 
met een andere vraag. 

- Als je de vraag goed beantwoord hebt, wordt het antwoord gepubliceerd. Dat 
wil zeggen dat die nieuwe kennis nu door iedereen kan gelezen worden. Het 
staat nu als het ware voor alle wetenschappers op een groot bord of op het 
internet — daarom noemen we dit ook het Bord van Kennis. 

- Op dit Bord van Kennis worden álle antwoorden gepubliceerd, ook die van 
andere teams. Lees af en toe de antwoorden die erop staan. Je kan deze 
informatie nodig hebben om bepaalde vragen op te lossen. Jullie kunnen zelf 
scrollen door de antwoorden en via de tabs onderaan de antwoorden 
groeperen per kennisgebied. 

- Als je alle vragen op je blad hebt opgelost, krijg je een nieuw vragenblad. 

- Rechts op het Bord van Kennis zullen jullie de klok zien aftellen naar nul. Daar 
zie je hoeveel minuten jullie nog antwoorden kunnen zoeken en laten 
controleren. Als de klok op nul staat, kun je geen antwoorden meer geven. 

- Het doel van het spel is samen zo veel mogelijk over de planeet te weten te 
komen. Jullie zullen elkaars antwoorden goed kunnen gebruiken om 
antwoorden te vinden op de vragen. Rechts op het Bord van Kennis zul je zien 
hoeveel punten elk team heeft verzameld met goede antwoorden. Als de klok 
op nul staat, wint het team met de meeste punten.  
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4.2. Op onderzoek! 

Starten. Plaats je aan de spelleiderstafel. Geef ieder team een eerste blad met 
(gemakkelijke) vragen. Schrijf er eventueel hun teamnaam of -letter op. Start het 
spel in het spelleiderscherm. Op de klok begint de speeltijd af te tellen. De 
leerlingen mogen nu door de klas lopen. 

Antwoorden controleren. Geef het nummer van de vraag in het 
spelleiderscherm in. Dan verschijnen de vraag én het antwoord op het 
spelleiderscherm. Vraag telkens ‘Waarom denk je dat?’ of ‘Hoe/waar heb je dat 
gevonden?’ na het horen van elk antwoord (ongeacht of het juist of fout is). Dit is 
extra belangrijk voor ja/nee-vragen. Vraag zo nodig door tot hun staving voldoende 
overtuigend klinkt. Je hoeft als spelleider niet te weten hoe je het antwoord op 
elke vraag kan vinden — je weet voldoende als je de achtergrondinformatie over 
de Planeet Moendoes gelezen hebt (zie 6.2 in deze handleiding). Het doorvragen 
kan je achterwege laten als er een lange rij staat. 

- Is het antwoord goed, dan publiceer je de vraag. Het spelleiderscherm zal je 
vragen aan welk team je deze publicatie (en de punten) wil toewijzen. Het 
gepubliceerde antwoord verschijnt nu in het klasscherm (Bord van Kennis). 

- Bij een fout antwoord mogen de leerlingen nogmaals proberen het juiste 
antwoord te vinden. Als spelleider kan je bij moeilijke vragen ook aanraden af 
en toe naar het Bord van Kennis te kijken om daar inspiratie op te doen. 

Afhankelijk van het niveau van de leerlingen of de score van het team, kan je 
overwegen om halve antwoorden of gokjes ook goed te keuren en te publiceren. 

  
Spelleiderscherm tijdens het spel Klasscherm (Bord van Kennis) 
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Vragenbladen vernieuwen. Teams die alle vragen op hun blad beantwoord 
hebben, krijgen een nieuw vragenblad — in principe het eerste ongebruikte van de 
stapel (zie pagina 18 voor variaties). Als een team het antwoord op één van de 
vragen op hun blad niet kan vinden, kunnen ze al eerder een nieuw vragenblad 
krijgen. Die vraag is dan onopgelost, als de spelleider de indruk heeft dat ze 
voldoende moeite gedaan hebben. 

Dienstmededelingen. Halverwege de speelduur kan het nuttig zijn om even de 
aandacht te vragen en klassikaal in herinnering te brengen dat leerlingen 
gepubliceerde antwoorden kunnen bekijken in het Bord van Kennis. Met de tabs 
onderaan het speelscherm kunnen ze zelf de vragen per onderwerp groeperen en 
scrollen door de antwoorden. De kleur van een antwoordkader geeft aan welk 
team het antwoord vond. Je kan ook de tussenstand overlopen. 

Als er nog vijf minuten speeltijd resteert op de klok, kan je aangeven dat het tijd 
wordt om de laatste antwoorden te laten controleren. Dat kan niet meer als de 
klok op nul staat. Je kan ook ‘laatste minuut’ omroepen. 

Je kan de aftellende klok pauzeren in het spelleiderscherm. 

                   

Einde. Als de voorziene speeltijd over is, loopt het spel af. 

Overloop de scores rechts op het klasscherm (Bord van Kennis) en roep een 
winnend team uit. (Of benadruk de klasscore in de niet-competitieve variant, zie 
pagina 18). 

Verzamel alle kinderen voor het slotgesprek. De spelleider of assistent kunnen die 
al voorbereiden tijdens het spel (zie hierna). 
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4.3. Slotgesprek, afsluitverhaal en nabespreking 

Concluderen wat het spel leert over wetenschap. Expeditie Moendoes gaat 
over wetenschap. Behalve dat het leuk is om te spelen, laat het ook zien hoe 
wetenschappers te werk gaan: ze stellen vragen, gaan op onderzoek uit, proberen 
antwoorden te vinden en publiceren die antwoorden vervolgens zodat hun collega-
wetenschappers ze ook kunnen lezen en gebruiken. Om de leerlingen bewust te 
laten nadenken over onderzoek doen en ‘hoe wetenschap werkt’, is het belangrijk 
om na te bespreken wat ze in het spel en in het verhaal hebben ervaren. Dat zijn 
belangrijke leerresultaten van Expeditie Moendoes. Aangeraden is om hiervoor 
twee momenten te voorzien: 

- Het slotgesprek, waarvoor hierna een leidraad staat, heeft als doel om de 
gelijkenissen en verschillen tussen het spel en de werkelijkheid expliciet te 
maken. Houd deze meteen na het spel. 

- Het afsluitverhaal met nabespreking heeft als doel de belangrijkste kernideeën 
uit het slotgesprek te verankeren, bijvoorbeeld dat onderzoeken, het doen van 
wetenschap, niet alleen gaat over veel weten, maar ook over nieuwsgierig zijn 
en puzzelen. 

Als er tijd voor is, kunnen beide vlak na elkaar. Heb je na het aftikken van de klok 
nog minder dan 10 minuten over, houd dan enkel het korte slotgesprek. Je kunt 
dan de week nadien de planeet Moendoes in herinnering brengen (met de landkaart 
en het dorpstafereel), het afsluitverhaal voorlezen en een diepgaandere 
nabespreking houden. 

Het slotgesprek houden. Sta bij het klasscherm (Bord van Kennis) en verzamel 
meteen na afloop van de aftelklok alle leerlingen errond. Houd een dialoog met de 
leerlingen, volgens onderstaande leidraad. Je kunt je hierbij baseren op de 
achtergrondinformatie over wetenschap (paragraaf 7.1 in deze handleiding, pagina 
28). Als je een wetenschapper hebt uitgenodigd, kun je die vragen het slotgesprek 
te leiden. 

Op de volgende pagina’s staat een leidraad voor het 
slotgesprek. 
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- Vraag aan de groep, met handopsteking: Wie vond het leuk? Wie vindt het 
jammer dat het gedaan is? 

- Wat vond je precies leuk? Laat verschillende antwoorden komen. 

- Waren er ook dingen vervelend of frustrerend? Afhankelijk van de antwoorden 
kan je doorvragen: Denk je dat dat bij echte wetenschappers ook zo is? Na een 
antwoord kun je ook horen of er kinderen zijn die het omgekeerde denken. 

- Hebben jullie vooral samengewerkt of vooral tegen elkaar? Je wil hier vooral 
horen: (i) binnen de teams vooral samengewerkt; (ii) tussen de teams tegen 
elkaar; (iii) maar via het bord van kennis hebben de teams eigenlijk ook 
samengewerkt. Hoe zit dat bij wetenschappers denk je: werken die samen of 
tegen elkaar? Ze werken samen in teams, maar er is ook competitie om de 
eerste te zijn. 

- En delen ze ook hun resultaten? Ja, je kunt het Bord van Kennis vergelijken met 
wetenschappelijke publicaties.  

- Wij controleerden jullie antwoorden voor ze 
verschenen en soms stuurden we jullie terug 
omdat het niet helemaal juist was. Hoe gaat dat 
bij wetenschappers, denk je? En maken wetenschappers ook fouten? Je kunt hier 
het review-proces uitleggen (zie pagina 28), en eventueel replicatie-onderzoek 
(pagina 29). 

- Jullie kregen van ons een blad met vragen toen jullie aan de expeditie begonnen. 
Hoe zou dat bij wetenschappers gaan? Wetenschappers bedenken zelf hun 
vragen. (Als kinderen er zelf over beginnen: er kan ook een teamleider zijn die 
vragen opgeeft.) Is dat moeilijk, denk je, zelf vragen bedenken? 

- Welke eigenschappen heeft een goede wetenschapper nodig? Waardeer 
antwoorden als: nieuwsgierig zijn, volharden/niet opgeven, samenwerken, 
verbanden leggen, veel weten. Kinderen zullen misschien de nadruk leggen om 
slim zijn, hoog IQ, maar wat betekent dat? En was dat nodig in Expeditie 
Moendoes? Je kan zelf aansturen op onderzoekende houding, volharding en 
samenwerking. 
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- In het spel ging het over natuur, taal en nog veel meer. Moet een echte 
wetenschapper ook alles weten? Vroeger waren er wel wetenschappers die 
onderzoek deden over veel verschillende dingen, nu is er meer specialisatie. 

Afsluitverhaal en nabespreking. In de nabespreking zul je met de leerlingen 
verkennen welke eigenschappen belangrijk zijn voor een wetenschapper. Dit kan je 
doen aan de hand van de drie hoofdpersonages in het verhaal. Alle drie 
symboliseren ze één bepaalde kwaliteit van een wetenschapper. 

- Zorg dat alle leerlingen weer op hun plek gaan zitten. 

- Vertel het afsluitverhaal. Je kunt het afsluitverhaal beluisteren via 
www.moendoes.be/tekeningen of je kunt het verhaal voorlezen (8.2. 
Moendiaanse tekeningen, pagina 35). 

- Schrijf op het bord de woorden ‘nieuwsgierig zijn’, ‘veel weten’ en ‘puzzelen’. 

- Vraag aan de leerlingen welke eigenschap bij wie hoort (Sara = nieuwsgierig 
zijn, Sophie = veel weten, Milan = puzzelen). Schrijf de namen bij de woorden 
op het bord. Vraag door: uit welke gebeurtenissen in het verhaal leid je dat 
af? Bijvoorbeeld: Sara stelt voortdurend vragen en neemt initiatief om op 
expeditie te gaan. Sophie kan veel feiten opnoemen: de tempels van de Maya’s, 
gele verf is gemaakt van ijzer uit de grond. Milan kan snel verbanden leggen, 
zoals bij het grote dier op de tekeningen. 

- Vraag welke eigenschap voor een wetenschapper het meest belangrijk is. 
Vraag aan de klas: Moet een wetenschapper veel weten? Moet een wetenschapper 
nieuwsgierig zijn? Moet een wetenschapper verbanden zien? Wie zouden ze mee 
willen nemen (Milan, Sophie of Sara) als ze zelf op een wetenschappelijke 
expeditie zouden gaan?  

- Vat tenslotte samen dat een goede wetenschapper al deze eigenschappen 
moet hebben. Veel weten is handig om voort te kunnen bouwen op 
onderzoek dat al eerder is gedaan of dingen die al bekend zijn. 
Nieuwsgierigheid is heel belangrijk: je moet vragen stellen en dingen willen 
onderzoeken. Maar ook het leggen van verbanden is van belang in de 
wetenschap: zo kom je meer te weten dan alleen de dingen die je direct om 
je heen ziet. Voor meer informatie, zie paragraaf 7.1. 
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Stellingenspel. Bespreek vervolgens enkele beweringen (stellingen) met de 
leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen echt moeten kiezen of ze het met een 
stelling eens zijn of juist niet. Laat de kinderen bijvoorbeeld een plaats in de ruimte 
innemen tussen de kant van de deur (‘Nee’ / niet waar) en de kant van het raam 
(‘Ja’ / waar). Je kunt de leerlingen ook laten staan als ze het met de stelling eens 
zijn, of hun vinger opsteken. Lees de stellingen voor en bespreek na elke stelling 
kort waarom die wel of niet waar is. 

Wetenschappers werken samen. De stelling is waar. In het verhaal zag je ook dat de 
drie wetenschappers veel samenwerken. Zelf mocht je het spel spelen in team. In 
het echt werken wetenschappers ook vaak in teams. Bovendien maak je als 
wetenschapper altijd gebruik van dingen die andere wetenschappers hebben 
ontdekt. 

 

 

 

Wetenschap is overal. De stelling is waar. In het spel heb je kunnen zien dat je 
onderzoek kunt doen naar van alles: natuur, cultuur, taal, het weer. Eigenlijk is alles 
waar je vragen over kunt stellen een wetenschappelijk onderwerp. Bovendien zijn 
heel veel voorwerpen die je om je heen ziet op de een of andere manier het 
resultaat van wetenschappelijk onderzoek. 
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Een wetenschapper weet heel veel over alles. De stelling is niet waar. Wetenschap 
houdt zich met een heleboel verschillende onderwerpen bezig: met taal, rekenen, 
muziek, sport, natuur, geschiedenis en aardrijkskunde bijvoorbeeld. Dat zijn 
vakgebieden. Wetenschappers zijn vaak in één vakgebied heel erg goed. Het is nu 
eenmaal gemakkelijker om vragen te beantwoorden over iets waarover je al heel 
wat weet. We zeggen dan: ze hebben zich gespecialiseerd. 

Wetenschappers houden elkaar in de gaten om te kijken of ze het wel goed doen. De 
stelling is waar. In het spel wordt je antwoord niet zomaar gepubliceerd. Je moet 
je antwoord eerst laten controleren. In de wetenschap gaat dat ook zo. Als je iets 
hebt ontdekt en je wil dat publiceren, dan zoeken andere wetenschappers eerst uit 
of je onderzoek goed is uitgevoerd. Als dat zo is, wordt je onderzoek gepubliceerd. 

Wetenschappers hebben altijd gelijk. De stelling is niet waar. Wetenschappers 
proberen dingen te ontdekken, maar weten niet altijd alles zeker. Ze proberen 
natuurlijk om zoveel mogelijk te weten te komen, zodat ze zo zeker mogelijk zijn 
van hun conclusies. Omdat wetenschappers steeds meer te weten komen, gebeurt 
het ook wel eens dat iets waar eerst niemand aan twijfelde toch niet waar blijkt te 
zijn. 
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5. KEUZES EN ALTERNATIEVE SPELOPZETTEN 
De handleiding tot hier ging uit van een 'standaardopstelling' van het spel. Op basis 
van de spelerspopulatie, de beschikbare tijd en infrastructuur, de pedagogische 
voorkeuren van de spelleider en het gebruiksgemak, kunnen enkele variaties op 
deze opstelling zinvol zijn. Deze worden hieronder toegelicht. 

Je kunt dit hoofdstuk bij een eerste lezing van de handleiding gerust overslaan. 

 

Teamnamen i.p.v. letters. Standaard heten de teams A, B, C ... Als je het spel 
speelt met letter-groepsnamen, is het handig om op het vragenblad van elk team 
hun letter te schrijven — zo hoeven ze het zelf niet te onthouden en kun je het als 
spelleider snel aflezen bij de controle en toewijzing. In de voorbereidende 
instellingen van het spelleiderscherm kun je de teamnamen ook aanpassen, naar 
voornamen of zelfgekozen teamnamen. Dat kan de motivatie van de leerlingen 
versterken, omdat ze 
zich beter herkennen. 
Dan moet de verdeling in teams wel vooraf gebeurd zijn. 

Speelduur. Expeditie Moendoes kan in principe gespeeld worden in één lesuur 
van 45 of 50 minuten, maar de effectieve spelduur is dan beperkt — wellicht niet 
meer dan een half uur. Daardoor zullen leerlingen amper komen tot het 
combineren van bronnen of de uitdagende vragen. Niettemin zal zo'n kort spel de 
leerlingen wel al de kans geven om kennis te maken met wetenschappelijk denken 
binnen de verschillende onderzoeksdomeinen. Een lesblok van anderhalf uur tot 
twee uur biedt het ideale scenario voor de leerlingen om diepgaand kennis te maken 
met de planeet Moendoes en zich over de moeilijkere vragen te buigen. Het is dan 
aangewezen minstens een kwartier uit te trekken voor het slotgesprek, 
afsluitverhaal en de nabespreking. Als tijd geen beperking is, kunnen de leerlingen 
spelen tot alle vragen opgelost zijn — zo zullen ze Moendoes diepgaand begrijpen.  
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Eén of twee toestellen. Standaard wordt Expeditie Moendoes gespeeld met 
twee computers/laptops, waarvan één op SmartBoard. Het gemak daarvan is dat 
leerlingen zelf door de tabbladen met antwoorden kunnen navigeren op het 
SmartBoard. 

Heeft de klas maar één computer, dan zijn er drie mogelijkheden: 

- Smartphone of tablet als spelleiderscherm. De leerkracht heeft enkel 
een toestel nodig met een browser en internetverbinding. Het spel begeleiden 
vanuit het spelleiderscherm gebruikt heel weinig dataverkeer. 

- Bord van Kennis als deel van spelleiderscherm. De leerkracht kan het 
spel begeleiden met één enkele computer, die de rol van beide schermen 
tegelijk opneemt en dus gelinkt moet zijn aan een projectiescherm. In dat geval 
kies je de optie ‘beeldscherm uitbreiden’ en open je het spel twee maal in 
twee verschillende browservensters. Het venster waarin je het klasscherm 
(Bord van Kennis) opent, sleep je naar het geprojecteerde beeld. Het 
spelleiderscherm maak je uitsluitend op je eigen scherm zichtbaar. In deze 
opstelling kunnen de leerlingen helaas niet zelf scrollen door het Bord van 
Kennis, maar moet de spelleider dat doen op hun vraag (idealiter wanneer er 
even geen antwoorden moeten gecontroleerd worden). 

- Elk team een eigen Bord van Kennis. Als elk leerlingenteam een eigen 
tablet of smartphone heeft, kunnen die elk een Bord van Kennis openen op 
hun eigen toestel. Dan moeten ze allemaal naar www.moendoes.be/start gaan 
in de browser en bij Klasscherm (Bord van Kennis) de vijftekencode ingeven 
die de spelleider hen geeft na het instellen van het spel. Er is geen beperking 
op het aantal klasschermen per spel. 
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Competitief versus collaboratief. In het spelleiderscherm is er 
een schakelknopje ‘Scores AAN/UIT’. Standaard zijn de scores 
zichtbaar op het Klasscherm (Bord van Kennis), maar je kan er ook 
voor kiezen om die te verbergen tijdens het spel. De spelleider bepaalt 
zelf in hoeverre het wedstrijdelement wordt benadrukt. Afhankelijk 
van de leeftijdsgroep of de klasdynamiek, kun je de doelstelling anders formuleren: 

- Het doel van het spel is samen zo veel mogelijk over de planeet te weten te 
komen. De leerlingen hebben elkaars gepubliceerde kennis nodig om meer 
antwoorden te vinden en zo samen Moendoes beter te begrijpen. De 
belangrijkste maat hiervoor is de Klasscore onderaan het Klasscherm (Bord 
van Kennis), die de klas gezamenlijk zo hoog mogelijk probeert te krijgen. 

- Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verdienen door 
antwoorden op onderzoeksvragen te publiceren. De onderzoekers die de 
meeste punten hebben aan het einde van het spel, winnen. Naast de 
intrinsieke motivatie, die het plezier van het ontdekken geeft, geeft dit een 
extra extrinsieke motivatie: het tonen van de ontdekkingen aan andere 
leerlingen en het behalen van punten daarmee. 

In de echte wetenschap zijn beide aspecten relevant (zowel competitief als 
collaboratief) — zie de nabespreking. 

Spel sturen door gericht vragenbladen te vernieuwen. Door het verdelen 
van nieuwe vragenbladen kan de spelleider de motivatie van de leerlingen sturen: 

- Teams die moeilijk antwoorden vinden, kun je sneller een nieuw blad geven, 
ook al vonden ze nog niet alle antwoorden. 

- Zijn er 7 à 11 teams, dan krijgt niet elk team een tweede vragenblad van 
dezelfde moeilijkheidsgraad. Je kunt een snel team als tweede vragenblad één 
geven met ●○○-vragen, en de eerste vragenbladen met overwegend ○○○-
vragen houden voor de tragere teams. 

-  Ingeleverde vragenbladen met onopgeloste vragen kun je apart houden. Zo 
kunnen andere teams deze vragen in een later stadium van het spel eventueel 
hernemen. 
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-  Laat leerlingen zelf moeilijkheidsgraden kiezen. Leg dan de vragenbladen in 
stapeltjes per moeilijkheidscategorie (○○○/●○○/●●○/●●●). Neem dit ook op 
in de speluitleg en leg uit dat moeilijkere vragen meer punten opleveren. 

Losse vragen i.p.v. vragenbladen. De 32 
vragenbladen kunnen verknipt worden tot 191 
aparte onderzoeksvragen. Wanneer je met losse 
vragen werkt, is het aangewezen elk 
leerlingenteam drie startvragen te geven. Telkens 
ze een vraag beantwoord hebben, krijgen ze één 
nieuwe vraag — bijvoorbeeld van de 
moeilijkheidsgraad naar hun eigen keuze. Zo 
zitten ze op elk moment met drie 
onbeantwoorde vragen. Dit maakt het spel 
dynamischer, maar het is wel intensiever qua 
voorbereiding (knipwerk). 

Basisvragen en basisbronnen. Onder de 30 bronnen zijn er 16 die aangeduid 
zijn met een letter-merkteken met dubbele omranding. Deze "basisbronnen" zijn 
deze met de minste tekst. De vragen op vragenbladen 1 t.e.m. 12 zijn op te lossen 
met enkel de basisbronnen. Hierdoor zijn enkele didactische keuzes mogelijk: 

- Je zegt vooraf aan de leerlingen dat ze bij hun eerste 
vragenblad enkel antwoorden moeten zoeken op de 
bronnen met een dubbel omrand merkteken. 

- Bij het begin van het spel zijn enkel de 16 basisbronnen verspreid. Hierdoor 
hoeven de leerlingen minder te zoeken en kunnen ze sneller de goede 
antwoorden vinden. Een tweede begeleider verspreidt de 14 andere bronnen 
pas zodra de spelleider vragenblad 13 uitdeelt aan een team. 

- Je speelt de “basisversie” van Expeditie Moendoes, met enkel de 16 
basisbronnen en 12 basisvragenbladen. Deze versie is vooral geschikt voor 10-
jarigen. Als er 6 teams zijn, kan elk team 2 vragenbladen krijgen. Zijn er 8 
teams, dan kun je een half vragenblad geven (knip verticaal) wanneer de eerste 
zes opgelost zijn. Zijn er 9 teams, dan kun je 1/3 vragenblad geven (knip 
horizontaal).  
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6. VERVOLGACTIVITEITEN 
Het spelen van Expeditie Moendoes in de klas is een uitstekende kennismaking met 
de beleving van onderzoek doen. Na het spelen zijn er talrijke kansen om verder 
met de klas aan te slag te gaan met onderzoekend leren, op een speelse manier die 
teruggrijpt naar Moendoes en die de creativiteit van de leerlingen aanspreekt. Zo 
wordt de aangereikte beleving van wetenschap nog sterker verankerd. 

6.1. Zelf vragen en bronnen bedenken 

- Laat de leerlingen zelf een nieuwe onderzoeksvraag verzinnen. Geef zelf een 
paar voorbeelden van vragen, zoals: hoeveel poten hebben schilddieren? Of: 
welke kleur hebben de vruchten van de klimheester? De vraag moet natuurlijk 
gaan over de planeet Moendoes. Ieder tweetal moet tenminste één nieuwe 
vraag bedenken. De leerlingen moeten ook kunnen uitleggen welke bronnen 
nodig zijn om de vraag te beantwoorden. 

- Bespreek de vragen klassikaal, of laat leerlingen elkaars vragen beantwoorden. 

- Laat de leerlingen zelf een nieuwe bron maken. Zorg dat ze beschikken over 
papier en kleurpotloden. De nieuwe bron kan een tekening, tekst, tabel of 
zelfs een driedimensionaal model zijn. Het moet natuurlijk een bron zijn die 
door een wetenschapper op Moendoes gemaakt zou kunnen zijn. 

- Laat de leerlingen tot slot drie vragen bedenken die met behulp van hun 
nieuwe bron te beantwoorden zijn. 

- Bespreek de nieuwe bronnen en de vragen klassikaal, of laat leerlingen elkaars 
vragen beantwoorden. 
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6.2. Een Moendiaan op aarde 

In deze activiteit gaan leerlingen zelf op expeditie. Ze doen alsof ze Moendianen zijn 
die voor het eerst op aarde komen. Leerlingen gaan zelf vragen bedenken en zelf 
dingen onderzoeken. 

- Bedenk vooraf een geschikte plek waar leerlingen op expeditie kunnen gaan. 
Staat de school in een dorp? Laat de leerlingen dan het dorp onderzoeken. 
Staat de school in een grote stad? Bedenk dan vast een paar locaties waar de 
leerlingen op onderzoek uit kunnen gaan. 

- Leid de les in door te vertellen dat de leerlingen zich moeten voorstellen dat 
ze als Moendiaan op aarde komen. Ze weten nog niets over deze planeet (de 
aarde dus), en gaan dus eigenlijk ook op een soort expeditie. 

- Verdeel de klas in groepjes van vier. Deel ieder groepje in bij één van de 
volgende vier vakgebieden: (a) taal, (b) cultuur en geschiedenis, (c) natuur, (d) 
planeet en klimaat. 

- Laat elk groepje tenminste vier vragen bedenken die horen bij hun vakgebied. 
De vraag moet gaan over iets wat een Moendiaan nog niet zou kunnen weten. 
Een goede vraag is te onderzoeken door te kijken, een meting te doen of met 
mensen te praten. Laat de leerlingen hun vragen vooraf aan jou voorleggen. 

- Geef de leerlingen vervolgens 20 minuten de tijd om op onderzoek te gaan. 
Ze mogen dingen bekijken, metingen doen, mensen vragen stellen, et cetera. 
De antwoorden op hun vragen noteren ze in hun schrift. 

- Bespreek naderhand met de klas na. Laat ieder groepje hun vragen voorlezen 
en vertellen welke antwoorden ze gevonden hebben. Vraag hoe ze het 
antwoord op de vraag hebben gevonden. De hele klas kan meedenken: hoe 
onderzoek je zoiets? 

- Bespreek ten slotte met de klas waarover een Moendiaan zich zou verbazen 
als hij op aarde kwam. Zou hij vinden dat we raar praten? Of dat we er vreemd 
uitzien? Of dat er gekke dieren rondlopen op aarde? 
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6.3. Experimenten doen: pannenkoeken bakken 

In deze activiteit voeren de leerlingen een echt experiment uit, op de manier 
waarop wetenschappers dat zouden doen. Deze activiteit vormt een goede 
kennismaking met onderzoekend leren. Leerlingen werken in groepjes van vier. 
Voor het bakken van de pannenkoeken is een kookplaat of fornuis nodig (laat de 
groepjes bijvoorbeeld om beurten in de keuken hun pannenkoeken bakken). 
Eventueel kunt u het bakken van de pannenkoeken achterwege laten en het 
experiment met de klas bespreken en als het ware in gedachten uitvoeren. 

- Zorg per groepje van vier voor de volgende materialen: 100 gram bloem; 200 
ml melk; 1 ei; twee (beslag)kommen en een garde. Voor het bakken van de 
pannenkoeken is nodig: een koekenpan; een spatel; boter of olie; een fornuis 
of kookplaat. 

- Vraag de leerlingen welke ingrediënten nodig zijn om pannenkoeken te 
bakken. Vraag door zodat ze verder denken dan ‘een pak pannenkoekenmix’. 

- Stel de vraag waarom er eigenlijk ei in het beslag moet. Typische antwoorden 
zijn ‘dat plakt beter’ en ‘dat smaakt beter’. Leg uit dat hun antwoord een 
hypothese is: een voorlopig antwoord waarvan je wel verwacht dat het waar 
is, maar dat nog niet zeker weet. 

- Leg uit dat ze gaan onderzoeken of pannenkoeken met ei beter plakken. Vraag 
de klas hoe je dat eerlijk kan onderzoeken. Als je eerlijk onderzoek wilt doen, 
dan bak je één pannenkoek met ei en één zonder ei, waarbij je alle andere 
ingrediënten en handelingen precies hetzelfde houdt. Zo kom je erachter wat 
dat ei nu precies doet met een pannenkoek. Het zou bijvoorbeeld niet genoeg 
zijn om alleen een pannenkoek te bakken zonder ei. Als de pannenkoek dan 
niet plakt, dan weet je niet of dat komt doordat je de verkeerde boter 
gebruikte of doordat het vuur niet hoog genoeg stond. De pannenkoek met 
het ei heb je nodig als ‘controle-experiment’. 

- Geef ieder groepje hun benodigdheden en laat ze het beslag maken. Laat ze 
(om beurten) hun experiment uitvoeren: hun pannenkoeken bakken. 
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- Bespreek de resultaten van het experiment met de hele klas. Hoe hebben ze 
bepaald wat het effect is van het ei (voelen, ruiken, proeven, scheuren)? 

- Herhaal de onderzoeksvraag nog eens: plakt een pannenkoek met ei beter dan 
een pannenkoek zonder ei? Welke conclusie kun je trekken? Trekken alle 
groepjes dezelfde conclusie? En, als de conclusies niet allemaal hetzelfde zijn, 
hoe komt dat dan? 

- Ga ook in op de vraag hoe je eerlijk kunt onderzoeken of het ei invloed heeft 
op de smaak. Je moet dan testen met blinddoek, en zonder dat de 
proefpersoon vooraf weet welke pannenkoek hij eet. 

- Vraag de leerlingen of ze nu, na het experiment, nieuwe vragen hebben. 

- Vat op het bord samen hoe wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat. 

Stap 1. Je begint met een vraag. 

Stap 2. Je bedenkt een hypothese (het antwoord dat je verwacht). 

Stap 3. Je verzint een eerlijke manier (een methode) om de hypothese te testen 
en voert het experiment uit. 

Stap 4. Je schrijft de resultaten op en een conclusie. 

Stap 5. Je deelt die met anderen (publiceren). 

Aan het eind van je onderzoek heb je vaak weer nieuwe, andere vragen (daarvoor 
ga je weer terug naar stap 1). Je weet natuurlijk ook weer meer. 
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6.4. Experimenten doen: het kiemen van zaden 

In deze activiteit gaan de leerlingen een experiment doen dat lijkt op één van de 
experimenten die de wetenschappers op Moendoes ook hebben gedaan. Let op: 
dit experiment duurt meerdere dagen. 

- Zorg per groepje van vier voor de volgende materialen: vier schaaltjes of 
schoteltjes; watten; zaadjes van tuinkers of alfalfa (luzerne); stickertjes; een 
bekertje water. 

- Verdeel de klas in groepjes van vier. 

- Vertel dat de wetenschappers op Moendoes ook experimenten hebben 
gedaan. Ze wilden bijvoorbeeld graag weten hoe klimheester groeit. Hebben 
klimheesterzaadjes water nodig of juist niet? En hebben ze zonlicht nodig om 
te ontkiemen? 

- Leg uit dat elk groepje zelf ook zo’n onderzoek gaat doen. Niet met 
klimheester, maar met tuinkers. De vragen die ze gaan beantwoorden zijn: 
hebben tuinkerszaadjes water nodig om te ontkiemen? En hebben 
tuinkerszaadjes zonlicht nodig om te ontkiemen? Er zijn dus vier verschillende 
‘omstandigheden’ (zie hieronder). Laat de kinderen eerst zelf nadenken over 
welke omstandigheden dit moeten zijn. Eventueel kunt u hier ‘eerlijk’ als term 
voor de controle- of vergelijkingsexperimenten gebruiken. Schrijf daarna de 
vier omstandigheden op het bord. 

- Eén schaaltje met zaadjes in de zon, dat water krijgt. 
- Eén schaaltje met zaadjes in de zon, dat droog blijft. 
- Eén schaaltje met zaadjes in het donker, dat water krijgt. 
- Eén schaaltje met zaadjes in het donker, dat droog blijft. 

- Bespreek met de klas wat zij verwachten dat het resultaat van het experiment 
zal zijn. In welk schaaltje (of welke schaaltjes) zullen de zaadjes ontkiemen? 

- Geef ieder groepje hun benodigdheden. Voorzie vier stickertjes met daarop 
de namen van de leerlingen voor de vier schaaltjes. Laat de leerlingen de vier 
schaaltjes met een dunne laag watten bedekken. 
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- Laat hen op twee van de vier schaaltjes voorzichtig wat water gieten, zodat 
de watten nat worden. Laat hen ten slotte op ieder schaaltje tien 
tuinkerszaadjes strooien. 

- Zorg ervoor dat per groepje twee van de vier schaaltjes (één natte en één 
droge) op een zonnige plek wordt gezet. De andere twee schaaltjes worden 
juist op een donkere plek gezet (bijvoorbeeld in een kast). 

- Geef de schaaltjes die water moeten krijgen een week lang één keer per dag 
een beetje water, zodat de watten steeds vochtig blijven (maar zonder dat er 
een laagje water in het schaaltje staat). 

- Laat de leerlingen regelmatig naar de verschillende schaaltjes kijken. Laat de 
leerlingen na een week de vier schaaltjes met elkaar vergelijken. Schrijf de 
volgende vragen op het bord, en laat de leerlingen de antwoorden op deze 
vragen in hun schrift schrijven. 

(a) Hebben tuinkerszaadjes zonlicht nodig om te groeien? Hoe weet je 
dat? Welke twee schaaltjes moet je met elkaar vergelijken? 

(b) Hebben tuinkerszaadjes water nodig om te groeien? Hoe weet je 
dat? Welke twee schaaltjes moet je met elkaar vergelijken? 
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6.5. Overige lessuggesties 

Hieronder volgen nog enkele ideeën voor vervolgactiviteiten die u zelf kunt 
uitwerken. De activiteiten zijn voornamelijk creatief. Zorg dat er bij elke activiteit 
ook aandacht wordt besteed aan de wetenschappelijke aspecten: vragen stellen en 
onderzoek doen. 

Biologie. Wat voor diersoorten leven er nog meer op Moendoes? 

- Bedenk wat voor informatie wetenschappers over zo’n andere diersoort 
zouden kunnen ontdekken. Bedenk een paar vragen waarop je het antwoord 
wilt weten. 

- Bedenk een andere diersoort die op Moendoes zou kunnen leven en maak 
een tekening. 

Gymnastiek. Hoe loopt een Moendiaan? 

- Onderzoek de bronnen uit het spel, en zoek naar gegevens waaruit je kunt 
afleiden hoe een Moendiaan loopt. 

- Doe zelf het loopje van een Moendiaan na. 

- Probeer ook te lopen als een schilddier. (Je kan hetzelfde doen voor dieren 
op aarde.) 

Taal. Hoe klinkt Moendiaanse taal? 

- Onderzoek de bronnen uit het spel, op zoek naar gegevens over de taal van 
de Moendianen. 

- Probeer te bedenken hoe mensen hun geluiden maken en hoe het komt dat 
ze verschillen.  

- Ga met je klasgenoten Moendiaans praten. Verzin een paar nieuwe woorden 
en schrijf ze op. 
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Cultuur. Waar gaat een Moendiaans verhaal of legende over? 

- Bedenk wat voor informatie wetenschappers hierover zouden kunnen 
ontdekken. Wat voor informatie zou je willen hebben om zelf zo’n verhaal te 
schrijven? Bedenk een paar vragen waarop je het antwoord wilt weten. 

- Schrijf zelf een Moendiaans verhaal of legende. 

Tekenen. Hoe ziet een Moendiaans kunstwerk eruit? 

- Onderzoek de bronnen uit het spel, en zoek naar gegevens waaruit je kunt 
afleiden hoe een Moendiaans kunstwerk eruit zou zien. 

- Maak zelf een Moendiaans kunstwerk. 

Aardrijkskunde. Hoe ziet een buurplaneet van Moendoes eruit? 

- Bedenk wat voor informatie wetenschappers zouden kunnen ontdekken over 
zo’n buurplaneet. Bedenk een paar vragen waarop je het antwoord wilt weten. 

- Teken een landkaart van de buurplaneet. 

Muziek. Hoe klinkt Moendiaanse muziek? 

- Bedenk wat voor informatie wetenschappers hierover zouden kunnen 
ontdekken. Bedenk een paar vragen waarop je het antwoord wilt weten. 

- Verzin een Moendiaans liedje. 

Techniek. Hoe ziet het ruimteschip — de Explora — eruit? 

- Bedenk wat voor informatie je over het ruimteschip zou willen hebben. 
Bedenk een paar vragen waarop je het antwoord wilt weten. 

- Teken het ruimteschip na, of maak een model van papier-maché. 
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7. ACHTERGRONDMATERIAAL 

7.1. Kenmerken van wetenschap 

Hieronder volgt een korte beschrijving van hoe de wetenschap werkt, en de 
overeenkomsten en verschillen tussen Expeditie Moendoes en wetenschap. Deze 
informatie kan als achtergrond gebruikt worden bij de nabespreking in de klas. 

Onderzoekende houding. Wetenschappers stellen voortdurend allerlei vragen. 
Ze proberen de wereld om hen heen te begrijpen. In Expeditie Moendoes staan 
allerlei vragen over de planeet eveneens centraal. In werkelijkheid krijgen 
wetenschappers natuurlijk geen kant-en-klare onderzoeksvragen aangereikt. Die 
bedenken ze zelf. 

Publiceren. Wetenschappers maken de resultaten van hun onderzoek bekend 
door ze te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Wetenschappelijke kennis 
is dus openbaar. Dit is vergelijkbaar met de antwoorden, die ook voor iedereen 
beschikbaar worden. Pas als resultaten gepubliceerd zijn, tellen ze echt mee. 
Wetenschappelijke artikels zijn namelijk peer reviewed: manuscripten met 
onderzoeksbevindingen worden voor publicatie nagekeken en beoordeeld door 
collega-wetenschappers. 

Reviewers. Voordat een artikel daadwerkelijk wordt gepubliceerd, 
stuurt het tijdschrift het eerst op naar enkele andere onderzoekers, 
vaak zonder dat deze bekend zijn voor de auteur. Deze reviewers 
kijken het na en beoordelen of het onderzoek goed is uitgevoerd 
(denk aan controleproeven en rekenfouten) en de conclusies onderbouwd. Dit is 
te vergelijken met de spelleider die controleert of een team het juiste antwoord 
heeft gevonden, voordat het antwoord gepubliceerd mag worden. 

Voortbouwen op bestaande kennis. Sommige van de moeilijkere vragen in 
Expeditie Moendoes zijn maar vlot te beantwoorden met behulp van de 
antwoorden op andere vragen. Dat is in werkelijkheid ook zo. Een onderzoeksvraag 
bouwt voort op bestaande kennis. Ook Isaac Newton zei: ‘Als ik misschien wat 
verder heb kunnen kijken, dan is dat omdat ik op de schouders van reuzen kon 
staan.’ 
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Documenteren hoe je eraan komt. In een publicatie vertellen wetenschappers 
niet enkel hun onderzoeksresultaten, als beweringen, maar beschrijven ze ook 
exact hoe het onderzoek is gevoerd. Zo kunnen collega-wetenschappers precies 
volgen waarom ze tot die conclusies kwamen. Later kunnen andere onderzoekers 
dankzij die beschrijving hetzelfde onderzoek opnieuw uitvoeren om te 
onderzoeken of het resultaat hetzelfde is (replicatie-onderzoek). Daarom vraagt de 
spelleider in Expeditie Moendoes bij elk antwoord om te staven hoe je ertoe 
gekomen bent. 

Samenwerken. Wetenschappers werken zelden helemaal alleen. Daarom mogen 
leerlingen ook in Expeditie Moendoes in team werken. Onderzoek doen kost vaak 
veel tijd (denk aan het uitvoeren van experimenten) en samen weet je meer dan 
alleen. Onderzoekers met verschillende kennisachtergronden bieden verschillende 
invalshoeken: interdisciplinair onderzoek. Bovendien werken wetenschappers ook 
nog eens indirect samen doordat ze verder bouwen op de resultaten van anderen. 

Competitie. Natuurlijk is er binnen de wetenschap ook competitie, want slechts 
een klein deel van alle jonge onderzoekers blijft een hele carrière in de wetenschap 
en wordt professor. Die competitie gaat vaak om publicaties, net als in Expeditie 
Moendoes. 

Vakgebieden. Binnen de wetenschap zijn heel veel verschillende vakgebieden te 
onderscheiden, waarvan een aantal ook terug te vinden is in de bronnen en vragen 
van het spel: taalwetenschappen, cultuurwetenschappen, geschiedenis, 
aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en wiskunde. Soms moet je in Expeditie 
Moendoes inzichten uit verschillende disciplines combineren. Dat wordt 
interdisciplinair onderzoek genoemd. 

Specialisatie. Wetenschappers zijn vaak in één vakgebied heel erg goed. Het is nu 
eenmaal gemakkelijker om vragen te beantwoorden over iets waarover je al heel 
wat weet. Hoewel leerlingenteams alle mogelijke vragen krijgen, zullen ze over het 
ene kennisgebied van Moendoes meer weten dan over het andere. 

Geen ‘juiste’ antwoorden. Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen Expeditie 
Moendoes en de echte wetenschappelijke wereld. Bijvoorbeeld bij het controleren 
van de antwoorden. Op school en in het spel gaat het om het weten van het juiste 
antwoord: het is goed of het is fout.  
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In de wetenschap kan dat meestal niet: je kunt nooit zeker weten of een antwoord 
klopt. Wetenschap is gebaseerd op voortschrijdend inzicht en mensenwerk. Het 
komt dus voor dat gepubliceerde kennis later toch niet juist blijkt te zijn. Daarom 
gaat het in de wetenschap altijd om het zoeken en verdedigen van het best 
mogelijke antwoord dat we nu kunnen geven. 

7.2. De planeet Moendoes 

Alle informatie over de planeet Moendoes is te achterhalen op basis van 
(combineren van) de verschillende bronnen. Als referentie voor de spelleider is 
deze informatie hieronder samengebracht. Het is niet nodig dat de spelleider dit 
allemaal weet, maar kan handig zijn als achtergrond. 

Planeet. Moendoes is een relatief kleine planeet. De zwaartekracht is lager dan op 
aarde en het kookpunt van water is 70 °C. Een etmaal op Moendoes duurt 18 uur; 
een jaar duurt 180 dagen. Moendoes kent drie seizoenen: klang tomi (koud, droog 
en windstil), klang raf raf (warm, droog en heel winderig) en klang blof (warm, nat 
en windstil). Honderdvijftig jaar geleden vond op Moendoes een grote 
vulkaanuitbarsting plaats, die een lange donkere tijd (sliep kara) tot gevolg had. 

Leven. Op Moendoes komen verschillende 
organismen voor. Behalve de intelligente 
bewoners van Moendoes, de Moendianen, 
zijn dat schilddier (pilo), ringvlieg (fofi), 
klimheester (deffe), geurkruid (waan) en 
steekgras (pluk). De voedselrelaties tussen 
deze organismen zijn af te lezen op bron  
(voedselweb). Op bron  is te zien in welk seizoen elk van de planten bloeit en/of 
vruchten draagt. Vroeger — vóór de donkere tijd — kwam op Moendoes ook een 
ander groot dier (kalif maja) voor. Kalif maja werd gehouden als veedier, maar is nu 
uitgestorven. Schilddieren als vee houden is niet mogelijk omdat ze erg agressief 
zijn als zij jongen hebben en zich bovendien in gevangenschap niet voortplanten. 

Taal. Moendianen hebben een gesproken en een geschreven taal. De geschreven 
taal wordt van links naar rechts gelezen, waarbij ieder symbool (iedere letter) voor 
één klank staat.  
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Werkwoorden worden niet vervoegd. Meervoud wordt gevormd door een 
zelfstandig naamwoord twee keer achter elkaar te zetten. Als een bijvoeglijk 
naamwoord twee keer achter elkaar staat betekent dat ‘heel erg ’. 

Rekenen. De Moendianen hebben geen tientallig, maar een zestallig reken-
systeem, dat bestaat uit puntjes (1), streepjes (6), driehoekjes (36) en kommetjes 
(216). Ook zijn er symbolen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

Cultuur. Belangrijke symbolen in de cultuur van de Moendianen zijn de 
klimheesterbloem en de zon (die op dezelfde manier afgebeeld 
worden) en het getal 144 (vier driehoekjes, ook weer terug te 
herkennen aan de vier bloemblaadjes van de klimheester). Vóór de donkere periode 
(in de periode sliep dok dok) hadden de Moendianen het gemakkelijker met hun 
voedselvoorziening (het grote dier) en daardoor veel meer vrije tijd. Er werd toen 
handel gedreven, een groot doolhof gebouwd (kapoeki maja), en er was meer tijd 
voor culturele activiteiten. Tegenwoordig (sliep okke) hebben de Moendianen geen 
veedieren meer, en zijn zij het grootste deel van de dag bezig met het verbouwen 
van gewassen (o.a. geurkruid) en het jagen op schilddieren. Moendianen gaan drie 
uur per dag naar school. 

Diversiteit. De Moendianen zien er anders uit dan mensen op aarde — zo hebben 
ze langwerpige hoofden met drie ogen. Alle Moendianen zien er mannelijk uit en ze 
hebben allemaal dezelfde kleur, in tegenstelling tot de mensen op aarde. Onze 
samenleving is een heel stuk diverser. (Dit mag expliciet benoemd worden.) 

8. VOORLEESVERHALEN 
De twee verhalen op de volgende pagina’s horen bij het spel Expeditie Moendoes. 
Het eerste verhaal — Planeet in zicht — is bedoeld om voor te lezen vóór de 
leerlingen het spel gaan spelen. Gebruik de landkaart van Moendoes (bron ) en 
het dorpstafereel (bron ) bij het voorlezen, of speel het animatiefilmpje af vanaf 
www.moendoes.be/planeetinzicht. 

Het tweede verhaal — Moendiaanse tekeningen — kun je best voorlezen ná 
het spelen van het spel, of afspelen van www.moendoes.be/tekeningen. Dit verhaal 
vormt tegelijkertijd een startpunt voor de nabespreking. 
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8.1. Startverhaal: Planeet in zicht 

Miljoenen kilometers hier vandaan baant het ruimteschip Explora zich een weg door 
het heelal. Het is stil aan boord. De drie passagiers slapen. Plotseling begint in de 
controlekamer een bel te rinkelen. Op een computerscherm verschijnt de tekst  
== planeet_in_zicht ==. 

Sara schiet overeind in haar bed. ‘Huh? Wat is dat?’ Ze kijkt door het raampje naar 
buiten en ziet een onbekende planeet langzaam maar zeker dichterbij komen. 
‘Wauw. Daar zou ik wel eens een kijkje willen nemen!’ roept Sara uit. Ze schudt 
de andere twee wakker. 

‘Het is pas 14 minuten over 5!’ moppert Sophie, ‘Ik heb nog recht op 76 minuten 
slaap.’ Maar dan ziet ze Sara bij het raam staan. ‘Moet je kijken, wat prachtig!’ zegt 
Sara. ‘Er is zee. En ik zie bergen. En een rivier. En dat groen, zouden dat planten 
zijn?’ De ogen van Sophie glinsteren. ‘Het is inderdaad heel mooi, Sara.’ Dan wordt 
eindelijk ook Milan wakker. Als hij door het raam de vreemde planeet ziet 
verschijnen valt zijn mond open van verbazing. ‘Het lijkt wel alsof er leven op die 
planeet is. Buitenaards leven…’ ‘We gaan ernaartoe. We gaan landen.’ zegt Sara. 
De andere twee kijken haar met grote ogen aan. 

 

‘Maar is dat niet gevaarlijk?’ vraagt Sophie. ‘Ik weet nog dat in 2007 een groep Franse 
astronauten is verdwenen toen ze…’ ‘Onzin!’ antwoordt Sara, ‘We zijn toch 
wetenschappers? Het doel van onze reis was om een onbekende planeet te 
ontdekken. Laten we echt op onderzoek uitgaan!’ 
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‘Wat we ook doen, we moeten in ieder geval nu snelheid minderen, anders gaat 
het fout,’ zegt Milan. 

Ze gaan meteen aan de slag in de controlekamer. Voorzichtig stuurt Sophie de 
Explora dichterbij. Op veilige afstand laten ze het ruimteschip boven de planeet 
zweven. Ze pakken hun verrekijkers. ‘Ja, er groeien echt planten! Kijk, en dieren zie 
ik ook. We hebben buitenaards leven ontdekt!’ zegt Milan. 

Sara kijkt hem grijnzend aan. ‘Hé, ik zie dieren met een soort schild. Die noem ik 
voorlopig schilddieren. En hebben jullie die wezens ook gezien? Zouden die al die 
huisjes hebben gebouwd?’ Maar Milan antwoordt: ‘Ho ho! Hoe weet je zo zeker 
dat het huisjes zijn? Misschien zijn het wel heel bijzondere bomen die hier groeien. 
We hebben eerst meer informatie nodig. Toch, Sophie?’ ‘Klopt,’ zegt Sophie. ‘De 
Maya’s in Zuid-Amerika hadden ook allerlei gebouwen waarvan we nu weten dat 
het tempels waren. Laten we maar wat aantekeningen maken, anders zijn we straks 
weer alles vergeten.’ 
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Sophie pakt haar laptop, en begint te tikken. ‘Het lijkt erop dat er verschillende 
diersoorten zijn. En verschillende soorten planten.’ ‘Ze hebben ook verf, zie je dat?’ 
Milan wijst naar een van de wezens die gele vormen aan het schilderen is. ‘Misschien 
zit hier ijzer in de grond,’ zegt Sophie. ‘Daar kun je gele verf mee maken.’ 

‘Oké, we gaan landen!’ zegt Sara, en ze grijpt het stuur van het ruimteschip. Op een 
open plek laat ze de Explora op de grond zakken. Ze zijn er. Sophie pakt haar 
laptop, de thermometer en allerlei andere dingen in en ze stappen naar buiten. Nu 
de motoren van het ruimteschip uit zijn, is het ineens akelig stil. 

Maar dan ineens horen ze een heleboel stemmen: ‘Pi! Pi! Pi!’ Uit de bosjes komen 
vanuit verschillende richtingen de wezens aangelopen die ze ook al vanuit de lucht 
hadden gezien. Met hun vingers maken ze een soort driehoekig teken. Voorzichtig 
steekt Sara haar beide handen in de lucht. Er gebeurt niets. De wezens blijven op 
een afstandje staan. Dan stapt één van de wezens naar voren en zegt tegen Sara: 
‘Janna Moendion. Apa lo bozo?’ 
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8.2. Afsluitend verhaal: Moendiaanse tekeningen 

Voor de deur van de school, waar ze net met de rekenles bezig zijn, staan Sara, 
Sophie en Milan met twee Moendianen te praten. Sara slaat een ringvliegje weg dat 
langs haar hoofd zoemt. Een van de Moendianen haalt een grote witte 
klimheestervrucht tevoorschijn en geeft die aan Milan. ‘Pika lo,’ fluistert Sophie hem 
in zijn oor. ‘Dat betekent dankjewel.’ ‘Pika lo!’ zegt Milan hardop. ‘Apa steppe kapoeki 
maja?’ ‘Wat betekent dat, Sophie?’ vraagt Sara. ‘Jij spreekt het beste Moendiaans.’ 
‘Hij wil dat we meegaan naar het grote doolhof. Je weet wel, dat grote bouwwerk 
aan de rand van het dorp. Spannend!’ 

Ze lopen tussen de huizen door. Sommige huizen hebben een tuintje waar 
geurkruid wordt verbouwd. De Moendianen die ze tegenkomen, zijn hard aan het 
werk, maar zwaaien enthousiast naar de drie wetenschappers als ze langslopen. Als 
ze het dorp uit zijn, zien ze het grote, oude bouwwerk eindelijk liggen. ‘Kapoeki 
maja!’ 

 

Ze gaan het doolhof in, Sara en de Moendianen voorop. Ze lopen door allerlei 
gangen: ze gaan links, rechts, nog eens rechts, links en weer rechts, totdat ze 
helemaal de kluts kwijt zijn. Ondertussen is het steeds donkerder en kouder 
geworden; ze zijn waarschijnlijk diep het doolhof binnengedrongen. Ten slotte 
komen ze aan in een grote, donkere hal. 

Ademloos kijken Sara, Sophie en Milan naar de muren om hen heen. Die staan van 
boven tot onder vol met tekeningen. ‘Kijk,’ zegt Milan, ‘het zijn tekeningen van 
Moendianen, en schilddieren …’ ‘Hier is een heel Moendiaans dorp getekend!’ zegt 
Sara. ‘Moet je zien, de huizen zien er heel anders uit. En het dorp lijkt veel groter!’ 
‘Sliep dok dok,’ zegt een van de Moendianen zachtjes, en hij wijst naar de tekeningen. 
‘Dat was vroeger. Ze noemen het: de heel goede periode,’ legt Sophie uit. ‘Dat was 
nog voor de grote vulkaanuitbarsting.’ 
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Op de tekeningen is van alles te zien: Moendianen die jagen op schilddieren, en 
Moendianen die muziek maken en dansen. Alle Moendianen op de tekeningen 
hebben fel gekleurde kleren aan. ‘Moet je zien,’ zegt Milan, ‘op deze tekening staat 
nog een heel ander beest. Veel groter dan een schilddier. Dat is natuurlijk hetzelfde 
beest als dat waarvan we bij de opgravingen het skelet hebben gevonden.’ ‘De kalif 
maja,’ vult Sophie hem aan. ‘Goh,’ zegt Milan, ‘moet je kijken wat een mooie 
donkerpaarse vacht hij had. En van die zware, harige poten …’ 

Plotseling horen ze een daverend gerommel, geknars en gepiep. Als ze zich 
omdraaien zien ze Sara een stuk verderop staan, met haar arm door een gat in de 
muur. ‘Wat heb je gedaan!’ roept Sophie. ‘Zit je vast?’ 

‘Maar nee!’ roept Sara. ‘Er zit een hendel in dit gat! Kijk!’ Langzaam schuift een deel 
van de muur opzij. Er valt nog wat gruis maar beneden, maar dan is het stil. Achter 
de muur gaapt nu een donkere gang. Aan het plafond hangen dunne draden die wel 
op spinnenwebben lijken. Ze lopen de gang in, die blijkt uit te komen bij een 
wenteltrap, die de diepte in draait. Heel ver onder hen lijkt een zwak licht te 
schijnen.  

‘Pi!’ zeggen de Moendianen bang. 

Sara, Sophie en Milan kijken elkaar aan. 

‘Kom,’ zegt Sara, ‘laten we op onderzoek uitgaan.’ En ze stapt op de eerste trede 
van de wenteltrap. 
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9. INBEDDING IN HET ONDERWIJS 

9.1. Doel 

Het doel is om kinderen spelenderwijs te doen ervaren wat het is om aan 
wetenschap te doen. Expeditie Moendoes stimuleert het analytisch redeneren, 
creativiteit en teamwerk, belangrijke aspecten in het onderzoeksproces. 

De Nederlandse vereniging voor wetenschapsmusea en science centers (VSC) 
definieerde wetenschapswijsheid als ‘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.’ 
Wetenschapswijsheid stimuleren is precies wat Expeditie Moendoes ook beoogt. 

9.2. Doelgroep 

Het spel is in principe geschikt voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. We verwachten 
dat een speelse training in wetenschappelijk denken op deze leeftijd de grootste 
impact kan hebben op de beeldvorming van jongeren over wetenschap. 

Secundair onderwijs (12-14 jaar) Ook in de eerste graad van het secundair 
onderwijs blijft Expeditie Moendoes erg relevant — de allereerste versie werd zelfs 
specifiek voor deze leeftijdscategorie ontwikkeld en pas later uitgebreid naar het 
basisonderwijs. Vooral sinds de invoering in Vlaanderen van de nieuwe eindtermen 
in de eerste graad en de tendens om vakinhouden meer geïntegreerd aan te bieden, 
kan Expeditie Moendoes een belangrijke hefboom zijn voor het realiseren van het 
jaar- of graadplan, omdat het inspeelt op STEM- en leercompetenties. 

Lager onderwijs (10-12 jaar) In het lager onderwijs is het onderwijsaanbod 
gemeenschappelijk voor alle leerlingen en nog niet gedifferentieerd in termen van 
studierichting. Door Moendoes specifiek gericht op te sturen naar alle basisscholen 
hopen we als initiatiefnemers om alle kinderen te bereiken, los van hun latere 
studiekeuze of specifieke interesses. Zo bereiken we ook het beste het hoofddoel 
van het spel: zoveel mogelijk leerlingen (inclusief kinderen met specifieke 
onderwijsnoden) leren kennismaken met de essentie van wetenschap. 
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De klascontext in de lagere school, met één leerkracht in plaats van 
vakleerkrachten, maakt een praktische inbedding van een dergelijk 
vakoverschrijdend initiatief erg haalbaar. Doordat Expeditie Moendoes 
tegemoetkomt aan een belangrijk aantal leerdoelstellingen die in de eindtermen 
voor de lagere school zijn vastgelegd, is het uitstekend geschikt als ankerpunt voor 
onderzoekend leren. 

Ook vóór de derde graad van het lager onderwijs (9 jaar: 
4de leerjaar / groep 6) kan dit spel al gespeeld worden, zeker 
als differentiatie-instrument voor sterke leerlingen. Door 
beperkingen in tijd, snelheid of niveau komt deze groep 
misschien niet tot de moeilijkste vragen, maar dat is niet erg. 

9.3. Troeven 

Naar de essentie van onderzoek. Het spel is 
ontworpen om kinderen het werk van een wetenschapper zelf te kunnen laten 
beleven en aanvoelen. Expeditie Moendoes zit dan ook zodanig in elkaar dat het 
inzicht geeft in het onderzoeksproces en de wetenschap als beroep. Het spel 
beoogt analytisch redeneren, maar ook nieuwsgierigheid, creativiteit en teamwerk 
te stimuleren, aspecten die binnen wetenschap centraal staan. 
Door het spel te spelen, worden kinderen wetenschapper in actie. 

Dit is om twee redenen na te streven. 

1. Vooreerst is een onderzoekende houding waardevol voor iedereen. Het 
is een manier van denken en doen die tot kennis leidt, los van elk 
autoriteitsprincipe. Die houding komt steeds van pas, als je iets opzoekt 
op het internet, een fiets repareert of een medicijn ontwikkelt. 
Wetenschap is overal om ons heen. 

2. Daarnaast heeft de wetenschap spelers en fans nodig. Op jonge leeftijd 
ontdekt talent kan meer ruimte krijgen om te groeien. Ook wie geen 
onderzoeker wordt, kan met een beter inzicht in hoe wetenschap werkt, 
het belang begrijpen en bijdragen aan draagvlak voor wetenschappelijk 
onderzoek. 
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Vakoverschrijdend, interdisciplinair karakter. Alle aspecten van het leven 
op Moendoes komen aan bod: van geschiedenis tot wiskunde, van biologie tot taal. 
Door één of twee uur Moendoes te spelen en daarna de vervolgactiviteiten aan te 
bieden uit deze handleiding, worden competenties aangewakkerd die relevant zijn 
in Nederlands en vreemde-taalvakken, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, 
geschiedenis, fysica, STEM en meer. 

9.4. Koppeling aan de Vlaamse eindtermen 1ste graad                
secundair 

Wanneer leerlingen van de eerste graad 
middelbaar onderwijs Expeditie Moendoes 
spelen, kunnen ze bewijzen een veelheid aan 
eindtermen onder de knie te hebben — 
evenwel zonder de noodzaak die vooraf 
ingeoefend te hebben: van het identificeren van 
regelmaat en patronen (6.14) over het 
onderzoeken van soortafhankelijkheden in 
biotopen (6.34) tot het begrijpen van 
cultuuruitingen door hun context (16.4) en 
van tijdslijnen met scharnierpunten en 
periodekenmerken (8.1). 

De grote meerwaarde van Expeditie Moendoes ligt echter in het wetenschappelijk 
denken en handelen zelf. Centraal staan het observerend onderzoeken — het 
trekken van conclusies uit tabellen, grafieken en ander geobserveerd bronmateriaal 
(STEM 6.45) — en het experimenterend onderzoeken van een onderzoeksvraag — 
hypothese formuleren, experiment uitvoeren, waarnemingen analyseren en 
concluderen (STEM 6.47 — ook in B-stroom 6.30). Dergelijke wetenschappelijke 

methode komt al naar voor in bronnen en . De onderzoekende houding 
wordt verder uitgediept in de vervolgactiviteiten, met name het pannenkoeken 
bakken en het kiemen van zaden. 

Het talig karakter van de vragen en antwoorden draagt tot slot bij aan 
basisgeletterdheid Nederlands (BG 2.1). 
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9.5. Koppeling aan de Vlaamse eindtermen basisonderwijs 

Expeditie Moendoes draagt bij tot zowel vakspecifieke eindtermen (wetenschappen 
en techniek; mens en maatschappij) als leergebiedoverschrijdende eindtermen 
(leren leren, ICT) in het basisonderwijs.1 

Zo zorgt het spel ervoor dat kinderen een positieve attitude verwerven over 
wetenschap en de wetenschappelijke methode over verschillende 
wetenschappelijke disciplines heen. De kinderen leren door het spel om zelfstandig 
met informatie om te gaan, één van de uitgangspunten van wereldoriënterend 
onderwijs. Expeditie Moendoes is een prima instap voor de algemene eindtermen 
in de cluster Wetenschappen van het lager onderwijs: gericht waarnemingen 
uitvoeren en die systematisch noteren (1.1), alsook een natuurlijk verschijnsel via 
een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese (1.2). Er zijn in Expeditie 
Moendoes ook aanknopingspunten voor inhouden, zoals aangepastheid van 
organismen aan hun biotoop (1.5), voedselketens (1.7), weervariabelen (1.11), en 
het dag-nacht-ritme door aardrotatie (1.13), maar ook andere talstelsels (Getallen 
1.7). 

 

1 Deze toetsing gebeurde voor de geldende eindtermen in 2022. De meest recente onderwijsdoelen voor het 
Vlaamse onderwijs zijn te raadplegen op www.onderwijsdoelen.be. 
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Ze leren ook door het spel verschillende informatiebronnen raadplegen. Dat sluit 
aan bij de eindtermen voor Mens en Maatschappij (i.c. brongebruik; eindterm 
5.1). Leerkrachten lager onderwijs geven brongebruik als één van de belangrijkste 
eindtermen binnen wereldoriëntatie aan, maar stellen dat ze hier niet altijd veel tijd 
aan besteden (AKOV, 2012, p. 15).2 Bovendien blijkt uit de peiling van 2011 voor 
wereldoriëntatie in het basisonderwijs dat wanneer leerlingen gegevens moeten 
combineren en verbanden moeten leggen tussen verschillende informatiebronnen, 
dit vaak moeizaam verloopt en dat sommige leerlingen onvoldoende nauwkeurig, 
systematisch en planmatig te werk gaan bij het zoeken van informatie (AKOV, 
2011).3 Expeditie Moendoes kan aan deze lacune tegemoetkomen en helpen om 
deze doelstellingen bij lagereschoolleerlingen te realiseren. 

Het spel draagt ook bij tot het behalen van een aantal leergebiedoverschrijdende 
eindtermen. Zo kan het een betekenisvolle rol spelen in het bereiken van een aantal 
eindtermen rond Leren Leren. Door het spelen van het spel stimuleren we 
leerlingen om op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun 
niveau zelfstandig te gebruiken (eindterm 2), leren we ze eenvoudige problemen op 
een systematische en inzichtelijke wijze op te lossen (eindterm 4), leren we ze op 
systematische wijze samenhangende informatie te gebruiken (eindterm 3) en leren 
we ze hun eigen leerproces controleren en bijsturen (eindterm 5). Door de 
klemtoon te leggen op het gebruik van een wetenschappelijke methode, waar 
kritisch denken over de gevolgde wetenschappelijke weg centraal staat, stimuleren 
we ongetwijfeld het aannemen van een kritische houding (eindterm 6). Dat is in het 
bijzonder zo voor de tabellen en cijfers (wiskunde-attitude 5.2°). 

Tegen deze achtergrond zijn we ervan overtuigd dat het spel kan bijdragen aan een 
brede waaier van doelstellingen die op dit moment niet altijd even gemakkelijk op 
een geïntegreerde manier te stimuleren zijn in de huidige onderwijscontext. Het 
vakoverschrijdende karakter van Expeditie Moendoes is dan ook een bijkomende 
troef om hieraan te werken. 

  

 

2 AKOV (2011). Peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs. 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/peiling-wereldorientatie-tijd-ruimte-maatschappij-en-brongebruik-in-het-basisonderwijs 
3 AKOV (2012). Wereldoriëntatie op de kaart gezet. Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (domeinen 
tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs. https://www.vlaanderen.be/publicaties/conferentie-na-
de-peiling-wereldorientatie-tijd-ruimte-maatschappij-en-brongebruik-in-het-basisonderwijs 
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10. OVER EXPEDITIE MOENDOES 
Expeditie Moendoes is ontwikkeld door wetenschappers, zonder commerciële 
partners. 

10.1. Ontwikkeling in Nederland 

Dit hybride spel vertrekt vanuit het oorspronkelijke gelijknamige bordspel Expeditie 
Moendoes, dat in Nederland ontwikkeld werd door De Jonge Akademie (deel van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen) en de didactici van 
het wetenschapscommunicatiebureau De Praktijk in 2010. Met De Jonge Akademie 
on Wheels trokken de leden-topwetenschappers in een bus naar scholen om er 
Expeditie Moendoes te spelen met klassen uit de lagere school. 

10.2. Digitalisering in Vlaanderen 

Sinds 2017 hebben de Jonge Academie van België (Vlaanderen) en De Jonge 
Akademie van Nederland de handen in elkaar geslagen om een gedeeltelijk digitaal 
format te geven aan het bestaande spel, zonder aan de inhoud te raken. Met het 
hybride spel werden barrières weggenomen voor leerkrachten om het te spelen. 
Spelmappen met bronnen, vragen en de herziene handleiding werden gedrukt en 
verspreid naar alle basisscholen in Vlaanderen in 2022. 

10.3. Internationaal 

Anno 2022 waren de bronnen en vragen van Expeditie Moendoes uit het 
Nederlands vertaald in het Engels, Duits, Zweeds, Hebreeuws, Arabisch, 
Indonesisch en Japans. De drijvende kracht hierachter waren de nationale Young 
Academies van andere landen en de leden van de Global Young Academy. 

10.4. Over Jonge Academies 

Jonge Academies zijn landelijke verenigingen van jonge wetenschappers uit 
verschillende vakgebieden (en soms ook kunstenaars), met een visie op wetenschap 
en beleid. Een Jonge Academie wil vaak bijdragen aan de beeldvorming over 
wetenschap. Via Expeditie Moendoes willen ze álle kinderen de ervaring bieden van 
een echte wetenschapper in actie.  



 

 43 

11. LICENTIE 
Expeditie Moendoes is gepubliceerd onder de licentie CC BY-NC 2.0 BE. Deze 
Creative-Commons-licentie betekent dat je vrij bent om dit spel te delen en zelfs 
te bewerken, op voorwaarden dat je (BY: naamsvermelding) de auteurs vermeldt 
bij hergebruik en (NC: NietCommercieel) het werk niet voor commerciële 
doeleinden gebruikt. De volgende naamsvermelding is nodig: 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License. Expeditie Moendoes / Expedition Mundus was conceived and developed for 
The Young Academy (DJA) / Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) in 2008-
2012 by Alex Verkade, Caspar Geraedts, Charlotte Vlek, Yuri Matteman, Oscar Gelderblom and 
Maarten Kleinhans. Manual in Dutch (2022): Young Academy of Belgium (Flanders) / KVAB. 
Illustrations: Nozzman. 

12. COLOFON 
(2010) Originele spel voor secundair onderwijs werd ontwikkeld door De Praktijk 
(Alex Verkade e.a.), voor De Jonge Akademie van Nederland. Illustraties door 
Nozzman. Mogelijk gemaakt door FONDS21 (toen SNS REAAL Fonds) en de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

(2012) Uitbreiding naar basisonderwijs (handleiding en aanvullende vragenset): De 
Jonge Akademie van Nederland (Maarten Kleinhans) en De Praktijk. 

(2022) Gedeeltelijk gedigitaliseerde versie: Jonge Academie van België (Vlaanderen) 
en De Jonge Akademie van Nederland. Met dank aan de Universiteit Antwerpen 
voor het hosten van het browsergame, aan de Nationale Loterij voor haar subsidie 
aan de KVAB voor de Jonge Academie en aan FWO voor bijdrage in de drukkosten. 
De Jonge Academie van België (Vlaanderen) maakte deze handleiding op in 2022. 
De browsersoftware kan intussen aangepast zijn. 

Contact: www.moendoes.be · info@moendoes.be 
www.jongeacademie.be · info@jongeacademie.be  
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13. OVERZICHT VAN ALLE BRONNEN 
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