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Het oog, het vuur en
de praktijk



De dode natuur

de materie: 
van zandkorrel tot 

sterrenstelsels 

De levende natuur

organismen
van eencellige tot 

gewervelden

> flora: de plantenwereld
> fauna: de dierenwereld

Het domein NATUUR

Het 
levensbeginsel



Wat betekent: 
‘competent zijn’ 
in het domein ‘natuur’? 

Hoe zie en beleef jij natuur? 
Vat in 3 puntjes samen
hoe jij ‘natuur’ begrijpt, wat je erbij
denkt, wat het voor jou betekent



Het domein levende NATUUR

Geef 3 voorbeelden van 
toepassingen van 

inzicht in de levende natuur





Leeromgevingen: 

drie ingangen voor KWALITEIT

➔

Aanpak

HOE?

PROCES

WAT?

Het profiel van de begeleiders

De organisatie

➔

Aanpak
praktijk-
principes

Effect

WAARTOE?



1. Grote motoriek

2. Kleine motoriek

Ontwikkelingsdomeinen

8. Zelfsturing en ondernemingszin

3. Expressie [beeldend en muzikaal]

4. Taalvaardigheid

5. Begrijpen v.d. fysische wereld+technologie

6. Begrijpen v.d. de sociale & psycho-sociale wereld

7. Wiskundig en logisch denken

9. Goed in je vel (veerkracht)

10. Basisattitude van verbondenheid





Begrijpen van de fysische wereld 
De competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten

▪ Is sterk gericht op het opdoen van ervaringen in de fysische wereld 
▪ Heeft een gedifferentieerd aanvoelen van eigenschappen en 

wetmatigheden in objecten en levende wezens 
▪ Maakt goede inschattingen van de effecten van (combinaties van) 

materialen en van ingrepen
▪ Weet adequate ingrepen op objecten en natuur te bedenken en op een 

succesvolle manier met die wereld om te gaan
+ VERBONDENHEID: beleeft natuur als een schat, gaat er liefdevol mee om

Niveau 5

Uit: Grip op competenties OMJS



Deep-level-learning

▪ Geen opstapeling van ‘weetjes’ 

▪ Een ‘programma’ of ’software’ die je zicht op de realiteit maakt

▪ Bepaalt hoe competent je bent in de omgang met die werkelijkheid

▪ Niet met een vingerknip of door simpele uitleg te veranderen

▪ Bevat een beslissende intuïtieve kern (verbeeldingskracht m.b.t. het 
domein)

Begrijpen van de fysische wereld



43 % correct
[proces van erosie]

Wat zie je hier? 

Item uit de 

Minitest

Oog voor

Wetenschap &

Techniek



Het OOG

Wat ik op mijn pad vond…



Van stress op het werk gesproken! 
Een bij vliegt in de zomer 

tot wel 30 keer per 

dag uit.

Per vlucht worden 

gemiddeld wel 100

bloemen bezocht. 

Per dag 3000 bloemen.

Voor een halve kilogram 

honing zijn 6 miljoen

bloemen nodig.

• De bij: een dagelijkse prestatie



Verdere illustraties:

Niets is voor mij te zwaar! (de mier)
Zo ben ik (rups in venkel), 
zo word ik (koninginnenpage)
De boosdoener? Duidelijk de ‘slawortelboorder’!
Wij lusten elkaar rauw! (slakken)
Elke gram energie telt. De kraai en de okkernoot.
Laat je niet inpakken!!! De kleine spin en de vlieg.
Ik ben gek van auto’s. Mijn visschotel (de marter).
De komposthoop: dé biotoop voor de ontw. v. kevers.
Kevers op huwelijksreis: voorwaarts & achterwaarts.
Weer een verrassing: de kever met groen schutvleugels 
in mijn duizendschoon.





Deep-level-learning

Begrijpen van de fysische wereld

De kern
-intuïtief kunnen vatten van allerlei verschijnselen
-in voeling zijn ermee, er ‘feeling’ voor hebben
-bij de ontmoeting ermee steeds meer kunnen zien
-er meer greep op hebben
-zich processen kunnen voorstellen, verklaringen kunnen geven 
-‘smart solutions’ kunnen bedenken



JAAR 3

Kring in gazon

JAAR 3

Hoe kan je het verschijnsel 
dat je hier ziet begrijpen?  



CONSTRUCTIVISME
Welke werkelijkheid maken we?

De onmetelijke

realiteit
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Drie ingangen voor KWALITEIT

➔

Aanpak

HOE?

Het profiel van de begeleiders

De organisatie

➔

Aanpak
praktijk-
principes

Effect

WAARTOE?

PROCES

WAT?



Focus op het PROCES

Welbevinden

De kwaliteit van 

de ervaring

Betrokkenheid



De zone van naaste ontwikkeling
[Vygotsky]
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Betrokkenheid: 

het fundament voor creativiteit

Trap 3: creativiteit         

ideational fluency

T      Trap 2: verbeeldingskracht

mentale representatie

intuïtive intelligence vs. het LOI-syndrom

Trap 1 Betrokkenheid

intense mentale activiteit & de “state of flow”

Geen

meesterschap 

zonder 

verbeeldings-

kracht



Betrokkenheid: 

het fundament voor creativiteit

Trap 3: creativiteit         

ideational fluency

T      Trap 2: verbeeldingskracht

mentale representatie

intuïtive intelligence vs. het LOI-syndrom

Trap 1 Betrokkenheid

intense mentale activiteit & de “state of flow”



DE LEUVENSE BETROKKENHEID SCHAAL

1
GEEN ACTIVITEIT

volledig afgehaakt - dromen – op automatische 
piloot - doelloos handelen

2
VAAK ONDERBROKEN ACTIVITEIT

taakgerichte momenten met geregeld afhaken -
beperkte mentale activiteit

3
+/- AANGEHOUDEN ACTIVITEIT

doorgaans aandacht maar beperkte concentratie 
- oppervlakkig volgen

4
ACTIVITEIT MET INTENSE MOMENTEN

doorlopend actief met momenten van 
concentratie & mentale activiteit

5
AANGEHOUDEN INTENSE ACTIVITEIT

doorlopend sterk geconcentreerd - opgeslorpt -
intense mentale activiteit

Scanning van betrokkenheid



De scanning procedure





















23 leerlingen

 opeenvolgend

 10 lln per groep/klas

 2 min. observatie

 score op betrokkenheid

Doe geregeld 
een quick scan 

tijdens
activiteiten!





EEN KRACHTIGE
LEEROMGEVING: 

7 factoren + leerkrachtstijl

1 Positief groepsklimaat

2 Actie

3 Aansluiten op mogelijkheden

4 Werkelijkheidsnabijheid

5 Kindinitiatief

6 Expressie

7 Samen leren

+ LEERKRACHTSTIJL

8 Stimulerend tussenkomen

9 Gevoeligheid voor beleving

10 Autonomie verlenen

Betrokkenheids-

verhogende factoren

voor alle 

leeromgevingen



Een

krachtige mix

+ 

verbondenheid



Projecten rond natuur: 10 vuistregels

▪Zet de sluis van de werkelijkheid wijd open

© CEGO KU Leuven 2022



Werkelijkheidsnabijheid

Hoe groot is het gewicht van realiteit?
>confrontatie met complexe werkelijkheid?
▪ afstemming op interesses/leefwereld?
▪ directe waarneming van realiteiten?
▪ levendige getuigenissen?
▪ loskomen van handboeken? 
▪ internet als schatkamer?



Werkelijkheidsnabijheid

Hoe groot is het gewicht van realiteit?
>confrontatie met complexe werkelijkheid?
▪ afstemming op interesses/leefwereld?
▪ directe waarneming van realiteiten?
▪ levendige getuigenissen?
▪ loskomen van handboeken? 
▪ internet als schatkamer?

De 
volwaardige
didactische
driehoek



Projecten rond natuur: 10 vuistregels

▪Ze de sluis van de werkelijkheid wijd open

▪Laat waarnemingen (van locaties) over meerdere jaren lopen

▪Erken specifieke interesses van kinderen en laat exemplarisch leren toe      

▪Geef rapportage en expressie een ruime plaats

© CEGO KU Leuven 2022



De impressie-expressie - cyclus

Hoeveel intense ervaring leidt naar expressie?

▪ voldoende betekenisvolle ervaringen?
▪ veiligheid, stimulans, tijd en om uit te drukken?
▪ een breed gamma aan media voor expressie?



“To express is to impress” (vrij naar Gendlin)

SYMBOOL

Onuitgedrukt Uitgedrukt



Projecten rond natuur: 10 vuistregels

▪Ze de sluis van de werkelijkheid wijd open

▪Laat waarnemingen (van locaties) over meerdere jaren lopen

▪Erken specifieke interesses van kinderen en laat exemplarisch leren toe      

▪Geef rapportage en expressie een ruime plaats

▪Stimuleer in de projecten de zelfsturing en ondernemingszin

▪Bouw met kinderen open projecten uit waarin alle eindtermen meespelen

▪Overstijg het niveau van kennis en weetjes en help processen te zien

▪Verlaat het pad van de ‘lego-didactiek’ en maak van leren een avontuur

▪Etaleer je passie, interesses, beleving, ervaringen, inzichten m.b.t. natuur

© CEGO KU Leuven 2022

Serendipiteit!



Wat betekent: 
‘competent zijn’ 
in het domein ‘natuur’? 
Hoe ik natuur zie en beleef? 



❶Ik sta paf, wat natuur is en vermag is fenomenaal

❷Het ‘levensbeginsel’ is niet te bevatten: hoe/vanwaar die vonk?

❸Een ongelooflijke kracht in functie van overleving

❹Een efficiëntie die onnavolgbaar is

Wat natuur voor mij betekent



❶Ik sta paf, wat natuur is en vermag is fenomenaal

❷Het ‘levensbeginsel’ is niet te bevatten: hoe/vanwaar die vonk?

❸Een ongelooflijke kracht in functie van overleving

❹Een efficiëntie die onnavolgbaar is

❺Een ontwikkeltijd die zich over miljarden jaren uitstrekt

Kwetsbaar: biotopen, eco-systemen, uit evenwicht te brengen

Ik voel mij verbonden

Wat natuur voor mij betekent



Verbondenheid vs. delinquentie

mijzelf
de 
ander(en)

de 
samen-
leving

de 
materiële
wereld

de 
natuur
& 
kosmos

De kern van waardenopvoeding

Wie zich verbonden voelt wordt in zijn handelen 
gedreven door het motief om te beschermen, 

te verzorgen, te helen, te waarderen, 
te doen gedijen, tot ontwikkeling te brengen, 

te vieren en lief te hebben.



Verbondenheid vs. delinquentie

mijzelf
de 
ander(en)

de 
samen-
leving

de 
materiële
wereld

de 
natuur
& 
kosmos





Kiss the ground: 

hoe het Löss plateau in China, een gebied zo groot als
België, in 14 jaar na een volledige westijnvorming, 
terug naar een groene regio wordt gebracht.

Vind deze documentaire door in google
kiss the ground Netflix
in te brengen.
Het geeft kerninzichten in de rol van planten als
krachtige pomp om C (koostof) uit de lucht te halen
en te stofferen… 





Verwondering 

is de motor


