Verbindende concepten
Krachtige leef- en leeromgeving

Als je het hele kader bekijkt dat we in deze publicatie en op de nieuwe website aanreiken, dan is
onze omschrijving van een krachtige leef- en leeromgeving vrij eenvoudig: een omgeving die in
organisatie en basishouding ervoor zorgt dat alle beschreven hefbomen en concepten kunnen
worden waargemaakt. Want een krachtige leef- en leeromgeving is veilig, bevordert het
welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, daagt uit tot rijke spreek- en interactiekansen,
stimuleert de nieuwsgierigheid en de verwondering, enz.
Zowel de organisatie als die basishouding zijn dus cruciale elementen. Ludo Heylen, onderzoeker
bij CEGO, gaf op het Lerend Netwerk van 28 september 2017, hier volgende slides mee:
Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

EEN ORGANISATIE DIE INITIATIEF ONDERSTEUNT
- Kinderen kunnen aangeven: wat? & hoe?
- Praten over initiatieven en ideeën
- Kiezen uit een gevarieerd aanbod
- Overzichtelijk en toegankelijk materiaal
- Inspraak over inrichting ruimte – flexibel
- Duidelijke verwachtingen, grenzen en regels
- Flexibel en functionele regels, participatief
- Langer lopende projecten of uitdagingen
- Verantwoordelijkheid ervaren
dus: minimale krijtlijnen & maximale speelruimte
EEN STIMULERENDE EN ONDERSTEUNENDE HOUDING
- Bewust op de achtergrond blijven
- Loskomen van snelle corrigerende tussenkomsten
- Kinderen vragen om ideeën
- Als vastzit → impuls om het ‘zelf’ op te lossen
- Peilen naar beleving
- Positieve feedback en interesse
- Impulsen om te verdiepen of te verruimen
Dus: niet onderschatten, wel ondersteunen
Een bekend model om de niveaus binnen een krachtige leeromgeving binnen onderwijs te duiden,
zijn de volgende cirkels:

Op de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs zijn deze drie cirkels uitgewerkt tot
‘Kijkwijzers voor een krachtige leeromgeving in het kleuteronderwijs’.
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