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Kijken door de ogen van een kind   
Creativiteit begint bij verwonderen. Het ongewone in het alledaagse zien. Mogelijkheden zien 
die nog niet benut zijn. Anders kijken naar de wereld dan anderen. Kun jij dat? Ben je nog in 
staat om te kijken als een kind? Kun jij loslaten hoe de dingen bedoeld zijn door anderen en 
een voorstelling maken van hoe het ook nog zou kunnen zijn? Heb je de kalmte om de bellen 
die je blaast te volgen met je ogen tot je ze niet meer kunt zien? Kun je je nog verbazen over 
een bel die landt en niet direct uit elkaar spat?  Wanneer heb jij voor het laatst verwondering 
gevoeld? Verwondering is niet alleen anders naar dingen kijken. Het is ook iets anders daarbij 
voelen een andere betekenis kunnen geven aan gebeurtenissen en dingen.    
  
Kun jij je nog herinneren hoe het voelde toen je voor het eerst helemaal zelfstandig fietste? De 
verwondering dat het lukte, dat wat onmogelijk leek: rijden op twee wielen, een nieuwe 
mogelijkheid om je te verplaatsen. De verrassing en de sensatie van vaart hebben. In 
evenwicht zijn. Wat is jouw eerste herinnering als kind? Weet je dat nog? Voor het eerst zelf 
kunnen schommelen? Jouw eerste stapjes? Jouw eerste echte hapjes? Er is veel dat je 
vergeet. We hebben het druk met regelen en verslag leggen, met dingen afmaken en voldoen 
aan wat eerder bedacht is.    
  
Eigenlijk jammer. En wat als jij je durft laten meenemen in de wereld van verwondering van 
jonge kinderen?  Die magische wereld waarin alles nog mogelijk is en niets vaststaat. Komt het 
dan terug? Ontdek je opnieuw samen wat de sensatie is van jezelf vergeten en in een te flow 
komen? Kun je weer een optimale ervaring bereiken die je niet meer vergeet? Kinderen die 
weten wat ze wel en niet mogen, die zich geen zorgen hoeven maken over de verwachtingen 
van volwassenen, die het liefst verlost zijn van de eisen die aan ze gesteld zijn zodat ze 
aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling van hun zelf, komen in een Flow door spel. In 
een Flow voel je je sterk, alert, en je presteert op de top van je kunnen, in een staat 
van opperste concentratie en intens genieten.  
Als je kunt kijken door de ogen van een kind leef je in een wereld van mogelijkheden. Als je 
mee kunt spelen als een kind, kom je het kind in jezelf tegen en terwijl je plezier maakt leer je 
een wereld vol mogelijkheden kennen.    
   
Laat kinderen zich verwonderen over de duinen  
Bij het thema Zomer kan je het hebben met de kinderen over het strand. Wat zien ze op het 
strand? De zee, het zand, de schelpen, maar ook de duinen. Laat de kinderen vertellen over 
hun eigen ervaringen op het strand en vertellen over de zee, het zand en de duinen. Misschien 
heb je zelf foto’s die je kan laten zien, of kan je voorlezen over het strand. Zo krijgt de activiteit 
die erop volgt, meer betekenis voor de kinderen.    
  
Zand is een heel dankbaar materiaal, dat bijna in elke klas en op elke groep aanwezig 
is. Elk kind speelt graag in de zandbak en kan daarmee langere tijd experimenteren en 
onderzoeken. Met zand kan je bouwen, maar je kan zand ook zeven, je kan er afdrukken in 
maken, je kan het verplaatsen met een emmertje of door een buis of je kan het mengen met 
water, kiezels of grind.  Zand is allereerst een natuurlijk materiaal dat vele vormen kan 
aannemen en dat door de structuur uitdaagt om te ontdekken. Het is fascinerend dat 
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kinderen, zodra ze zand in hun handen hebben, ontzettend creatief en op zichzelf kunnen 
spelen. Zand is voor de ontwikkeling van de zintuigen ook erg belangrijk.   
  
In natuurlijke omstandigheden worden duinen gevormd door de wind. In de zandtafel (zorg 
ervoor dat het zand droog is) kunnen de kinderen dit gaan onderzoeken door zelf wind te gaan 
maken, met de mond, met een rietje, door te wapperen met karton, met een ballenpompje of 
een voetpomp, door een ventilator of een föhn…      
   
Laat ze zich verwonderen over de verschillende luchtstromen en hoe hard je moet blazen om 
het zand te verplaatsen. Dat als je door een rietje blaast, er maar een klein beetje zand van 
plek veranderd, maar als je door je lippen blaast, er veel meer zand verplaatst!   
Verwonder jezelf ook; geef niet allemaal antwoorden op hun vragen, maar ga mee in hun 
nieuwsgierigheid.  Hoe hoog wordt de duin, hoe hard moet je blazen? Wat als je allebei aan 
één kant blaast, of allebei aan een andere kant? Je stimuleert zo de onderzoekende houding 
van kinderen.    
  
Bij de wat grotere kinderen kan je op  Schooltv de Huisje Boompje Beestje aflevering over 
duinen en het ontstaan ervan kijken. Maar doe dat vooral achteraf, zodat de kinderen eerst 
hun eigen vragen kunnen stellen.    
  
TIP! Heb je geen zandtafel? Vul dan een lage bak met zand en zet deze op de grond of 
op een tafel.    
  

Nog meer inspiratie? Bestel het boek Jonge 
Kinderen, Grote onderzoekers en de leraar? 
Hierin gaat het over hoe je de onderzoekende 
houding bij kinderen kan stimuleren.    
Jonge kinderen, grote onderzoekers...en de 
leraar? | Bazalt   
   
Wil je meer weten over hoe je kinderen spelend 
kan laten leren? Kijk dan eens hier    
Beredeneerd aanbod in de praktijk - HCO   
 

 


