
In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag 
aan een collega binnen of buiten onze organisatie.  
Deze keer het woord aan Joke Brans, onderwijsadviseur 
bij Bazalt Groep (bestaande uit Bazalt, HCO en RPCZ)  
en gespecialiseerd in het Jonge Kind. 

‘De kunst is om te leren kijken als 
een kind en je te verwonderen’

TEKST: JOKE BRANS
FOTOGRAFIE: BART VAN VLIET

Peuters en kleuters leren op een spelende 
manier. Het is dé manier waarop ze de 
wereld om zich heen leren ontdekken en 
begrijpen. Op het moment dat je écht leert 
kijken door de ogen van het kind, gebeurt 
er zó veel. Als je in staat bent om te kijken 
als een kind en kunt loslaten hoe de dingen 
bedoeld zijn door anderen, en je je een 
voorstelling kunt maken van hoe het ook 
nog zou kunnen zijn, dan levert dat zo veel 
mooie dingen op. 

Heb jij bijvoorbeeld de kalmte nog 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 en een andere betekenis kunnen 
geven aan gebeurtenissen en dingen.

Kun jij je nog herinneren hoe het voelde 
toen je voor het eerst helemaal zelf
standig 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.
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. Want wat als jij je durft  
te laten meenemen in de wereld van 
verwondering van jonge kinderen? Die 
magische wereld waarin alles nog mogelijk 
is en niets vaststaat. Dan ontdek je 
opnieuw wat de sensatie is van jezelf 
vergeten en in een flow te komen. Je kunt 
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 hen 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 en 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. Voor mij was dit 
echt een eyeopener! 

Wil je meer weten over hoe je 
kinderen spelend kunt laten leren? 
Scan dan de QRcode om direct naar  
onze van toe passing zijnde HCOdiensten 
voor het Jonge Kind te gaan.
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