
De eerste slak in je hand

De eerste kikker voor je aan de waterkant. De eerste kat die je aaide. De 
hond die om je heen bleef draaien. De eerste mieren op je been. Het eerste 
geitje knabbelend aan je teen. De eerste vogel voor je op zijn nest. Een 
libelle landt plotseling op je vest. Een hele grote spin in de gang en voor
die slang die je daar bij je hebt, ben ik helemaal niet bang! Ontmoetingen 
met dieren raken je. De moed die je verzamelt om een spin te vangen. De 
zorg die je voelt voor een konijntje, de angst voor een wesp of de fascinatie 
voor de werkkracht van bijen. De aantrekkingskracht van dieren is groot.
In het contact met dieren ligt een wereld verscholen waarin je leert over 
jezelf, de dieren en de wereld waarin we leven. Hoe rijk om in onderwijs
en opvang daar ruimte voor te maken. In deze training leer je hoe je dit 
doet en waarom het zo belangrijk is. 

Hallo dierenwereld 
Heb je enig idee hoeveel dieren met ons 

samenleven? Laat je verrassen! Verken waar

je ze kunt vinden, hoe ze heten en leven, 

en hoe je contact met ze maakt. Ontdek hoe 

dieren je uitnodigen te observeren, aan te 

raken, vast te houden, te bevragen, of juist 

doen terugdeinzen. Onderzoek je eigen 

gemak en ongemak in de omgang met 

dieren, en hoe kennis en oefening je helpen 

om het contact met dieren te verbreden en

te verdiepen. Sta tot slot stil bij hoe de 

dierenwereld is verbonden met ons leven, 

en ook waarom dieren onze aandacht en

zorg verdienen.

Op bezoek bij de geit
Ontmoetingen met dieren kun je organiseren; 

een bezoek aan de kinderboerderij, een hond 

in de klas of een slang mee naar de opvang. 

Alleen hoe doe je dit zo dat het een rijke 

ervaring wordt met volop kansen voor 

kinderen om echt contact met de dieren te 

maken, en te leren over de dieren en de 

wereld waarin wij leven? In de bijeenkomsten 

komen dieren op bezoek en gaan wij bij 

dieren op bezoek. Zo oefenen we hoe je dit 

zelf kunt doen. Ook gaan we er op uit, naar 

buiten, om te ontdekken welke dieren boven, 

naast en onder ons leven en waarom zij

daar wonen.

Met de kinderen
Voor kinderen van klein tot groot kan het 

contact met dieren leuk zijn. Het kan leiden

tot verwondering, genegenheid en een

gevoel van verbondenheid. Het contact

kan ook angstig zijn en afkeer oproepen, 

of uitdagen om nieuwe stappen te zetten, 

grenzen te onderzoeken en zelfs te verleggen. 

Elke bijeenkomst geeft je handvatten hoe

jij kinderen in deze ontwikkelingen kan 

ondersteunen. Daar ga je mee aan de slag. 

Zo breng je de dierenwereld rond school of 

opvang in kaart. Je organiseert ontmoetingen 

met dieren en deelt je ervaringen tijdens de 

bijeenkomsten. Samen verkennen we hoe

je het contact van kinderen met dieren kan 

versterken; wat jij daarin hebt te doen en

te laten. 

Voor leerkrachten en pedagogische
professionals in onderwijs, zorg en opvang.

Door Marian Joven, docent Natuuronderwijs 
bij Hogeschool Leiden en onderzoeker bij
het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind.

Binnen en buiten de Hogeschool Leiden.

17 mei 2021, 31 mei 2021, 14 juni 2021.

Van 16:00 uur tot 19:30 uur.

€ 315,- voor drie bijeenkomsten, inclusief 
materialen, een lichte maaltijd en
tussentijdse begeleiding.

Bel naar 071-5188 726.
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https://doca.hsleiden.nl/cursussen/1349/aanmelden

