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Leren is een werkwoord? 

 
ABC of love (basis van de piramide) 

 
Leren uit het verleden en het heden = communicatie 

 
Mediatiekenmerken 



Leren is een werkwoord? 



Meerwaarde van leerstrategieën  

4 niveaus in het denken 

 

1. Retentie 

2. Resistentie 

3. Flexibiliteit 

4. Transcendentie  

5 niveaus in de SOLO-taxonomie 

 

 

1. Prestructure  

2. Unistructure 

3. Multistructure 

4. Relations 

5. Abstraction  

https://www.youtube.com/watch?v=4XrxiHHHaQA  

http://hetnieuwewerkenblog.nl/het-nieuwe-samen-denken/
https://www.youtube.com/watch?v=4XrxiHHHaQA


Een verhaal dat begint in de hersenen 

Wat we doen met  kinderen, beïnvloedt hun hersenen.   

Lang werd gedacht dat onze interactie met het kind alleen het gedrag veranderde.  

Bij kinderen! kunnen we  

zowel gedragspatronen  

als de structuur van de hersenen veranderen.  



Wat is leren? 

We spreken van leren … wanneer een kind/een leerder iets nieuws weet…  



of … wanneer je iets kunt dat ervoor nog niet mogelijk was… 



Hoe meer variatie  

in de informatie… 

Hoe meer kansen  

om te  oefenen…  

Hoe beter  

de hersenen…  

… groeien! 

Leren  is  oefenen! 



Basisboodschap 1:  
Ik hou van je -   Er wordt van mij gehouden 
 
Basisboodschap 2:   
Ik ben bij je -   Ik ben veilig! 
 
Basisboodschap 3:   
Ik deel je opwinding -  Ik kan het! 
 
Basisboodschap 4:   
Ik geef je antwoord -  Er wordt naar mij geluisterd! 

Vier basisboodschappen... 



Drie pijlers voor de gemedieerde leerervaring van Feuerstein 
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 Lev Vygotsky - Reuven Feuerstein - Pnina Klein 

Laag 1 = ABC of love 

Laag 2 = communicatie  

Laag 3 = mediatie 

Ik zie je graag 

Ik geef je antwoord 

Ik deel je opwinding 

Omringd worden door mensen die in je geloven 

Actief omgaan met je omgeving als vragen stellende leerder 

Door te delen in mijn opwinding, geef je me de toelating om te ontwikkelen 

Vragen naar … vaardigheden ontwikkelen 
Actief denkwerk van de leerder 

Voorzien van… noodzakelijke uitleg van de mediator 

Ik help je 

Je bent goed bezig 

Ik geloof in je 

5 eerste mediatiekenmerken afwisselen 

Zone van de naaste ontwikkeling opzoeken 

7 parameters om tot gemeenschappelijke aandacht te komen 



Abc of love 
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vreugde 
delen 

(glim) 

lachen 

elkaar  
de beurt 

geven 

lichamelijke 
nabijheid 

oog 

contact 

stem 

gebruik 
humor 

Sociaal- emotionele ontwikkeling - wederzijdse betrokkenheid 

ABC of love  (Pnina Klein) 

http://www.aniped.it/pnl-scuola-espressioni-facciali/


Jan Ormerod - illustrator 



Wat gebeurt er hier? 

… en hier? 

… en hier? 

… en hier? 

… en hier? 



Wat hebben jullie uit jullie verhaal  gehaald? 

Bespreek in je groepje,  
 

deel nadien met de anderen… 
 
 

Zoek een voorbeeld in je boekje van 
elke parameter van het ABC of love 

 
 

 



‘Leren’  
uit  

Het verleden en het heden 
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S = stimulus = prikkel 
 

H = human being = mediator 
 

O = organism = individu 

 

H = human being = mediator 
 

R = response = antwoord 

De cognitieve ontwikkeling wordt gestructureerd 

De SOR-concept werd in 1929 door Robert S. Woodworth geïntroduceerd  
en door R. Feuerstein aangepast met de toevoeging van de H = Human Being 



Actuele zone Zone van de naaste ontwikkeling Zone van de uitdaging 

Beheerst (wat)? 
Wat het kind zelfstandig kan 

 

Inspannend of belemmerend? 
Wat het kind samen met een ander kan 

 

Beschadigd of juist uitgedaagd? 
Wat het kind samen met een ander nog niet kan Kwetsuren zijn mogelijk! 

 

Begint er … niet aan  Functioneert niet met te weinig uitdaging Functioneert via een ‘complexere’ uitdaging 

Zone van de naaste ontwikkeling 

 

Vygotsky 

Actueel  

Naast  

Uitdaging  
Belang van taal 

Concreet 

Schematisch  

Abstract  



Kinderen – adolescenten  uit je dagelijkse praktijk 

Zoek voorbeelden van ingangspoorten om tot communicatie te komen. 

Deel de ervaringen met elkaar. 

 

Hoe vind je de correcte zone van ontwikkeling? 

 

Zoek effectief een spel dat aangepast is aan je kind of adolescent.  

Speel het spel met je collega’s. Wat zijn jullie bevindingen? 

 

 

 

 



Mediatiekenmerken  
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Kenmerken van mediatie 

Om van mediatie te kunnen spreken, zijn bovenstaande kenmerken noodzakelijk! 

 

 

 
 

Wederkerigheid 

 

Zingeving 

 

Transcendentie 



Wederkerigheid  

Focusing (intentionaliteit – wederkerigheid) 

Maak je bedoeling duidelijk voor het kind ofwel verbaal  

ofwel non-verbaal 

Benadruk wat belangrijk is, waar je naartoe wilt 

Observeer of je boodschap ontvangen is door het kind 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0  Still face reaction 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Interacties wederkerigheid  

1. Is mijn inhoud afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind?  

2. Kan ik iets aan mijn eigen houding veranderen om het kind meer betrokken te 
krijgen?  

3. Weet ik wat het kind interesseert, doet afhaken?   

4. Weet het kind steeds wat ik van hem verwacht?  

5. Zijn mijn non-verbale boodschappen  

      in overeenstemming met mijn verbale?  



Zingeving  

Leg uit waarom je dit doet… 
 
Verwoord wat het kind hiermee kan leren,  
waarom het inspanningen moet leveren 
 
Wat het nut voor het kind naar latere  
toepassingen kan zijn… 
  
Aan welke verwachtingen het kind  
kan beantwoorden door dit te doen 

Affecting – meaning (betekenis) 



1. Druk ik mijn enthousiasme uit voor wat ik echt belangrijk vind?  

2. Op welke wijze druk ik mijn enthousiasme uit?  

3. Toon ik mijn gevoelens aan het kind?  

4. Noem ik kinderen bij hun naam?  

5. Noem ik de dingen bij hun naam?  

6. Merk ik een affectieve betrokkenheid van het kind t.a.v. de activiteit?  

7. Toon ik bewondering en verwondering voor de wereld om mij heen?   

8. Verklaar ik voldoende waarom ik dingen doe; waarom ik dingen vraag?.  

Interacties zingeving  



Transcendentie  

Zoek toepassingen en voorbeelden in de leefwereld van het kind,  

zodat het leermoment overstegen wordt en de opgedane kennis op een bredere basis kan rusten. 

https://www.facebook.com/dany.devooght/videos/10207096797480509/  

Expanding (uitbreiding  - transcendentie) 

https://www.facebook.com/dany.devooght/videos/10207096797480509/
https://www.facebook.com/dany.devooght/videos/10207096797480509/


1. Mag het kind meer doen dan alleen kijken en luisteren?  

2. Vertel ik aan het kind meer dan het direct waarneembare?  Verklaar ik wat er gebeurt?  

3. Zet ik het kind aan tot vergelijken?  

4. Laat ik kinderen verbanden leggen en verklaringen zoeken?  

5. Prikkel ik het kind op een abstract niveau?  

Interacties transcendentie  



Wat doet een succesvolle mediator? 

Een succesvolle mediator zorgt voor een optimale binding tussen de leerder en 
de noodzakelijke cognitieve functies… 
 

₋ Hij filtert en selecteert de stimuli 

₋ Hij organiseert en kadert in een context 

₋ Hij regelt de intensiteit, de volgorde en de frequentie van de stimuli 

₋ Hij legt verbanden  

₋ Hij reguleert de reacties 

₋ Hij interpreteert en geeft betekenis  

₋ Hij wekt motivatie en interesse op 

 



Conclusie  



Wat beoogt een succesvolle mediator? 

• Een actief modificerende (aangepaste – veranderende) omgeving creëren 

• De effectiviteit van het leerproces verhogen (processen aanpassen) 

• ‘De wapens’ in eigen handen leggen om te komen tot zelfstandig leren  

•  eigenaar zijn van je leerproces   

•  autonomie verhogen 

• (culturele) Deprivatie tegengaan!  
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Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers 
of 
More Intelligent and Sensitive Child 

MISC: een introductie 

Pnina Klein 
Het belang van de interactie 



Dany de Vooght 
lucanddany@hotmail.com 

Ann Neetens 
ann.neetens@gmail.com 

Contactgegevens!  


