
Onderstaand kader stelt de totaliteit van tijd en ruimte voor (het universum) zoals de mens dat nu denkt te kennen. De kennis, welke de mens heeft verkregen 
over de totaliteit van tijd en ruimte door middel van de wetenschappen, is inmiddels immens groot en groeit nog steeds (bijna) exponentieel per dag.
Dit kader wordt op iedere pagina herhaald, gevarieerde vullingen worden dan toegevoegd.

U ziet een groot wit vlak. Het metaforische van dit kader zit in het wit. Wit is geen kleur, maar als we het kader als wit licht beschouwen, dan weten we dat in 
het witte licht alle kleuren zitten welke er bestaan. Metaforisch beschouwd stelt het wit alles voor wat we als mens denken te kennen.

De essentie van Big History-onderwijs verbeeld in metaforische afbeeldingen



Het jonge kind heeft van de totaliteit van tijd en ruimte (het universum) al veel verschillende kennis opgedaan vóór het op school komt. 
De verschillende vormen in het wit stellen die kennis voor. De rest van het wit (alle te kennen kennis) kennen ze nog niet.

De kennis welke onze kinderen (vanaf 3 jaar) bezitten vóór ze op school komen.

De opgedane kennis door het kind verschilt per kind sterk, afhankelijk van omgeving, opvoeding, interesse, intelligentie etc. 
Veel kennis is nog niet met elkaar verbonden; relaties zijn (nog) niet zichtbaar.



De kennis welke we onze kinderen (3-18 jaar) op onze scholen aanbieden.
De ‚eigen’ kennis welke het kind bezit als het op school komt (de vorige pagina), heb ik in deze afbeelding nog even weggelaten, maar voeg ik in de volgende 
afbeelding weer toe. Zo is het mijns inziens helderder wat de school biedt: de vakken taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, muziek, gymnastiek 
etc. etc. Het vakkenaanbod kan per school licht verschillen. Ieder puzzelstukje stelt dus een vak voor.

Zijn de vakken met elkaar verbonden? De afzonderlijke puzzelstukjes zijn helder, maar is het u al duidelijk welk beeld de totaliteit van de puzzel voorstelt? 
We bieden op onze scholen dus stukken kennis aan welke nog niet verbonden zijn met de realiteit waarin wij leven.



Zelf verworven kennis plus de kennis welke we onze kinderen (3-18 jaar) op onze scholen aanbieden.

Ondanks de groei van kennis is het beeld van de totaliteit van de puzzel er niet veel duidelijker op geworden. We missen nog het overzicht. Het overzicht dat we 
nodig hebben om de gekende delen beter te kunnen begrijpen en te kunnen plaatsen in een groter geheel.

De zelf verworven kennis welke het kind bezit als het op school komt, is nu toegevoegd aan de kennis welke we de kinderen op school aanbieden. Ook zal 
tijdens de schoolperiode het kind nog veel eigen niet schoolse kennis toevoegen aan het totale aanbod van schoolkennis.



De kans is erg groot dat we van bepaalde delen veel meer willen weten; de nieuwsgierigheid is gewekt. Dat gaan we bestuderen!

Hoe mooi zou het zijn als  . . . . .
Ja, hoe mooi zou het zijn als we onze kinderen (vanaf ongeveer zes/zeven jaar) een overzicht geven van de totaliteit van tijd en ruimte (het universum).
Dat ziet er dan ongeveer uit als onderstaande afbeelding.  De kennis welke de kinderen reeds bezitten als ze op school komen, is in de afbeelding erbij 
geplaatst. Het totale beeld is nog steeds niet helder, maar als u goed kijkt, ziet u vast wat de afbeelding voorstelt: de metafoor voor het u gegeven overzicht van 
de totaliteit van tijd en ruimte (het universum). Nog niet helder, nog niet compleet, maar de wereld is voor ons geopend.  



Geef het kind de kans onderwerpen te verdiepen welke nu nog vaag zijn, maar door verder onderzoek ook helder kunnen worden.

Kennis wordt verbonden  . . . . .
De reeds verworven eigen kennis plus de kennis welke ons onderwijs biedt is in de totaliteit van tijd en ruimte (het universum) geplaatst. Het kind kan de 
verworven kennis plus de kennis van de diverse schoolvakken plaatsen in en verbinden met het geheel van alles wat te weten valt.



Het onderwijs zal nooit zo helder (kunnen) worden als onderstaande  . . . . .

Graag geef ik u de helderheid hoe u voorgaande zou kunnen aanpakken. U leest dat hier: https://www.DeArend.nl/pdf/Er%20was%20eens.pdf

Neen, daarvoor is er veel te veel kennis over zeer vele zaken te kennen; geen mens kan dat individueel aan. Bemerk dat het oranje kader van de totaliteit van 
tijd en ruimte hier ontbreekt! De totaliteit is niet te begrenzen, de werkelijkheid zal groter zijn dan de mens nu denkt te kennen.

De genoemde en gebruikte materialen en meer zijn alle  gratis te downloaden van https://www.DeArend.nl/BigHistory/index.htm


