
• Teken zoveel tekstballonnen als jullie willen en verbind ze met elkaar.

•  Enkele van deze voorwerpen zullen jullie zeker aanspreken. 
Wij stellen jullie voor om een standpunt in te nemen door een smiley te tekenen in de tekstballon : 

 vind ik leuk -  vind ik niet leuk – ?  ik twijfel 

ONTDEKKINGS-
KAART

NATUUR 2.0

 Wat roept de naam Natuur 2.0 bij jullie op ?



Uw doelstelling :  Aan de hand van het gekozen thema, bezoeken jullie de tentoonstelling op jullie 
eigen ritme. Ga op zoek naar de informatie die jullie aanspreekt en maak  
persoonlijke aantekeningen die jullie daarna met de rest van de klas kunnen  
delen.

Uw hulpmiddelen :•  op dit document kunnen jullie persoonlijke aantekeningen maken en noteren 
wat de tentoonstelling tijdens jullie ontdekkingstocht zoal oproept :  
informatie, vragen, gedachten…

                              •  een tentoonstelling omvat verschillende informatiebronnen :  
animatiefilmpjes, spelletjes, terrariums, vitrines met objecten, tekst...  
Wacht niet langer vertrek op ontdekkingstocht ! 

Praktisch : vormen van duo’s.

1 II  Kies hoe jullie dit bezoek willen invullen. Kies een thema uit de voorgestelde thema’s  
of bedenk zelf een thema. Kleef het overeenstemmende label in de centrale tekstballon.

2 II  Verken, noteer, overleg en verbind jullie ideeën met elkaar : erken de tentoonstelling  
in functie van het gekozen centraal thema. Spreek onder elkaar af hoe jullie aantekeningen 
maken (kernwoorden, tekeningen, belangrijke ideeën…) en hoe jullie de informatie die jullie 
vinden in kleinere ‘tekstballonnen’ willen noteren. Jullie mogen zoveel tekstballonnen maken  
als jullie zelf willen. Verbind jullie ideeën ook met elkaar : zien jullie verbanden tussen  
de informatie die jullie aantreffen ? Roept die informatie vragen bij jullie op ?  
Verbind de tekstballonnen die met elkaar te maken hebben door middel van streepjes. 
Enkele van deze voorwerpen zullen jullie zeker aanspreken. Wij stellen jullie voor om  
een standpunt in te nemen door een smiley te tekenen in de tekstballon :  vind ik leuk   

 - vind ik niet leuk – ?  ik twijfel.  
Welke gevoelens roept de titel van deze tentoonstelling “Natuur 2.0” bij jullie op ?  
Noteer deze gevoelens in de daarvoor voorziene ruimte, voordat jullie van start gaan. 

3 II  Breng verslag uit over jullie bezoek : op dit document noteren jullie eigen aantekeningen.  
Aan de hand daarvan kunnen jullie die ideeën vergelijken met de rest van de klas of  
het vervolg van jullie zoektocht uitstippelen.

DE TENTOONSTELLING NATUUR 2.0

Natuur 2.0 biedt zijn bezoekers een andere kijk op de relatie tussen de Mens en zijn omgeving. 
De Mens heeft de natuur lange tijd beschouwd als een onuitputbare bron van grondstoffen. 
Maar momenteel worden de grondstoffen gebruikt aan een veel hogere snelheid dan  
het vernieuwingsvermogen van de ecosystemen. 
En wat als we op een andere manier zouden nadenken over de natuur ?  
Wat als we ons zouden laten inspireren door de verschillende mechanismen uit de natuur  
die de planten en dieren hebben ontwikkeld om onze manier van eten, telen, bouwen en  
de ontwikkeling van materialen te veranderen ? 

De tentoonstelling Natuur 2.0 spreekt de bezoeker aan en maakt een einde aan de vele  
misvattingen; de tentoonstelling toont pistes waarin het milieu en de technologieën hand in hand 
gaan, voor een duurzame maatschappij… 
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Plan van de tentoonstelling NATUUR 2.0


