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OUTDOOR EDUCATION = intens leren in open lucht 
 
 

Nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden. 
 
Natuur in het onderwijs : levensbelangrijk ! 

 
Jan Allegaert - VIVES Tielt    

OUTDOOR EDUCATION 

Vandaag:  
 

I. De tijden veranderen… 

II. Vormen van buitenonderwijs 

III. Focus op outdoor education 

IV. Waarom ? 

V. Aandachtspunten en voorbeelden 

VI. What’s next ? 

 

I. De tijden veranderen… 

This was then… 
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This was then… 

Zot van buiten, zot van natuur ! 

Fysieke buitenactiviteit 

Persoonlijke en sociale ontwikkeling Educatie (over de omgeving) 

This was then… 

Natuurtekortstoornis ?? Buitentekortstoornis ?? 

… and this is now. 
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Waarom zijn de 
scharrelkinderen verdwenen ? 

Boeman-
syndroom 

Overbescherming 

 

Uitbreiding 
verkeer 

Minder sociale 
controle 

Overdreven 
veiligheids-
voorschriften 

Veiligheid 

Minder open 
ruimte 

Minder vrije tijd 
 

Te vrijblijvend 
(prestatiedruk, 
drang naar 
competitie) 

Te weinig 
educatief 

Schermkinderen 

Vrijheid 

… and this is now. 

1998 – 2003 antidepressiva bij kleuters : + 66% 

2000 – 2003 rilatine,… bij kleuters : + 369% 

1989 – 1999 obesitas bij kleuters : + 36% 

2005 hartcirculatiestoornissen bij kdn. : 40% 

 

 

Jaren 90 Jaren 2000 Jaren 2000+ 

1981 – 1997 vrij spel bij kinderen (6-8j.) : - 25% 

1981 – 1997 georganiseerde sport bij kdn. : + 27% 

1981 – 1997 tijd besteed aan leren (tot 12j.) : + 20% 

1970 – 1991 actieradius van kinderen : nog 1/9 
(Richard Louv, Het laatste kind in het bos) 

10-12jaar : overgewicht bij 20% van de kinderen 

Halen we de natuur naar binnen of  
trekken we zelf terug naar buiten ? 

2015 : 30% van de kinderen hebben een allergie 
            10% van de kinderen is chronisch astmalijder 

OUTDOOR EDUCATION 

Vandaag:  
 

I. De tijden veranderen… 

II. Vormen van buitenonderwijs 

III. Focus op outdoor education 

IV. Waarom ? 

V. Aandachtspunten en voorbeelden 

VI. What’s next ? 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=scharrelkinderen&source=images&cd=&docid=gG_J-JgAbmG-9M&tbnid=ebgp3onQjXJVxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kinderopvanghumanitas.nl/kcrijckje/239/nieuws/website/683/nieuwsarchief/9871/90/&ei=bo1uUclMtJXRBfywgMgM&bvm=bv.45368065,d.ZWU&psig=AFQjCNFFbPNMVWfD98n4AHXIudG2TtjznA&ust=1366285951426372
https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Vlaamse_vlag.jpg&h=0&w=0&sz=1&tbnid=ecXQwCTsI52vdM&tbnh=226&tbnw=223&zoom=1&docid=Mvnzgsd_5oPhhM
https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Vlaamse_vlag.jpg&h=0&w=0&sz=1&tbnid=ecXQwCTsI52vdM&tbnh=226&tbnw=223&zoom=1&docid=Mvnzgsd_5oPhhM
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Buitenonderwijs - VORMEN 
1. Omgevingsonderwijs 

“Door directe waarneming ontstaat 
een betere begripsvorming en wordt 
een juistere basis gelegd voor verdere 
verwerking.” 
(1998, Leerplan wereldoriëntatie 
VVKBaO) 

Buitenonderwijs - VORMEN 

1. Omgevingsonderwijs 
2. Natuurklassen - openluchtklassen 

“De grootsheid van het avontuur (en van de 
natuur) is niet recht evenredig is met het 
aantal kilometer dat je van huis bent.” 

Buitenonderwijs - VORMEN 

1. Omgevingsonderwijs 
2. Natuurklassen 
3. Natuurklussen 

“Wat doet een naam van een dier of een plant er toe als 
je verwonderd kan opmerken en bewonderend kan 
genieten van wat er in de natuur om je heen gewoon 
gebeurt. Op de duur komen bepaalde kinderen vanzelf 
tot het oplijsten van wat ze herkennen.” (m. Jan) 

Buitenonderwijs - VORMEN 

1. Omgevingsonderwijs 
2. Natuurklassen 
3. Natuurklussen 
4. Buitenspel 

“Verdwenen is de tuin voor jonge kinderen, en daarvoor 
in de plaats is een stukje grond gekomen met asfalt of 
een zacht sponsachtig oppervlak, toestellen van 
goedkoop plastic die nauwelijks uitdaging bieden, een 
paar vermoeide relikwieën van verwaarloosde planten, 
een groot aantal fietsen in diverse staten van 
onderhoud, en volwassenen die op hun horloge zitten te 
kijken om te checken of hun ‘buitenwacht’ er al op zit.”  
(Helen Tovey, Laat ze buiten spelen) 
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Buitenonderwijs - VORMEN 

1. Omgevingsonderwijs 
2. Natuurklassen 
3. Natuurklussen 
4. Buitenspel 

1. In een boom klimmen  
2. Van een heuvel rollen  
3. Wildkamperen  
4. Een hutje bouwen in het bos  
5. Een steen over het water ketsen  
6. Rennen in de regen  
7. Vliegeren  
8. Vissen met een net  
9. Een appel van de boom eten  
10.Spelen met kastanjes  
11.Sneeuwballen gooien  
12.Schatgraven op het strand  
13. Moddertaartjes bakken  
14. Een dammetje aanleggen  
15. Sleeën  
16. Iemand ingraven in het zand  
17. Een slakkenrace houden  
18. Over een omgevallen boom lopen  
19. Touwslingeren  
20. In de modder rollen 

1. omgevingsonderwijs 

2. natuurklassen 

3. natuurklussen 

Buitenonderwijs – NIEUW ? GENOEG ? NATUUR ALS 
DOEL 

4. buitenspel 

Fysieke 
buitenactiviteiten 

Persoonlijke/ 
sociale 

ontwikkeling 

Omgevingseducatie 

(NATUUReducatie) 

OUTDOOR EDUCATION 

Vandaag:  
 

I. De tijden veranderen… 

II. Vormen van buitenonderwijs 

III. Focus op outdoor education 

IV. Waarom ? 

V. Aandachtspunten en voorbeelden 

VI. What’s next ? 
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Zot van buiten, zot van natuur ! NATUUR ALS 
MIDDEL 

Fysieke buitenactiviteit 

Persoonlijke en sociale ontwikkeling Educatie (over de omgeving) 

Focus op openluchtonderwijs 

Buitenactiviteiten 

Persoonlijke/ 
sociale 

ontwikkeling 

Educatie over en 
IN de omgeving 

Openluchtonderwijs 
(outdoor education) 

Kiezen voor openluchtonderwijs 
Kun je enkel binnen leren ? 

Openluchtonderwijs kan in ALLE VAKKEN  
en met ALLE LEEFTIJDEN 

 

geschiedenis 

wiskunde - 
meten 

taalbeschouwing 

schrift 



4-12-2015 

7 

Openluchtonderwijs kan in ALLE VAKKEN  
en met ALLE LEEFTIJDEN 

 aardrijkskunde 

wetenschappen 
en techniek 

natuur 

Openluchtonderwijs – Is het wel HAALBAAR ? 
 

Openluchtonderwijs – Is het wel HAALBAAR ? 
 

Openluchtonderwijs – een voorbeeld 

2013-2014 
Inspiratie vanuit Nederland 
Samenwerkingsverband tussen INAGRO en VIVES 
 
2014-2015 
Eindwerkproject rond openluchtonderwijs VIVES Tielt (Lieselotte Vandevelde & Maaike 
Vanhaverbeke) 
Proefproject in Oostkamp (de Notelaar – Oedelem) 
 
2015-2016 
Uitbreiding en begeleiding van nieuwe boerderijscholen (Houthulst, Sint-Baafs-Vijve, 
Koolskamp) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iKbKQX0xK1MVhM&tbnid=2jkOVdA_6_PuoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintjozefbrugge.be/aardrijkskunde/1stejaar/referentie_europa.html&ei=jldFUrn1Aeqq0QWH5IGwCg&bvm=bv.53217764,d.d2k&psig=AFQjCNGbBYmwCsOJvpFMERc4bev-mguaUg&ust=1380362496830267
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hetkind.org/2011/12/11/praktijkboek-boerderijeducatie-voor-speciaal-basisonderwijs/&ei=4B1BVLfmNoXXPO3NgegI&bvm=bv.77648437,d.d2s&psig=AFQjCNFiEj9aUoeTTsnYcHTZcL62cDNyDg&ust=1413639087225699
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10 à 20 WEKEN 
 
Telkens op dezelfde (voor)middag 
 
Twee groepen met vaste planning - 
doorschuifsysteem 
 
ACTIVITEIT 1 : pluimvee (eitjes roven, 
hokken uitmesten, voederen,…) 
ACTIVITEIT 2 : koeien (koeien voederen, 
kalverboxen uitmesten,…) 
 
Alledaagse klusjes uitvoeren, routine 
ervaren.  
Reflecteren op sociale vaardigheid. 
Het weer voelen en bijhouden. 
 
Begeleiding van leerkracht en 
landbouwer. 
 
Leren in een AUTHENTIEKE CONTEXT 

Openluchtonderwijs – een voorbeeld 

School@Boerderij Houthulst 
   
ACTIVITEIT : pluimvee (eitjes roven, 
hokken uitmesten, voeder- en 
waterbakken verversen,…) 
 

Leggen deze kippen eieren van vrije uitloop ? 

Buitenactiviteiten 

Persoonlijke/ 
sociale 

ontwikkeling 

Educatie over en 
IN de omgeving 

Openluchtonderwijs – een voorbeeld 
EDUCATIEF LUIK 

School@Boerderij Sint-Eloois-Vijve 
   
ACTIVITEIT : fruit (fruit verpakken, kleinere 
taken in de boomgaard,…) 
 

WISK. = schatten en afwegen van appels (pakketten) 
WERO = belang van labelen (wettelijke normen) 

WISK. = volumeberekening fruitbak 

Buitenactiviteiten 

Persoonlijke/ 
sociale 

ontwikkeling 

Educatie over en 
IN de omgeving 

Openluchtonderwijs – een voorbeeld 
EDUCATIEF LUIK OUTDOOR EDUCATION 

Vandaag:  
 

I. De tijden veranderen… 

II. Vormen van buitenonderwijs 

III. Focus op outdoor education 

IV. Waarom ? 

V. Aandachtspunten en voorbeelden 

VI. What’s next ? 
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Openluchtonderwijs – WAAROM ? 

1. gezondheid en fysieke ontwikkeling 

Openluchtonderwijs – WAAROM ? 

1. gezondheid en fysieke ontwikkeling 
2. welzijn 

Openluchtonderwijs – WAAROM ? 

1. gezondheid en fysieke ontwikkeling 
2. welzijn 
3. leervermogen en concentratie 

Openluchtonderwijs – WAAROM ? 

1. gezondheid en fysieke ontwikkeling 
2. welzijn 
3. leervermogen en concentratie 
4. duurzaam leven 

 

“The future will belong to the nature-smart—those 
individuals, families, businesses, and political leaders who 
develop a deeper understanding of the transformative power 
of the natural world and who balance the virtual with the 
real. The more high-tech we become, the more nature we 
need.” 
—Richard Louv 
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1. gezondheid en fysieke ontwikkeling 
2. welzijn 
3. leervermogen en concentratie 
4. duurzaam leven 
5. ideale context voor vernieuwingen binnen onderwijs 

Openluchtonderwijs – WAAROM ? 

1. gezondheid en fysieke ontwikkeling 
2. welzijn 
3. leervermogen en concentratie 
4. duurzaam leven 
5. ideale context voor vernieuwingen binnen onderwijs  
6. …omdat we ons als school willen onderscheiden. 

Openluchtonderwijs – WAAROM ? 

OUTDOOR EDUCATION 

Vandaag:  
 

I. De tijden veranderen… 

II. Vormen van buitenonderwijs 

III. Focus op outdoor education 

IV. Waarom ? 

V. Aandachtspunten en voorbeelden 

VI. What’s next ? 

 

Aandachtspunt : OP PERMANENTE BASIS  

Van forest schools tot outdoor games 
Van altijd buiten tot elke dag een extra kwartiertje 
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Aandachtspunt : OP PERMANENTE BASIS  

Van forest schools tot outdoor games 
Van altijd buiten tot elke dag een extra kwartiertje 

Aandachtspunt : OP PERMANENTE BASIS  

Van forest schools tot outdoor games 
Van altijd buiten tot elke dag een extra kwartiertje 

Aandachtspunt : OP PERMANENTE BASIS  

Van forest schools tot outdoor games 
Van altijd buiten tot elke dag een extra kwartiertje 

Wat zie ik (nu) ? 
Wat hoor ik (nu) ? 
Wat voel ik (nu) ? 
Wat ruik ik (nu) ? 
Hoe komt dat ?                            NATUUR IS IN EVOLUTIE 

Aandachtspunt : MULTI-INZETBARE WERKVORMEN 
 

Meer info via http://vivesweb.be/wereldorientatie 
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VAST (natuurlijk) RITUEEL 

Dagplanning  school@boerderij  

  

Aandachtspunt : VAST RITUEEL  

Dagplanning Waldkindergarten 

  

Aandachtspunt : IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN Aandachtspunt : WEINIG OF GEEN MATERIALEN (of 
natuurlijke materialen) 
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Aandachtspunt : GEEN UITZONDERLIJKE EN VERRE 
LOCATIE (= geen gemotoriseerd transport) 

 

OUTDOOR EDUCATION 

Vandaag:  
 

I. De tijden veranderen… 

II. Vormen van buitenonderwijs 

III. Focus op outdoor education 

IV. Waarom ? 

V. Aandachtspunten en voorbeelden 

VI. What’s next ? 

 

• 1 dag per week in het basisonderwijs 

• School@.... (school@Gavers, school@Palingbeek,...) 

• Samenwerking met groendienst 

• Buiten(kleuter)scholen (gekoppeld aan provinciale domeinen) 

• Buitenfaciliteiten op alle scholen (laarzen,…) 

Openluchtonderwijs – WHAT’S NEXT ? 


