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Reflectie buitengedeelte

Wat vond jij van de buitenactiviteiten?

 Wat is allemaal aan bod gekomen tijdens het spel? 
Noteer minstens 5 sleutelwoorden.

 Wat maakt een buitenactiviteit sterker ten opzichte van 
binnen? 

 Wat is volgens jou essentieel in een buitenles? 



Citaat 1

In een actieve positie maak je meer kans om 
intelligent te worden dan in een passieve. 
(Michel Serres)



Outdoor Education = openluchtonderwijs

3 componenten: 



Citaat 2 

Zet je zintuigen open en er ontstaat vanzelf 
een les ! (Veerle Jochims)



Outdoor Education en zintuigen

Flow learning vier stappen (Joseph Cornell)

1. Stimuleer enthousiasme

speelse activiteiten waar de energie van gaat stromen 

2. Concentreer de aandacht

aandacht richten via de zintuigen

3. Directe (natuur)ervaringen

nadruk op de individuele beleving van de natuur 
verbondenheid met alle levende organismen

4.  Inspiratie delen

ervaringen en inspiratie uitwisselen



Citaat 3 

Gebruik de hele omgeving, inclusief de 
natuur, als klaslokaal! (Richard Louv)



Outdoor Education versus natuur

 Leren in, van en met de natuur: 

Leren in de natuur: natuur als kader 
feestje buiten, praatkring buiten, lezen, ... 

Leren van de natuur: 
natuur beleven, zintuigen ontw., biomimicry, … 

Leren met de natuur: natuur als did. materiaal
meten met takken, vormen zoeken, popjes maken, loose parts, ….



Citaat 4

Zelfstandig nadenken is belangrijker dan de 
waarheid vinden. (socrates)

If you tell me, I will listen. 

If you show me, I will see. 

If you let me experience, I will learn. 

Lau Tzu



Outdoor Education versus
ervaringsgericht werken

Vier spelvormen (Roger Caillois)

 1.  ALEA - kansspelen 
toeval 

 2. AGON - competitiespelen
strategie, adrenaline

 3.VERTICO – uitdaging

opwinding ,grensverleggend, spannend,…

 4. MIMICRY - drama of rollenspel
gedaanteverwisseling, simulatie, in de huid kruipen van, 



Citaat 5

Leren doe je met vallen en opstaan, 
Waarom moet ik er dan altijd bij zitten? 

(Loesje)



Afsluit



Afsluit



Ondersteuning nodig? 

 Zin om samen te werken met MOS?

www.mosvlaanderen.be

 Op zoek naar inspiratie?

https://www.mosvlaanderen.be/themas/buiten-les-geven

 MOS-Buitenlesdag op donderdag 30 april 2020

 MOS-Openschooltuinendag op woensdag 13 mei 2020

http://www.mosvlaanderen.be/
https://www.mosvlaanderen.be/themas/buiten-les-geven

