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Werkwijze 
In het project ‘School@Platteland’ gaan een school en een boerderij of andere openluchtlocatie een 

samenwerking aan. Elke Plattelandschool varieert, want het platteland is divers : ander type bedrijf, 

andere schaalgrootte, andere ligging,…  De kinderen gaan gedurende een langere periode één (halve) 

dag per week naar die locatie.  De herhaling en het vaste ritme bieden aan de kinderen structuur en 

veiligheid in een omgeving die voor hen bij de start heel vreemd lijkt. Ter plaatse helpen de kinderen 

de enthousiaste gastheer of gastvrouw bij zijn/haar dagelijkse klussen. Aan die werkjes wordt heel 

wat lesstof uit verschillende vakken gekoppeld, waardoor het leren voor de kinderen zeer concreet 

wordt. Door vertrouwd te geraken met de omgeving en begeleid te worden door een inspirerende 

gastheer of gastvrouw hoopt men dat er waardevolle ervaringen zullen ontstaan en dat het 

leervermogen optimaal benut wordt. Werken in de praktijk en concrete leerervaringen vormen dus 

het uitgangspunt van School@Platteland. 

 

Drie principes 
School@Platteland is een ‘schoolvoorbeeld’ van openluchtonderwijs (outdoor education).   

Meestal wordt outdoor education omschreven als het samengaan van actieve buitenactiviteiten, 

omgevingsonderwijs (waarin geleerd wordt over natuur en de rol van de mens binnen die natuur) en 

persoonlijke en sociale ontwikkeling.  Openluchtonderwijs ontstaat dus als we leren over onszelf als 

individuen, over onze rol in de maatschappij en onze relatie met de natuurlijke omgeving.   

De drie cirkels in het logo symboliseren helemaal waar het in outdoor education over gaat.  De 

groene cirkel met bladnerven in de achtergrond accentueert 

de energie die het buiten zijn bij kinderen losmaakt.  De gele 

cirkel met stadsplan legt dan weer de nadruk op het leren van 

de omgeving (en die hoeft niet altijd groen te zijn).  Tot slot is 

er de cirkel met de regendruppels.  Tja, wie ooit doornat 

terugkeerde van een fietstocht, wie ooit met zijn/haar laarzen 

in de zuigende modder dreigde vast te raken en uiteindelijk 

door vele handen gered werd, die weet dat dergelijke 

momenten in het geheugen gegrift staan.  Die momenten 

maken echt uit wie je bent en door wie je je graag laat 

omringen.   
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1. Leren in een authentieke leeromgeving 

Elke openluchtlocatie biedt een zeer rijke leer- 

en leefomgeving, waarin er fysiek gewerkt 

moet worden… geen uit de lucht gegrepen 

taken, maar taken die anders door de 

gastheer/vrouw zouden moeten uitgevoerd 

worden. Door de leerlingen de kans te geven 

om zelf te doen, te ontdekken en te ervaren, 

krijgen ze de kans om te leren. Elk kind heeft 

zijn eigen talenten. In deze buitencontext 

krijgen ze de mogelijkheid om deze talenten te 

leren kennen en verder te ontwikkelen. 

Daarnaast komt er een grote verscheidenheid 

van vakgebieden aan bod. Zo wordt er aandacht besteed aan wereldoriëntatie, rekenen, economie, 

techniek, beweging… De input van vakinhouden gebeurt planmatig.  Gastheer/vrouw en leerkracht 

bepalen dus vooraf de inhouden die aan de klussen gekoppeld worden.  Hiervoor kunnen zij 

beschikken over ontwikkeld materiaal in de vorm van lesfiches met bijhorende materialenkit. 

Er wordt trouwens nog meer geleerd dan enkel de pure kennis, ook de ontwikkeling van de 

persoonlijkheid staat voorop.  Denk maar aan aspecten van persoonlijke en sociale ontwikkeling als 

zelfvertrouwen, samenwerken en doorzettingsvermogen. Al deze verschillende facetten zorgen 

ervoor dat de buitencontext als een bijzonder rijke en krachtige omgeving voor opgroeiende 

kinderen kan beschouwd worden.  

 

2. Directe ervaringen in de natuur 

School@Platteland biedt de mogelijkheid om directe ervaringen op te doen in de natuur. Kinderen 

gaan zelf zorg dragen voor de planten en dieren ter plaatse. Hierbij gebruiken de leerlingen al hun 

zintuigen. Het wordt allemaal zeer concreet. Door de herhaling in de buitenwerkzaamheden, krijgen 

ze ook echt de mogelijkheid om een band met de natuur op te bouwen. Ze leren van de dieren en 

het land houden en ervaren ook terug 

de oorsprong van een aantal 

basisbehoeften als voeding en open 

ruimte.  Kinderen zien de buitenwereld 

als een plaats waar we als mens bij 

horen en zorg moeten voor dragen.   

Geen detail… de verplaatsing gebeurt 

op een duurzame manier, bij voorkeur 

met de fiets.  Op die manier worden 

kinderen fysiek uitgedaagd.  Hun 

fietsvaardigheid wordt geoefend en ze 

kunnen bepaalde verkeerssituaties 

‘aan den lijve’ ondervinden. Ze voelen 

ook terug die eenheid met de 

buitenomgeving en gaan heel bewust de weersomstandigheden ervaren en inschatten.  
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3. Identiteitsontwikkeling  

Via School@Platteland krijgen leerlingen ook de kans om zichzelf op een 

andere manier te leren kennen. De kinderen krijgen allerlei uitdagingen 

voorgeschoteld en kiezen dan ook vrij op welke manier ze hier mee omgaan. 

De leerlingen worden uitgedaagd door ‘zwaar’ werk op de mini-akker, de 

fietstocht naar de buitenlocatie of de omgang met dieren die ze in eerste 

instantie eng vinden. Het is goed dat kinderen hun eigen grenzen kennen en 

daar naar handelen. Door gedurende een langere periode in die buitenlocatie 

te vertoeven krijgen de leerlingen ook de kans om ervaringen van 

verbondenheid op te bouwen. Het wordt een plaats waar de leerlingen zich 

thuis voelen. Ook de relatie tussen de leerlingen onderling en met de 

gastheer/vrouw wordt positief beïnvloed.  

 

Voordelen ten opzichte van andere buitenprojecten 
School@Platteland is als concept moeilijk te vergelijken met andere buitenprojecten, die meestal 

eenmalig zijn. De focus ligt daar meestal eenzijdig op natuurervaringen en inhouden die verband 

houden met biotooponderzoek of biodiversiteit.  Via ‘School@Platteland’ kunnen veel meer doelen 

uit veel minder vanzelfsprekende delen van het curriculum in de praktijk overgebracht worden.  Zelfs 

als de inhoud in de klas verder uitgebreid moet worden, blijft de authentieke beginervaring een 

waardevolle prikkel waarop verder gebouwd kan worden.  

Via het terugkeereffect krijgen kinderen ook echt de kans om een band op te bouwen met de natuur 

en er week na week zorg voor te dragen.  Geen wonder dat de laatste buitendag ook echt als een 

afscheid aanvoelt… 

Tot slot worden verschillende talenten van de kinderen aangesproken. Door het actieve karakter van 

‘School@Platteland’ zien ze vaak ook andere talenten bij de medeleerlingen en krijgen hierdoor nog 

meer respect voor elkaar.  

Uit onderzoek blijkt tenslotte dat de intensieve ervaringen van School@Platteland later ook kunnen 

leiden tot zichtbare gedragsveranderingen in de thuissituatie. Ouders vermelden dat hun kinderen 

thuis meer gaan helpen, bewuster omgaan met voedsel, nieuwe interesses ontwikkelen en 

enthousiaster zijn over school.  School is cool ! 

 

Kwaliteitsbewaking 
Dat buitenwerk mag trouwens bittere ernst genoemd worden.  Het is de bedoeling dat de 

gastheer/vrouw taken laat uitvoeren die zinvol en noodzakelijk zijn.  Daartegenover staat de inzet die 

we van kinderen verwachten bij de uitvoering van die klussen. Half werk is geen werk ! 

Ook het aanbod en de aanpak van gastheer/vrouw moeten kwaliteitsvol zijn.  Tijdens een intake 

worden hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt tussen alle partijen.   

Tijdens het traject kunnen gastheer/vrouw en leerkracht terugvallen op ontwikkeld materiaal in de 

vorm van lesfiches.  Er zijn ook overlegmomenten gepland na een vijftal buitendagen en op het eind 

van het volledige traject. 

Voor starters worden ook praktijkbezoeken gepland, zodat gastheer/vrouw en leerkracht feedback 

krijgen op de uitvoering en de aanpak tijdens hun traject.   
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Belang van reflectie  

De voordelen van ‘School@Platteland’ zijn groot, maar het leren op lange termijn verloopt ook niet 

vanzelf.  Daarom is het binnen dit concept absoluut belangrijk om tijd te nemen om te reflecteren.  

Enkel op deze manier wordt een groot deel van hetgeen kinderen buiten impliciet leren ook echt 

expliciet gemaakt.  Dit leerproces is voor elk kind anders 

en daarom is die persoonlijke verwerking heel cruciaal.   

Uiteraard wordt elke buitendag afgesloten met een 

terugblik, maar zowel tijdens de inhoudelijke input als 

tijdens het klussen wordt er met de kinderen in groep en 

individueel gereflecteerd (Wat doe je ? Wat is het 

probleem ? Wat wil je bereiken ? Hoe pak je dat aan ? Wat 

vind je van deze oplossing ? Wat kun je hieruit leren ?).  

We volgen hierbij zoveel mogelijk de reflectiecyclus van 

Korthagen. 

 

Het zijn echter niet alleen de kinderen die reflecteren.  Op 

geregelde tijdstippen (bij voorkeur na enkele buitendagen 

en ook op het einde van het traject) staan we met de 

leerkracht en de gastheer/vrouw stil bij het afgelegde proces.  In een gesprek worden niet enkel 

ervaringen uitgewisseld, maar wordt er ook gereflecteerd op basis van observaties die door de 

organisatie zijn uitgevoerd.   

Het perfecte koppel wacht trouwens niet op die algemene terugblik, maar bouwt stelselmatig 

reflectiemomenten in (tijdens de wissel van de twee workshops, bij de voorbereiding van een nieuwe 

buitendag,…) 

 

Onderzoekend leren 
Het belang aan reflectie brengt ons naadloos bij het onderzoekend leren die we als didactisch 

leerproces en als leidraad voor de begeleidende leerkracht en onderwijzer naar voor zouden willen 

schuiven. 

 

Leerkracht en gastheer/vrouw opereren niet (enkel) als allesweter of expert.  Het is vooral de 

bedoeling dat er vragen worden gesteld en dat op basis van die vragen exploratie en onderzoek 

plaatsvindt.  Op die manier wordt kennis opgebouwd en krijgen kinderen ook meer inzicht in de 

processen die wetenschappen, techniek, en bij uitbreiding STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) kenmerken (Dejonckheere, Van de Keere & Vervaet, 2016).  Heel wat activiteiten 

binnen ‘School@Platteland’ kunnen dan ook zonder twijfel het label van STEM-onderwijs dragen.  

Deze worden aangeduid met bovenstaand logo. 

 

Onderzoekend leren steunt op vier pijlers, waarvan betekenisvolle contexten en het belang aan 

reflectie al eerder aan bod kwamen. 

1. Betekenisvolle contexten 
Contexten moeten betekenisvol zijn omdat ze een aanzet zijn voor het stimuleren van aandacht en 

verwondering bij leerlingen. Echter, wat voor een leerling betekenisvol is, is afhankelijk van 

leeftijd, vroegere ervaringen, algemene interesse, huidige leefwereld, ontwikkelingsniveau, enz. 
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Soms is iets betekenisvol omdat de inhoud maatschappelijk relevant is, omdat er authentieke 

materialen worden gebruikt, omdat de inhouden actueel zijn, … Elke STEM-activiteit moet 

vertrekken en doorweven zijn van een betekenisvolle context. Zo’n context zal er bovendien voor 

zorgen dat abstracte concepten en moeilijk uitlegbare begrippen toegankelijker worden en 

mentaal beter kunnen worden voorgesteld.  

 

2. Denk- en doevragen 
Het stellen van vragen is fundamenteel in een STEM-didactiek. Vragen kunnen bedoeld zijn om te 

peilen naar wat leerlingen al weten over een onderwerp maar ze kunnen ook een stimulans zijn 

om het leerproces zinvol te begeleiden. Het betreffen dan vragen die aanzetten tot denken, 

probleemoplossend gedrag en onderzoek. Hoe-vragen en wat-als-vragen zijn een goede richtlijn. 

Leerlingen kunnen uiteraard zelf ook (onderzoeks)vragen stellen. Leerkrachten die gerichte vragen 

stellen kunnen leerlingen aanzetten tot gedachte-experimenten en hen uitdagen om concrete 

problemen op te lossen. Voortdurend wordt een afweging gemaakt tussen wat wordt prijsgegeven 

en wat (nog) niet. Het stellen van vragen kan na afloop van de activiteit er ook op gericht zijn, de 

transfer van de leerinhouden naar andere contexten te stimuleren.  

 

3. Systematisch onderzoeken 
Systematisch onderzoeken omvat hier: het verzamelen, analyseren, interpreteren en het 

evalueren van gegevens. Systematisch onderzoeken betekent dat men hiervoor een systeem 

gebruikt, een methode. De systematiek zit vaak in het gecontroleerd variëren van de variabelen 

waarvan men denkt dat ze een effect hebben op een uitkomst. Men spreekt in dat verband ook 

van een fair test of eerlijk onderzoek. Gecontroleerd variëren betreft ook het op een eerlijke 

manier verzamelen van data. Dus bijvoorbeeld geen sla telen in de serre in humusrijke grond en 

buiten de serre in een arme bodem. Bronnen van onderzoek zijn in ‘School@Platteland’ meestal 

observaties en cijfers al of niet in de vorm van een tabel.  Op die manier zoeken kinderen een 

antwoord op vragen als : ‘Wat is de invloed van het uitdunnen op de dikte van onze wortelen ?’ of 

‘Hoe beïnvloedt de windrichting de duur van onze fietsrit ?’ of ook nog ‘Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat onze haag overal even hoog geschoren of geknipt wordt ?’ 

 

4. Reflectie en interactie 
Reflectie en interactie beklemtonen het belang van dialoog en overleg. Vaak gebeurt dit door het 

aanmoedigen van groepswerk en het uiten van en reflecteren op ideeën en gedachten van zichzelf 

en van anderen. Doordat kinderen en leerlingen deze gedachten onder woorden brengen wordt 

men meer bewust van het eigen denken en handelen. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van 

metacognitieve vaardigheden: het op mentaal vlak een stap naar achteren zetten en het geheel 

overschouwen en bevragen. Reflectie en interactie zitten verweven in de gehele activiteit en 

kunnen verder worden gestimuleerd door expliciet te vragen wat leerlingen denken en doen en of 

ze dit begrijpen (waarom).  

 

 


