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Definitie Outdoor Education (UNESCO):
“Utilization of the outdoor environment to 

promote experiential learning and enrich the 
curriculum”

Bron: Simon Sinek

De vraag is niet zozeer WAT outdoor learning 
is, maar vooral WAAROM je aan outdoor 

learning zou doen. 



• ↑ Welbevinden & betrokkenheid

• ↑ Motivatie

• Duurzaam en betekenisvol leereffect

• Jongens voelen zich meer betrokken

• Taalstimulerend onderwijs

• ↑ Sociale vaardigheden

• Coöperatief leren werken

• Probleemoplossend denken

• Bewegingsrijk 

• Talentgericht werken/differentiatie

• Geïntegreerd / vakoverschrijdend

• STE(A)M

• ADHD minder problematisch?

• ↑ Appreciatie & respect (connectie) voor natuur/’groen’ 

• …

Wetenschappelijke literatuur over 
Outdoor Learning toont effecten* aan …

* Amper tot geen significante evidentie dat outdoor/buiten direct verband houd met betere leerprestaties



Model: aanpak en groei 
in outdoor learning

(als leerkracht) 



Cirkels = dynamiek van groei



!!!
O.w.v. GDPR werden de voorbeelden verwijderd





“Niet outdoor learning (conditie = outdoor), 

maar de leerkracht (instructie) die 
outdoor gaat, maakt het verschil”



• Uitwisselen van opportuniteiten (kansen zien)
• Museum met de step?

• Wiskunde perspectieven & parcours les? 

• Data verzamelen in LO voor wiskunde

• Thema herfst in bos + bos activiteiten

• …

• Samen er op uit? Per 2 (kansen grijpen)
• 100 minuten delen in segmenten

• Stretchen/krimpen van lessen in de tijd, verschuiven van inhoud 
(mogelijkheden creëren)



1. Ze confronteren de leerling met zinvolle inhouden en haalbare uitdagingen.

2. Ze zetten lerenden aan tot actief leren.

3. Ze contextualiseren en re-contextualiseren abstracte leerinhouden.

4. Ze maken het leren socialer en collaboratiever.

5. Ze maken gebruik van een variatie aan werk- en groeperingsvormen.

6. Ze verhogen de zelf-regulatie en autonomie van de leerder geleidelijk.

7. Ze differentiëren tussen studenten.

8. Ze geven studenten feedback.

9. Ze gebruiken evaluatie om het onderwijs beter te maken.

Wat kenmerkt leerkrachten in succesvolle onderwijssystemen ?
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