
De buitenklas

et terrein om het schoolgebouw
heen kan een vervanging zijn
voor het ‘wilde landje’ waar kin-
deren zo graag spelen (zie JSW
januari 2005). Een natuurnabij
speelterrein dus, voor en na
schooltijd en in de pauze en ver-
der zoveel mogelijk ook buiten
schooltijd voor de buurt. Op het
eerste gezicht lijkt dat los te
staan van het leerplan van de
school, maar dat is schijn. We
kennen het formele leerplan van
een school: de algemene doelen
en de leergebieden en vakken,
projecten, etc. Dat spreekt, zo
lijkt het, een duidelijke taal, voor
de ouders en de onderwijsin-

spectie: ‘Dit zijn wij en hierop
zijn wij aan te spreken.’ Maar
stel nu eens dat een school goed
geoutilleerd is wat computers
betreft en het als een belangrijk
doel ziet om kinderen daar goed
mee te leren omgaan. Diezelfde
school besteedt verder nauwe-
lijks aandacht aan lijfelijke ont-
moetingen van kinderen met
natuur. Dat laatste staat niet in
het formele leerplan, er is niet
eens bewust over nagedacht.
Maar door er niets over te zeg-
gen, zegt de school toch belang-
rijke dingen over hun opvatting
van de werkelijkheid waarin wij
leven, over wat er volgens deze

H

In een vorig artikel (JSW januari 2005) werd de betekenis van
natuurervaringen voor de ontwikkeling van kinderen beschre-
ven. Ditmaal aandacht voor de betekenis en inrichting van het
schoolterrein als natuurnabij landschap voor informeel spelen
en als ‘buitenklas’. 

Kees Both
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school toe doet en wat niet. Het behoort tot het verborgen leerplan
van de school en weerspiegelt de impliciete waarden en normen, dat
wat als ‘vanzelfsprekend’ wordt aangenomen. Dit wordt trouwens
meestal overgenomen van de omringende cultuur. Door een kriti-
sche reflectie op wat er wel en niet in het formele leerplan staat kan
het verborgen leerplan aan het licht gebracht en ter discussie gesteld
worden. Er is echter nog een derde vorm van het leerplan van een
school: het informele leerplan.

INFORMEEL LEERPLAN
Als een school bijvoorbeeld het terrein inricht als natuurnabij ter-
rein, ook met het oog op spel, dan voelen de kinderen de ‘bood-
schap’ daarvan aan: op deze school zijn ervaringen met natuur
belangrijk. Hier is sprake van het informele leerplan, waarover nage-
dacht is: de vormgeving en inrichting van het gebouw, de omgang
met afval, hoe met de tijd omgegaan wordt (waaronder het ‘roos-
ter’), etc. Het zijn afspiegelingen van de waarden en normen van de
school. Om ons tot de vormgeving van de ruimte te beperken (zie
daarover ook Both, 2003c), die spreekt een eigen taal: vriendelijk,
democratisch, autoritair, chaotisch, uitdagend, etc. Het wordt daar-
om wel een ‘driedimensionaal leerboek’ genoemd. Guus Kuijer heeft
(in Het geminachte kind) zich afgevraagd waarom scholen zo vaak op
kantoren lijken, in plaats van (wat zijn voorkeur zou hebben) een
jungle met spannende plekken. Kinderen lezen en verstaan die ‘stil-
le taal’, ook die van het schoolterrein. Uit een onderzoek in
Engeland komt bijvoorbeeld naar voren dat zij in overgrote meer-
derheid het verharde deel van het schoolterrein (in Engeland meest-
al asfalt) zien als ‘grijs’ en ‘grauw’, als ‘een gevaarlijke plek’ en asso-
ciëren dat met negatieve zaken zoals pijn door vallen en omvergelo-
pen worden door oudere kinderen. Oudere kinderen, met name jon-
gens, hebben daarbij juist positieve associaties: bewegingsspel. Zij
zijn zich ervan bewust dat zij daardoor ‘de baas zijn’ op het plein.
Gras staat symbool voor zachte oppervlakken die verbonden worden
met je laten vallen, rollen, erop zitten, lichamelijk contact, waar je
beestjes kunt vinden en waar bloemen kunnen groeien. Als je niet
op het gras mag, zien de kinderen dat als teken dat voor de school
het gras belangrijker is dan de kinderen. Bloemen staan symbool voor
de mate waarin er goed voor het schoolterrein gezorgd wordt. De
kinderen zijn er - zeker als zij zelf betrokken zijn bij het zaaien,
planten en verzorgen - trots op (en op de school). Ze zien in dit
geval het schoolterrein heel sterk als hun terrein en voelen dat de
school hen vertrouwt in hun verantwoordelijkheidsbesef (zie verder
over dit onderzoek: Both, 2004).
Als het schoolterrein ingericht wordt als natuurnabij speel- en leer-
landschap, dan kan dat een sterke indruk maken op kinderen en
belangrijke impulsen geven voor hun ontwikkeling (zie het vorige
artikel).

ELEMENTEN
In het eerste artikel in deze reeks werden al enkele elementen voor
zo’n ‘leerlandschap’ genoemd: een omgezaagde boom met takken er
nog aan waar je in kunt klimmen, levende hutjes, e.a. van uitgelopen
wilgentakken, een hek met klim- en slingerplanten, natuurlijke zit-
plekken, een composteringshoek. We bespreken hier kort nog enke-
le elementen.
Als eerste aandacht voor water, waartoe kinderen zich sterk aange-
trokken voelen. Onlangs hoorde ik een verhaal over een school waar
onder een schommel een kuil uitgeschuurd was. Daarin bleef regen-

water staan, wat aanleiding gaf
tot spelen met modder en water.
Het team was daarvan niet zo
gecharmeerd, diverse ouders ook
niet, en dus werd besloten die
kuil op te vullen en rubber tegels
onder de schommel te leggen.
De kinderen protesteerden
hevig, wat aanleiding was tot
bezinning in het team en nadere
gesprekken met kinderen en
ouders. Er was hier duidelijk een
diepe behoefte van kinderen in
het geding. Het leidde uiteinde-
lijk tot het inrichten van een
plek waar kinderen onder voor-
waarden (laarzen aan, die uit-
doen bij het binnenkomen van
de school, e.d.) kunnen spelen
met water en modder. Verder
kan gedacht worden aan een
slootje of poel op het terrein, om
veiligheidsredenen voorzien van
een overloop, waardoor het niet
te diep wordt. De flauw aflopen-
de oevers worden dan ingezaaid
en beplant met gras- en moeras-
planten en enkele struiken (als
die al niet spontaan opslaan) en
in de plas komen waterplanten.
Dieren - kikkers, salamanders,
waterinsecten en slakken -  zul-
len zich vaak spontaan vestigen
of worden actief ingebracht. Op
dergelijke schoolterreinen zijn
de waterplekken zeer populair
bij de kinderen: om erbij te zit-
ten kijken en kikkers te tellen,
met een schepnetje te vissen, etc.
Een school in Heerlen heeft het
water op het plein een zeer
belangrijke plek gegeven, waar-
bij het water dat op daken valt
niet het riool ingaat, maar een
stromende beek vormt. Als het
regent willen de kinderen daar
naar buiten! (Scheper en Slüper-
Hendrickx, 2004). Het kan ook
bescheidener: een ingegraven
bak bijvoorbeeld. Ook die zal
spoedig door dieren gekoloni-
seerd worden.
Het aanbrengen van hoogtever-
schillen draagt veel bij aan het
spel van kinderen en aan de ont-
wikkeling van de vegetatie. Een
vormgeving daarvan met de
nadruk op de vegetatieontwik-

Waterplekken bij de school zijn
populair bij de kinderen

           



keling is de vlinderheuvel, een heuvel met veel
bouwpuin en als het kan mergel erin, afgezet met
muurtjes van gebruikte stenen en ingezaaid en
beplant met soorten die vlinders aantrekken.
Vlinders spreken zeer tot de verbeelding en kun-
nen aanleiding zijn tot activiteiten bij natuuron-
derwijs en kunstzinnige vorming. Maar de rijk-
dom aan bloemen als zodanig is ook voor de kin-
deren aantrekkelijk.
Door beplanting kan de bloemenrijkdom nog
groter worden met een bloemrijk grasveldje – een
niet al te voedselrijk (gemaakt) stukje grond dat
ingezaaid is met een mengsel van een- en meerja-
rige soorten inheemse wilde planten. Ook het niet
meer maaien van een deel van een gazon levert al
verrassende resultaten op.
Gebruikmakend van een heuvel als achtergrond
kan een buitenkring gemaakt worden. Een bosje
of haag met besdragende heesters zal vogels aan-
trekken, ook om te broeden. Een spannend kruip-
door- en sluipdoorpaadje levert speelmogelijkhe-
den voor de kinderen. Een grote boom die scha-
duw en vruchten levert, geeft een schoolterrein al
snel een leefbaarder cachet.
Zo zijn er nog veel meer elementen te noemen en
te beschrijven. Een koffertje met fotocollages en
beschrijvingen van meer dan 100 elementen voor
de inrichting van schoolterreinen en avontuurlijke
speelterreinen wordt door het netwerk Springzaad
ontwikkeld.

HET LANDSCHAP 
Een landschap is meer dan de optelsom van de
elementen. Daar zit een gegroeide of doordachte
afwisseling in, ook vanuit psychologisch inzicht.
Een paadje bijvoorbeeld dat kronkelt en achter

Verenigde Staten, Canada en
Australië is echter gebleken dat
een goed en intensief gebruik
van zo’n ‘buitenklas’ juist stimu-
lerend is voor de leerprestaties
van kinderen, ook voor kinderen
in achterstandssituaties. Een
goed ingerichte en benutte ‘bui-
tenklas’ vormt een ‘krachtige
leeromgeving’. In Engeland
heeft het ‘National Curriculum’
met daarbij het systeem van
toetsen met gemiddelde toetsre-
sultaten van scholen in de krant
veel invloed in scholen. Maar
toch heeft daar de organisatie
‘Learning through Landscapes’
voor alle vakken en leergebieden
beschreven hoe je daarbij de
‘buitenklas’ kunt gebruiken (zie
ook Both, 2003a).

ACTIEF NETWERK
In ons land is een netwerk actief
– Springzaad genaamd – dat
mensen verenigt die het ontwik-
kelen van zulke learnscapes wil
stimuleren (zie de hieronder
genoemde website).
Het voluit ontwikkelen van de
potenties van deze natuurnabije
leerlandschappen hangt af van
de actieve participatie van alle
betrokkenen  - ook de kinderen
- bij de ontwikkeling en het
beheer van het terrein. Maar ook
en vooral is van belang een actief
en passend gebruik in het
onderwijs. Daar liggen vaak
allerlei voetangels en klemmen:
hoe kun je dat in het gewone
onderwijs integreren met leer-
krachten die zich nooit echt

hebben beziggehouden met het
groen om het schoolgebouw.

De auteur is onderwijspedagoog,
studiesecretaris van de
Nederlandse Jenaplanvereniging
en kerngroeplid van het netwerk
Springzaad van de stichting Oase
in Beuningen.
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een struik of heuveltje verdwijnt,
roept positieve spanning op.
Hieronder staat een ontwerp
van zo’n landschap, de tuin van
de Christoffelschool in Maas-
tricht (zie over het verhaal van
deze tuin Both, 2003b).
Een meer natuurnabije inrich-
ting van het schoolterrein kan
bij meer scholen dan vaak
gedacht wordt. ‘Kindererosie’
door met name crossfietsen kan
voorkomen worden door een
slim gebruik van steile kantjes
en lage hekjes. Vandalisme (een
veelgehoord bezwaar) kan ver-
minderen door het actief betrek-
ken van de buurt bij de tuin:
sociale controle. Bij zeer beperk-
te ruimte om de school is er met
enige inventiviteit en advies van
een deskundige vaak meer
mogelijk dan men denkt. Ook
kan met de gemeente onderhan-
deld worden of aangrenzend
openbaar groen niet onder
beheer van de school kan
komen, mede ten dienste van de
buurt. Veel hangt ook af van de
betrokkenheid van de buurt bij
zo’n project (o.a. met het oog op
sociale controle). In het vorige
artikel heb ik de mogelijkheden
van de ‘brede school’ genoemd,
die hier een voortrekkers- en
voorbeeldrol kan vervullen.
Soms wordt de mening geventi-
leerd dat wij ‘binnen ons onder-
wijs geen tijd hebben voor het
spelen en werken in zo’n tuin,
het gaat ten koste van de leer-
prestaties waarop we worden
afgerekend.’ Uit onderzoek in de
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Websites
Informatie over het netwerk Springzaad:  Kloosterstraat 5a, 6641KW Beuningen, tel. (024)
6771974, oasenet@wish.nl en www.stichtingoase.nl / springzaad

Enkele andere interessante sites:
http://www.ltl.org.uk (van ‘Learning through Landscapes’) 
http://www.nwf.org/schoolyardhabitats
http://www.koellerholzschule.de/02_kinder/03_schulgarten/frame_garten.html
http://www.wildeweelde.nl/
http://www.evergreen.ca/en/index.html

De tuin van de
Christoffelschool in
Maastricht

Ook aangrenzend groen kan bij
de school worden betrokken


