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Één van de belangrijkst aspecten in de methodiek van ervaringsleren is om de 

verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de studenten te laten, zodat ze leren hun eigen 

kracht en vaardigheden te benutten. ‘Loslaten’ was voor ons een uitdaging en leerervaring op 

zich. Om deze lijn voort te zetten hebben we studenten gevraagd hun ervaringen met jullie 

te delen. 

  

Finland, ofwel, toen wij er waren, één groot winter wonderland. Bepakt met de dikste kleding 

dat we allemaal in huis hadden zaten we in het vliegtuig, voorbereid op de koude 

weersverwachtingen. Voorbereid op …? Tja, wat eigenlijk? Dat wisten we toen nog niet. Uit je 

comfortzone treden werd het motto van de week. En dat hebben we allemaal stuk voor stuk 

op onze eigen manier ervaren. 

  

De wekker ging 21 januari behoorlijk vroeg, we werden om 07.20 op Schiphol verwacht voor 

onze trip naar Finland. Na een vlucht van 2,5 uur met fantastisch uitzicht over ‘de duizenden 

meren van Finland’ kwamen we aan in Helsinki. Vanuit hier ging de reis verder met de bus 

die ons naar onze accommodatie bracht. Eenmaal aangekomen zaten de Finse studenten al 

op ons te wachten. Best ongemakkelijk kwamen wij als groep Nederlandse studenten half 

schreeuwend binnen. Het contrast tussen ons en de Finse studenten was aardig groot, Finnen 

staan erom bekend dat ze introvert en gereserveerd zijn. Nadat we gegeten hadden, hebben 

we nog een biertje gedronken en zijn we naar bed gegaan. 

Een hele week Engels praten omdat er ook Finse studenten bij waren, de kou of het loslaten 

van het mobiele netwerk. Ieder individu heeft op zijn of haar eigen manier de dagelijkse 

routine doorbroken. Allemaal nieuwe ervaringen, nog nooit gevlogen, nog nooit in een 

ijskoud wak geweest en in je bikini in de sneeuwrollen. Buiten dit hebben we natuurlijk ook 

een stuk van het ervaringsleren zelf mogen ervaren. Theorieën gekoppeld aan de praktijk. 



 

Een dag in de bossen van Finland voor onszelf zorgen met een grote backpack op onze rug. 

Je eigen eten koken, afwassen met sneeuw en zelf de weg vinden met behulp van een kaart. 

  

Hieronder drie persoonlijke ervaringen van studenten: 

 

Lotte: “Adventure therapy wat is dat? Het is leren door te ervaren en te ervaren door te 

leren. Het klinkt ingewikkeld en misschien vergezocht, maar het is eigenlijk heel makkelijk. 

Laat alles op je af komen en verlies de controle. Iets was ik als positief heb ervaren tijdens 

onze week. Ik ben een control freak en vind het lastig om onzekere situaties tegemoet te 

gaan. Deze week in Finland, omringd door de prachtige natuur en de activiteiten van 

Outward Bound, hebben me geleerd om daar mee om te gaan. Ik heb door die activiteiten 

ervaringen opgedaan waar ik van heb geleerd. En ik heb door te leren nieuwe dingen mogen 

ervaren. Samen met een geweldige groep met veel diverse personen. Een ervaring die voor 

altijd bij zal blijven en die me handvatten heeft geboden die ik mee wil nemen in mijn 

toekomstige handelen als professional. Kortom, ervaringsleer.” 

 

Charlotte: “Ik vind dat meer mensen een voorbeeld moeten nemen aan Outward bound. Zij 

hebben mij tijdens de studiereis ervan overtuigd dat outdoor education werkt. Aan het begin 

begreep ik niet dat outdoor education zo groot kon zijn, maar door het te doen en te ervaren 

snap ik het nu wel. De natuur heeft iets magisch in zich, er is zoveel moois te zien en het is 

zonde dat de maatschappij waarin wij nu leven dit niet altijd ziet. Men is meer bezig met het 

voldoen aan de eisen van de buitenwereld terwijl zij zichzelf niet kunnen zijn. Ik verbaas mij 

er dan niet over dat er tegenwoordig zoveel burn-outs en depressies zijn, het leven is ook 

ingewikkeld. Het is daarom nog belangrijker dat we eerst onszelf gaan ontdekken en 

ontwikkelen om echt blij zijn met wie je bent en wie je wilt zijn voordat je anderen kunt 

helpen. Outward bound en Finland hebben mij nieuwe inzichten gegeven waar ik als persoon 

en als aankomend professional mee aan de slag kan.” 

  

Kyra: “Ik hou van de natuur, ik hou van sneeuw en wilde dolgraag een keer naar 

Scandinavië. Toen deze kans zich voordeed heb ik deze met beide handen aangegrepen. 

Ervaring op doen in Finland over het werken met jongeren in de natuur. Tijdens de week in 

Finland heb ik veel nieuwe ervaringen opgedaan. Ik heb geleerd wat belangrijk is als je met 

jongeren de natuur in gaat, namelijk dat je moet zorgen voor veiligheid. Ik voelde me tijdens 

deze week veilig genoeg om uit mijn comfortzone te gaan, daar zorgden de organisatie die 

ons begeleidde voor, maar ook de rest van de groep studenten. Ik ben zelfs in een wak 

geweest, wat ik nog nooit gedaan had. Ik weet nu zeker dat Finland nog niet van mij af is en 

dat deze week mij altijd bij zal blijven tijdens mijn werk als sociaal werker.” 

Na deze week willen wij iedereen uitdagen om eens je dagelijkse routines te doorbreken, weg 

te gaan van alle digitale invloeden en om uit je comfortzone te gaan. Het zal iedereen zeker 

ten positieve beïnvloeden. 

Klik hier voor een impressie. 
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