
Het positieve effect van buiten leren op KC De Kwartiermaker. 

 

Op de netwerkbijeenkomst Samen Buiten Leren, Samen Delen op 30-10-2019 konden aanwezigen 

kiezen om deel te nemen aan een van drie workshops. 

Kim Cleijn, directeur van KC De Kwartiermaker, trapte de workshop over het positieve effect van 

buiten leren op KC De Kwartiermaker af met een korte uitleg over ‘haar’ school en over wat 

innovatief buiten leren betekent voor de school en haar leerlingen.  

Voor leerkrachten is het van belang dat ze meegaan met de leefwereld van de kinderen en daarbij 

aansluiten door middel van spel en door op verschillende plekken te leren. Ze liet een filmpje zien 

van de moestuin die de school gecreëerd heeft met haar leerlingen. In dit filmpje komen leerlingen 

aan het woord die vertellen wat het voor hun betekent dat ze in de moestuin mogen werken en wat 

ze daarvan leren. Je ziet o.a. dat leerlingen elkaar uitleggen hoe je het beste bepaalde kruiden kan 

oogsten en samen bespreken wanneer er weer nieuwe zaadjes geplant moesten worden.  

Na afloop van het filmpje vertelt Kim dat de moestuin een duidelijk effect op de kinderen heeft. Het 

leert hen over verantwoordelijkheid, samenwerken, en natuurlijk ook veel over planten en natuur.  

Uiteraard geeft een eigen moestuin niet alleen maar plezier voor de kinderen. Het kost ook 

inspanning voor de school en haar docenten. De moestuin aanleggen en de benodigde spullen 

aanschaffen kost geld en docenten hebben ook een ander soort verantwoordelijkheid om overzicht 

te houden als kinderen bezig zijn. Gelukkig heeft KC de Kwartiermakers een actieve vrijwilliger, Daan, 

die samen met de kinderen een groot gedeelte van het onderhoud in de tuin verricht.  
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Na deze inleiding van Kim en een kort groepsgesprek over de voor- en nadelen van zo’n moestuin 

mocht de groep zelf in de moestuin aan de slag gaan. De jassen en handschoenen gingen aan en de 

groep vertrok naar buiten om nu ook daadwerkelijk zelf samen buiten te gaan leren.  

 

Het eerste dat opviel was hoe groot en netjes de moestuin is.  

Vrijwilliger Daan had voor deze gelegenheid materialen neergelegd om knoflook te planten.  

Maar hoe pak je dit aan? Eerst overlegt de groep op welke manier de knoflook de grond in moet. 

Belangrijk daarbij is dat er goed wordt samengewerkt en later feedback wordt gegeven op hoe 

anderen het deden. Precies zoals de leerlingen het doen! 

 

Deze groep vond het enorm mooi en leerzaam om zelf te ervaren hoe het voelt om echt samen 

buiten te leren. Nadat alle knoflook was geplant vertrok men weer naar binnen om daar aan de 

andere groepen verslag uit te brengen. 

Dank aan Kim Cleijn voor de mooie en leerzame workshop! 

Lilia Visser 

 


