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Samenvatting  

Dit verslag is het eindrapport van het project Samen Buiten Leren. Het project is (of beter was) 

een samenwerking tussen drie partijen, te weten Stichting De Buitenschool, Kindcentrum De 

Kruisboelijn (Signum) en Stichting Ondernemend Onderwijs sH. Deze drie stichtingen hebben 

eind 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij het Onderwijs Innovatiefonds van de gemeente 

Den Bosch. De aanvraag is in december 2018 toegekend.  

Het project heeft verschillende tegenslagen of hobbels moeten overwinnen. Zo kan een van de 

drie stichtingen betrokken bij de uitvoering vrij snel na de start door personele problemen haar 

bijdrage aan het project niet waarmaken en haakt af. Ook heeft het project last gehad van de 

planning in kalenderjaren, zoals de subsidie van de gemeente doet, en het werken met 

schooljaren, zoals BS De Kruisboelijn werkt. Vooral het vinden van voldoende ruimte voor een 

goede afstemming in de voorbereiding en uitvoering van het project hebben hier in het begin 

onder geleden. Verder kent het project verschillende wisselingen binnen de leiding en of het 

management van de school. Vooral het wegvallen van de directie van de school heeft het 

project beroofd van een haar dragende krachten. Tot slot heeft de coronacrisis het einde van 

het project danig verstoord. Juist de maanden maart, april en mei zouden de mooiste projecten 

van Samen Buiten Leren uitgevoerd worden. Deze zijn helaas niet doorgegaan.  

In een beknopt theoretisch kader bestaat de omschrijving van buiten leren uit: Buiten educatie is 

een benadering om te leren in wisselwerking tussen ervaring en reflectie op basis van concrete 

ervaring in authentieke situaties. Het gaat dus om formeel leren met een duidelijk doel voor 

ogen dat deels binnen (vaak de voorbereiding, de nazorg en reflectie) en deels buiten de muren 

van de school zal plaatsvinden.  



Centraal in het project Samen Buiten Leren staan vijf opbrengsten.  

De eerste is het werken met of samenstellen van een sociale kaart en / of natuurkaart van de 

wijk. De mooiste en beste aanpak is door dit samen met de leerlingen te doen. Een 

verwondertocht is hiervoor uitermate geschikt.  

De tweede is het opbouwen en onderhouden van een partnernetwerk. Dit kost ook veel 

tijd en energie. Een goede taakverdeling en administratie zijn noodzakelijk.  

De derde opbrengst heeft betrekking op het bedenken, uitproberen en evalueren van tien 

goede aanleidingen en / of voorbeelden van samen buiten leren. De lessen en activiteiten zijn 

beschreven en vastgelegd op foto’s en deels op video. Verder zijn meerdere formats 

ontwikkeld en gebruikt om deze mooie lessen en activiteiten vast te leggen en te delen.  

 

 

 

De vierde opbrengst is gericht op specifieke competenties van leerlingen en leraren nodig voor 

samen buiten leren. Centraal staat de theorie van onderzoekend en ontwerpend leren. Kinderen 

worden getriggerd om op onderzoek uit te gaan of om met eigen inzichten iets te creëren. De rol 

van de leerkracht bij het onderzoekend en ontwerpend leren is anders. Veel aandacht is nodig 

voor het leren reflecteren. Reflecterend vermogen is essentieel om te leren.  



De vijfde en laatste opbrengst heeft betrekking op de communicatie en / of verspreiding van de 

opbrengsten onder andere in de vorm van een videoverslag. Naast bijna wekelijkse overleggen 

van het veranderteam op BS De Kruisboelijn over de voortgang van de uitvoering van het 

project Samen  

Buiten Leren vallen hier ook onder, grotere bijeenkomsten zoals daar zijn: de studiedagen van 

het team, denktank bijeenkomsten van Ondernemend Onderwijs, visiedagen van de school, 

netwerkbijeenkomsten van Ondernemend Onderwijs, nieuwsbrieven, de leerlingenraad van de 

school, gesprekken met IVN / natuurouders, projecten vanuit Schatkist en / of de methode Da 

Vinci, de grote Postbus, enzovoort. Al deze activiteiten horen bij deze opbrengst van 

communicatie. Het doel van al deze activiteiten is zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven aan het 

onderwerp Samen Buiten Leren. Verder is het belangrijk het onderwerp van buiten leren verder 

in de wijk en de gemeente te verspreiden. Deze zogenaamde disseminatie is belangrijk om 

nog meer aandacht te genereren voor buiten leren.  

Het rapport eindigt met een tiental aanbevelingen. Deels zijn de aanbevelingen inhoudelijk, 

deels zijn ze organisatorisch en procesmatig en deels zijn ze toekomstgericht en als 

beleidsadvies te lezen. Een van de aanbevelingen heeft betrekking op het uitgeven van een 

certificaat voor scholen die buiten lesgeven. Een certificaat kan verstrekt worden aan scholen 

die iedere leerling minimaal een keer in de week buiten les geven.  

Tot slot is het aan te bevelen om samen met meerdere scholen de opgedane ervaringen 

verder te kunnen brengen, zodat in de toekomst meer kinderen bewegend buiten kunnen 

leren. Niet alleen bevordert dit hun ondernemende en onderzoekende vaardigheden, maar 

het doet ook meer recht aan de talenten van ieder afzonderlijk kind.  

Team Samen Buiten Leren  

                                                


