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Onze namen zijn Mariska Wijers en Nicole Gloudemans. 
Wij zijn studenten vanuit de pabo te ’s-Hertogenbosch. In 
samenwerking met Kunstloc Brabant hebben wij het 
project ‘Op avontuur met Ruby, in de Maashorst’ 
ontworpen.  
 
Toen wij in gesprek gingen met de externe instantie, was 
er nog geen concreet plan. Ze hadden wel een doel voor 
ons. Het doel was het in kaart brengen van de 
kunstwerken door middel van een educatief programma. 
Er was nog geen opzet, dus het gehele project moest nog 
opgebouwd worden. Ook wilden ze geen specifieke 
kaders, maar juist vrijheid voor de kinderen. 
 
Vanuit de pabo hadden wij twee vakken die wij graag wilden verwerken binnen het project. Dat 
waren natuur&techniek en beeldende vorming. Ook wilden we rekenen en taal binnen de lessen 
terug laten komen. Dit komt voornamelijk terug binnen het bezoek aan de Maashorst.  
 

Het project 
Dit project is ontworpen voor de onder- en middenbouw van de basisschool. Binnen dit project gaan 
de kinderen aan de slag met het ontdekken van de kunstwerken in het natuurgebied de Maashorst. 
Het doel van het project is dat kinderen de gedachte achter de verschillende kunstwerken te weten 
komen. Hierdoor proberen wij kinderen te motiveren meer te laten nadenken over natuurgebieden 
en het belang van de natuur.  
 
Tijdens de verschillende lessen gaan kinderen aan de slag met het ontdekken van het natuurgebied 
de Maashorst. Hier hebben een aantal kunstenaars kunstwerken geplaatst. De kunstwerken zijn een 
uiting van verschillende soorten situaties die zich voordoen binnen het natuurgebied. Zo staat er 
bijvoorbeeld een ossenkop in de vorm van een masker. Wanneer je door het masker heen kijkt, kun 
je na 50 meter pas iets zien. Dit is namelijk ook de afstand waarop ossen je pas kunnen zien. Hierdoor 
worden bezoekers van het natuurgebied bewust van eigenschappen van de verschillende bewoners 
van de Maashorst. Binnen ons project willen wij de kinderen laten ervaren waarvoor de kunstwerken 
dienen.  
 
Aan de hand hiervan willen wij kinderen zelf ook inspireren om een kunstwerk te laten ontwerpen en 
bouwen. Dit willen wij laten doen aan de hand van de verzamelden natuurproducten. Hierdoor 
recyclen we direct spullen die anders zouden vergaan in het bos. Ook hoeven we hierdoor geen extra 
‘bomen’ te gebruiken voor het papier dat we anders nodig zouden hebben.  
 
De samenwerking met de externe instantie was erg fijn. We hebben veel contactmomenten gehad. 
Hieruit kregen we fijne tips van onze contactpersoon Annemiek. Wij bespraken bijna iedere week 



hoe ver we waren, waar we tegenaan liepen en wat wij nog nodig hadden en/of misten. Dit 
bespraken wij met elkaar. Annemiek gaf ons veel goede tips die wij binnen ons project hebben 
kunnen toevoegen en aanpassen.  
 
Mariska heeft binnen haar stageklas een mini uitvoering van het gehele project uitgevoerd. Hierbij 
heeft ze een korte intro gedaan, om alvast kennis te kunnen maken met het natuurgebied. Hier 
kwam de ontdektas van toepassing. Aan de hand hiervan is er een gesprek gevoerd waarbij ze 
bespraken wat hen opviel aan het natuurgebied, en zijn de leerlingen erna zelf het natuurgebied 
gaan ontdekken via digitale tools.  
 
Hierna zijn de kinderen in contact gekomen met de kunstwerken, dit door middel van 
beeldmateriaal. Aan de hand hiervan gingen de kinderen samen brainstormen over het maken van 
een nieuw kunstwerk, dit had Ruby aan hen gevraagd. Hiervoor kregen de kinderen de tijd om een 
schets te maken van een ontwerp. Door gebrek aan tijd, kon er geen ruimte meer gemaakt worden 
voor het bouwen van het kunstwerk. Hiervoor is wel veel tijd vrijgemaakt binnen het project.  
 
Nicole heeft het project niet kunnen uitvoeren. Dit kwam doordat zij midden november geopereerd 
is. Hierdoor was zij een tijd niet aanwezig op stage. Wel vond zij het heel erg belangrijk dat zij dit 
gehele project vol passie volledig zou kunnen uitvoeren op stage. Hiermee wilde ze beginnen na de 
kerstvakantie. Dit kon helaas niet doorgaan door de lockdown.  

 

De opbrengsten 

De opbrengst voor scholen en leerlingen in de omgeving van de Maashorst is een innovatief 
educatieplan met betrekking tot de natuur vanuit de naaste omgeving. De les is gecombineerd met 
kunst, rekenen en taal waardoor er veel educatie in de lessenreeks plaatsvindt. Leerlingen kunnen 
zichzelf sturen naar waar hun interesse ligt en hebben zo regie over hun eigen leren. In de 
middenbouw komen digitale vaardigheden verwerkt in opdrachten aan bod waardoor leerlingen 
leren omgaan met het verwerven van informatie middels deze functie om dit in te zetten voor hun 
eigen ontwerpplan.  

Voor Nicole’s eigen ontwikkeling, is zij erg gegroeid in het ontwikkelen van een eigen lessenproject. 
Zij vond het erg leuk om een educatief programma neer te zetten waar kinderen ook veel eigen 
inbreng zouden hebben. Soms was het wel erg lastig om deze vrijheid niet te veel te kaderen. Hierin 
hebben we binnen ons project naar haar mening een goede afwisseling en combinatie gemaakt. 
Omdat zij het project nog niet geheel heeft kunnen uitvoeren, wil zij dit graag volgend jaar in de 
afstudeerfase gaan doen. Hierdoor kan zij zien hoe het zichzelf dan ook echt daadwerkelijk vormt in 
de praktijk.  
 
Voor Mariska’s eigen ontwikkeling, is zij erg gegroeid in het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs. 
Met name het toepassen van storytelling en het betrekken van externe instanties heeft haar laten 
zien wat de verbeteringen zijn tegenover een methode les. De samenwerking met de instantie heeft 
haar laten inzien dat goed overleg zeer belangrijk is om voor iedere partij om tot een juist 
eindresultaat te komen. Ze heeft een klein deel van de lessenreeks uitgevoerd, en hieruit het inzicht 
verkregen dat je via de uitvoering pas echt goed kunt zien of het ontwerp goed in elkaar zit en tot het 
juiste doel uitkomt, en waar de verbeterpunten liggen.  



 
Contact: 

Wil je meer weten over ons project, neem dan contact op via: 

m.wijers@student.fontys.nl 

n.gloudemans@student.fontys.nl 
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