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A. Visser 

Natuuronderwijs 

in de praktijk 
De stichting School in Bos en Landschap 
te Apeldoorn organiseert en begeleidt 
natuurwerkweken voor de hoogste klas
sen van het basisonderwijs. Per jaar kan 
de stichting in totaal een 70-tal scholen 
helpen bij deze aantrekkelijke vorm van 
praktisch natuuronderwijs. Veertig van 
de zeventig werkweken worden uitge
voerd in en rond het eigen verblijf-
centrum van de stichting, "Het Wold-
huis", dat even ten oosten van Apel
doorn in het door de gemeente beheerde 
landgoed "Het Woudhuis" ligt. De 
overige dertig weken worden, gespreid 
over het gehele land, uitgevoerd in en 
rond verblijfcentra zoals jeugdherber
gen, vakantieverblijven of kampeerboer
derijen. 

Doel 
Met deze op school goed voorbereide 
werkweken wil de stichting kinderen op 
een leeftijd dat ze daartoe lichamelijk en 
geestelijk in staat zijn zelf laten ervaren 
wat het in de praktijk betekent voor een 
gezond leefmilieu te zorgen. Door het 
zelf beleven en ervaren wordt op een in
dringende manier een praktische basis 
gelegd voor het versterken van het per
soonlijk milieubesef van de deelnemers. 

Het programma voor de werkweek 
gaat steeds uit van de praktijk van het 
natuurbeheer zoals dat rond de verblijf
centra in samenwerking met de natuur
beheersinstanties wordt uitgevoerd. 
Normaal gesproken is natuurbeheer een 
vakgebied dat in het basisonderwijs niet 
op het lesrooster voorkomt. Voor het 
doel dat de stichting nastreeft biedt het 
natuurbeheer uit eigen aard echter een 
aantal aanknopingspunten die in een 
buiten de muren van de school liggende 
leersituatie uitstekend functioneren. Zo 
komen biologie, aardrijkskunde, ge
schiedenis, rekenen en taal — vormings-
en kennisgebieden die in het traditione

le onderwijs gewoonlijk als afzonderlijke 
vakken gegeven worden — tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van deze 
werkweken op een geïntegreerde manier 
aan de orde. Onderwijskundig gezien 
geeft de stichting hiermee vorm aan een 
methodische en didactische vernieuwing 
die goed aansluit bij de huidige ontwik
kelingen in het onderwijs. 

De voorbereiding 

Wanneer een school besloten heeft deel 
te nemen aan het project School in Bos 
en Landschap, organiseert de stichting 
geruime tijd voor de aanvang van de 
werkweek een programmabespreking 
met het team dat van de school uit de 
deelnemers zal begeleiden. Dit voor
overleg wordt gehouden op het verblijf-
centrum waar de klassen straks de werk
week zullen gaan beleven, zodat de leer
krachten en eventueel begeleidende ou
ders tegelijk kennis kunnen maken met 
de mogelijkheden die de accomodatie en 
de omgeving bieden. Behalve de pro
jectmedewerkers van de stichting zijn bij 
deze programmabesprekingen ook aan
wezig enkele studenten van een pedago
gische academie die — meestal via de 
betrokken school — door de stichting in 
de gelegenheid gesteld worden aan de 
werkweek deel te nemen en op deze wij
ze kennis te maken met de praktijk van 
de natuur- en milieueducatie. Voorts 
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probeert de stichting voor elke werkweek 
ook een student uit een "groene" oplei
ding (BCS-Velp, LH-Wageningen e.d.) 
als assistent-projectleider aan te trekken. 
Samen vormen zij het team dat de wer
kweek voor de kinderen tot een onverge
telijke gebeurtenis moet maken. 

Bij de programmabespreking 
wordt — rekening houdend met plaats, 
seizoen en het ter plekke gebruikelijke 
natuurbeheer — afgesproken hoe de 
werkweek zelf zal worden ingericht. 
Vandaaruit wordt nagegaan welke voor

bereiding de school, gezien haar eigen 
beginsituatie, zal moeten realiseren. De 
taken worden zo verdeeld dat zo moge
lijk alle begeleiders vooraf ook een keer 
op school komen om een deel van de 
voorbereiding te verzorgen; langs deze 
weg maken zij alvast kennis met de kin
deren en de kinderen met hen, zodat 
straks aan het begin van de werkweek 
het ijs al snel zal zijn gebroken. 

Op verzoek van de school verzorgt 
de projectmedewerker van de stichting 
meestal ook een voorlichtingsavond voor 
de ouders. Aan de hand van een dia
presentatie komen daarbij alle aspecten 
van de werkweek aan de orde. Het be
lang van deze ouderavond is dat ook de 
ouders goed bij deze gebeurtenis betrok
ken worden, en er zo aan kunnen bijdra
gen dat niet alleen de school, maar ook 
het gezin een klankbord is voor de erva
ring van de kinderen. 

De werkweek 

Eindelijk is het dan zover; bij de school 
rijdt de bus voor om de kinderen van 
hun woonplaats naar het verblijfcentrum 
te brengen. Gespannen — voor sommi
ge kinderen is het echt de eerste keer dat 
ze zonder vader, moeder, broertjes en 
zusjes van huis gaan — beginnen ze aan 
het grote avontuur. Een heuse werk
week! 

De bustocht zelf kan met wat 
voorbereiding op school al een stuk 
praktisch aardrijkskunde onderricht zijn. 
De eerste dag staat geheel in het teken 
van de verkenning. Na aankomst op het 
verblijfcentrum, bijvoorbeeld op "Het 
Woldhuis", maken ze kennis met hun 
logeeraccomodatie voor de komende vijf 
dagen, ze ontmoeten de mensen die 
daar voor hun natje en droogje zullen 
zorgen, horen wat de huisregels zijn, 
brengen hun bagage naar de slaapzalen 
en nemen zo bezit van hun huis. 

Na de eerste middagboterham 
staat er een verkenningstocht in de direc
te omgeving op het programma. Al dan 
niet begeleid door volwassenen (keuze 
van de school) lopen ze met behulp van 
speciaal voor hen ontwikkelde route
beschrijvingen langs kenmerkende en 
interessante plaatsen in hun werkterrein. 
Afhankelijk van de gekozen werkvorm 
voeren ze daarbij zelfstandig de eerste 
' 'werk"opdrachten uit. Voor het verdere 
verloop van de werkweek zal deze ver
kennende wandeling onmisbaar blijken. 

Als de projectleider 's avonds met 
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behulp van dia's nog wat verder ingaat 
op de geschiedenis van dit landschap en 
vertelt over de manier waarop het nu be
heerd wordt, komen de eerste reacties op 
hun eigen ervaringen van die middag 
los. 

Natuurbeheer 

Na een meestal woelige eerste nacht — 
en ook dat moet kunnen — gaat dinsdag 
het echte werk beginnen. Natuurbeheer 
in de praktijk! Met de plaatselijke be
heerder is afgesproken bij welke lichte 
beheerswerkzaamheden de kinderen be
trokken zullen worden. Voordat ze er 
gewapend met werkhandschoenen, laar
zen en echte gereedschappen op uit trek
ken, wordt in het verblijfcentrum niet 
alleen uitgelegd wat er precies staat te 
gebeuren, maar vooral ook waaróm dat 
werk gebeurt en waarom het daar in die 
situatie gebeurt zoals het gebeurt. Wat 

er gebeurt heet verpleging of verzorging; 
waaróm het gebeurt heeft te maken met 
de manier waarop mensen de natuur ge
bruiken en hóe het gebeurt heeft te ma
ken met een vak, een beroep, waarin 
kringlopen, voedselketens, biotopen en 
de menselijke bemoeienis daarmee een 
belangrijke rol spelen. 

In het terrein ontmoeten de kin
deren de mensen die dat beroep uit
oefenen, vakmensen die leven en werken 
in de natuur, bijvoorbeeld de bos-
arbeider. In kleine groepjes worden ze 
door hem aan het werk gezet en dat is 
dan precies waar het om gaat. Daadwer
kelijk meehelpen op de manier waarop 
de vakman dat doet; met eigen handen 
een lichte dunning uitvoeren, planten of 
natuurlijke opslag vrijstellen. Natuurlijk 
niet om produktie te maken, maar om te 
voelen, te horen, te zien, te proeven, te 
ruiken, kortom met al je zintuigen te er-

Schoolklas bezig met bosonderhoud. 
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varen wat er schuilgaat achter boeken
wijsheid over zorgen om en zorgen voor 
de natuur. 

Als het even kan worden er op 
zo'n dag drie of vier verschillende werk
methoden meebeleefd. Moe, maar altijd 
weer ongelofelijk voldaan kunnen ze aan 
het eind van de middag terugzien op 
een tot dan toe ongekende ervaring. Die 
overigens 's avonds verbreed en verdiept 
wordt met bijvoorbeeld een natuurfilm 
waarmee nog eens duidelijk gemaakt 
wordt dat er een verschil is tussen alleen 
maar "zien wat je weet" en "weten wat 
je allemaal ziet". 

Veldbiologie 

Zonder dat we daar die moeilijke namen 
voor gebruiken, gaan de kinderen op 
woensdag het terrein in om te inventari
seren en determineren. Om goed te kun
nen beheren, moet je weten wat je be
heert! Eén van de werkvormen daarvoor 
is dat de kinderen met behulp van speci
aal voor hen ontwikkelde naamzoek-
lijsten en lesbrieven met betrekkelijk 
eenvoudige opdrachten, zichzelf ver
trouwd maken met bijvoorbeeld het bos 
als levensgemeenschap. 

Op een speelse manier serieus be
zig zijn met bodem, flora en fauna. Iets 
leren doorzien van kringlopen, voedsel
ketens, vermoeden krijgen van samen
hangen tussen levende en niet levende 
natuur. 

Een enorme uitbreiding van hun 
begrippenarsenaal, profielkuil, strooisel-
laag, inspocling, uitspoeling, dekzand; 
het is daar, het kan aangeraakt, geroken 
en zelfs geproefd worden. Humus die 
naar champignons ruikt! Schimmels, 
bacteriën en bodemdiertjes die stilletjes 
hun werk doen. In die beleving is het 
niet moeilijk zelf gevolgtrekkingen te 
maken over de kwetsbaarheid van het 
natuurlijke milieu, de gevaren van ver
ontreiniging, overbemesting of uitput
ting. 

Naarmate de dag verloopt is aan 
de reacties te merken dat hun interesse 
steeds verder reikt. De bomen, de strui
ken, de varens, grassen en mossen, die 
voor wat betreft hun voedsel en vocht-
opname afhankelijk zijn van de bodem
structuur en op hun beurt weer onder
dak bieden aan insecten, vogels en vele 
andere organismen. Veldbiologie op de
ze leeftijd behoeft niet primair op fei
tenkennis gericht te worden. Belang
stelling wekken en een onderzoekende 
houding stimuleren, openen uit zichzelf 

de weg naar het verwerven van kennis en 
inzicht. 

Vrij onderzoek 

Met het vorderen van de werkweek 
neemt voor de leiding de noodzaak van 
het sturend bezig zijn af. Vanuit de op 
de voorgaande ervaring stoelende inte
resse is het mogelijk de donderdag te 
besteden aan onderzoek waarvoor de 
kinderen zelf een onderwerp kiezen en 
dat ze ook zelf organiseren en uitvoeren. 
De enige "richtlijn" is dat van de zoek-
groepjes verwacht wordt dat zij in de na
middag hun ontdekkingen in de vorm 
van een tentoonstelling aan hun mede
leerlingen presenteren. Voorzover dat in 
hun onderzoek van pas komt zijn er 
hulpmiddelen als veldkijkers, veldlou-
pes, grondboren, grondzeven, schep-
netjes c.d. beschikbaar, terwijl een klei
ne bibliotheek hulp kan bieden bij het 
opzoeken van aanvullende gegevens. 
Binnen het kader van een natuurwerk
week is een respectabele lijst van 
onderzoek-onderwerpen op te stellen. 
Van nestkastenonderzoek tot interviews 
bij de boeren in de omgeving, van hu-
musonderzoek tot diersporenonderzoek 
(dat vanwege de braakballen en vosse-
keutels favoriet is) samen met het onder
zoek naar waterkwaliteit en alles wat 
daarbij komt kijken. 

Voor de meeste leerkrachten is de
ze dag een openbaring. De zelfstandig

heid van de kinderen, de ernst waarmee 
ze hun onderzoek te lijf gaan, de inven
tiviteit waarmee waarnemingen met el
kaar in verband gebracht worden en de 
creativiteit waarmee ze hun bevindingen 
presenteren zijn dan ook hartverwar
mend. 

Landschapsbeleving 

Ongemerkt hebben de deelnemers in de 
eerste vier dagen allerlei landschaps-
indrukken opgedaan; en gros bij verken
ning en natuurbeheer, in detail "op de 

vierkante meter'' bij veldbiologie en vrij 
onderzoek. En nog weer op een heel an
dere manier bij avondspel of nachtwan
deling waarmee de woensdag werd af
gesloten of bij het stokbrood bakken 
rond de vuurkuil op donderdagavond. 

Dat het begrip "landschap" in al 
zijn abstracte ingewikkeldheid een toch 
tastbare werkelijkheid is, wordt nog eens 
benadrukt als we op de vrijdagochtend 
een excursie door de wat wijdere omge
ving maken. Hoezeer verschillen in bo
demvorming, bodemgebruik en bebou
wing een landschap bepalen laat zich in 
de streek waarin "Het Woldhuis" ligt 
goed illustreren. Een van onze land
schapsverkenningen voert vanuit de IJs-
selvallei via een geleidelijke overgang 
naar het Veluwe-massief en eindigt 
meestal op West-Europa's grootste 
zandverstuiving, het Kootwijker Zand: 
woest en ledig. 

De beleving van deze voor het be
grip van de kinderen, maar ook voor de 
meeste volwassene, gigantische zand
vlakte, gaat vrijwel altijd gepaard met 
een enorme ontlading van kennelijk nog 
lang niet verbruikte lichamelijke ener
gie. Hollen, rollen en dollen in het mul
le zand; maar toch ook gespannen aan
dacht voor dit "levende" materiaal dat 
zich, duidelijk zichtbaar aan onderstui-
vendc beplanting, nog steeds oostwaarts 
verplaatst, wat tegelijk ook aan de west
kant, aan de daar weer geleidelijk toene
mende begroeiing, te merken is. Op het 
einde van de ochtend keren we terug 
naar "Het Woldhuis" waar 's middags 
als inhoudelijke afsluiting van de werk
week nog een speurtocht door het eigen 
geworden landgoed wacht. Onderweg 
allerlei vragen beantwoorden en kleine 
opdrachten uitvoeren. Een spel met de 
opgedane ervaringen van vijf dagen 
praktisch natuuronderwijs en daarom 
toch ook weer een vormende onderwijs/ 
leersituatie. 

De werkweek is voorbij, rest nog 
de bonte avond, het afscheidsfeest. Een 
feest vol toneel, sketches, play-back op
tredens en niet zelden een kamplied 
waar dank uit opklinkt. 

De hechte band die tijdens het 
avontuur van de afgelopen dagen ont
staan is tussen kinderen en leidinggeven
den, staat borg voor gezellige uitbundig
heid. Het vertrek op zaterdagmorgen, 
de koffers vol wasgoed, de hoofden vol 
ervaringen en herinneringen, gaat dan 
ook niet zelden gepaard met het weg
pinken van een traantje. Enerzijds blij 
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weer naar huis te gaan, anderzijds toch 
al een beetje heimwee naar "He t Wold-
huis" . 
"He t Woldhuis" , leeg en stil, wacht op 
de volgende groep die maandagmorgen 
het huis weer zal vullen met gespannen 
verwachtingen. 

Na de werkweek 

Min of meer uitgerust na het week-eind, 
hervatten leerkrachten en leerlingen die 
maandag daarop weer het normale 
schoolleven. Alhoewel . . . er is natuur
lijk geen ontkomen aan, de werkweek 
heeft iets teweeg gebracht dat zijn afron
ding nog moet krijgen. Foto's, dia's, 
films en soms ook de video, plus de dag
boeken, de muurkrant en al het andere 
materiaal dat uit de werkweek is meege
komen, blijven inspireren. 

Een tentoonstelling voor de ande
re leerkrachten en medeleerlingen en 
voor de extra ouderavond, integreert de 
werkweek in de school, in de buurt of 
wijk waar die school staat. 

Vooral als een school met elkaar 
opvolgende generaties van vijfde- en 
zesde-klassers haar deelschoolwerkplan 

natuuronderwijs op deze wijze gestalte 
geeft, gaat het project School in Bos en 
Landschap uitstralen en krijgt het bete
kenis voor jong en oud. 

Jongere broertjes of zusjes zien 
reikhalzend uit naar de tijd dat zij aan 
de beurt zullen zijn. 

Het verhaal over de haftelarve die 
bij het wateronderzoek boven water 
kwam, vindt bij de buren een aandach
tig gehoor en de leerkracht die met zijn 
leerlingen de eigen omgeving van de 
school in zijn lessen wil gaan betrekken, 
vindt daarvoor gemakkelijker ruimte in 
het lesrooster. 

Ook dat is de bedoeling van 
School in Bos en Landschap. Niets 
nieuws eigenlijk, want reeds in de 17e 
eeuw zei de pedagoog Comenius: "Zo
veel mogelijk zullen we de mensen moe
ten leren dat zij niet wijs worden door 
het lezen van boeken, maar door om te 
gaan met de hemel en de aarde, met de 
eiken en de beuken. Mensen moeten de 
dingen zelf leren kennen en onderzoe
ken en niet afgaan op de verklaringen en 
waarnemingen van anderen". 

Summary 
Natute-education in practice 
The foundation 'School in woods and fields' 
organises weekly courses of outdoor nature-
education for schoolclass' of the agcgroup 
11-12 year with their classteachers. The pro-
gramm consists at first of a preparative lesson 
given still in the school, then foliowed by the 
week spent in a field centre. There the boys 
and gids learn about the geography, botany 
and zoology of the sutroundings partly by 
guided excursions ans searching games, patt-
ly by discovering and studying on their own. 
They also participate in maintenance wotk of 
the woods. For most children the couise is an 
eye-opcner for nature and nature manage
ment. 

Auke Visser 
Consulent stichting 
School in Bos en Landschap 
Bosweg 24A 
7314 AP Apeldoorn 


