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als straten gaan praten … 
De renaissance van 
omgevingsonderwijs 

Maak kennis met het nieuwe buzzwoord in het basisonderwijs: outdoor 
education.  Verschillende vormen van buitenonderwijs zijn in opmars 
waarvan omgevingsonderwijs, natuurklassen, buitenspel en outdoor 
education (vrij vertaald als openluchtonderwijs) er enkele zijn1. In dit 
artikel willen we dieper ingaan op omgevingsonderwijs en willen we 
een didactische cd-rom voorstellen die leerkrachten ondersteunt om 
omgevingsonderwijs kwaliteitsvol in te zetten.

1. Wat is omgevingsonderwijs?

In Vlaanderen is omgevingsonderwijs ondergebracht 
onder het leergebied wereldoriëntatie. Voor het 
Vlaamse Ministerie van Onderwijs verwerven 
kinderen via “‘wereldoriëntatie’ (wereldoriënterend 
onderwijs) (…) kennis en inzicht in zichzelf, in 
hun omgeving en in hun relatie tot die omgeving, 
verwerven zij vaardigheden om in interactie 
te treden met die omgeving en worden zij 
gestimuleerd tot een positieve houding ten aanzien 
van zichzelf en hun omgeving2.”

We tellen maar liefst vier keer het woord 
‘omgeving’. Maar over welke omgeving gaat het 
dan precies? Het begrip ‘omgeving’ moet hier in 
een ruime betekenis worden begrepen. Het verwijst 
zowel naar de fysieke als de sociale en culturele 
omgeving van de kinderen.
1 Fysieke omgeving: alle fysieke elementen die 
aanwezig zijn in de omgeving van het kind: straten, 
gebouwen, landschapselementen, enz.
2 Sociale omgeving: alle sociale elementen die de 
omgeving van het kind typeren: de sociale klasse, 
de leefgemeenschap, de taal, enz.
3 Culturele omgeving: alle culturele elementen 
die aanwezig zijn in de omgeving van het kind: 

bibliotheek, kerk, cultureel centrum, sportdienst, 
enz.
Als leerkracht is het dus zaak om rekening te 
houden met deze drie vormen van omgeving in 
de leefwereld van het kind. Sinds enkele jaren 
wordt er weer expliciet aandacht besteed aan 
omgevingsonderwijs. Dat is hoofdzakelijk op 
vraag van het onderwijsbeleid. Het beleid vindt 
het belangrijk dat er opnieuw aandacht wordt 
geschonken aan omgevingsonderwijs, want dat 
verhoogt de betrokkenheid van de leerlingen. En 
als de leerlingen betrokken zijn, dan verhoogt dat 
steevast ook het leerrendement. Door directe 
waarneming ontstaat een betere begripsvorming 
en wordt een juistere basis gelegd voor verdere 
verwerking. Daarnaast ervaren kinderen een band 
met de omgeving waardoor het hen ook geen 
moeite kost om er bijvoorbeeld respectvol mee om 
te gaan. Via omgevingsonderwijs krik je m.a.w. het 
waarde(n)volle/sociale karakter van wereldoriëntatie 
op. 
Betrokkenheid en participatie vormen onder meer 
de basis van goed onderwijs. Scholen krijgen dus 
de opdracht om omgevingsonderwijs te integreren 
in hun lessen. Een middel daartoe is het maken van 
een omgevingsboek. In inspectieverslagen komt die 
vraag meermaals terug. 

1 Allegaert, J., “Outdoor education”, 3de Dag van de Vakdidactiek. Geïntrigeerd door vakkenintegratie?, 23 april 2013, Museum 
voor Natuurwetenschappen, Brussel.
2 Leerplan Wereldoriëntatie (2010), VVKBaO.
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‘De historische littekens, 
JHRJUDÀVFKH�NHQPHUNHQ�HQ�
QDWXXUNXQGLJH�IHQRPHQHQ�
in de nabije en verdere 
VFKRRORPJHYLQJ�ZRUGHQ�QRJ�
WH�ZHLQLJ�V\VWHPDWLVFK�EHQXW�
als uitgangspunt van leren 
HQ�ELM�KHW�YHUUXLPHQ�YDQ�
de referentiekaders van de 
leerlingen.’

‘De leraren plannen af en toe HHQ�OHHUZDQGHOLQJ�RI�XLWVWDS�LQ�YHUEDQG�PHW�KHW�WKHPD��'H�PRJHOLMNKHGHQ�XLW�GH�QDELMH�
RPJHYLQJ�]RXGHQ�LQ�GLW�YHUEDQG�QRJ�PHHU�V\VWHPDWLVFK�HQ�
LQ�VDPHQKDQJ�NXQQHQ�EHQXW�ZRUGHQ�RS�EDVLV�YDQ�HHQ�
RPJHYLQJVERHN�]RDOV�KHW�
leerplan suggereert.’

‘De frequentie van de 

organisatie van leeruitstappen 

LQ�GH�QDELMH�HQ
�UXLPHUH�

RPJHYLQJ�LV�Z
LVVHOHQG��

De school beschikt niet 

RYHU�HHQ�RPJH
YLQJVERHN�

ZDDULQ�LQWHUHVV
DQWH�VLWHV�HQ�

DUWHIDFWHQ�LQ�G
H�RPJHYLQJ�

JHwQYHQWDULVHH
UG�ZRUGHQ�·

¶1LHW�DOOH�WHDPOHGHQ�EHVHIIHQ�GH�PHHUZDDUGH�YDQ�HHQ�RPJHYLQJVERHN�GDW�PD[LPDOH�PRJHOLMNKHGHQ�ELHGW�RP�ZHUHOGRULsQWDWLH�QDXZ�DI�WH�VWHPPHQ�RS�GH�ORNDOH�RPJHYLQJ�HQ�GH�HLJHQ�VFKRROFRQWH[W�·

Er zijn scholen die werk maken van een 
omgevingsboek. Als je ‘omgevingsboek’ googelt, dan 
kan je verschillende (digitale) omgevingsboeken van 
basisscholen raadplegen. Ook de provincies zien het 
belang in van omgevingsboeken om de eigen omgeving 
te promoten. Zo ontwikkelt de onderzoeksgroep 
Erfgoededucatie van VIVES campus Tielt momenteel 
een digitaal omgevingsboek op vraag van ’t West-
Vlaamse Hart en in samenwerking met de erfgoedcel 
Bie en Radar voor de negen gemeenten van de regio 
Roeselare. Wie niet onmiddellijk de tijd en ruimte heeft 
om een omgevingsboek op te stellen, kan ook een 
beroep doen op de cd-rom ‘Als straten gaan praten’ die 
de onderzoeksgroep Erfgoededucatie aanbiedt, maar 
daar gaan we in punt 3 en 4 dieper op in.

2. Vanwaar die plotse interesse in 
omgevingsonderwijs?

Leerkrachten worden dus steeds meer gestimuleerd 
om de eigen omgeving in te zetten in hun lespraktijk. 
Deden leerkrachten dat dan vroeger niet? Natuurlijk 
wel. Vroeger waren er buiten taal, wiskunde en 

godsdienst geen handboeken voor leerkrachten. 
Leerkrachten konden dus eigen projecten op 
touw zetten om wereldoriëntatie te organiseren. 
Deeldomeinen binnen het vak zoals geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuurkennis en verkeer werden 
vaak buiten de klas aangeleerd. Door de eigen 
schoolomgeving te verkennen werden bepaalde 
leerdoelen bereikt. Maar door de jaren heen werd 
het vak wereldoriëntatie ruimer. Actualiteit kwam er 
bij en nog later werden ook mens en maatschappij 
en nog andere deeldomeinen toegevoegd. Op 
een bepaald moment zijn uitgeverijen dan ook 
begonnen met handboeken te maken voor het 
vak wereldoriëntatie om leerkrachten de nodige 
ondersteuning te bieden bij de veelgevraagde 
eindtermen die leerlingen moesten behalen. Het 
aanbod van de verschillende handboeken zorgde er 
deels voor dat leerkrachten minder ruimte vonden 
om aan lokaal omgevingsonderwijs te doen. In die 
handboeken kwamen immers doelen aan bod die in 

h
er

in
n
er

in
gs

ed
u
ca

ti
e

¶6FKROHQ�
ZRUGHQ�D

DQJHVSRR
UG�

RP�HHQ�R
SOLMVWLQJ�W

H�PDNHQ�

YDQ�DOOHUK
DQGH�PRJ

HOLMNH�

locatiegebonden leerinhouden 
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klaspraktijk.’ 

Citaten uit inspectieverslagen.
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heel Vlaanderen bereikt konden worden. Daardoor 
kwamen de lokale omgevingselementen minder 
aan bod. Sommige leerkrachten doen uiteraard nog 
steeds aan omgevingsonderwijs, maar voor enkele 
jaren werd omgevingsonderwijs in een vergeethoekje 
gedrukt. 
Daarnaast is het ook een gegeven dat leerkrachten 
niet langer onder de eigen kerktoren lesgeven. 
Vroeger was het zo dat leerkrachten vaak woonden 
en lesgaven in het dorp waar ze waren opgegroeid. 
Door die sterke verbondenheid met het dorp hadden 
die leerkrachten veel kennis verworven over de lokale 
omgevingselementen. Door de toenemende mobiliteit 
wonen leerkrachten vandaag steeds minder in het 
dorp waar ze lesgeven waardoor die verbondenheid 
met de lokale omgeving er niet is. 
Verder is er ook het grootschalig peilingsonderzoek 
van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs 
en Vorming (AKOV) van 2011 bij leerlingen in 
de lagere school. Het AKOV wilde voor het vak 
wereldoriëntatie nagaan in welke mate Vlaamse en 
Brusselse leerlingen de eindtermen bereiken en in 
welke mate de leerplandoelen makkelijk gerealiseerd 
worden. Binnen wereldoriëntatie werden de 
domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik 
onder de loep genomen.

Laten we enkele opvallende resultaten3 van naderbij 
bekijken. Bij persoonlijke tijd was er een goed 
gebruik van kalender en agenda, konden eenvoudige 
tabellen goed gelezen worden en werd de tijdsduur 

van vertrouwde activiteiten goed geschat. De 
hindernissen waren het combineren en selecteren 
van informatie, het selecteren van vereiste informatie 
en het gebruik van de tijdslijn. Bij historische tijd 
was er al een zeker historisch bewustzijn verworven, 
maar knelde het schoentje onder meer bij het werken 
met een (historische) tijdsband. Bij oriëntatie en 
kaartvaardigheid verliepen elementaire opdrachten 
met kompas, atlas en eenvoudige kaarten goed, 
alsook het inschatten van afstand, behalve het exact 
berekenen van afstand (lijnschaal/breukschaal). 
Bovendien bleek de topografische kennis van 
de wereld, Europa en België soms beperkt. Bij 
ruimtegebruik, verkeer en mobiliteit ten slotte 
herkenden leerlingen voldoende landschapselementen 
en –kenmerken en konden ze zeer eenvoudige routes 
met het openbaar vervoer uitstippelen. Het maken van 
complexe, realistische reisplannen met het openbaar 
vervoer lukte hen niet en ze hadden onvoldoende 
zicht op de relatie tussen mens en omgeving. Naast 
deze peiling was er ook een praktische proef waarin 
het werken met informatiebronnen (boek, krant, 
cd-rom, internet …) getest werd. Daaruit bleek dat 
91 % eenvoudige informatie vindt, maar dat het 
interpreteren of afleiden uit informatie moeilijker 
ligt alsook het combineren en verbanden leggen 
tussen bronnen. Deze peiling toont duidelijk aan dat 
er nog ruimte voor verbetering is. Na mondelinge 
bevraging bleek bovendien dat Vlaamse leerkrachten 
een handboek gebruiken bij het opstellen van 
lesdoelen WO, kiezen van lesinhouden WO en 

Bron: Agentschap voor Kwaliteitszorg in 
Onderwijs en Vorming

3 Denys, A., “Peilingsonderzoek WO”, 3de Dag van de Vakdidactiek. Geïntrigeerd door vakkenintegratie?, 23 april 2013, Museum 
voor Natuurwetenschappen, Brussel.
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opstellen of kiezen van evaluatievragen WO, en dus 
niet het leerplan of de eindtermen. Verder kwam er 
naar voren dat leerlingen zelden mee mogen kiezen 
waarover zij meer willen weten, dat 68 % van de 
leraren (bijna) nooit een uitstap maakt naar een 
museum, dat 61 % (bijna) nooit op onderzoek gaat 
in de schoolomgeving en dat meer dan 50 % (bijna) 
nooit als huiswerk vraagt aan de leerlingen om een 
krant te lezen, illustraties te zoeken of info te gaan 
vragen. Wanneer we deze paragraaf in ogenschouw 
nemen, hoeft het niet te verwonderen dat de 
onderwijsinspectie strenger toeziet op het al dan niet 
inzetten van omgevingsonderwijs.

3. Hoe omgevingsonderwijs kwaliteitsvol 
inzetten?

Omgevingsonderwijs moet vandaag een andere 
invulling krijgen dan enkele jaren geleden. Dat 
heeft onder meer te maken met de nieuwe taak van 
het onderwijs. Vroeger was het onderwijs vooral 
op kennis gericht. De leerlingen moesten kennis 
verwerven over de eigen omgeving. De producten 
van het leerproces stonden centraal. Het kind moest 
kunnen antwoorden op de vraag: wat is het? De 
leerkracht nam de leerlingen bijvoorbeeld mee naar 
de plaatselijke kerk, gaf er uitleg over en het kind 
moest die kennis kunnen reproduceren. Vandaag is 
die aanpak niet langer heiligmakend. Vandaag heeft 
de samenleving een grondige evolutie doorgemaakt 
en het onderwijs heeft zich mee aangepast. Er 
wordt vandaag niet meer louter gefocust op kennis, 
maar veeleer op vaardigheden. De leerling dient 
zelf kennis te verwerven, het mag hem niet zomaar 
gezegd worden. De leerling moet zelf op onderzoek 

gaan. Bij deze vorm van onderwijs staan de 
leerprocessen centraal. Hoe leer ik? En wat betekent 
de opgedane kennis voor mij? Hoe interpreteer ik 
die kennis? Die vaardigheden zijn vandaag cruciaal 
om goed te functioneren in de maatschappij zoals 
we die vandaag kennen. De onderzoeksgroep 
Erfgoededucatie heeft een didactische cd-rom 
ontwikkeld die rekening houdt met die vaardigheden 
die getraind worden via het onderwijs. 
De cd-rom focust op omgevingsonderwijs, maar 
als we het hebben over de eigen omgeving, dan is 
het ook logisch dat er ook aandacht wordt besteed 
aan erfgoededucatie. Het lokale erfgoed wordt 
meegenomen in de cd-rom, want hoe de eigen 
omgeving er nu uitziet, is het resultaat van wat er 
allemaal in het verleden is gebeurd. De sporen uit 
het verleden die in het heden te vinden zijn, komen 
aan bod op deze cd-rom. Binnen de verschillende 
domeinen van wereldoriëntatie hebben we dus 
linken gezocht met erfgoededucatie. Op die manier 
beogen we ook een geïntegreerde manier om aan 
erfgoededucatie te doen.

4. De cd-rom ‘Als straten gaan praten’

Zoals hierboven reeds geschetst speelt de eigen 
omgeving een belangrijke rol in het leerproces 
van het kind. Nochtans is het niet zo makkelijk 
om de schoolomgeving en de leerinhouden op 
elkaar af te stemmen. De cd-rom ‘Als straten 
gaan praten’ is een instrument om aan die 
uitdaging tegemoet te komen in de tweede en 
derde graad van het basisonderwijs. De cd-rom 
bestaat uit verschillende modules. Hoewel elke 
module van de cd-rom focust op één domein - 
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natuur, tijd, ruimte, techniek, taal - is de aanpak 
vakoverschrijdend. Er komt taal, wiskunde, WO 
en muzische vorming aan bod. De cd-rom kan 
ingezet worden voor klassikaal onderwijs met het 
smartboard, voor partnerwerk met een pc of in 
de pc-klas en voor hoekenwerk aan de pc. Er zijn 
twee ingangen – ‘koffers’ –, één voor de leerlingen 
en één voor de leerkracht. Bij de koffer leerkracht 
staat telkens de bedoeling van de module, 
de eindtermen, de lesdoelen, de begeleiding, 
achtergrondinformatie, werkbladen en bronnen. 
De modules bevatten voor de leerling telkens 
een inleidend filmpje met een probleemstelling. 
De cd-rom leidt de leerlingen via opdrachten tot 
de oplossing van het probleem. De opdrachten 
maken gebruik van inhouden die te vinden zijn 
op digitale databanken, websites van organisaties 
én natuurlijk van de elementen die aanwezig zijn 
in de eigen schoolomgeving. De leerling moet 
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zijn weg vinden in heel wat informatie, maar er 
worden voldoende stappenplannen aangereikt. De 
informatievaardigheden waarop in de vernoemde 
AKOV-peiling slecht werd gescoord, worden dus 
gestimuleerd. De leerling moet leren omgaan met 
verschillende bronnen op het internet. Belangrijk 
daarbij is dat hij leert hoe hij selectief moet 
zoeken, maar ook hoe hij info moet selecteren 
en interpreteren. Ook voor de leerkracht zijn 
die bronnen interessant. Leerkrachten zullen 
die bronnen leren kennen en kunnen die dan 
inzetten voor verschillende onderwijsdoeleinden. 
Elke opdracht op de cd-rom begint achter de 
computer, maar leidt de leerling naar buiten in 
zijn buurt om zaken te ontdekken die vroeger 
altijd verborgen bleven. Via open opdrachten 
wordt hij uitgenodigd om een actieve rol op te 
nemen (reporter, gids, cartograaf, enz.) en  om op 
een actieve en creatieve manier met de dingen 
uit de omgeving om te gaan. Op die manier 
ontstaat een nieuw product: een gidsenboekje, 
een verhalenwande ling, een dialectkaart, een 
geadopteerd stukje natuur, enz. Er is ook een 
module die focust op mediavaardigheden. De 
doelstellingen zijn gelinkt aan mediawijsheid, 
er wordt aandacht besteed aan het gebruik van 
moderne media: camera, podcast, fototoestel, 
enz. maar de module biedt tegelijk ondersteuning 
bij de opdrachten binnen de andere modules. De 
cd-rom is onmiddellijk inzetbaar in de klas en is 
toepasbaar op elke gemeente. 
Hieronder vind je een screenshot van één van de 
opdrachten:
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Slot

Het onderwijsbeleid zet omgevingsonderwijs 
steeds meer op de agenda. De cd-rom ‘Als straten 
gaan praten’ is een instrument dat leerkrachten 
kan ondersteunen om omgevingsonderwijs via 
actieve werkvormen in de praktijk toe te passen.  
De cd-rom staat garant voor een kwaliteitsvol 
omgevingsonderwijs en voor een geïntegreerde 
aanpak van erfgoededucatie. We hopen dan 
ook dat deze cd-rom zijn weg zal vinden in het 
basisonderwijs. Tot slot willen we eindigen met een 
citaat van onderwijsspecialist Kris Van den Branden 
die een geïntegreerde aanpak van wereldoriëntatie 
sterk toejuicht:

‘een geïntegreerde aanpak binnen een 
wereldoriënterende context biedt heel veel 
mogelijkheden om schotten af te bouwen en muren 
te slopen: tussen vaardigheden en kennis, tussen 
verschillende disciplines, tussen de thuiswereld van 
de leerlingen en de schoolwereld, tussen voorkennis 
en nieuwe kennis. Bovendien ontstaan er zo heel 
wat kansen om zinvolle, interessante inhouden en 
onderwerpen aan te bieden, en veel energie-tot-leren 
bij de leerlingen te doen ontvlammen.’

Matthias Lefebre,
docent VIVES Tielt
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9HHUOH�'DXFK\��H
HQ�MXI�XLW�KHW�YLH

UGH�OHHUMDDU��JHWX
LJW�

RYHU�KDDU�HUYDULQ
JHQ�PHW�GH�FG�UR

P�

�� YHUJW�DOV�OHHUNUD
FKW�ZHO�ZDW�WLMG�R

P�DOOHV�WH�

overlopen en voor te bereiden, maar zeker de moeite 

waard!
�� OHHUOLQJHQ�OHUHQ�

KHHO�YHHO�ELM��NDD
UWHQ�RS]RHNHQ��

IRWR·V�QHPHQ��YUR
HJHU�HQ�QX����

�� GH�OHHUOLQJHQ�]LMQ
�YRRUWGXUHQG�DFW

LHI�EH]LJ��FRPSX
WHU��

op stap in de gemeente, opzoeken ...

�� JHHIW�RRN�YHHO�UX
LPWH�RP�GH�OHHUO

LQJHQ�WH�ODWHQ�

samenwerken

�� alles wordt telkens teruggekoppeld naar de eigen 

JHPHHQWH��QDXZ
�DDQVOXLWHQG�ELM�

GH�OHHIZHUHOG�YD
Q�GH�

kinderen dus

�� DDQWUHNNHOLMN�PH
W�GH�YHUKDDOWMHV��

OHHUOLQJHQ�ZRUGH
Q�

uitgedaagd

�� leuke en nuttige werkbladen

�� leuke cd-rom om mee te werken, gebruiksvriendelijk 

YRRU�OHHUNUDFKW�
HQ�OHHUOLQJ

�� DOV�OHHUNUDFKW�RR
N�PRJHOLMN�RP�]H

OI�QRJ�]DNHQ�ELM�W
H�

brengen
�� DIJHEDNHQGH�OXLN

HQ��GH�OHHUNUDFK
W�NDQ�KHW�DDQSDV

VHQ�

naar eigen voorkeur/klas/gemeente/ ...

Wil je deze cd-rom in je klas 

gebruiken? Dat kan!

De cd-rom is verkrijgbaar 

voor 5 EUR. Stuur een 

mailtje naar
info.tielt@vives.be.

4 http://duurzaamonderwijs.com/lees-het-manifest-duurzaam-
onderwijs/, reactie op visietekst Duurzaam onderwijs, 
geraadpleegd op 15 juli 2013.


