
De aarde is jouw klaslokaal
Hoog tijd om de aarde als je klaslokaal te zien en je 

onderwijs vanzelfsprekend buiten te gaan geven. 

In de minor OnderwijsBuiten leer je het! 

Wat ga je doen?
• Je wordt op avontuur gestuurd, zodat je oog & hart 

 voor de aarde vergroot, je kennis verrijkt, en je vaardig

 in en vertrouwd met buiten bent.

• Je mag bijdragen aan een interessant natuurproject.

• Je loopt stage op een OnderwijsBuiten-school; 

 een school waar vanzelfsprekend buiten onderwijs

 wordt gegeven.

• Je realiseert een meesterproef op een school met een 

verandervraag op het vlak van buiten onderwijs. 

OnderwijsBuiten
In de minor werken we aan twee thema’s: 

1. Buitenbekwaam en 

2. OnderwijsBuitenbekwaam. 

Buitenbekwaam
Je bent veel buiten en leert aardse vaardigheden zoals 

vuur maken, de weg vinden, eetbare planten herkennen, 

hout bewerken en meer natuur op het plein brengen. 

Je ontwikkelt basiskennis over de natuur, je oefent je 

zintuigen en leert zorgvuldig waarnemen. Ook leer je 

verbanden te zien tussen je eigen leven, het leven om je 

heen en de aarde. Het maakt je vertrouwd met buiten. 

Je weet wat het jou geeft en wat er te doen is.

OnderwijsBuitenbekwaam
Je raakt thuis in de kennis over het belang van natuur 

voor kinderen. Je wordt vaardig in het gebruik van buiten 

als onderwijsleeromgeving en leert de onderwijswaarden

te benoemen. Het maakt je vertrouwd met het verzorgen 

van onderwijs buiten. Je weet wat het de kinderen geeft, 

wat je hen wil leren en hoe je dit doet.

Struinend leren 
Buiten leer je anders dan binnen. Je mag struinen. De 

leerweg is meer open; ontdekkend, onderzoekend en 

ervarend. Er is ruimte om het zelf (uit) te vinden. In de 

minor maken we je vertrouwd met deze vorm van leren.

Portfolio & meesterproef
De natuur kent dag en nacht, de seizoenen, het leven is 

cyclisch. Zo kijken wij ook naar leren. Je werkt vanuit eigen 

leervragen en doorloopt een cyclisch leerproces.

We werken toe naar een meesterproef waarin je jouw 

kwalificaties Buitenbekwaam en OnderwijsBuitenbekwaam 

toont. Al jouw ervaringen, nieuwe vaardigheden en 

opgedane kennis leg je vast in een portfolio.

Buiten breng je leren tot leven
In elke klas zijn kinderen die uit het raam naar buiten staren terwijl je aan het lesgeven bent. Wat 

als je hun blik naar buiten volgt, zicht krijgt op wat er voor hen toe doet, en onderwijs maakt van 

de vragen die kinderen zichzelf stellen over de aarde? 

Leren breng je dan tot leven. Leren verbind je dan aan het doel van onderwijs. Je helpt kinderen 

zich te ontwikkelen tot volwassenen die zich thuis voelen op de aarde en er verantwoordelijkheid 

voor willen dragen.

Leerkrachten die buiten hun onderwijs verzorgen ervaren de meerwaarde van onderwijs buiten 

en spreken het verlangen uit dit meer te willen doen. Bovendien wijzen onderzoeken keer op keer 

op het belang van leren in en met natuur voor kinderen en voor de aarde. 

Onderzoeken van het lectoraat Natuur & 

Ontwikkeling Kind wijzen op het belang 

van natuur voor kinderen. In de minor

 ‘OnderwijsBuiten’ leer je hoe je deze kennis

in praktijk brengt. 

Voor wie?
Studenten van een lerarenopleiding in Nederland

of Vlaanderen.

Met wie?
Docenten Outdoor Living & Learning Academy, 

en lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind, 

Hogeschool Leiden.

Wanneer?
Semester 1 cursusjaar 2022-2023.

We hebben een introductieweek, stageweken, 

les- en stagedagen en zelfstudie.

Het precieze rooster is 1 mei 2022 bekend.

Studiepunten
30 EC

Nog een vraag of wil je mee?
Laat het weten aan Loes van ‘t Hoff

hoff.vt.l@hsleiden.nl

Minor OnderwijsBuiten
De aarde is jouw klaslokaal

https://www.hsleiden.nl/natuur-en-ontwikkeling-kind
https://www.hsleiden.nl/natuur-en-ontwikkeling-kind

