
Deze masterclass is bedoeld voor teams van basisscholen die willen kennismaken 
met de wijze waarop natuur op het schoolplein en in de directe omgeving van de 
school kan worden ingezet in het onderwijs aan kinderen. 

Tijdens de masterclass worden uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek naar 
de werking van natuur voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen 
toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. We verkennen 
welke natuur er op het schoolplein en in de directe omgeving van de school is. 
Aan de hand van die verkenning ontwerpt iedere leerkracht een (les)activiteit met 
natuur die direct ingezet kan worden.

Natuurinclusief onderwijs 
Masterclass •  De masterclass duurt drie uur en kan tijdens een studiedag

 op school worden verzorgd.
•  Ervaren trainers van de Outdoor Living & Learning Academy 

begeleiden de masterclass. Onze trainers zijn verbonden aan
 het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool 

Leiden en hebben brede kennis over het primair onderwijs.
•  Er wordt vooraf afgestemd waardoor de masterclass aansluit
 bij de school(omgeving).
•  Kosten voor deze masterclass: € 1.070,- 
 Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Deze scholing is ontworpen voor scholen die natuur meer willen inzetten als
kwaliteitsfactor in het onderwijs.

In een leerteam worden ontwikkelvragen rondom natuur verkend. Aan de hand 
van wetenschappelijke natuurpedagogische en didactische kennis en ervaring 
bekwamen leerkrachten zich in het ontwerpen, uitvoeren en reflecteren van 
betekenisvol en duurzaam onderwijs in en met natuur.

Natuurpedagogische & 
didactische bekwaamheid
Teamscholing

•  De school vormt een leerteam bestaande uit vijf tot zeven
 leerkrachten en een directielid met affiniteit met natuur. 
•  Er zijn gedurende een jaar vijf bijeenkomsten van drie uur op
 de eigen school. Er zijn vier tussentijdse contactmomenten.
•  Ervaren trainers van de Outdoor Living & Learning Academy 

begeleiden de scholing. Onze trainers zijn verbonden aan
 het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool 

Leiden en hebben brede kennis over het primair onderwijs.
•  Er wordt vooraf en gedurende het scholingstraject
 afgestemd waardoor de scholing aansluit bij de school.
•  Kosten voor deze scholing: € 4.695,- 
 Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Dit innovatietraject is voor scholen die natuur en duurzaamheid als speerpunten
in hun visie op onderwijs hebben opgenomen of de intentie hebben dit op te 
willen gaan nemen. Voor dit traject wordt een leerteam gevormd met leerkrachten 
en managementleden die zeer gemotiveerd zijn en eigenaarschap willen nemen 
om het onderwijs te innoveren naar OnderwijsBuiten. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn
•  Wetenschappelijke (praktijk)kennis over de werking van natuur over welzijn
 en ontwikkeling van kinderen.
•  Verkennen en verbreden van de eigen relatie en bekwaamheid met natuur.
•  Visie(vorming) op onderwijs in en met natuur.
•  Betrekken en begeleiden van het team in het innovatietraject.
•  Betrekken en begeleiden van de leerlingen en de ouders in het innovatietraject.
•  De (her)inrichting van de schoolorganisatie.
•  De (her)inrichting van het schoolplein tot een natuurrijke pedagogisch-
 didactische ontwikkelruimte.
•  Leren ontwerpen van een onderwijscurriculum in en met natuur.

OnderwijsBuiten
Innovatietraject

Werkwijze
Ieder lid van het leerteam stapt in met eigen ontwikkelvragen over het innovatie-
traject. Ook wordt verkend welke gezamenlijke ontwikkelthema’s van belang zijn. 
De inhoud van de scholing de scholing zal zijn afgestemd op deze ontwikkel-
thema’s en ontwikkelvragen. Het innovatietraject wordt begeleid door ervaren 
trainers van de Outdoor Living & Learning Academy. Onze trainers zijn verbonden 
aan het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden en hebben 
brede kennis over het primair onderwijs.

De Outdoor Living & Learning Academy biedt diverse scholingsmogelijkheden voor 
basisscholen die natuur in willen zetten ter versterking van de kwaliteit van hun onderwijs.
Mail voor meer informatie geheel vrijblijvend met olla.coil@hsleiden.nl.

PRAKTISCHE INFO

PRAKTISCHE INFO

Innovatietraject OnderwijsBuiten bestaat uit diverse
onderdelen:
•  Een meerdaags verblijf in een natuurrijke omgeving
•  Inspiratiebijeenkomsten
•  Ontwikkelbijeenkomsten
•  Werkbezoek bij inspirerende scholen
•  Netwerkvorming

Op basis van een oriëntatie wordt een plan inclusief offerte
voor het innovatietraject aangeboden. Neem voor meer 
informatie contact op met olla.coil@hsleiden.nl

PRAKTISCHE INFO


