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Zowel de kinderen uit Grashoek als 
de kinderen uit de Jordaan moeten 
kansen krijgen om kind te zijn en op 
een manier te leren die past bij hun 
leeftijd. Van nature doen kinderen dit 
met heel hun lijf, soms wat meer in 
hun hoofd, soms wat meer met hun 
armen, benen of buik. Ruimte is hier-
voor belangrijk. Letterlijke of fysieke 
ruimte om te bewegen, maar ook 
psychische ruimte waarin je zelf 
keuzes mag maken, op je eigen niveau 
mag werken en spelen en soms ook 
even mag rusten of verwerken.

Ordening van de omgeving
Aan een stagiaire op een basisschool werd 
gevraagd of ze niet iets kon doen aan 
de problemen op het schoolplein. Kin-
deren maakten steeds ruzie, botsten tegen 
elkaar, speelden niet ontspannen. Het 
antwoord van de school was: geef stur-
ing aan het spel van de kinderen, en dus 
bedacht de stagiaire enkele groepsspellen. 
De kinderen mochten voor ze naar 
buiten gingen, kiezen welk spel ze gingen 
spelen. Aan ieder spel waren duidelijke 
regels verbonden. De kinderen speelden 
in het begin enthousiast mee, maar na 
verloop van tijd kwamen dezelfde pro-
blemen echter terug. Ruzie over de regels, 
elkaar in de weg lopen, niet samen wil-
len spelen. Het kwam nog steeds niet tot 
ontspannen spel. De oplossing lag niet in 
het bieden van structuur aan kinderen.

Vaak zie je dat volwassenen in hun 
zoektocht naar veiligheid en zorg voor 
kinderen de omgeving zo gaan in-
richten dat deze niet meer van de 
kinderen is. Veel lokalen zijn een 
afspiegeling van de leerkracht die erin 

Verbonden met Buiten
Waar kun je kinderen in hun meest natuurlijk uitingsvorm tegenkomen? Daar waar ze vrij mogen bewegen, zelf 
hun geluidsvolume mogen bepalen, niet bang zijn dat ze iets omstoten of kapot maken, daar waar de omgeving 
uitdaagt tot ontdekken en spel. Als je kijkt naar kinderen die buiten spelen, dan zie je kinderen in hun natuurlijke 
leefwereld. Van een speelplein maken ze de wereld van een teken� lm of computerspel. Van het bos maken ze een 
spannend doolhof waar je verstoppertje kan spelen. Buiten kunnen kinderen zichzelf zijn, zijn ze verbonden met 
zichzelf, de ander en de omgeving. Deze waarde van de schoolomgeving is groot en kan nog meer benut worden 
in het onderwijs.

Leren van de omgeving
De omgeving van de school heeft een 
grote invloed op de mensen die er 
werken en leren. In veel voorbeelden 
is dit overduidelijk. Een stadsschool in 
de Amsterdamse Jordaan kent een heel 
andere cultuur dan een dorpsschool 
in het noordlimburgse Grashoek. 
Kinderen hebben op beide plekken 
in de basis dezelfde behoeften, maar 
komen met een heel andere beginsitu-
atie de school binnen. Vygotsky (1930) 
verklaarde vanuit zijn theorie op ler-
en en ontwikkeling al dat kinderen 
leren door  interactie met het milieu 
en de cultuur waarin zij opgroeien. 
De ontwikkeling van een kind is dus 
afhankelijk van de omgeving waarin 
hij leeft. Op scholen liggen er kansen 
om de omgeving van kinderen zo rijk 
mogelijk te maken, los van hun ver-
schillende thuissituaties. Een kind uit 
Grashoek kan op school leren wat de 
rijkdom van verschillende culturen 
in een land kan zijn, een kind in de 
Jordaan kan er leren dat melk echt uit 
een koe komt. 
Het is een gemiste kans dat nog veel 
schoolgebouwen en schoolpleinen 
statig en kaal zijn. Zowel psycholo-
gische (o.a. Ausubel, 1968) als neu-
rologische (o.a. Sousa, 2006) inzichten 
geven aan dat rijke, multisensorische 
leerervaringen beter beklijven dan het 
zogenaamde ‘Rote learning’ (Schunk, 
2004), oftewel het uit je hoofd leren 
van nieuwe begrippen en inzichten. 
Dit pleit voor een omgeving waar 
veel uitdaging is en  een natuurlijke 
structuur heerst, maar waar ook 
ruimte voor kinderen is om naar een 
eigen structuur te zoeken. 
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staat, niet van de kinderen die er leren. 
Zo ook de JOP ( Jongeren Ontmoe-
tings Plek) die door veel gemeentes 
voor veel geld worden geplaatst, om 
‘hangjongeren’ tegemoet te komen. 
Ze zijn zogenaamd ‘vandalisme-
bestendig’. De jongeren laten ze vaak 
links liggen en zoeken een eigen 
plekje. 
Een ander voorbeeld zijn scholen die 
werken met het concept van Reggio 
Emilia.. Ieder plek in de school kent 
zijn eigen toepassing en gebruiks-
mogelijkheden zonder dat het 
overgestructureerd is. Hierbinnen 
kunnen kinderen zich vrij bewegen. 
De buitenomgeving in deze scholen 
lijkt ogenschijnlijk wild. Vaak zijn het 
ruwe stukjes natuur met boomstam-
men om op te klimmen, natuurlijke 
barrières en hoogteverschillen met veel 
ruimte voor de natuur en de kinderen. 
Zij zoeken in de natuurlijke omgeving 
hun eigen veiligheid en uitdaging. Ze 
geven hun eigen grenzen aan. 
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Als kind woonde ik in een stad. Naast de 
l at waarin we woonden lag een braak-
liggend stuk grond. In mijn beleving 
was dit een wereld op zich waar heel het 
leven zich voltrok. Wij waren hier de 
baas. Iedere centimeter werd uitgekamd, 
elke sprinkhaan van dichtbij onder-
zocht. We bouwden ondergrondse hutten
en verstopten ons als er mensen aan-
kwamen. Ieder seizoen was een nieuwe 
ontdekkingstocht. Ik ben pas nog eens 
teruggegaan naar deze plek Inmiddels 
staat er een groot, leegstaand kantoor-
pand. De omgeving is gestructureerd 
door volwassenen en daarmee niet meer 
toegankelijk en uitdagend voor kinderen.

Verbondenheid met de omgeving
Verbinding maken met jezelf, 
anderen en je omgeving is een 
belangrijke basis die voorkomt dat 
je ontkoppelt (van Herpen, 2008). 
Ontkoppelde kinderen zijn de 
kinderen waar we ons zorgen over 
maken. De school kan een belang-
rijke rol hebben in het zorgen voor 
verbondenheid en het voorkomen 
van ontkoppeling. Het begint bij ver-
bondenheid met jezelf, wat zich al op 
vroege leeftijd uit in de hechting met 
en het vertrouwen in relatie met ver-
zorgers. Verbondenheid met de ander 
uit zich in de sociale relaties die een 
kind aangaat met ouders, familieleden 
en leeftijdsgenoten. In de context 
van dit themanummer Buiten is de 
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verbondenheid met de omgeving heel 
belangrijk. Als je jezelf verbonden 
voelt met de plek waar je leeft en 
naar school gaat zul je goed voor deze 
omgeving zorgen. Een uitdagende 
omgeving kan een positieve invloed 
hebben op het welbevinden van kin-
deren en daarmee op de kwaliteit van 
leven.

Waar kinderen op een gewoon schoolplein 
soms best moeite hebben om respectvol 
met elkaar om te gaan zie je dat dit in 
een omgeving als een schooltuin, een 
kinderboerderij of een boerderijschool 
geen enkele moeite kost. De slaplantjes 
worden met de grootste zorg en voor-
zichtigheid behandeld, want deze moeten 
nog uitgroeien tot grote kroppen. Met 
huisdieren is dit vaak ook het geval, 
omdat zij afhankelijk zijn van de goede 
zorg van mensen.

Als kinderen (mensen) zich verant-
woordelijk voelen voor hun omgeving, 
dragen ze er zorg voor. Dit blijkt uit 
vele voorbeelden, denk aan kinderen 
die meedenken bij het ontwerpen van 
een klas, school of schoolplein. Ze 
voelen zich meer thuis op deze plek 
en dragen met meer motivatie de ver-
antwoordelijkheid om deze omgeving 
te onderhouden. Jongeren die zelf in 
de wijk een hangplek hebben mogen 
maken, zullen deze niet snel kapot-
maken of bekladden. Toch wordt deze 

verantwoordelijkheid nog weinig met 
kinderen gedeeld. Meestal worden 
scholen ontworpen door teams, 
architecten en gemeentes en 
hangplekken door enthousiaste 
ontwerpers, allen met de beste 
bedoelingen. De gebruikers die het 
meest in deze omgeving zullen leven 
en werken hebben echter te weinig 
in te brengen. Hier kan nog veel 
winst gehaald worden zowel op het 
kleinste niveau in een hoek of 
klaslokaal als bij het ontwerpen van 
de schoolomgeving. Binnen in thema 

kun je met kinderen brainstormen 
over de inrichting van een hoek of 
klas. Laat ze zelf materialen verzame-
len in de school of thuis, laat ze een 
plattegrond of ontwerp tekenen en 
samenwerken aan de beste inrichting 
van de hoek. Zo word (een deel van) 
de klas echt van hen. 
Een ander mooi voorbeeld is het 
recyclingatelier op basisschool de 
Bonckert in Boxmeer. De kinderen 
zijn bij een echte milieustraat gaan 
kijken om ideeën op te doen en heb-
ben daarna zelf een milieustraat op 
school gemaakt om het afval in de 
school beter te kunnen scheiden. Een 
hele rijke en actieve leerervaring die 
kinderen bewust maakt van het belang 
van afvalscheiding en ze ook helpt om 
de in praktijk te brengen.
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DCD-hulpgids voor leerkrachten

De afkorting DCD staat voor Developmental Coordination Disorder en wordt omschreven als een motorische 
coördinatiestoornis. Met andere woorden: een kind met DCD heeft moeite om 
zijn bewegingen goed gericht, vlot en soepel uit te voeren. Vaak komt DCD 
pas op de basisschool duidelijk tot uiting. Dan worden er qua motoriek ineens 
veel meer eisen aan een kind gesteld. Bovendien valt het op dat de prestaties 
achterblijven bij de rest van de groep. 

Speciaal voor leerkrachten schreef kinderergotherapeut Eelke van Haeften het 
boek DCD-hulpgids voor leerkrachten, zodat zij leerlingen met DCD herkennen, 
begrijpen en beter met hen kunnen omgaan. 

DCD is een complexe stoornis en niet ieder kind heeft dezelfde klachten in 
dezelfde mate. Het kan voorkomen in combinatie met andere stoornissen 
zoals ADHD en autisme. Tussen de 5 tot 10% van de kinderen heeft DCD, wat 
neerkomt op gemiddeld 2 kinderen per klas!

Thuis en op school valt op dat deze kinderen, ondanks voldoende intelligentie 
moeite houden met dagelijkse vaardigheden. Dit is te merken aan allerlei 
zaken: onhandigheid met gymnastiek, slordig schrijven, spullen laten vallen, 
moeite met meespelen met vriendjes, laag tempo. DCD-kinderen zelf merken 
in de dagelijks terugkerende activiteiten dat ze het niet zo goed kunnen als ze 
zelf willen en zoals hun ouder of leerkracht van hen verwacht. Dit heeft een 
negatief zelfbeeld tot gevolg. De DCD-stoornis op zich is niet te verhelpen, 
maar met ergotherapeutische behandelingen en adviezen leert een kind zijn 
vaardigheden verbeteren. 

• een praatmeter

• een gevoelenskaart

• een praatpuzzel

• gesprekskaart

• een time-timer

• een fluister-foon

Annemarie van den Broek
Redactielid Egoscoop en docent 
Fontys PABO Eindhoven
a.vandenbroek-ab@fontys.nl
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Verbonden met Verleden, heden 
en toekomst.
Tot slot is er de verbondenheid met 
de samenleving en het grote levens-
geheel. De situaties waarin je nadenkt 
en de verbinding aangaat met de grote, 
trage, existentiële thema’s in het leven. 
Denk aan kinderrechten, armoede, 
religie en culturen, milieuvraag-
stukken. Dit zijn ook de thema’s 
waar veelbesproken onderwerpen als 
burgerschap en duurzaamheid naar 
verwijzen. Wil je kinderen de kans 
geven om zich ook hiermee ver-
bonden te voelen dan zullen ze wel 
de kans moeten krijgen om hiermee 

in aanraking te komen. Dit kan door 
het onderwijs deels plaats te laten 
vinden in de wereld buiten school. 
Omgevingsonderwijs, cultuureducatie 
en boerderijscholen zijn hier voor-
beelden van. Hier leren kinderen niet 
over het leven, maar ze participeren 
in het leven . Zij staan er middenin 
en krijgen de kans om ervaringen 
op te doen en deze te verwerken. Of 
zoals Ferre Laevers dit eens zo mooi 
beschreef: ze leren leven.

In dit themanummer Buiten van 
Egoscoop worden vele voorbeelden 
en verhalen beschreven die kunnen 
leiden tot meer verbonden kinderen. 
Kinderen die zich thuis voelen op de 
plek waar ze naar school gaan en de 
omgeving waarin ze wonen. Zowel 
op basisscholen als daarbuiten kan 
hier veel gewonnen worden. Dit 
kan leiden tot meer welbevinden en 
betrokkenheid bij ouders, leerkrachten 
en kinderen. Een mooie uitdaging 
met veel leerpotentieel! 

piraat

Deze aanbieding is geldig tot 30 april 2011. 

Korting voor lezer van Egoscoop
Het boek DCD-hulpgids voor leerkrachten kunt u als lezer van Egoscoop met korting bestellen. 
Normaal kost het € 15,00, voor u slechts € 12,50 én zonder verzendkosten! Bestel dit boek 
door een e-mail met uw gegevens te sturen naar: info@uitgeverijpica.nl o.v.v. Egoscoop.


