Verbonden met Buiten
Door: Annemarie van den Broek

W

aar 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 tekenilm 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.
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over maken. De school kan een belang-

Dit blijkt uit vele voorbeelden, denk

kent zijn eigen toepassing en

rijke rol hebben in het zorgen voor

aan kinderen die meedenken bij het

gebruiksmogelijkheden zonder dat het

verbondenheid en het voorkomen

ontwerpen van een klas, school of

overgestructureerd is. Hierbinnen

van ontkoppeling. Het begint bij

schoolplein. Ze voelen zich meer thuis

kunnen kinderen zich vrij bewegen. De

verbondenheid met jezelf, wat zich al

op deze plek en dragen met meer
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veiligheid en uitdaging. Ze geven hun

is de verbondenheid met de omgeving

worden scholen ontworpen door teams,

eigen grenzen aan.
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deze plek Inmiddels staat er een groot,

boerderijschool geen enkele moeite
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De keuze van de auteur
Alle artikelen die ik voor Egoscoop mocht schrijven
waren een feest, net als de weg naar de artikelen
toe. Het leidde altijd tot nieuwe inzichten, mooie
redactietafels, gesprekken met interessante mensen
of het bezoeken van prachtige onderwijsplekken. Toch
was het themanummer Buiten voor mij heel bijzonder.
Altijd al wilde ik iets met het thema schoolomgeving
en buitenspel in de context van het ErvaringsGericht
Onderwijs. Met Kees Both als gastredacteur, een
echte expert op dit terrein, konden we dit thema eens
stevig aanzetten. Waarom raakt het mij zo? Ik ben
vanaf mijn jongste levensjaren al een echt buitenkind.
Altijd buiten, met beestjes en plantjes, geboeid door
de wonderlijke natuur, door de magie van evolutie en
geraakt door de schoonheid van wilde en ongerepte
landschappen. Binnen het denken van Meervoudige
Intelligentie zouden ze me ‘natuurknap’ hebben
genoemd, maar ik omschrijf mezelf liever, net als Ferre
Laevers, als een vitalist. In de context van onderwijs
is de buitenomgeving vaak slechts een omgeving
om te recreëren, stoom af te blazen, te ontspannen.
In de school wordt ‘geleerd’. Naar mijn idee zou het
andersom beter zijn. Buiten, ‘in het leven’ leer je en
soms ga je even naar binnen om bij te komen, te

Annemarie van den Broek is docent op Fontys Hogeschool

verwerken of te ontspannen. Daarom kies ik voor

Kind en Educatie en geeft daar het vak Pedagogiek,

dit artikel met de koppeling naar het themanummer

Psychologie en Onderwijskunde. Haar focus in het vak ligt

Buiten, jaargang 15 nummer 3.

met name op innovatie in (basis)onderwijs. Dit is zichtbaar in
haar voorzitterschap van een Fontysbreed innovatienetwerk
(http://fontys.nl/ifontys/). Annemarie is projectleider van
Schoollab: een lab voor (basis)onderwijs waarin kinderen,
leerkrachten, studenten, docenten en onderzoekers
experimenteren met alles wat het onderwijs beter kan maken.
(http://schoollab.ifontys.nl/). Wat Annemarie opvalt is dat
zij bij het nadenken over nieuwe ontwikkelingen heel vaak
terugkomt bij de principes van het E.G.O. Het is en blijft een
concept van deze tijd!
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