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 Outdoor education: visietekst (deel 2)      
            

 
 

 

Duurzame ontwikkeling 

Duurzame ontwikkeling is "ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het  

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” 

Het komt er dus op neer dat we toch maar beter opletten met de manier waarop we omgaan met onze 

aarde en haar reserves. Anders is de kans groot dat toekomstige generaties daar de rekening voor  

betalen (bijv. klimaat, biodiversiteit, vervuiling, watertekort...) 

 

 

Duurzame ontwikkeling speelt langzamerhand een rol in onze maatschappij. Dit vraagt om een 

verandering in ons denken en handelen. 

Het onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. 
0penluchtonderwijs kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren, omdat het kinderen dichterbij hun 

natuurlijke leefomgeving brengt en daarmee de waarde van een vitale natuurlijke leefomgeving 

duidelijk maakt. Bij dit soort onderwijs komt men in direct contact met de omliggende omgeving, wat 

ons in staat stelt om te zien op welke manier we verbonden zijn met de natuur. En als we ons daarvan 

bewust zijn, dan zullen we ook sneller beseffen dat als we onherstelbare schade aan onze aarde 

aanbrengen dat ook gevolgen zal hebben voor onze eigen gezondheid en ons welzijn en die van de 

volgende generaties. 

" We moeten kinderen weer in contact zien te brengen met de natuur. Dit is noodzakelijk, niet alleen 

omdat we de natuur als mooi ervaren of het belang inzien van natuurbehoud, maar evenzeer omdat 

we er voor wat betreft onze geestelijke en lichamelijke gezondheid van afhankelijk zijn. 
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Bovendien staat het welzijn van de aarde zelf op het spel. De wijze waarop kinderen omgaan met 

de natuur en de manier waarop zij op hun beurt hun kinderen weer zullen opvoeden, is bepalend 

voor hoe onze steden, onze huizen en ons dagelijks leven er zullen uitzien."  

 
OVERTUIGD? Argumenten in overvloed. 

Intussen is heel wat onderzoek gevoerd naar de invloed die openluchtonderwijs op de ontwikkeling van 

kinderen zou hebben. Het welbevinden van kinderen zou positief beïnvloed worden. Dat is niet eens zo 

verwonderlijk. 

 
"Wat wij als leuke ervaringen uit onze kindertijd nog weten (en genietend navertellen), zijn 

trouwens vaak de momenten waarbij we buiten zaten, om kampen te bouwen, parfum te maken, 

dieren te verzorgen... Dit is pas “ Enjoy Learning ". 

 

Buitenonderwijs zou ook de concentratie en het leervermogen van kinderen sterk doen toenemen. Dat 

buitenonderwijs ook een antwoord zou kunnen zijn op een aantal fysieke gezondheidskwaaltjes van  

onze tijd, zoals het voorkomen van luchtweginfecties en het terugdringen van zwaarlijvigheid bij 

kinderen, ligt zelfs voor de hand. Buitenonderwijs zou bovendien de band van kinderen met de natuur  

in die mate kunnen aanhalen, dat ze ook op latere leeftijd op een respectvolle en vooral duurzame  

manier met onze planeet en haar bewoners zouden omgaan. 
 

 

Het zijn allemaal argumenten die ons zouden moeten overtuigen om met kinderen naar buiten te 

trekken, om op zoek te gaan naar mogelijkheden om eindtermen en ontwikkelingsdoelen ook in de 

buitenlucht na te streven.  

 

Outdoor education: een blijvende uitdaging… 

                                   of hoe er ook intens in open lucht geleerd kan worden. 

 

 

 Verwondering en bewondering… 

 Vanzelfsprekende observatie groeit vanzelf uit tot kennis… 

 Wakker maken wat in veel leerlingen aan natuurintelligentie sluimert… 

 Vanuit natuurbeleving komen de vragen zo, waar je samen met de leerlingen wel een 

antwoord op vindt…en om op te zoeken …daarvoor bestaan boeken of internet… 

 

 
 


