
Uitwerking opbrengsten Netwerkbijeenkomst Samen Buiten Leren, 30 oktober 2019 groep 

Visie en missie o.l.v. Jan Raemaekers (zie ook ppt) 

 
Samen met de groep gezocht naar ideeën, invalshoeken en antwoorden op een drietal hoofd vragen, 

te weten: 

1. Wat zijn de voordelen van Samen Buiten Leren? De Groene hoed van Edward de Bono. 

2. Wat zijn de nadelen van Samen Buiten Leren? De Zwarte hoed van Edward de Bono. 

3. Waar denk je aan bij samen buiten leren? 

 

De vragen zijn te gebruiken om een visie rondom Samen Buiten Leren te formuleren voor de eigen 

school. Of om te werken aan een verdere verdieping van het SBL. Onderstaande uitwerking is zeker 

niet compleet of af, maar mogelijk wel een prima start of aanvulling. 

 

De voordelen van SBL zijn  geclusterd in groepen of thema’s van voordelen.  

Het samen verkennen van de omgeving en (anders) samenwerken spelen een belangrijke rol. Ook 

sfeer en vrijheid, fun, plezier met klasgenoten worden als voordeel genoemd.  

Met Omgeving wordt bedoeld: van de speelplaats tot en met de wijk of wijken rondom de school. 

Het thema Samenwerking gaat verder dan alleen met medeleerlingen of leraren. De samenwerking is 

mogelijk ook gericht op de ouders, maar ook op de winkeliers en organisaties in en buiten de wijk. 

Van kinderboerderij tot sportvereniging of van verzorgingshuis tot timmerfabriek.  

Het doorbreken van de dagelijkse routine of even weg uit de schoolse omgeving. Dus een ander 

locatie met nieuwe kansen en mogelijkheden. Het buiten zijn komt veel terug, waarbij bewegen, veel 

ruimte, nieuwe energie, gezondheid en frisse lucht centraal staan. Zelfs ontstressen wordt genoemd. 

Verder volgen redelijk gedetailleerde invullingen bv overgewicht tegen gaan, weerstand opbouwen, 

beter voor de ogen, minder kans op psychische problemen. 

Veel aandacht gaat uit naar het anders leren en de voordelen daarvan. Aansluiten bij andere 

interesses van de leerlingen, ontdekkend leren, anders tegen de wereld aankijken, een met de 

natuur, praktisch bezig zijn met de handen, afwisselend, stimulerend leren, verzamelen, natuurlijk 

leren, flexibel en gepersonaliseerd leren, creativiteit en originaliteit. De lijst lijkt oneindig. 

 

Het is altijd goed ook te vragen naar mogelijke nadelen van SBL.  

In de eerste cluster speelt tijd, te veel voorbereidingstijd een centrale rol.  

Naar buiten gaan kost tijd en dus is er minder tijd voor leren. Het voorbereiden van de lessen kost 

meer tijd, het staat niet in een boekje wat de leraar moet doen. En het vergt veel organisatie.  

In een tweede cluster speelt het weer en de afstand een centrale rol. De leerlingen worden nat en 

vies als het regent. Of het is te koud of te warm. En afstand kost reistijd. 

Een derde zou een cluster kunnen zijn rondom de opbrengsten van SBL. Wat zijn de opbrengsten en 

hoe meet je die? Wat is het doel van het naar buiten gaan? Is het spelen of leren? 

Tot slot komt het begrip Veiligheid met enige regelmaat terug. Is het niet te gevaarlijk? Hebben de 

leraren wel voldoende overzicht? Zijn de risico’s niet te groot. Leerlingen gaan trekken en duwen, 

worden wilder en drukker. Het is niet te doen voor leerlingen met beperkingen of in een rolstoel. En 

mogelijk veroorzaken de leerlingen overlast voor de omgeving. 

 

 

 


