
Online netwerkbijeenkomst Beweging Geeft Energie 

 

10 juni 2020 was het eindelijk zo ver. De netwerkbijeenkomst Beweging Geeft Energie, die op 25 

maart 2020 niet door kon gaan door het coronavirus, werd online uitgevoerd. Een groot aantal 

mensen stapte in de online omgeving waar de webinar plaats zou vinden. Het team van 

Ondernemend Onderwijs verzorgde hier drie verschillende workshops waarmee zij de bezoekers wilde 

inspireren om aan de slag te gaan met bewegend en buiten leren.  

 

Voor ons team was het de eerste keer dat wij een online netwerkbijeenkomst organiseerden. Dit was 

dan ook een hele uitdaging. Ons hoofddoel was om te inspireren en om te activeren, maar hoe geef 

je dat vorm als iedereen in zijn eigen huis zit?  

Bedacht werd om hiervoor drie verschillende workshops te ontwikkelen, waarin  de bezoekers actief 

konden deelnemen. Waarin zij informatie zouden ontvangen en vervolgens hun reacties konden 

delen met de groep. 

Delen van de middag waren daarom live (start door Stef, inleiding workshops door Mandy en Lilia, 

einde). Daarnaast konden deelnemers tijdens de bijeenkomst vragen stellen via de chat. 

 

Bewegend leren binnen 

De eerste workshop ging over bewegend leren binnen. Steeds meer leerkrachten en studenten 

zoeken naar mogelijkheden om het bewegen de klas in te halen. Dit is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Nadat de bezoekers kennis aangeboden kregen via een filmpje van onze 

studentmedewerker Marjolein, was de opdracht aan de groep te brainstormen over verschillende 

manieren van bewegend leren in de klas. Die input konden zij online invullen op een MURAL (een 

digitale brainstormtool). Alle bezoekers werkten op hetzelfde moment in hetzelfde document en wat 

was het fascinerend om tientallen muizen over het scherm te zien bewegen. Hier lees je de 

opbrengst van deze brainstorm. 

 

Buiten en bewegend leren 

Met de klas naar buiten om daar te bewegen en te leren. Misschien klinkt dat als iets wat je op elk 

moment kan doen, maar hoe zorg je er nu voor dat leerlingen hier ook echt iets leren? Workshop 

twee gaf de bezoekers verschillende tools waarmee zij buitenonderwijs vorm kunnen geven. Aan de 

hand van een video nam Stef (medewerker bij Ondernemend Onderwijs)  de bezoekers mee in de 

basis van het buiten leren. Er kwamen verschillende basisprincipes aan bod die je kunnen helpen om 

een goede buitenles te maken. Met een online opdracht konden de deelnemers zelf ervaren hoe het 

is om een buitenopdracht uit te voeren. Als verdere ondersteuning heeft het team van 

Ondernemend Onderwijs een verwondertocht gedigitaliseerd. Deze is vrij opvraagbaar. Ook is het via 

de izi.travel app nu mogelijk om op ieder moment zelf een verwondertocht te lopen en te ervaren 

hoe het is om buiten te leren.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/14TcT-YshfDbRgSY9cLYFVtONjYkim93D/view
https://drive.google.com/file/d/14TcT-YshfDbRgSY9cLYFVtONjYkim93D/view
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https://izi.travel/nl/browse/1e9cad63-cdcd-4a8a-a35c-1290770916b1?passcode=kcunez


Quiz 

Na veel theorie, is het ook fijn om even te kunnen ontspannen met een spelletje. Lilia 

(studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs) verzorgde een quiz waaraan alle bezoekers deel 

konden nemen. In deze quiz kwam kennis van vorige workshops terug maar leerden de deelnemers 

ook dat minder dan 1% van de lessen momenteel buiten plaatsvinden en dat er minimaal tien 

minuten aan beweging per dag nodig zijn om de concentratie van leerlingen te verhogen.  

 

Na afloop van de workshops werd er aan de bezoekers gevraagd om hun tips en tops in een Padlet 

(digitaal prikbord) te noteren. Op deze manier is er mooi overzicht van de opbrengsten die onze 

online netwerkbijeenkomst heeft opgeleverd. Ben jij zelf nieuwsgierig geworden naar de 

verschillende workshops of de resultaten van het de netwerkbijeenkomst? Via dit document kun je 

alle bestanden terugvinden die gebruikt zijn bij de netwerkbijeenkomst en je kunt zelfs de hele 

webinar nog eens rustig terugkijken.  

 

Het was een hele ervaring om deze online netwerkbijeenkomst vorm te geven. Met de nodige 

technische foutjes en de spanning bij het team is het toch gelukt om een mooie en inspirerende 

bijeenkomst neer te zetten.  

 

Zelf aan de slag met buiten en bewegend leren? Neem contact met ons op via 

sh.ondernemendonderwijs@gmail.com en wij helpen je vooruit met jouw vraag!  

 

Stef van den Broek, juni 2020 
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