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»WELK KIND OF VOLWASSENE KAN WEERSTAAN AAN DE STIMULI IN DE STEEDS
VERANDERENDE WERELD VAN HET BUITENLEVEN? MET ZIJN BEWEGENDE
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HET BOS, DE COMPLEXITEIT VAN NATUURLIJKE DETAILS? NA TWINTIG
JAAR ERVARING KAN IK EERLIJK ZEGGEN DAT WE NOG NOOIT EEN SESSIE
MEEMAAKTEN DIE ONS NIET OP EEN OF ANDERE MANIER BEGEESTERDE.«
JO SAYERS, THE MERSEY FOREST, VERENIGD KONINKRIJK

DEZE PUBLICATIE IS BESTEMD VOOR ALLE KINDEREN MET EEN
BEPERKING, HUN OUDERS, LEERKRACHTEN EN VERZORGERS.
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De menselijke evolutie vond miljoenen jaren plaats
in de natuur, met als gevolg dat de structuur en
het functioneren van het menselijk brein zijn
aangepast aan het overleven in een natuurlijke
omgeving. Al die jaren leren mensen door spel
en ervaring. De ontwikkeling van een kind in de
natuur vindt spontaan plaats op alle gebieden:
cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch; en dit
door vrij spel, beweging, spraak, ervaringsgericht
en gesitueerd leren. In de afgelopen decennia
heeft de neurowetenschap bewezen dat de
natuur een onschatbare ontwikkelingsomgeving
is, die de ontwikkeling van de hersenen
bevordert en daarmee de capaciteiten van een
kind versterkt. Kinderen die regelmatig in de
natuur spelen hebben een beter ontwikkelde
motoriek en worden minder vaak ziek.
Onderzoek naar de impact van de natuur op
niet-formeel leren en het ontwikkelen van
competenties en vaardigheden bij kinderen
met speciale onderwijsbehoeften is zeldzaam.
Dergelijk onderzoek is zeer veeleisend (o.a. door
de nood aan een voldoende grote steekproef)
en de effecten van de interactie met de natuur
zijn moeilijk te meten. Toch hebben leerkrachten
en begeleiders in dit project aangetoond dat
regelmatige activiteiten in de natuur bijdragen
tot de verbetering van het algemeen welzijn
van kinderen, hun zelfstandigheid, hun
zelfvertrouwen, de onderlinge samenwerking,
de verlenging van hun aandacht, enz.
In het kader van dit project hebben begeleiders,
leerkrachten, kleuteronderwijzers, orthopedagogen,
bospedagogen en natuureducatoren uit België,
Groot-Brittannië en Slovenië hun krachten
gebundeld. Op basis van praktijkervaringen
met onderwijs in natuurlijke omgevingen willen
we bijdragen aan een meer systematische
ontwikkeling van (niet-)formeel leren in
natuurlijke omgevingen voor kinderen met
Speciale OnderwijsBehoeften (SOB). Tijdens
het project werden de kinderen in contact
gebracht met verschillende vormen natuur:
bossen in de buurt van de scholen, stadsparken,
weiden, schoolterreinen en tuinen.
Ouders en begeleiders twijfelen vaak aan de
veiligheid tijdens activiteiten in de natuur.
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Ook tekort aan toegankelijke natuur is een
veelvoorkomend probleem. Kinderen met SOB
kampen vaak met aandachts- en/of sociaalemotionele problemen, en gaan niet spontaan op
ontdekking en onderzoek. Kinderen met ernstigere
ontwikkelingsstoornissen hebben meestal een
onderontwikkelde ruimtelijke oriëntatie: de
natuur creëert altijd een nieuwe situatie voor hen.
Soms kalmeert de natuur hen niet en kunnen
ze agressief worden. Uit de praktijk is echter
gebleken dat activiteiten in de natuur kunnen
worden aangepast aan de individuele capaciteiten
en vaardigheden van kinderen met SOB, en dat
de veiligheid perfect kan worden gewaarborgd.
Uit het project is gebleken dat bijna alle kinderen
gebaat zijn bij diverse zintuiglijke indrukken en
actieve ervaringen in de natuur, ook kinderen
met ernstiger ontwikkelingsstoornissen, met
mobiliteitsbeperkingen of met meervoudige
handicaps. De natuur biedt hen rust en tijd om
dingen te ontdekken in hun eigen tempo. De frisse
lucht en het spelen met wat de natuur te bieden
heeft, biedt kinderen extra energie en moedigt
hen aan om te verkennen, risico's te nemen, te
spelen, te leren en zo veel meer. Tijdens de sessies
in het project melden leerkrachten vaak een
onverwachte sprong in de ontwikkeling van een
kind tijdens een activiteit in de natuur. Zo een grote
sprong zouden de kinderen hoogstwaarschijnlijk
nooit in een klas hebben bereikt. Niet alleen de
kinderen profiteren van he leren in de natuur,
ook de leerkrachten en begeleiders zijn de
natuur dieper gaan ervaren en observeren.

Aanmoediging en motivatie om verder te werken
Het is onze wens dat artsen, psychologen, psychiaters,
neurologen en fysiotherapeuten bij toekomstige
leeractiviteiten in het groen worden betrokken.
Activiteiten in de natuur moeten deel gaan uitmaken
van het (niet-)formeel leren van alle kinderen.
De natuur is een uitstekende therapeutische en
ontwikkelingsomgeving, zowel voor kinderen
met als zonder speciale onderwijsbehoeften. De
natuur stimuleert vaardigheden en bekwaamheden
die een belangrijk onderdeel vormen van
levenslang leren en van de inclusie en sociale
integratie van kinderen in de samenleving.

DE NATUUR STIMULEERT HET
LEREN EN DE ONTWIKKELING
VAN KINDEREN MET SPECIALE
ONDERWIJSBEHOEFTEN
Groene leeromgevingen: faciliteren
van de voordelen geleverd door
groene omgevingen voor nietformeel leren van kinderen met
speciale onderwijsbehoeften
MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

Een kind dat gediagnosticeerd is met een
aandachtstekortstoornis, een kind met
autisme, een kind met leerstoornissen, of
gewoon een KIND. Liedjes leren, brieven
schrijven, oefenen, communiceren, kleuren
binnen de lijntjes, spelling en lezen, ruimtelijke
oriëntatie, rekenen, samenwerken, problemen
oplossen, ervaren of gewoon LEREN. Bomen,
modder, zon, frisse lucht, oneffen paden,
kou, de hitte van een zwoele zomerdag,
rotsen, bergop lopen, of gewoon NATUUR.
Als we de drie trefwoorden KINDEREN,
LEREN en NATUUR verbinden, krijgen we
de onderbouwing van het project: "HET
LEREN EN ONTWIKKELEN Bij KINDEREN
MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN
IS ZINVOLLER IN DE NATUUR OF
BUITEN HET KLASLOKAAL”.

Wie zijn de “kinderen met speciale
onderwijsbehoeften” (SOB)? Tenzij u
ouder bent van een kind met speciale
onderwijsbehoeften, een leraar
buitengewoon onderwijs, een arts,
psycholoog, psychiater, fysiotherapeut
of begeleider van dergelijke kinderen,
kent u deze kinderen wellicht niet, ook al
komt u ze af en toe tegen. Juist omdat
hun verhalen niet het leven van andere
kinderen of ons leven bereiken, worden onze
meningen over hen vaak doordrenkt met
vooroordelen, stereotypen, onwetendheid
en een gebrek aan kennis, misschien zelfs
angst. Velen weten niet zeker hoe ze
moeten omgaan met mensen met speciale
onderwijsbehoeften. Dit is nog een reden
waarom dit project belangrijk is: proberen

de meningen te veranderen over kinderen
met speciale onderwijsbehoeften.
De projecttitel vermeldt ook groene
leeromgevingen, deze term is breder dan
de primaire natuur. Primaire – of ongerepte
natuur – wordt gedefinieerd als: "De
materiële wereld onafhankelijk van de mens
en de krachten (energie) die er in werken"
(Lah, 1995), of: "De fenomenen van de
fysieke wereld als geheel, met inbegrip van
planten, dieren, het landschap en andere
kenmerken en producten van de aarde, in
tegenstelling tot mensen of menselijke
creaties" (Oxford Dictionaries, 2017). Het
“milieu” is een breder begrip, dat wordt
beschreven als "De natuurlijke wereld, als
geheel of in een bepaald geografisch gebied,
in het bijzonder getroffen door menselijke
activiteit" (Oxford Dictionaries, 2017).

»In de afgelopen tien jaar is ons onderwijssysteem inclusiever geworden, waardoor
veel kinderen die vroeger naar speciale scholen gingen, nu in het reguliere onderwijs les
volgen. Het komt dan ook vrij vaak voor dat kinderen in hun klas een kind hebben met
een milde/gematigde SOB, waardoor kinderen met SOB veel vertrouwder zijn. Sommige
ouders van kinderen met SOB krijgen echter nog te maken met negatieve ervaringen.«
Lynne Ledgard; Green Lane Community Special School; Verenigd Koninkrijk
6

Ondanks de professionele definities van
wat natuur is, hangt de manier waarop we
natuur begrijpen af van het standpunt van de
toeschouwer. De natuur strekt zich uit van
een tuin tot een tropisch regenwoud; van
7

een vierkante meter spontane vegetatie in
een verwaarloosde hoek tussen gebouwen,
tot de eindeloze woestijn. De natuur
speelt zich af in de geest. De natuur is
niet wat er werkelijk bestaat, maar een
geïnterpreteerd beeld dat door een mens
wordt gecreëerd (Schneld, 1997). Van
den Berg (2012) definieert natuur als alle
groene milieus, ook diegenen door de mens
gecreëerd: "Elke plaats of elk gebied waar
natuurlijke elementen (vegetatie en water)
dominant aanwezig zijn. Niet alleen echte
natuur, zoals bossen en moerassen, maar ook
agrarische landschappen en stedelijk groen.”
De projectresultaten zijn niet alleen tot
stand gekomen in beschermde natuur,
maar ook in meer door de mens beïnvloede
groene omgevingen die natuurlijke
elementen bevatten: bijvoorbeeld met
bomen omzoomde lanen, botanische tuinen
en andere ecosystemen die belangrijk zijn
vanuit het oogpunt van biodiversiteit,
stadsparken, groene speelplaatsen en
schoolterreinen, tuinen en boerderijen.
Daar zijn verschillende redenen voor.

1. Dit project werd uitgevoerd in landen
met uiteenlopende bosarealen en met
verschillende natuurbeschermingsregels.
Slovenië bestaat voor maar liefst 62,8
procent uit bos, wat veel is in vergelijking
met Engeland of Vlaanderen (beiden
slechts 12 procent). De Sloveense cultuur
is nauw verbonden met de natuurlijke
omgeving; het bos is er natuurlijk en
cultureel erfgoed, en dat is de reden
waarom veel van het projectwerk werd
uitgevoerd in bossen in de buurt van
scholen. Scholen in België en het Verenigd
Koninkrijk hebben deze optie vaak niet,
omdat ze in steden zijn gevestigd en
er minder bos en natuur beschikbaar
is. Voor het dagelijks leren moeten
ze gebruik maken van stadsparken,
groene schoolterreinen, tuinen,
nabijgelegen weiden of bosresten.
2. Bij activiteiten met kinderen met speciale
onderwijsbehoeften in natuurlijke
omgevingen moeten we rekening houden
met hun vermogen en capaciteit om deel
te nemen aan de buitenwereld. Voor
kinderen met ernstigere aandoeningen,
kan eenvoudigweg in contact komen
met aarde op een groen schoolterrein, of
het werken in een tuin, al nuttig zijn. De
meerderheid van de kinderen met gedragsen emotionele problemen hebben nood aan
bewegingsvrijheid en een stille omgeving
die ze vinden in een nabijgelegen park; een
kind met autisme kan worden gekalmeerd
door het spel van licht en schaduw in het
bos; en alle kinderen hebben voordeel
van bijkomende beweging in de natuur.
Groene leeromgevingen gaan in ieder geval
niet alleen over de groene kleur van gras,
maar ze geven ook het ongelooflijke gevoel
van vreugde als je op blote voeten in het
gras loopt. Groene leeromgevingen verwijzen
naar frisse lucht, de zon, de smaak van de
seizoenen, de bossen, de bomen, de natuur,
en vooral naar het leren door ervaring, en het
ervaren. Aan alles wat onze zintuigen prikkelt
en ons een echte smaak van het leven geeft.
Het derde item dat je in de titel kan lezen
is niet-formeel leren. De laatste tijd krijgt

Dus er is geen dilemma meer:
leerdoelen of levensdoelen?
Beiden versterken mekaar!

niet-formeel leren een passender plaats in
het onderwijsbeleid. Wat is niet-formeel
leren? U krijgt geen cijfer, geen diploma en
geen staat van dienst voor niet-formeel leren.
Het klinkt goed, want het hint naar vrijheid
en dwangeloosheid. Dat is niet helemaal
het geval. Niet-formeel leren speelt een
belangrijke rol in levenslang leren en kan
ook een belangrijke basis vormen voor het
verkrijgen van formele erkenning onder de
vorm van een certificaat of diploma. Voor
kinderen met speciale onderwijsbehoeften is
dit waarschijnlijk nog waarachtiger dan voor
andere kinderen. Met dit project probeerden
we daarom de (niet-)formele kennis,
competenties en capaciteiten van kinderen
met speciale onderwijsbehoeften (kinderen
met SOB) te evalueren en te versterken.
Onder dit project gingen we een stap
verder en zochten we een antwoord op
de vraag: "Kan niet-formeel leren in
natuurlijke leeromgevingen kinderen
met speciale onderwijsbehoeften
in staat stellen de vaardigheden en
bekwaamheden te leren die de moderne
wereld toegankelijker maken, en tevens
hun inzicht in schoolvakken verbeteren?”

dergelijke vaardigheden kan de kwaliteit
van het geleerde niet met een cijfer worden
beoordeeld, maar kan deze bij toepassing in
vergelijkbare leefsituaties worden vastgesteld.
Dus er is geen dilemma meer: leerdoelen of
levensdoelen? Beiden versterken mekaar!

Wij geloven dat we vooruitgang kunnen
boeken door een andere benadering van
onderwijs te hanteren, door middel van
lessen, programma's en activiteiten die
plaatsvinden in groene leeromgevingen.
Een dergelijke werkmethode is reeds
doeltreffend gebleken in reguliere scholen
in Slovenië en in “Forest Schools” in het
Verenigd Koninkrijk. Door niet-formeel leren
in groene leeromgevingen ontwikkelen
kinderen in deze snel veranderende wereld
meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid,
zelfvertrouwen, onderlinge samenwerking en
passen ze zich beter aan. Deze omgevingen
bevorderen een betere ontwikkeling van
persoonlijke en sociale vaardigheden. Bij

De lange officiële titel van het project
belichaamt dan ook frisse lucht, bossen,
parken, tuinen, kiezels, beekjes, takken en
kinderen met speciale onderwijsbehoeften,
die op zoek zijn naar nieuwe en betere wegen
om hun doelen te bereiken. Die op zoek zijn
om samen met hun leraren en begeleiders
en met behulp van de natuur succesvoller
te worden in de maatschappij. Daarom is dit
niet alleen een verhaal over kinderen en de
natuur, maar over ons allemaal en over onze
8
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perceptie van hun wereld. Laat dit project
een steen zijn in een mozaïek van inclusie.
In het kader van dit project hebben het
Verenigd Koninkrijk, België en Slovenië
hun krachten gebundeld, met name
vier groene niet-gouvernementele
organisaties: BOS+, The Mersey Forest,
Sloveens Bosbouwinstituut en het
Sloveense Instituut voor Bospedagogiek,
en zes scholen voor kinderen met speciale
onderwijsbehoeften: Bluebell Park School
en Green Lane Community Special School uit
Engeland, MPIGO Heemschool 1 en SintGregorius Buitengewoon Basisonderwijs
(BuBaO) uit België, en Jelo Janežič Primary
School Škofja Loka en Ljubo Šercer
Primary School Kočevje uit Slovenië.

KINDEREN MET SPECIALE
ONDERWIJSBEHOEFTEN, LATEN
WE HEN LEREN KENNEN!

Een glimp
vanuit het bos

Voor mij staan zeven tienjarigen, zo verschillend van elkaar dat de diversiteit en
kleurigheid van het leven hen nauwelijks kan bijhouden. Ana, Katja, Jaka, Ervin,
Boris, Danilo en Denis zijn niet alleen maar namen; er zitten nu gezichten achter. Het
schrijven van een formeel lesplan voor het uitvoeren van een leerdag in het bos is
voor een docent geen probleem. Maar alle kennisstandaarden die we in het reguliere
onderwijs implementeren, verliezen hier hun ware kracht. De kinderen hebben hulp
nodig bij het verbeteren van hun gedrag, het ervaren van emoties, het versterken van
hun zelfstandigheid, het vergroten van de aandacht, het motiveren om te leren, met
andere woorden op alle gebieden die onder niet-formeel leren vallen.

MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

Natalija, de assistent, draagt Katja in een draagzak. Ondanks een ernstige
mobiliteitsbeperking is dit meisje communicatief en weet zich te handhaven.
Bovendien zit ze hoger dan de anderen en heeft ze zo een uitstekend zicht op wat
er aan de hand is. Ik moet vermelden dat tot nu toe geen van de begeleiders van de
scholen die momenteel met ons samenwerken heeft gezegd dat het bos te ver is voor
kinderen met een mobiliteitsbeperking. Het is niet altijd gemakkelijk, maar geloof me
als ik zeg dat de kilometers de minste van onze problemen zijn.

De term “kinderen met speciale
onderwijsbehoeften” is nogal een vriendelijke
benaming, omdat het onmogelijk is
om andere, zachtere uitdrukkingen te
vinden voor een autismespectrumstoornis
(ASS), een ernstige mobiliteitsbeperking,
sensorische verwerkingsstoornissen,
aandachtstekortstoornis (ADHD/ADD),
of misschien zelfs cognitieve stoornissen.
Kinderen met speciale onderwijsbehoeften
zijn onder ons, we zien ze dagelijks naar
school gaan. Hun tassen, potloodhoesjes
en schriften zijn net zo kleurrijk als die van
andere kinderen. Hun kleren dragen hun
kinderhelden: dinosaurussen, prinsessen,
Hello Kitty, Winx en Spiderman. Hun dag
op school verschilt niet van de dagelijkse
routine op alle scholen; zelfs hun lunch

Gedachten

Sommige jongens zijn individualisten en gaan graag alleen op pad. Dit zijn immers
tienjarigen, die tijd en ruimte nodig hebben om een eigen identiteit te ontwikkelen.
Het is ook het makkelijkst om het bos op die manier te verkennen. We zoeken vorst,
ijs, naaldbomen, loofbomen en praten over bosdieren.
Ana is momenteel de meest delicate bloem in het bos. Ze is een zachtaardig klein
meisje, dat problemen heeft met het voelen van de wereld om haar heen. Haar
reacties doen me denken aan een mimosa, waarvan kleine blaadjes als dominostenen
vallen wanneer ze aangeraakt of geschud worden, of wanneer licht en temperatuur
veranderen. Ze worden altijd weer rechtgetrokken, net als Ana. Het zou ongetwijfeld
verstandig zijn om doelen te stellen die haar gevoeligheid zouden verminderen.

In de drie deelnemende landen werkten
we met kinderen uit speciale scholen met
een aangepast programma en leerplan.
We betrokken kinderen met verschillende
diagnoses: het is erg moeilijk om ons
alleen te richten op de specifieke groepen
kinderen. De meeste kinderen hebben
verschillende aandoeningen en daardoor

In het bos krijg ik soms de indruk dat ik geen toegang heb tot hun gedachten, dat ze
me buiten hun wereld sluiten. Tegelijkertijd krijg ik het gevoel dat ze me helemaal
gelezen hebben. Ze zijn niet altijd bereid mee te werken, ze trekken zich terug. Hun
werelden zijn een uitdaging in positieve zin. Hoe meer ik hen leer kennen, hoe meer
ik ervan overtuigd ben dat we met hulp van de natuur het leven van deze kinderen
kunnen verbeteren.
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is hetzelfde. Soms genieten ze er meer
van, soms minder. Net als alle andere
kinderen houden ze niet zo van huiswerk.
Hun leven zijn als vellen papier die overal
zijn beschreven. Als er geen papier meer
over is, beginnen we ons af te vragen wat
we nog meer voor hen kunnen doen. Bieden
we hen de nieuwste therapie, extra lessen
of een tweede medische diagnose aan,
die ons in staat stelt om hun problemen
beter te begrijpen en hen (dat wil zeggen
ons) een rationelere en wetenschappelijke
uitleg en bijstand te verschaffen? Met alles
wat er om hen heen gebeurt, denken we
nooit aan de natuur, aan het bos. Wat als
we ze vaker naar het bos zouden brengen,
naar de natuur? Zo dat hen helpen?

zijn de groepen in de individuele klassen
zeer divers. Om professionele en praktische
redenen hebben we besloten om ook jongere
en oudere kinderen op te nemen, van 3
jaar tot 26 jaar. Een van de redenen is dat
de biologische leeftijd en het cognitieve
ontwikkelingsstadium van kinderen vaak
verschillen, terwijl de verschillende regulering

van het SOB onderwijs in de betrokken landen
een andere reden is. Ondanks het feit dat
scholen ernaar streven tamelijk homogene
leeftijdsgroepen in klassen te hebben, zijn
ze vaak heterogeen wat leeftijd betreft.
Als je door de technische literatuur bladert,
kom je de moeilijke en onbegrijpelijke
woordenschat tegen die alle persoonlijkheidsen fysieke eigenschappen en omstandigheden
van kinderen met speciale onderwijsbehoeften
uitdrukt. Al deze kinderen hebben echter ook
positieve persoonlijkheidskenmerken, die
kunnen dienen als een belangrijk uitgangspunt
voor het vormgeven en gemakkelijker
bereiken van niet-formele leerdoelen.
Voor andere groepen kinderen met
speciale onderwijsbehoeften, zoals blinde
en slechtziende kinderen, kinderen met
mobiliteitsbeperkingen, dove en slechthorende
kinderen en studenten met specifieke
leermoeilijkheden kunnen we eveneens snel
positieve persoonlijkheidskenmerken en
vaardigheden vinden, die de wereld om hen
heen vanuit andere perspectieven openen.
Als ik de stippen in braille probeer te volgen,
kan ik me alleen maar verwonderen over de
leesvaardigheid van blinde kinderen. Een
doof en slechthorend kind is geweldig in
het liplezen. Kinderen met Downsyndroom
kunnen prettig, gezellig, actief, verzorgend

en humoristisch zijn, maar ook bepaalde
persoonlijkheidskenmerken hebben die
misschien niet positief zijn, maar die hen
soms goed van pas komen. Kinderen met een
aandachtstekortstoornis (ADHD, ADD) zijn
vaak zeer actief. Hun gedachten kunnen snel
naar elders afdwalen. Ze kunnen van praten
houden en kunnen het moeilijk vinden om
stil te zitten op de schoolbanken; buiten de
schoolmuren hebben ze meestal veel meer
plezier. Zij zijn de drijvende kracht achter
leraren, zowel fysiek als professioneel.
Kinderen met een autismespectrumstoornis
(ASS) worden door de mensen om hen heen
soms gezien als een eenzaam eiland te
midden van een oceaan. De golven, stormen
en winden die tegen hen crashen doen hen
schijnbaar niets, ook al kunnen ze horen
en voelen. Ze kunnen een uitzonderlijk
geheugen hebben en begaafd zijn met
goede cognitieve vaardigheden. Ze letten op
details en zien veel verbanden en patronen
in dingen. Tijdens bepaalde taken kunnen ze
opmerkelijk gericht zijn en attent blijven.
We kunnen veel leren van deze kinderen en
hen effectieve hulp bieden als we openstaan
voor hun werelden en niet proberen hen in
onze wereld van normen en standaarden
te stoppen. Tijdens het project hebben we
de wereld en het leven van kinderen met
ernstigere aandoeningen leren kennen.
Wellicht zijn niet alle activiteiten die we
samen met de partnerscholen hebben
ontwikkeld geschikt voor alle groepen; maar
voor de meeste kinderen waren de groene
leeromgevingen een efficiënte therapeutische
hulp die bijdraagt aan de sociale rehabilitatie.

WAAROM
NATUURLIJKE
LEEROMGEVINGEN?
MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

»In een natuurlijke omgeving
bereiken kinderen ongetwijfeld
gemakkelijker de formele
leerdoelstellingen, zowel kinderen
zonder, als kinderen met speciale
behoeften. Het bouwt ook sociale
relaties op, onafhankelijkheid,
zelfvertrouwen, enz.«
Dr. Darja Skribe Dimic, 2017,
Faculteit Onderwijs, Universiteit
van Ljubljana, Slovenië
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We leven momenteel in een tijdperk van grote
contrasten. Alle informatie over de hele wereld
is binnen handbereik, de geneeskunde heeft
enorme vooruitgang geboekt, we boeken groot
succes op het gebied van de wetenschap, maar
aan de andere kant betalen we een hoge prijs
voor een dergelijke levensstijl. We hebben
te maken met een groot aantal kinderen die
niet in staat zijn om volledig te functioneren
in zo'n wereld. Het levensritme is extreem
snel, maar vindt niet plaats in natuurlijke
omgevingen, zoals bij onze voorouders,
maar meestal binnenshuis. We geven deze
levensstijl onbewust door aan kinderen.
Tegenwoordig is er sprake van een epidemie
van kinderen met een aandachtstekortstoornis,
autismespectrumstoornis, en gedrags- en
leerstoornissen. Wereldwijde studies wijzen
op een merkbare toename van autisme, ADHD
en specifieke leerstoornissen (Grandjean en
Landrigan, 2014). Stephanie Seneff (2017)
voorspelt: "Te oordelen naar de huidige stijging
van autismepercentages in de VS, zal in 2032
één Amerikaans kind op twee autistisch zijn. De
Sloveense Karin Rižner – expert in
orthomoleculaire geneeskunde – heeft
vastgesteld dat autisme toeneemt en

voorspelt dat in 2035 één kind op twee in
de ontwikkelde wereld autistisch zal zijn
(Pretnar, 2017). Een groep onderzoekers
(Delwiche en Hertz-Picciotto, 2009) van de
Universiteit van Californië-Davis stelde een
autisme toename van 800 % op 16 jaar vast
op het niveau van de kinderpopulatie.
In Groot-Brittannië is een drastische stijging
vastgesteld van het aantal geestesziekten,
zelfmoorden en zelfverminking onder jongeren.
"De meest recente catastrofale gegevens
over de geestelijke gezondheid van kinderen
in Engeland weerspiegelen een wereldwijde
crisis. Daar zijn verschillende redenen voor,
maar de belangrijkste is ongetwijfeld het
feit dat mensen als ultrasociale wezens,
waarvan de hersenen zijn gemaakt om op
andere mensen te reageren, niet langer
met elkaar verbonden zijn", schreef George
Monbiot in de Guardian (Kocbek, 2016).
Experten en het grote publiek verwijzen veelal
naar de verbeterde opsporing en diagnose
als oorzaken van de statistische stijging. Een
dergelijke toename van het aantal kinderen
met speciale onderwijsbehoeften kan echter
niet volledig worden toegeschreven aan
genetische aandoeningen, een chemische
onevenwichtigheid in de hersenen of een betere
diagnostiek. Er zijn waarschijnlijk verschillende
mogelijke (externe) oorzaken voor deze situatie

en het is moeilijk om een specifieke factor te
definiëren of te isoleren. Twee gerenommeerde
studies van de Yale University en de University
of California-Davis, uitgevoerd op steekproef
van meerdere miljoenen kinderen, hebben
ruwweg 50 procent van toename van autisme
diagnoses in de afgelopen jaren toegeschreven
aan de veranderingen in de diagnostische
criteria, de inclusie van mildere vormen van de
aandoening, en vroegere opsporing (Melillo,
2015), terwijl het resterende deel van de
toename wordt toegeschreven aan andere
oorzaken. Verschillende studies (Blomberg,
2015; Blomberg, 2016; Grandjean, 2013;
Grandjean en Landrigan, 2014; Landrigan et
al., 2012; Samsel en Seneff, 2017; Zheng et al.,
2003) verwijzen naar verschillende mogelijke
externe (milieu)factoren, zoals industriële
chemische verbindingen, milieuvervuiling
(aanwezigheid van zware metalen, gebruik van
pesticiden), straling van draadloze technologie,
een dieet van suikers en andere zoetstoffen,
hogere ouderschapsleeftijd bij de bevalling,
risicofactoren bij de bevalling (vroeggeboorte,
keizersnede, hypoxie, laag geboortegewicht,
enz.). Deskundigen wijzen de laatste tijd onder
meer op de samenhang tussen vertraagde
vroege motorische ontwikkeling en de opkomst
van kinderen met leer- en gedragsstoornissen,
aandachtstekortstoornissen (ADD, ADHD),
en sensorische verwerkingsstoornissen. We
worden geboren met veel zenuwcellen, die bij
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de geboorte nog niet met elkaar verbonden
zijn. Bij baby's is beweging van het grootste
belang voor het leggen van verbindingen en
daarmee voor de ontwikkeling van de hersenen.
De vroege kindertijd wordt gekenmerkt door
zintuiglijke en motorische ontwikkeling, die
onderling afhankelijk zijn. Negentig procent van
alle sensorische zenuwen eindigen in de spieren
en detecteren bewegingen. Elke baby en peuter
heeft behoefte aan onbeperkte beweging
en de herhaling van deze bewegingen om
zijn hersenen optimaal te ontwikkelen. Maar
vandaag de dag brengen steeds meer baby's
steeds meer tijd door in ligstoelen, autostoelen,
ongeschikte kinderwagens, wipstoeltjes en
boxen; peuters brengen steeds meer tijd
door voor Tv-schermen of tablet, ... Bijgevolg
bewegen kinderen steeds minder, missen ze
ervaringen, en leren ze minder ervaringsgericht.
Deze levensstijl wordt doorgegeven in
kleuterscholen, om nog maar te zwijgen van
lagere scholen, waar zesjarige kinderen wordt
verteld dat ze moeten stilzitten. Er zijn nogal
wat mensen die geloven dat ADHD een zeer
overdreven gediagnosticeerde aandoening
is en dat kinderen vaak geneesmiddelen
voorgeschreven krijgen om zich als een normaal
kind te gedragen, zoals verwacht voor een
bepaalde ontwikkelingsfase. Honderd jaar
geleden werd van een kind verwacht dat
het in staat zou zijn om lichamelijk werk te
doen, maar in de afgelopen decennia zijn
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deze verwachtingen zich gaan richten op
cognitieve vaardigheden. Gedrag dat het
behalen van academische excellentie zou
hinderen, is ongewenst geworden (Smith,
2012). In de volgende hoofdstukken zal
meer over dit onderwerp worden gezegd.
We hebben niet veel wetenschappelijk bewijs
dat een natuurlijke omgeving kan helpen bij het
niet-formele leren van kinderen met speciale
onderwijsbehoeften; het grootste deel van het
hieronder vermelde onderzoek is niet specifiek
voor kinderen met speciale behoeften, maar al
het onderzoek beschrijft verbeteringen op het
vlak van cognitie, perceptie, sociale interactie,
vermindering van agressief gedrag en het
concentratievermogen, waarmee kinderen met
speciale behoeften vaak problemen hebben.
We hebben echter wel veel praktische ervaring
met educatie van kinderen in een natuurlijke
omgeving. We zijn ervan overtuigd dat deze
bevindingen ons kunnen helpen om nietformeel leren voor kinderen met SOB in een
natuurlijke omgeving systematischer te
ontwikkelen. Een voorbeeld, dat beschrijft
hoe we met succes de ontwikkeling
van sociale vaardigheden in natuurlijke
omgevingen kunnen stimuleren, wordt
gepresenteerd in de tekst hieronder.

Anton Medved Kindergarten Kamnik, leraren: Alenka Jevšnik en Lili Šarec
EEN NATUURLIJKE LEEROMGEVING EN VRIJ SPELEN BEÏNVLOEDEN DE
ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE VAARDIGHEDEN VAN EEN KIND

Beschrijving van het geval van de
jongen Andrew en zijn problemen
Andrew gaat sinds zijn twee naar de
kleuterschool. Op driejarige leeftijd werd
bij de psychologische evaluatie een
instabiele ontwikkeling vastgesteld. De
jongen heeft moeite om aandachtig te
blijven, vooral voor het begrijpen van
instructies en auditieve verwerking. Hij
heeft problemen met het behouden
van de aandacht. Op het gebied van
spraak en taal begrijpt hij complexe
instructies niet goed en antwoordt
hij naast de kwestie. De psycholoog
neemt niet alle gedragskenmerken
van autismespectrumstoornissen
waar. Andrew vertoont speciale
kenmerken op de volgende gebieden:
communicatie, wederzijdse sociale
interacties (gebrek aan oogcontact, iets
slechtere herkenning van de kenmerken
van interpersoonlijke relaties, en
slechtere herkenning van de emoties
van anderen), en de aanwezigheid van
stereotiep gedrag of gerichte belangen.
Sociaal gedrag in de kleuterschool, in de
speeltuin en in het bos bij groepsverband
In de kleuterschool heeft Andrew moeite
zich bij een groep aan te sluiten, is hij
apathisch en ongeïnteresseerd in de
meeste activiteiten. Hij trekt zich graag
terug in zijn eigen wereld. Bij aankomst
in de kleuterschool gaat hij meestal op
een kussen zitten en keert zich af van
de kinderen. Hij speelt vaak zelf en doet
niet mee met de spelletjes die andere

kinderen spelen. Elke dag heeft hij tijd
nodig om zich bij de andere kinderen aan te
sluiten. Hij neemt niet deel aan activiteiten.
Hij speelt het liefst met het speelgoed
dat hij naar de kleuterschool meebrengt
(dinosaurussen) en speelt met maximaal
één of twee kinderen. Bij het spelen is
zijn aandacht gericht, maar enkel op het
spel van zijn keuze. Als hij zijn eigen wil
niet kan laten gelden, wordt hij erg boos
(hij schreeuwt en slaat soms iemand).

mee te doen met spelletjes van andere
kinderen, meestal bouwen van huizen
uit stokken of spelen met takken, of
zelfs een boom beklimmen. Het spelen
met stokken, het trekken van takken,
het zoeken naar bosschatten, dwergen,
kabouters en ongewone bosdieren,
het spelen van kinderbosspelletjes en,
andere bezienswaardigheden boeiden
hem zo sterk dat hij zich langzaam
bij andere kinderen begon te voegen.
In het bos neemt hij initiatief en
participeert hij actief. Door verschillende
spelletjes slagen we er langzaam in om
hem uit zijn eigen wereld te halen en
meer met andere kinderen samen te
laten werken. Dit is het duidelijkst bij
het buitenspelen (in het bos of in de
wei); in de speeltuin is het nog steeds
moeilijk om hem uit zijn offensieve,
agressieve manier van spelen te halen.
Wanneer hij in een natuurlijke omgeving
speelt, reageert hij op uitnodigingen
van leeftijdgenoten en werkt hij veel
beter met hen samen. Hij neemt geen
dingen meer af. Hij communiceert
graag met de kinderen, vertelt veel
verhalen en praat over dingen.

Hij is zeer agressief bij het spelen in de
speeltuin. Hij speelt meestal door de
kinderen te achtervolgen, te duwen, "op
te sluiten in de gevangenis", te trekken
en te gooien. Als hij dat niet doet,
draait hij rondjes om de speeltuin.
In het bos loopt hij verloren en heeft
hij geen idee wat te doen. Hij heeft
een zeer statische houding en wekt de
indruk van totale hulpeloosheid. Als
iets hem niet goed uitkomt, trekt hij
zich terug in zijn eigen wereld, dwaalt
rond, vertelt over andere kinderen en
verveelt zich. We hebben verschillende
activiteiten uitgevoerd om hem aan te
moedigen deel te nemen, en lieten het
initiatief om met al dan niet met andere
kinderen te spelen over aan hem.

Onze aanpak laat zien dat spelen
in een natuurlijke omgeving een
positieve invloed heeft gehad op zijn
houding ten opzichte van kinderen,
socialiseren en spelen, en dat er
bepaalde verbeteringen zichtbaar zijn.
Het probleem is dat deze jongen vaak
afwezig is op de kleuterschool en we
niet de gewenste continuïteit hebben.

Waarnemingen van de leraar na
regelmatige bezoeken aan het bos
In het bos duurde het een poos om zijn
eigen stereotiepe opvattingen over hoe
hij moest spelen los te laten (vergeleken
met binnenspel). Gaandeweg begon hij
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Spelen in een natuurlijke
omgeving heeft de volgende
resultaten aangetoond:
De vooruitgang is het duidelijkst op
het gebied van sociale relaties en
samenwerking met andere kinderen.
De jongen speelt nu veel meer;
hij speelt minder op zichzelf en
speelt vaker mee met de spelletjes
van zijn klasgenootjes; hij speelt
coöperatiever en kijkt uit naar een
bezoek aan het bos, ook al komt
het nog af en toe voor dat hij in
een kringetje rondloopt en niet
meedoet. Hij speelt het liefst met
stokken en bouwt huizen. Hij helpt
kinderen en is minder introvert. Er
is minder agressie in het bos dan
in de speeltuin. Er is een merkbare
verbetering in zijn grove motorische
vaardigheden; hij beweegt meer en
wordt vaardiger. Tot nu toe is er nog
geen prominentere verbetering in
zijn fijne motoriek, maar we zetten
diverse activiteiten voort die deze
vaardigheden zullen ontwikkelen.

In het verleden waren scholen (ook die voor
kinderen met speciale onderwijsbehoeften)
gericht op de klas (als generieke leerruimte),
de tekst (in de vorm van overdraagbare
kennis), de leerkracht (als kenner) en het
zorgvuldig geplande schoolrooster (als
volgorde van geselecteerde en belangrijke
kennis) (Bentsen et al., 2012). Dit is het
huidige onderwijssysteem, dat hardnekkig
ingaat tegen onze snel veranderende wereld.
Pedagogische experts beweren dat het zinloos
is om vast te houden aan een curriculum
dat in de 19e en 20e eeuw misschien wel
geschikt was voor maatschappelijke groepen,
maar in de 21e eeuw aan geloofwaardigheid
heeft ingeboet (Naji, 2013). Kinderen met
speciale onderwijsbehoeften zijn ook op de
een of andere manier vastgelopen in een
soortgelijk onderwijsstelsel als alle andere,
ook al hebben ze veel verschillende en
expliciete stimulerende middelen nodig om
zich te ontwikkelen. De ervaringen die zij
opdoen met het ervaren en observeren van
de natuurlijke omgeving zijn van onschatbare
waarde voor het leren en de ontwikkeling
op alle terreinen (Cerar et al. 2004). Vanuit
het oogpunt van leren is de natuur een
van de meest innovatieve leeromgevingen.
Een “groene werkwijze” vereist echter
een actievere rol van het onderwijzend
personeel. De natuur maakt van een lid van
het onderwijzend personeel een creatieve
en aanpasbare zoeker naar aanwijzingen
in de omgeving, een opvoeder die zich
niet alleen met veiligheid bezighoudt,
maar ook een onderzoeker, luisteraar,
toeschouwer en ideeënvormer is.
Onderzoek dat in verschillende delen
van de wereld werd uitgevoerd, heeft
vele positieve effecten aangetoond van
groene leeromgevingen op de sociale,
emotionele, intellectuele en fysieke
ontwikkeling van kinderen (Kahn en
Kellert, 2002; Dillon et al., 2005):
- Kinderen die regelmatig in de natuur
spelen, hebben een beter ontwikkelde
motoriek, waaronder coördinatie,
flexibiliteit en balans, en zijn minder
vaak ziek (Fjortoft en Sageie, 2000).
Voor de meeste kinderen met SOB is

Beweging is eigenlijk bedoeld voor de
hersenen en niet voor het lichaam.

getroffen door ADHD (Faber Taylor et al.,
2001); tussen 2000 en 2003 is het gebruik
van ADHD-geneesmiddelen voor kleuters
met 369% toegenomen (Louv, 2005). Bij
kinderen met ADD en ADHD verbetert tijd
doorbrengen in een natuurlijke omgeving
hun concentratievermogen (Taylor et
al., 2001). Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen met ADHD-symptomen na het
spelen in een natuurlijke omgeving beter
in staat zijn om zich te concentreren,
hun taken af te maken en instructies
op te volgen, dan na het spelen in een
bebouwde omgeving (Faber Taylor et
al., 2001; Kuo & Faber Taylor, 2004: van
Den Berg, 2012). Dit hangt waarschijnlijk
samen met het feit dat de cognitieve
efficiëntie van dergelijke kinderen niet
primair lager is, maar geassocieerd
wordt met aandachtstekortstoornissen,
hyperactiviteitstoornissen en
impulscontrolestoornissen. Het is bekend
dat natuurlijke omgevingen een positieve
invloed hebben op het aandachtsherstel
(Kaplan, 1995). Dejan Sotirov (2017) heeft
soortgelijke bevindingen gedaan: "De
resultaten bij kinderen met ADHD en ADD
zijn positief. We werkten drie maanden
met een kind op kantoor en namen
hem daarna mee naar buiten om in één
weekend hetzelfde effect te bereiken.
De natuur heeft een positieve invloed
op de mensen zelf, ze neutraliseert veel
dingen. Het heeft zeker invloed op hun
onderlinge relaties, hun interactie.”

John J. Ratey, MD,
Medische school Harvard

de ontwikkeling van de motoriek (grove
en fijne motoriek) het gebied waarop
we ons het meest moeten richten. Het
uitvoeren van activiteiten in natuurlijke
omgevingen versterkt ongetwijfeld de
motorische vaardigheden van kinderen,
terwijl beweging op natuurlijk terrein
indirect de ontwikkeling van nieuwe
hersenverbindingen stimuleert en de basis
legt voor leerbaarheid. Motorische functies
stellen het kind in staat om veel ervaring
op te doen door zijn eigen activiteit,
externe respons, initiatief, onderzoek alles wat de ontwikkeling faciliteert. Een
studie die 80 neurowetenschappelijke
studies van de hersenen omvat, toont
aan dat beweging van vitaal belang is
voor de ontwikkeling van de hersenen en
de cognitie in de kindertijd (Rarick, 2014,
zoals aangehaald in Brandes, 2015).
- De ruimtelijke taal van de natuur is rijk.
Wanneer kinderen in het bos spelen, is
hun spel gevarieerder en creatiever; het
bos prikkelt hun nieuwsgierigheid en
verbeelding (Moore en Wong, 1997). Het
versterkt ook hun observatievaardigheden
(Crain, 2001). De natuur is het leven
dat beweegt, groeit en daardoor een
positieve leersituatie creëert.
- De natuur verzacht de negatieve
effecten van alledaagse stresssituaties
en helpt deze te boven te komen.
Hoe meer tijd kinderen doorbrengen
in de natuur, hoe meer ze ervan
profiteren (Wells en Evans, 2003).

- Regelmatige bezoeken aan de
natuur maken kinderen ook
zelfstandiger (Cullen, 1993).
- Buiten leren levert een kind andere
ervaringen op dan leren in gesloten
ruimten, zoals klaslokalen. Het kan een
breed scala aan kinderen betrekken
in het onderwijsproces, waaronder
kinderen met gedragsproblemen,
leermoeilijkheden of autisme (Kahne,
1999; O'Brien, 2005, Borradaile, 2006).
De natuur roept interesse op voor de
toekomst, wat belangrijk is bij personen
met emotionele en gedragsproblemen.
Het bos is een ruimte waar we steeds

- ADHD is uitgegroeid tot een van de
meest voorkomende neurologische
aandoeningen bij kinderen (Center for
Health ..., 2001). In de VS zijn meer dan
twee miljoen schoolgaande kinderen
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naar terugkeren en die we altijd met een
glimlach verlaten met het gevoel dat de
wereld leeft, interessant en belangrijk is
(Györek, 2014). Sebba (1991) stelt dat de
natuur voor een kind een onuitputtelijke
bron van emotionele stimulering is.
Het stimuleert veel verschillende
emotionele reacties. Activiteiten in de
natuur kunnen gemakkelijk zo worden
vormgegeven dat elk kind met speciale
onderwijsbehoeften succes kan boeken:
over een heuvel klimmen, een plant
planten, over een beek springen, …
allemaal eenvoudige activiteiten die de
kinderen een positief zelfbeeld bezorgen.
- Het is bewezen dat kinderen in een
natuurlijke omgeving meer met elkaar
samenwerken en dat er minder geweld
en ruzies tussen hen zijn (Wilson, 1995).
Actieve en fysieke activiteiten in de natuur
stellen ons in staat om agressie op een
sociaal verantwoorde manier los te laten
en onze zelfbeheersing te verbeteren.
Soortgelijke bevindingen zijn genoemd
in de onderzoeken van de organisatie
Learning through Landscape, waaruit
blijkt dat docenten waarde hechten aan
natuurlijke omgevingen, juist omdat ze het
makkelijker maken om geweld en agressief
gedrag te beheersen (Hussein, 2010).

»Jack had ADHD en het ging niet
goed in de klas. Aanvankelijk
leek hij introvert op de Bosschool,
waarschijnlijk door zijn isolement
ten opzichte van andere kinderen
die dachten dat hij storend was
en niet wisten hoe om te gaan
met zijn symptomen. In het bos
werd hij echter al snel verwelkomd
in de groepen toen de andere
kinderen zagen dat hij goed was
in het verzamelen van de beste
takken en andere materialen
om kampen te maken.«
Jo Sayers, The Mersey Forest,
Verenigd Koninkrijk

deel uitmaakt van onze wereld.
Ik denk dat kinderen – met
of zonder beperking – weer
aansluiting moeten vinden
bij wat er buiten is. Kinderen
hebben de frisse lucht nodig.
Er zijn veel leermogelijkheden,
voor meer formele vakken als
wiskunde en taal, maar ook om
te leren over de wereld om ons
heen en hoe die is veranderd
en zal veranderen, zowel op de
korte als op de lange termijn.
Natuur zorgt voor “quality time”
met ouders en verzorgers.«
Alyson Boothroyd; Bluebell Park
School, Verenigd Koninkrijk

»De natuur is belangrijk voor
iedereen, maar vooral voor
kinderen. Kinderen met speciale
behoeften hebben vaak niet de
houding om te ontdekken en te
verkennen. Ze hebben problemen
met klassikale lessen, maar ook
sociaal-emotionele problemen.
Wij denken dat de natuur (fauna
en flora) een positief effect kan
hebben op al die componenten.
De natuur biedt rust en tijd om
op eigen tempo te ontdekken.
Daarnaast kunnen ze extra
energie halen uit frisse lucht en
spelen met alles wat de natuur
te bieden heeft. Het kan hen
aanmoedigen om te verkennen,
kansen te nemen, te spelen, te
leren en nog veel meer. Het is
voor ons als school een uitdaging
om het evenwicht te vinden
tussen vrijheid in de natuur en
het bepalen van grenzen.«
Veerle Claeys;
Sint Gregorius Buitengewoon
Basisonderwijs, België

- Tijd doorbrengen in een natuurlijke omgeving
verbetert de cognitieve ontwikkeling van
kinderen, met name door het verbeteren van hun
aandachts-, redeneer- en observatievaardigheden
(Pyle, 2002). Een gunstige correlatie tussen
blootstelling aan een natuurlijke omgeving
en cognitieve ontwikkeling bij schoolkinderen
tussen de 7 en 10 jaar is ook aangetoond in
het onderzoek uitgevoerd door Dadvand et
al. (2015). Niet veel gebieden bieden jongeren
zoveel mogelijkheden voor kritisch denken,
creativiteit, probleemoplossing en intellectuele
ontwikkeling (Chawla, 1988; Kaplan&Kaplan,
1989; Kellert, 1997; Pyle, 1993; Sobel, 1993): in de
natuur observeren we natuurlijke processen zoals
de wisseling van de seizoenen; de veranderende
vochtigheid, en continue veranderingen in
temperatuur, geur, licht, schaduw, kleuren,
structuren en texturen (Györek, 2014). Voor
kinderen met SOB is het vooral van belang
dat het leren in natuurlijke omgevingen op
een multisensorische manier plaatsvindt, met
alle zintuigen, waardoor holistisch ontvangen
van informatie mogelijk wordt. Naarmate de
zintuiglijke waarneming toeneemt, neemt het
vermogen om details waar te nemen toe.
- Buitenervaringen en regelmatig contact met
de natuur verhogen het inlevingsvermogen
van kinderen in de natuur en de zorg voor het
milieu. Kinderen die regelmatig in de natuur
spelen behouden namelijk ook als volwassene
een positieve houding ten opzichte van de
natuur (Palmer, 1993; Kals et al. 1999, 2003).

de effecten van een sociale omgeving het best
worden gerealiseerd dan tijdens het vrije spel
van kinderen in een natuurlijke omgeving? In
een buitenomgeving voorzien we activiteiten
met een gemeenschappelijke taak en doel,
wat van invloed is op het leren van sociale
vaardigheden en capaciteiten. Zo versterken
we de ontwikkeling van spraak, het leggen van
contact met anderen, de onderlinge samenwerking
en het gevoel tot een groep te behoren.
De positieve effecten van het werken en verblijven
in een natuurlijke omgeving zijn waargenomen in
groene programma's voor sociaal welzijn die bedoeld
zijn voor personen met cognitieve beperkingen.
Ze worden meestal op boerderijen toegepast in
de vorm van groene zorg en dierondersteunde
therapie, terwijl in sociale ondernemingen en
instituten de nadruk meestal ligt op integratie in
de samenleving en op inzetbaarheid. De inhoud
van deze programma's heeft betrekking op drie
gebieden: sociale rehabilitatie, onderwijs en
therapie. In Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en
Zwitserland worden ook kinderen met speciale
onderwijsbehoeften in deze groene programma's
opgenomen. Volgens de resultaten van een enquête
in Slovenië (Vadnal, 2007) verklaarde meer dan de
helft van de ouders dat het bezig zijn met planten
een goede invloed heeft gehad op hun kinderen
die lijden aan stoornissen. De meest genoemde
positieve effecten waren beweging in de buitenlucht,
meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen, en het
opdoen van nieuwe ervaringen en vaardigheden.

»Regelmatig contact met
de natuur heeft positieve
effecten op het welzijn van
kinderen, waaronder een
beter psychologisch welzijn,
een superieur cognitief
functioneren, minder
lichamelijke kwalen en een
sneller herstel van ziekten.«
Sofie Swalens; MPIGO
Heemschool, België

»Ik denk dat de natuur belangrijk is omdat ze
- Ook is vastgesteld dat gewone activiteiten,
zoals het planten van bomen, het verzorgen van
kleine tuinen en kort door het bos lopen, slechts
marginaal van invloed zijn op de ontwikkeling
van een positieve houding ten opzichte van de
natuur, terwijl het regelmatig doorbrengen van
tijd in natuurlijke omgevingen in belangrijke
mate bijdraagt aan meer inlevingsvermogen
in de natuur (Ward et al., 2008).

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN OM KINDEREN MET
SPECIALE BEHOEFTEN IN NATUURLIJKE OMGEVINGEN TE
INTRODUCEREN?
»Uitdagingen zijn o.a. de toegankelijkheid, denk maar aan rolstoelen door bomen of
modder krijgen, etc. Kinderen die zich verschuilen of weglopen - ze moeten veilig zijn
en geborgen in een open ruimte. Kinderen met aandoeningen zoals pica - alles eten kunnen dingen eten die schadelijk zijn, zoals paddenstoelen. Tenslotte is er nog het weer:
je moet ervoor zorgen dat kinderen de juiste kleding dragen. «

- De natuurlijke omgeving stimuleert sociale
interacties tussen kinderen (Bixler et al., 2002).
De Russische ontwikkelingspsycholoog Vygotsky
schreef dat de sociale omgeving een belangrijke
bron van ontwikkeling is voor kinderen met SOB
("voedsel" voor de ontwikkeling van cognitieve
functies van hogere orde). Waar anders kunnen
20

Alyson Boothroyd; Bluebell Park School, Verenigd Koninkrijk
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»Alle leerlingen, ongeacht hun capaciteiten, handicap, medische en
toezichthoudende behoeften, kunnen volledig deelnemen aan alle sessies, d.w.z. ze
zijn toegankelijk voor iedereen. Tot slot geloof ik niet dat het een uitdaging hoeft
te zijn om SOB-kinderen in contact te brengen met de natuur, mits dit op de juiste
manier gebeurt (bijvoorbeeld door het risico en uitdagingen goed in te schatten).«

»Ja, dat zal de grootste uitdaging zijn - de kinderen met elkaar laten samenwerken.«
Jan Čibej; Ljubo Šercer Basisschool Kočevje, Slovenië

Sefton Booth; Bluebell Park School, Verenigd Koninkrijk

»Kinderen verrassen ons in het bos. Hun gelaatsuitdrukking verandert en wordt meer
ontspannen, hun ogen lichten op; plotseling transformeert een leerling van een stille
jongen, die grote problemen heeft en altijd op de achtergrond blijft, tot een leider die
met vertrouwen door het bos marcheert, op zoek naar allerlei schatten. Ze leren ons,
volwassenen, hoe we het bos nauwkeuriger en uitgebreider kunnen ervaren, omdat ze
altijd meer ontdekken, vinden en horen dan de voorgevormde volwassen geest kan.«

»De ruimte kan een factor zijn omdat de toegang tot de natuur inclusief en
toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook voor kinderen met mobiliteitsproblemen.
Het type SOB kan ook belemmeringen vormen. Bijvoorbeeld, sommige kinderen met
ASS kunnen het moeilijk vinden om vuil of nat te zijn, leerlingen die gebruik maken
van rollators of rolstoelen kunnen sommige omgevingen moeilijk toegankelijk
vinden en sommige leerlingen zullen alles en nog wat in hun mond stoppen.«

Nika Košmelj; Jelo Janežič Basisschool Škofja Loka, Slovenië

»Sommige leerlingen hebben misschien een gebrek aan ervaring met de natuur en
kunnen die eng of overweldigend vinden. Hun onderontwikkelde redeneervermogen
op het gebied van angst en veiligheid zou sommige omgevingen eng kunnen
maken.«

»We reden naar het bos, het had een steile helling en hoewel de kinderen geen
lichamelijke beperking hadden, was het een uitdaging hen te motiveren om te
bewegen. De groep had niet verwacht om ver te lopen. In de eerste weken raakten ze
erg moe, maar uiteindelijk hadden ze een mijl te doen en waren ze erg gemotiveerd.«

»Het kan een uitdaging zijn om goed toezicht te houden op een groep die slecht op
de hoogte is van de veiligheid, en de personeelsbezetting die nodig is om minimale
risico's te verzekeren, kan sommige activiteiten uitsluiten of sommige groepen
leerlingen uitsluiten om deel te nemen.«

Lily Rowe Horseman, Kindling Play, Cumbria, Verenigd Koninkrijk

»Er is niet altijd een goed begrip van de veiligheidsregels bij de kinderen, bijvoorbeeld
hoe dicht we bij het vuur kunnen zitten. Er zijn kinderen die onvoorspelbaar kunnen
opspringen, dus een brede strook met veilige afstanden zijn hier echt belangrijk, samen
met het leren kennen van de kinderen en hoe ze kunnen reageren.«

Lynne Ledgard en Teri King;
Green Lane Community Special School, Verenigd Koninkrijk

Jo Sayers, The Mersey Forest, Verenigd Koninkrijk

»Een van de uitdagingen kan zijn om in de buurt een toegankelijk natuurgebied te
hebben, omdat transportkosten een extra barrière kunnen vormen plus de afstand
om op de locatie te komen, waardoor de leertijd wordt verkort. Medewerkers die
nieuw zijn in het buitenleren, hebben mogelijk onvoldoende vertrouwen in deze
onbekende omgeving, goede training en ondersteuning van de mentor helpt.«

Ik was werkzaam op een school voor jongens met emotionele- en gedragsproblemen.
Sommige van mijn collega’s waren niet helemaal overtuigd van groene
leeromgevingen, omdat ze de voordelen ervan nog niet zagen. Hun mening veranderde
na verloop van tijd, wanneer ze bepaalde leerlingen vorderingen zagen maken dankzij
het programma.Het programma werkt niet voor alle leerlingen even goed. Er is steeds
een therapieteam dat een plan opstelt voor elke leerling. Bij sommige leerlingen
moeten we helaas het werken in een groene omgeving na enkele weken stoppen. Ik ga
na welke barrières er zijn, en we proberen die dan eerst weg te halen.

Jo Sayers, The Mersey Forest, Verenigd Koninkrĳk

»Veel kinderen hebben een duidelijke structuur nodig om zich veilig te voelen.
Veiligheid is een eerste vereiste om te leren.«

Sue Calverley, (Horticultural Therapist), Ecolibrium, Verenigd Koninkrijk

Veerle Claeys; Sint-Gregorius Buitengewoon Basisonderwijs, België
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speciale onderwijsbehoeften. We voelen
allemaal het weldadig effect als we terugkeren
van een natuurwandeling na een zware dag op
het werk, maar dit effect is moeilijk te meten.
Veel kinderen met speciale onderwijsbehoeften
hebben problemen met verwerking van
zintuigelijke waarnemingen. Waarom niet
gebruik maken van natuurlijke omgevingen
om verschillende zintuiglijke ervaringen op te
doen en te ontwikkelen? Vervolgens moeten
we ons afvragen of natuurlijke omgevingen
kunnen functioneren als ruimte voor het
uitvoeren van Snoezelen-therapie? We
kunnen de twee bovengenoemde vragen bijna
zonder twijfel bevestigend beantwoorden.
In de natuur kunnen kinderen diverse
mogelijkheden voor proprioceptieve stimulatie
(stimuleren van de zelfwaarneming en de
positiezin) worden geboden: boomstammen
laten knuffelen; een paar seconden stevig
met de armen/benen tegen boomstammen
of boomstronken drukken; hen de kans geven
acrobatiek te bedrijven - kinderen uitnodigen
om te draaien, springen, strekken, rondlopen
op de bosbodem, rekoefeningen doen, zichzelf
masseren, yoga doen, trekken, duwen en zware
objecten dragen in het bos (Jakovljević, 2014).

»In deze ambitieuze omgeving van academische vooruitgang stelt de natuur de leerlingen in
staat om deel te nemen aan meer praktijkgerichte taken. Het maakt ook een onderbreking
van de formele leeromgeving mogelijk en biedt meer vrijheid om zichzelf te uiten, te
verkennen, te redeneren en te onderzoeken. Leerlingen met SOB vinden het vaak moeilijk om
gezonde keuzes te maken en actief en fit te zijn. Buitenzijn bevordert de gezondheid en het
algemene welzijn en kan van invloed zijn op de keuzes die in de wijde wereld worden gemaakt,
zowel voor kinderen met als zonder SOB. Blootstelling aan de natuur en het buitenleven kan
ook het begrip vergroten en onderwerpen zoals seizoenen, het weer, levenscycli en habitats tot
leven brengen. Dit kan meer betekenis en relevantie geven aan onderwerpen die droog kunnen
zijn om in het klaslokaal te onderwijzen.«
Lynne Ledgard en Teri King; Green Lane Community Special School, Verenigd Koninkrijk

Veel natuurlijke materialen, zoals kiezels,
zand, aarde, modderige plassen, beekjes en
verschillende boomstructuur zijn uitstekende
tactiele hulpmiddelen, terwijl balanceren
tijdens het lopen op stammen, oneffen
terrein, en wandelen tussen boomtakken
kan dienen als unieke hulpmiddelen voor de
ontwikkeling van het evenwichtssysteem.

»Bij kinderen met speciale behoeften heeft de natuur een aantoonbare positieve
invloed op hun welzijn; het positieve gedrag van de kinderen getuigt meestal van een
groter welzijn. Kinderen zijn rustiger van aard; hun aandachtsbereik neemt toe; tijdens
de verschillende activiteiten die in de natuur worden uitgevoerd, merkten we dat bij
bepaalde kinderen met milde of ernstige emotionele stoornissen die stoornissen volledig
verdwijnen of tot een extreem laag niveau worden teruggebracht.«
Jan Čibej; Ljubo Šercer Basisschool, Slovenië

Hoe komen de basisscholen die bij het project
betrokken zijn in het bos terecht? Ze stelden
voor elk kind individuele doelstellingen op
waarvan ze willen dat het kind ze bereikt door
het uitvoeren van de activiteiten en lessen in het
bos. Ze observeren de kinderen in de klas, zelfs
na een bezoek aan de natuurlijke omgeving.
Op dit moment is de grootste uitdaging voor
leerkrachten hoe ze samenwerking tussen de
kinderen kunnen bereiken door middel van
activiteiten in het bos; hoe ze hen misschien de
rol van groepsleider kunnen toebedelen; en hoe
ze de kinderen kunnen testen met behulp van

probleemoplossende taken. Hoe symmetrie,
vormen, ruimtelijke grootheden, hoeken,
patronen, of getallen aan te leren in de natuur,
hoe verhalen uit te werken, hoe te lezen onder
de bomen, hoe letters te leren, hoe luisteren en
spreken buiten, hoe een verhaal uit te beelden,
hoe te fantaseren over reizen door tijd en ruimte,
hoe de kunst van het bos aan te leren, hoe een
Carroll-diagram te gebruiken, hoe het leven
in het bos te beleven, de kracht van de beek
te ervaren, en hoe te lopen langs bospaden.
Een nog grotere uitdaging is de natuur als
therapeutische omgeving voor kinderen met
24

De natuur kan een uitstekende therapeutische
omgeving zijn voor het verwerven van fijne
en grove motorische vaardigheden, en voor
een kind met ADHD biedt het eindeloze
mogelijkheden voor beweging. Voor kinderen
met autisme is het een medium voor het
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden,
en voor kinderen met cognitieve beperkingen
maakt het een gemakkelijker en concreter
begrip van de wereld om hen heen mogelijk.
Het wordt belangrijk om met de natuur te
ademen, om eindelijk de tijd te nemen om de
kinderen op een andere manier te leren kennen.
Na verloop van tijd zal het doorzettingsvermogen
van de leerkrachten weerspiegeld worden in
misschien subtiele dingen, zoals het kalmere
gedrag van de kinderen, de bereidheid om
mee te doen, een langere aandachtspanne,
25

»Anna sloot aan bij de lokale Forest
School sessies. Ze heeft cerebrale
parese, en dus zou ze moeite hebben
gehad om 20 minuten te stappen naar
de site. Ze werd met de auto naar de
site gebracht, samen met een maatje,
zodat ze nog steeds het gevoel zou
hebben deel uit te maken van de groep.
Ter plekke kon ze haar evenwicht op de
ongelijke bosbodem ontwikkelen, en
ondanks een paar tuimelingen, was de
bosbodem vergevingsgezinder dan een
klaslokaal. Zij en de andere kinderen
vonden het heerlijk om de hangmat op
te zetten en te gebruiken, om haar te
helpen zelfwaarneming en evenwicht te
ontwikkelen, en om deel uit te maken
van de groep door samen te spelen.«
Jo Sayers, The Mersey Forest,
Verenigd Koninkrĳk

minder rusteloosheid en gevoeligheid.
Deze doelstellingen zijn niet tastbaar en
wetenschappers zeggen dat ze moeilijk te meten
zijn met tests; ze zijn bijna onhaalbaar in ons
onderwijssysteem. Voor kinderen met speciale
behoeften kunnen zij echter een "basispakket"
voor integratie in de samenleving vormen.
Als de bestaande praktijkervaringen en
onderzoeken bevestigen dat kinderen de
natuur nodig hebben, is het veilig om te
zeggen dat kinderen met speciale behoeften
de natuur nog meer nodig hebben.

»Interactie met de natuur kan ook
therapeutisch zijn en het algemene
emotionele welzijn verbeteren van
leerlingen wier gedrag soms uitdagend
kan zijn. De praktische taken kunnen de
concentratie versterken en zintuiglijke
ervaringen opleveren die in het
klaslokaal moeilijk zijn na te bootsen.«
Lynne Ledgard en Teri King;
Green Lane Community Special
School, Verenigd Koninkrijk
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PEDAGOGISCHE
AANPAK
MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

In het algemeen kan de pedagogische
benadering van het onderwijs aan kinderen
met speciale onderwijsbehoeften in
natuurlijke omgevingen op dezelfde wijze
worden gedefinieerd als voor andere
kinderen. Hetzelfde geldt voor de effecten.

»Er zijn in principe geen verschillen tussen
kinderen zonder ontwikkelingsstoornissen
en kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
Beiden zijn mensen; beiden zijn kinderen; de
ontwikkeling van beiden is onderworpen aan
dezelfde wetten. Het enige verschil zit hem
in de manier waarop ze zich ontwikkelen.«
Lev Vygotsky, 1987

DE PEDAGOGISCHE AANPAK
VOOR KINDEREN MET SPECIALE
ONDERWIJSBEHOEFTEN IS
GEBASEERD OP DRIE BASISPRINCIPES:
Spelen en leren in een natuurlijke
omgeving is geschikt voor alle
kinderen, ongeacht hun capaciteiten.
Natuurlijke omgevingen zijn
een uitstekend therapeutisch en
ontwikkelingsmilieu.
Natuurlijke omgevingen zijn een
bron en een plaats van leren voor alle
leerplangebieden.

De natuur is altijd de primaire omgeving
geweest waarin mensen leren en zich
ontwikkelen. Het heeft ons miljoenen jaren
gekost om mens te worden en tijdens die
periode van evolutie hebben we 99,99 procent
van de tijd besteed aan het ontwikkelen
en leren in een natuurlijke omgeving.
Deze leerstijl is bewaard gebleven in onze
genen, wat bevestigd wordt door veel van
de onderzoeken die genoemd worden in
vorige hoofdstukken, en recent ook door
de ontdekkingen van neurowetenschappen
(Selhub en Logan, 2012). In de loop van de
evolutie vond het leren plaats door ervaring,
28

en bij kinderen meestal door spel (Gray,
2013). Daarbij herkenden en vervormden
mensen emoties, verbeterden ze hun
sociale vaardigheden en deden ze spontaan
kennis op over diepere mentale processen.
Dat we nog steeds liever buiten leren,
wordt bevestigd door de structuur en het
functioneren van onze hersenen. In de 21e
eeuw gedraagt ons zenuwstelsel zich nog
steeds op dezelfde manier als in het verleden.

VERVREEMDING VAN
KINDEREN VAN DE NATUUR
IN DEZE TIJD
We weten dat het behoud van een natuurlijke
omgeving van invloed is op de kwaliteit
van ons leven, vooral met betrekking
tot de gezondheid. In het rapport van de
Wereldgezondheidsorganisatie (2006)
staat dat wereldwijd een derde van alle
kinderziektes het gevolg is van veranderde
omgevingsfactoren, zoals lucht- en
bodemverontreiniging, of een gebrek aan
toegang tot schoon water (Györek, 2014).
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Omdat we de hele evolutietijd in de
natuur hebben doorgebracht, zijn onze
zintuigen meer aangepast aan stimuli
uit de natuurlijke omgeving en onze
hersenen reageren positief op deze stimuli,
wat bewezen is door vele fysiologische
metingen van fysieke parameters (Ulrich
et al., 1991; Hartig et al., 2003; Park et
al., 2007; Van den Berg et al., 2010). In de
natuur vertraagt onze polsslag, dalen onze
bloeddruk en stresshormoonspiegels, net
als onze bloedsuikerspiegel. In de snel
veranderende moderne wereld worden
onze zintuigen blootgesteld aan vele
ongeschikte stimuli; ons lichaam ontvangt
en verwerkt veel stukjes informatie die nodig
zijn om een gewone dag in deze stedelijke
omgeving te overleven. De situatie is in
alle aspecten van de moderne levensstijl
hetzelfde: op het werk, in kleuterscholen,
lagere scholen en in het dagelijks leven.
Een dergelijke levensstijl heeft niet alleen
negatieve gevolgen voor de gezondheid,
maar kan bij kinderen ook leiden tot
ontwikkelingsstoornissen. Deskundigen
gaan ervan uit dat de veranderde
omgevingsfactoren (milieuvervuiling) een

van de factoren zijn die van invloed zijn
op de toename van het aantal kinderen
met speciale onderwijsbehoeften in de
moderne tijd (Strife and Downey, 2009).
Voor de kinderen van vandaag blijven de
biologische grondslagen van het leren
hetzelfde als in het verleden, maar in
tegenstelling tot het verleden, vindt het
grootste deel van het leren in kleuter- en
lagere scholen plaats binnenshuis. Het is
niet langer ervaringsgericht en authentiek.
Kinderen kennen niet langer de namen van
de bomen die ze iedere dag door het raam
bekijken; ze kennen de namen van de vogels
die in de bomen zingen niet; ze weten niet of
de maan toe- of afneemt. De wereld buiten
is onbekend en buitenaards (Györek, 2015).
De schoolomgeving en het leerplan zijn de
enige bron van leren, terwijl de natuurlijke
omgeving is veranderd in een onnatuurlijke,
onbekende wereld, waar de school hen over
moet onderwijzen. Aangenomen wordt
dat de afgenomen mentale en fysieke
gezondheid van kinderen nauw samenhangt
met de verminderde tijd voor spelen op
school en thuis (Gray, 2013). Een langdurige
periode van onderzoekend leren door vrij
spel, zoals in Finland wordt beoefend, heeft
een actief effect op de juiste ontwikkeling
van de hersenen en op de honger van een
kind naar kennis; aan de andere kant is
vastgesteld dat kinderen die niet in staat
waren om te spelen op school hyperactiviteit
en aandachtstekortstoornissen ontwikkelen
(Pellegrini et al., 1996). Zelfs socialisering,
die een gezonde emotionele en sociale
ontwikkeling mogelijk maakt, neemt af
op scholen en in de moderne samenleving
en wordt vervangen door een wereld van
digitale technologie. Een ander bewijs dat
de huidige sociale omgeving waarschijnlijk
de cognitieve vaardigheden van kinderen
beïnvloedt is het onderzoek van Shayer
(2006) dat op basis van een steekproef
van 10.000 kinderen heeft aangetoond dat
de cognitieve ontwikkeling van de huidige
11-en 12-jarige kinderen twee tot drie jaar is
achtergebleven in vergelijking met kinderen
die vijftien jaar geleden 11 of 12 jaar waren.
De oorzaak wordt gezocht in het gebrek aan
spel- en ervaringsleren en de opkomst van

digitale technologie. De laatste ontdekkingen
in de neurowetenschappen hebben deze
cognitieve veranderingen verder bevestigd
(Hannaford, 2005). In ieder geval kan worden
bevestigd dat het aantal specifieke groepen
kinderen met speciale onderwijsbehoeften
toeneemt als gevolg van veranderingen in de
omgeving, de moderne manier van leven en
leren en onze vervreemding van de natuur.

»Nu de toegang van kinderen
tot het buitenleven en de natuur
steeds beperkter wordt of niet
meer bestaat, is de school
misschien wel de laatste kans
voor onze leerlingen om weer
in contact te komen met de
natuur en een toekomstige
generatie te creëren die de
natuur waardeert en bewaart.

KUNNEN NATUURLIJKE LEEROMGEVINGEN
EEN BRON VAN ONTWIKKELING EN LEREN ZIJN
VOOR KINDEREN?
MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

Wij geloven dat de kans op
de vorming van een band met
en een positieve houding ten
opzichte van de natuurlijke
omgeving voor kinderen met
SOB zich ergens in de vroege
en middelbare kindertijd
ontwikkelt en regelmatige
interactie met de nabije natuur
vereist. We geloven ook dat
de interactie met de natuur
leerlingen met SOB positief
kan beïnvloeden, dat ze niet
zoveel grenzen ervaren als
ze buiten spelen, dat hun
nieuwsgierigheid op een unieke
manier wordt aangewakkerd
door de natuur en dat ze leren
om buiten te verkennen.«

De omgeving komt naar voren in de
ontwikkeling van kinderen, namelijk
in de ontwikkeling van persoonlijkheid
en specifieke menselijke kwaliteiten,
in de rol van bron van ontwikkeling.
Het milieu speelt hier dus niet de rol
van de omgeving van ontwikkeling,
maar van de bron ervan.
Lev Vygotsky, 1934
We hebben groene leeromgevingen
gedefinieerd, maar we hebben nog niet
beargumenteerd waarom ze tot de meest
innovatieve en stimulerende behoren. Groene
leeromgevingen hebben veel kenmerken
die geschikt zijn voor de ontwikkeling en
het formele en niet-formele leren van
kinderen met speciale behoeften. Dit is
onderwijs 'for real', waarin onderwijs en leven
nauw met elkaar verbonden zijn (Kranjc,
2002) en dat betekenis geeft aan leren.

Sofie Swalens, MPIGO
Heemschool, België
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En alle psychologische orthopedie met
zintuiglijke opvoeding, bestaande uit
onzin zoals met toenemende snelheid
volzinnen schrijven, containers vol water
bij zich dragen, etc., is even dwaas. Zulk
zintuiglijk onderwijs kan iets heel anders
worden als het wordt uitgevoerd door
spel en geschikte sociale relaties.
Lev Vygotsky, 1966
Natuurlijke omgevingen zijn door de
grondleggers van de moderne pedagogie
(Friederich Froebel, John Dewey en Jean
Piaget) al genoemd als een stimulerende
leeromgeving. Helaas wordt er in het huidige
schoolsysteem onvoldoende rekening
gehouden met deze bevindingen.

Froebel gaf kinderen een eigen tuin en
moedigde ze aan om de harmonie van een
natuurlijke omgeving te ontdekken door het
natuurlijke leven te observeren, te sporten in
de natuur en erin te spelen (Garrick, 2009).
Het advies van Froebel uit de 19de eeuw
moet ook vandaag nog worden opgevolgd:
de leeromgeving moet veilig en intellectueel
uitdagend zijn; we moeten nieuwsgierigheid,
onderzoek, ontdekking, multisensorische
waarneming, een gevoel van esthetiek, enz.
aanmoedigen; leren in de open lucht en
in de klas en leren over cultuur en natuur
combineren; gebruik maken van diverse
materialen en bronnen van leren; vrij spel
en leren mogelijk maken en mogelijkheden
om een partnerschap te creëren, deel te
nemen aan en te ontwikkelen; en vrijheid
en onafhankelijkheid te bevorderen.
Dewey (1955) verwijst naar omgevingen
en activiteiten die ervaringsgebaseerd
leren mogelijk maken als voorbeeld van
stimulerende leeromgevingen. Hij ontwikkelde
de theorie van levenslange en nuttige kennis,
die gecreëerd kan worden door mensen als

»De setting was in een lokaal bos, in het
begin was één jongen erg weigerachtig
tegen het verlaten van de school. Hij zit
in het autistische spectrum en houdt
niet van verandering. We hebben hem
overgehaald om langs te komen. Volgens
zijn ouders kwam hij na de sessie vol
enthousiasme terug, we hadden hem
de planten en de paardenstaarten
laten zien: paardenstaarten zijn een
prehistorische plant. Hij had dingen
gezien waarover hij had gelezen.«
Lily Rowe Horseman,
Kindling Play, Cumbria, UK

biologische, psychologische en spirituele
wezens met elkaar te verbinden. Piaget (1971)
stelde dat een leerkracht zich moet richten
op het stimuleren van de omgeving die de
mentale en intellectuele ontwikkeling van
leerlingen verrijkt, en dat zij/hij voorbereid
dient te zijn op onverwachte situaties
en de gave moet hebben om didactisch
materiaal te maken. Goed onderwijs moet
voorzien in het confronteren van een
leerling met verschillende situaties.
Een zeer belangrijk gebied, dat we nog niet
specifiek hebben genoemd, is het opdoen
van zintuiglijke ervaringen in natuurlijke
omgevingen. Waarom is het verkrijgen
van zintuiglijke ervaringen belangrijk? Wij
zijn multisensorische wezens die in een
multisensorische wereld leven. Op elk moment
ontvangt ons lichaam veel informatie, die onze
hersenen detecteren, verwerken en waarop
ze reageren. De hersenen slaan de belangrijke
informatie op en gooien de onbelangrijke weg.
Informatie wordt op verschillende manieren
ontvangen en, indien effectief verwerkt, geeft
ons een uitzonderlijk rijk en verfijnd begrip
van de wereld. Onze zintuigen verbinden onze
hersenen en ons lichaam met de wereld om
ons heen; hun soepele werking maakt ons
voortbestaan mogelijk. Alle ervaringen die we
opdoen hangen af van ons vermogen om onze
zintuigen te gebruiken, dat heet sensorische
integratie. Afwijkingen op verschillende
niveaus van het zenuwstelsel kunnen leiden
tot beperkingen op het vlak van beweging,
leren, sociaal-emotioneel functioneren,
spraak, taal, of aandachtstekortstoornissen.
Als geschikte zintuiglijke prikkels en het
verkrijgen van zintuiglijke ervaringen
onvoldoende mogelijk zijn in de eerste
zeven levensjaren, kunnen leer- en
gedragsstoornissen optreden (Gričar, 2008).
Alleen al door te denken aan het aantal
en de intensiteit van de prikkels waaraan
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kinderen dagelijks worden blootgesteld,
kunnen we ons realiseren dat een groot deel
van het gedrag van kinderen met zintuiglijke
verwerkingsstoornissen het gevolg is van de
overdaad en te hoge intensiteit van prikkels
of, aan de andere kant, van een gebrek aan
diverse zintuiglijke prikkels. Sensorische
stoornissen komen vaak tot uiting als een
slechte waarneming van aanraking, druk,
positie van het lichaam of de afzonderlijke
delen ervan (proprioceptie, zelfwaarneming
of positiezin), beweging (vestibulair systeem)
en evenwicht. Het is meestal een geval
van tactiele overgevoeligheid en tactiele
ondergevoeligheid (verminderde perceptuele
vaardigheden). In een schoolsetting gaat het
om de kinderen die zomaar opspringen en met
dingen gooien, die geen puzzel kunnen maken,
die een slechte schrijfvaardigheid hebben,
die niet goed kunnen fietsen, die vaak huilen
of hun oren bedekken als er te veel lawaai
om hen heen is, die niet aangeraakt willen
worden, die specifieke kleding dragen, die
slechts één soort voedsel (vaak maar één kleur
voedsel) willen eten, die niet kunnen kalmeren
of in slaap vallen, die gevoelig zijn voor zand
of vieze vingers (Gričar, 2012). De incidentie
van sensorische integratiestoornissen is
hoger bij kinderen met speciale behoeften
dan bij kinderen bij wie geen speciale
behoeften zijn vastgesteld. Uit onderzoek
(Gričar, 2012) blijkt dat bijna de helft van de
kinderen met een beperking de aanwezigheid
van een zintuiglijke stoornis aangeeft.
Sensorische stimulatie is het potentieel
van omgevingskenmerken om sensorische
stimulatie te geven door middel van
verschillende kleuren, vormen, patronen,
structuur, grootte en activiteit. Sensorische
stimulatie heeft de mogelijkheid om de
hersenen te veranderen (neuroplasticiteit).
Kinderen met ernstige en meervoudige
beperkingen hebben zintuiglijke
ervaringen nodig om hun cognitieve en
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sociale vaardigheden te ontwikkelen
(Gallaher en Balson, 1994).
Interessant is dat leerkrachten in het speciaal
onderwijs en therapeuten pas onlangs de
waarde van natuurlijke omgevingen voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen met
speciale behoeften zijn gaan ontdekken.
De geschiedenis van het creëren van
kunstmatige multisensorische omgevingen
begon met de zogenaamde "zintuiglijke cafés"
(Cleveland en Clark, 1996). Deze ontwikkeling
werd voortgezet met Snoezelkamers, die
tegenwoordig vooral worden gebruikt voor
speciale revalidatietherapieën en leren. Ze
hebben verschillende doelen: ze bieden een
kans voor affectieve/emotionele ontwikkeling,
stimuleren van alle zintuigen, ontspannen,
faciliteren van bepaalde behandelingen,
verbeteren van communicatie, verminderen
van ongepaste gedragsvormen, ontwikkelen
van zelfbeschikking, en de kans om sociaal
om te gaan met kinderen (Pagliani, 1999).
Een Snoezelruimte is in feite een kunstmatig
gecreëerde ondersteunende omgeving met
een breed scala aan zintuiglijke ervaringen
en is vandaag de dag een gedeponeerd
handelsmerk. Door gebruik te maken van
een geplande multisensorische omgeving
worden personen met ernstige en ernstige
ontwikkelingsstoornissen in staat gesteld
om uiteenlopende ervaringen en zintuiglijke
indrukken op te doen en daar adequaat
op te reageren. In Groot-Brittannië,
de Verenigde Staten en Australië zijn
multisensorische omgevingen populair
in scholen voor leerlingen met meerdere
aandoeningen, ook al zijn er geen sluitende
studies naar hun positieve effecten op leren
en gedrag (Stephenson en Carter, 2011).
In Snoezelkamers of multisensorische
omgevingen worden (een combinatie van)
kindspecifieke individuele zintuiglijke
prikkels gepland en gedoseerd. Natuurlijke

omgevingen bieden echter “van nature” alle
doeleinden en voordelen van kunstmatige
sensorische omgevingen: in de natuur zijn alle
prikkels in balans. De natuur nodigt uit tot
zintuiglijke nieuwsgierigheid. Ze trekt ons aan
met ongewone klanken, nieuwe geuren; ze
heeft grenzeloze fysieke uitdagingen om het
evenwicht te verbeteren, etc. De natuur nodigt
een kind met SOB uit om aan te raken en te
ontdekken, en om zo de motorische functies
te stimuleren. Het is bewezen dat natuur
bijdraagt aan meer ontspanning en aandacht,

De sensorische apparatuur van een
Snoezelkamer kan eenvoudig worden
vervangen door natuurlijke ervaringen.
Hoe meer je het kind voorziet van diverse
ervaringen, hoe meer je zijn/haar ontwikkeling
stimuleert. Hier zijn een paar voorbeelden
van hoe de ontwikkeling van een kind in
natuurlijke leeromgevingen in tegenstelling
tot binnenruimtes te stimuleren:
- Spelen in een ballenbad - Spelen in een
modderige plas. Zorgt voor evenwicht,
het observeren van wat er zich in de plas
verstopt (visuele perceptie) en tactiele
gewaarwording bij het vangen van kikkers.
- Kunstmatige buizen vol vloeibare en
vloeiende bubbels - Het kabbelen van
water over stenen. Een voortdurend
veranderende akoestische en visuele
(zintuigelijke) ervaring. Het oversteken
van het water oefent de positiezin
(proprioceptie of zelfwaarneming).
- Balansbalk met obstakels, bedoeld
voor evenwichtsactiviteiten - Wandelen
op een mossige houtstam. Met elke
aanraking van de voet worden verschillende
texturen, temperatuurschommelingen,
stilte en geluiden waargenomen. Door
met gesloten ogen te stappen en klimmen
over stompen, rotsen of houtstammen
oefenen we proprioceptie (positiezin).
Regelmatig wandelen over oneffen
bosgrond geeft veel zintuiglijke prikkels.
- Tactiele muren - Verschillende
schorstekening van boomsoorten in het
bos of kruipen op de grond. In de natuur

aan het verminderen van stress en agressief
gedrag, zelfverwonding en stereotiep
gedrag. Het kind ervaart aangename
gewaarwordingen en ontspanning in de
natuur, en biedt zo emotionele ondersteuning.
Bovendien vormen zintuiglijke ervaringen
een belangrijke verbinding met alle andere
ontwikkelingsgebieden (emotioneel, motorisch
en cognitief). Met andere woorden, het bos
is een uitstekende leer- en therapeutische
omgeving voor het opdoen van zintuiglijke
ervaringen (Jakovljević, 2014).

voelen we de verschillende schorstexturen;
we zoeken kleine steentjes en wegen
ze; we bekladden bomen of onszelf met
modder; we strelen mos; we worden
geprikt door de naalden. Motorische
activiteiten: hoe groot en hard zijn de
objecten die we in onze handen houden?
- Indoor schommels – Buiten schommelen.
We ontwikkelen niet enkel het evenwicht,
maar horen de vogels zingen, zien de
speling van het licht, voelen het strelen
van de wind en de warmte van de zon.
- Waterbed - bosbodem. Bomen beklimmen,
aan takken zwaaien, bergafwaarts
rollen, … verbetert het evenwichtsgevoel
en het evenwichtssysteem.
- Veelkleurig kunstlicht - Observeren
van het spel van licht en schaduw
tussen bladeren. Kalmerend.
- Aroma van etherische oliën –
Bosgeuren. We trainen onze reuk- en
smaakzin in het bos door te ruiken en
te proeven met onze ogen dicht. We
ruiken gekneusde naalden en bladeren,
composterende bladeren, paddenstoelen,
wilde aardbeien en bosbessen.

In Denemarken zijn er opvallend minder
kinderen met ADD, ADHD en leerstoornissen.
Dit kan zijn omdat de helft van de kinderen naar
boskinderdagverblijven gaat, waar ze klimmen, zich
verplaatsen op oneffen terrein, springen, enz. Het
resultaat - een goed ontwikkeld vestibulair systeem
(evenwichtssysteem), dat verantwoordelijk is voor
mentale aandoeningen bij onderontwikkeling. De
Denen zetten kinderen met dyslexie niet op de
schoolbank om een boek vast te houden, maar
gebruiken beweging als therapie (Hannaford, 2005).
Het onderzoek van Maler en Townsend (2005/2006)
heeft aangetoond dat schoolterreinen de
mentale ontwikkeling kunnen stimuleren en de
gezondheid, emotionele groei en sociale integratie
kunnen verbeteren door zintuiglijke stimulatie
(bijvoorbeeld zintuiglijke tuinen). Bovendien
verhogen ze de motivatie van de leerling om te
leren, vooral als hij/zij in contact komt met dieren
en planten. Kinderen met autisme zoeken zelf
naar zintuiglijke stimulatie in de omgeving om
hun zenuwstelsel te kalmeren en te reguleren.
Het bos heeft een kalmerend effect op bepaalde
leerlingen met een autismespectrumstoornis
(Sever, 2014). Het is belangrijk dat het kind door
zijn eigen activiteit positieve ervaringen opdoet
met het voelen van verschillende prikkels.
Multisensorische ruimten (Snoezelruimtes)
benadrukken vooral het statische en passieve
aspect (Jakovljević, 2014). Kinderen met SOB
hebben behoefte aan een rijke en stimulerende
omgeving op jonge leeftijd, een omgeving die
eerder actief is, en een omgeving die gebaseerd
is op ervaring en beleving (Sprinthall, 1990).
Uit onderzoek bij volwassenen met een
psychische stoornis blijkt eveneens dat
stereotiep gedrag meer afneemt na activiteiten
in de buitenlucht dan na een bezoek aan
een Snoezelruimte (Cuvo et al., 2001).

- Audio begeleiding – Bosgeluiden.
Wandelen in het bos als het regent,
het zingen van vogels, het kraken van
takken onder onze voeten, het ruisen
van bladeren, de geluiden van dieren
in de natuur. We bootsen de dieren na:
mopperen als beren, oe-hoeën als uilen,
gehuil als wolven of ruisen als een beek.

»De natuur is belangrijk
voor kinderen met speciale
behoeften, omdat het een
hoogkwalitatieve spannende
en zeer zintuiglijke plek is om
te leren. Het leefmilieu biedt
een zeer duidelijke educatieve
reis die potentieel, stimulatie
en plezier maximaliseert.
Buitenzijn is een zinvolle
alternatieve leeromgeving
voor het merendeel van
kinderen met SOB. De
buitenruimte overspoelt hun
zintuigen met verwondering
en duwt onze studenten tot
het uiterste in het begrijpen
van risico's. De ervaringen zijn
vaak blijvend door de impact
ervan op alle zintuigen.«
Sefton Booth;
Bluebell Park School, 2017
»Het is belangrijk dat
leerlingen met SOB deel
uitmaken van de natuurlijke
wereld en een grotere
verscheidenheid aan
spelervaringen ervaren. Het
kan fantasie en creativiteit
binnen het spel stimuleren,
omdat kinderen met SOB
het moeilijk kunnen vinden
om een rol te spelen en zich
andere scènes of scenario's
voor te stellen dan die waarin
ze zich direct bevinden.
Het zal hen ook in staat
stellen deel te nemen aan
teambuildingsoefeningen
en levensvaardigheden te
ervaren die ze nergens anders
zouden opdoen.«
Lynne Ledgard en Teri King;
Green Lane Community
Special School,
Verenigd Koninkrijk
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KIND MET SOB IN DE NATUUR PRAKTIJKERVARINGEN

Er rijzen verschillende vragen:
-

Hoe vertrouwd en vriendelijk
zijn "andere" natuurlijke
omgevingen voor kinderen met
speciale onderwijsbehoeften?

-

Wat kunnen de kinderen
doen afhankelijk van de
aard van hun beperking?

-

Hoe veilig zijn specifieke
natuurlijke omgevingen, zoals
het bos, voor kinderen met SOB?

-

Hoe kunnen natuurlijke
omgevingen het leren
ondersteunen en de beperkingen
van kinderen beïnvloeden?

MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften
ontvangen informatie en gewaarwordingen
verschillend en reageren er anders op,
maar nog steeds op dezelfde "kinderlijke"
manier op. Kinderen beoordelen de
natuurlijke omgeving niet op basis van de
esthetiek maar op basis van de interactie
met de omgeving (Sebba, 1991).
Het begrip 'affordances' werd in 1979
geïntroduceerd door de psycholoog Gibson
(Gibson, 1979). De theorie van de affordance
stelt dat de wereld niet alleen wordt gezien
als een veelheid aan vormen en ruimtelijke
relaties, maar ook in termen van welke
functionele mogelijkheden de omgeving kan
bieden. Dit zijn alle actiemogelijkheden die
de ruimte biedt. Als we de activiteiten van
kinderen in een natuurlijke omgeving binnen
dit concept bekijken, dan zien we dat de
perceptie van de functionele mogelijkheden
van de omgeving zeer individueel,
persoonlijk en meestal onvoorspelbaar is.
De gebruiksmogelijkheden in natuurlijke
omgevingen zijn zeer divers - verschillende

vormen, elementen en materialen bieden
verschillende mogelijkheden voor spelen,
leren en therapie – wat van invloed is
op de ontwikkeling van nieuwe ideeën
en mogelijkheden. Toepassen van het
“affordances” concept in de natuurlijke
omgeving is gewoonlijk positief, maar
bij bepaalde groepen kinderen, zoals
kinderen met cognitieve beperkingen
of autismespectrumstoornissen, is
dat niet noodzakelijk het geval.
Algemene onderwijsmethoden zijn minder
geschikt voor kinderen met ernstige en zeer
meervoudige handicaps (Pagliano, 1999).
Ze hebben een verminderd vermogen om te
leren in alledaagse situaties, en om te leren
in gestructureerde schoolsituaties. Toch
moeten we kinderen met een ernstige en
diepe cognitieve handicap en kinderen met
mobiliteitsbeperkingen, de kans geven natuur
te ervaren en te observeren (Cerar et al. 2004).
Elke leerling met een ontwikkelingsstoornis
neemt het bos anders waar en reageert er
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anders op vanwege zijn of haar specifieke
kenmerken. Een kind met een cognitieve
handicap zal naar het bos gaan als het
extern wordt aangemoedigd. Ondanks
verschillende bezoeken is het bos nog steeds
een nieuwe, onbekende omgeving voor het
kind. Bij aankomst volgen deze kinderen de
groep en de leraar. Een kind met een matige
aandoening zal op ooghoogte vooral de
stammen en de omgeving opmerken. Een kind
met een coördinatie- en evenwichtsstoornis
zal veel aandacht besteden aan veilig lopen
en zal minder andere details opmerken. Een
hyperactief kind zal het bos gebruiken om
in een onbekende richting te rennen. Door
evenwichtsstoornissen valt hij/zij vaak. De
kinderen spelen niet zelfstandig of hun spel
is beperkt tot een minimum en repetitief.
Verreweg de meeste kinderen hebben
geen enkele ervaring met bergop lopen of
op oneffen terrein bezaaid met wortels
of bedekt met bladeren (Sever, 2014).
Soortgelijke bevindingen zijn genoemd door
leraren van de Ljubo Šercer Primary School
Kočevje. Tijdens de formele monitoring
van kinderen in natuurlijke omgevingen
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in het kader van het project werd ontdekt
dat kinderen met SOB, die een speciaal
onderwijsprogramma in Slovenië volgen, veel
begeleiding en externe aanmoediging nodig
hebben bij het uitvoeren van activiteiten.
Ze worden snel moe, ze vinden het moeilijk
om met elkaar samen te werken en zoeken
voortdurend hulp bij de leerkracht. Hun
motorische vaardigheden in natuurlijke
omgevingen zijn slecht, hun aandachtsveld
is verminderd en ze drukken niet de wens uit
om een natuurlijke omgeving te bezoeken.
Anderzijds zijn bepaalde positieve effecten
van natuurlijke omgevingen waargenomen
bij de kinderen die een programma met
een lagere onderwijsstandaard volgen: ze
helpen elkaar en werken samen; wisselen
ervaringen uit; zijn in betere fysieke conditie;
hun motorische vaardigheden zijn beter
ontwikkeld; ze vinden het prettig om in
natuurlijke omgevingen te zijn; ze voeren
hun taken zelfstandig en zonder de hulp van
een leerkracht uit; de kennis die ze op deze
manier opdoen blijft langer behouden, net
als hun aandacht; er zijn echter afwijkingen
waargenomen bij leerlingen met gedragsen emotionele stoornissen (Šmid, Formal
and Informal Monitoring of Activities in the
Natural Environment - ERASMUS +, 2017).
Leerlingen van het speciale programma
moeten veel meer gemotiveerd worden voor
elke activiteit, dus ook voor bosactiviteiten.
In het geval van kinderen die deelnemen
aan het speciale programma, is het bos
geschikt voor de ontwikkeling van hun
basisfuncties. De bosactiviteiten die de
leeringen in het programma met een lagere
onderwijsstandaard uitvoerden zijn complexer:
naast beweging zijn ze meestal bedoeld voor
het leren op hogere niveaus (hogere orde
mentale processen). Er is geobserveerd dat
het bos een perfecte omgeving is voor het
stimuleren van ontdekking en verkenning,
omdat leerlingen automatisch beginnen
met het verkennen van nieuwe delen van
het bos. We hebben het niet alleen over de
locatie zelf, maar over elk element van het
bos, of het nu rotsen, boomstammen, water,
enz. zijn, omdat de natuur altijd een beetje
verandert bij elk bezoek (Šmid, Formal and
Informal Monitoring of Activities in the
Natural Environment - ERASMUS +, 2017).

BOSLESSEN IN EEN SLOVEENSE SCHOOL
Alenka Tancoš, prof. def., Special Primary School Cvetko Golar Ljutomer; Slovenië
Op de Cvetko Golar Primary School in Ljutomer
gaan we tijdens de lessen vaak naar het bos. In
het aangepast onderwijsprogramma met een
lagere onderwijsstandaard en in het speciaal
onderwijsprogramma geven we boslessen aan
leerlingen uit het basisonderwijs. Sommige
van onze ervaringen zijn vergelijkbaar,
terwijl andere totaal anders zijn. Rekening
houdend met de ervaringen, observaties
en meningen van kinderen en leerkrachten,
presenter ik enkele belangrijke bevindingen.
HET BOS IS EEN EINDELOOS KLASLOKAAL
IN DE OPENLUCHT - HET BIEDT EEN
GESCHIKTE LEERRUIMTE, LEERMIDDELEN
EN DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
Boslessen zijn meer dan alleen lessen over
het bos. Alle lessen kunnen in het bos worden
gegeven: het enige wat we hoeven te doen is
van het klaslokaal naar het bos gaan, een rustige
plek vinden, ons op ons gemak voelen, boeken
lezen, liedjes zingen, rekenen, metingen doen
of praten over dingen die helemaal niets met
het bos te maken hebben. Het bos biedt een
overvloed aan materiaal waar alle leraren gebruik
van maken tijdens het lesgeven. Dit geldt nog
meer voor leerkrachten die leerlingen met speciale
behoeften begeleiden, omdat deze leerlingen
meer illustratieve voorbeelden, materialen en
concrete omgang met materialen nodig hebben.
Om te beginnen biedt het bos zelf materiaal om
nieuwe dingen te leren kennen - van de soorten
bomen, paddenstoelen, dieren en talrijke planten,
tot de wetten waar ze zich aan houden. De
materialen die we in het bos verzamelen kunnen
een belangrijk hulpmiddel zijn bij het beheersen
van het begrip kwantiteit. Daarbij is het belangrijk
dat de studenten het materiaal (kastanjes, eikels,
etc.) zelf verzamelen, omdat het verzamelen in
een bepaald tijdsbestek, hen in staat stelt om het
concept van kwantiteit te begrijpen - het duurt
langer om een grotere hoeveelheid te verzamelen,
en weinig tijd om een kleinere hoeveelheid te
verzamelen (bijv. we verzamelen 10 eikels of 100
eikels). Ze zullen de omvang van verschillende
hoeveelheden gemakkelijker begrijpen na het
ontdekken dat 10 eikels in hun zakken passen,
maar dat ze een mandje nodig hebben voor
100 eikels. Het bos biedt veel mogelijkheden
voor het beheersen van meetzin en -concepten

(bij het omhelzen van bomen meten we hun
omtrek en de lengte van stammen; we lopen
op omgevallen stammen en beoordelen en
meten hun lengte; we beoordelen en meten de
afstand van boom tot boom; een aardworm is
15 cm lang, een boom is 15 m hoog, etc.). In het
bos vinden we echte illustratieve voorbeelden
voor het beschrijven van dingen en het verrijken
van onze woordenschat (het beschrijven van
een plant, het beschrijven van een paddenstoel,
het beschrijven van dieren, het schrijven van
poëzie, etc.) en veel materiaal voor het maken
van kunst en muziek (het ontdekken van de
geluiden van verschillende stammen en takken,
het maken van eenvoudige muziekinstrumenten
uit takken en vruchten, het vormen van
dieren uit takken, bladeren, vruchten, etc.).
HET BOS IS EEN UITSTEKENDE PLEK
VOOR SPORTACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN MET SPECIALE BEHOEFTEN
Zoals bekend hebben veel kinderen met speciale
behoeften die geen motorische beperking
hebben, meer problemen met hun motorische
vaardigheden dan hun leeftijdsgenoten.
Kleinere of grotere problemen met motorische
vaardigheden gaan vaak gepaard met lagere
of lage intellectuele vaardigheden; kinderen
met specifieke leerstoornissen en ADHD
hebben vaak problemen met coördinatie, fijne
motorische vaardigheden, etc. Het bos biedt veel
mogelijkheden om hun motoriek te ontwikkelen:
wandelen, lopen, coördinatie, kracht, balans,
enz. De bosbodem met gevallen stammen
en takken, wortels, ondergroei of een dikke
bladlaag vormt een natuurlijke hindernisbaan,
die een grotere uitdaging vormt voor de student,
omdat het een echte, praktische situatie is
(in tegenstelling tot kunstmatige parcours
opgezet in sportzalen of speelplaatsen, waar een
student rond de hindernissen kan gaan of waar
de leraar de hindernissen kan verwijderen). De
bosbodem is meestal zeer ongelijk. De hellingen
vereisen nauwkeurig stappen, benen optillen,
het evenwicht bewaren en het hele lichaam
coördineren. De leerlingen verbeteren zo de
bewustwording van hun fysieke vermogens en
ontdekken nieuwe functies van individuele delen
van het lichaam (wat mijn benen, rug, armen
kunnen doen; wat ik krijg als ik mijn romp buig;
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vaak moeten ze bukken en tegelijkertijd lopen; we
duwen takken weg met onze armen, etc.). Door het
nabijgelegen of afgelegen bos te bezoeken, nemen
de leerlingen de afstand tussen twee plaatsen waar,
en trainen ze hun geduld en doorzettingsvermogen
tijdens de verplaatsing, omdat ze zich realiseren
dat ze ver van school zijn en dat pad moeten
oversteken. Tijdens dergelijke activiteiten
verbeteren de studenten hun doorzettingsvermogen
(als de paden veeleisend genoeg zijn), en krijgen
ze een gevoel van voldoening en vermogen.
HET BOS BEVORDERT DE ONTWIKKELING
VAN HOGERE MENTALE PROCESSEN
Het bos is een natuurlijke leeromgeving waarin
we een grote hoeveelheid informatie kunnen
vinden die divers is. De informatie is onderling
verbonden en afhankelijk, zodat studenten in staat
zijn om de informatie te linken en te analyseren.
Bijvoorbeeld bij het observeren van bomen zien
studenten al snel de elementen die bomen gemeen
hebben of waarin ze verschillen (loofbomen,
naaldbomen; elke boom heeft een vrucht of zaad;
welke vrucht of blad hoort bij welke boom, etc.).
Wandelen in het bos vereist dat de wandelaar
(leerling) zijn bewegingen plant en hierop
anticipeert. Bv. de studenten bepalen zelf welk
trajectgedeelte ze willen of kunnen doorkruisen (de
kortere of moeilijkere te doorkruisen trajecten). Ze
zijn gedwongen om te plannen en te anticiperen,
omdat ze in het midden van het bos zijn en het
pad moeten volgen. Het is vaak zo dat studenten
met een slechtere motoriek die gewend zijn zich
in het bos te verplaatsen, de moeilijkere stukken
van het pad een uitdaging vinden en er vaak
voor kiezen, omdat de sensatie die ze krijgen
door het volgen van een moeilijker pad goed en
bemoedigend is. Tegelijkertijd voorziet het bos ons
van veel verschillende stimulerende middelen die
zeer krachtig zijn, in de zin dat ze nieuwsgierigheid
stimuleren en een grondige observatie vereisen.
Bijvoorbeeld: wat heeft zich onder de bladeren
of onder de schors verstopt; hoe hoog is die
boom; wie heeft zich in de holte verstopt; wie
heeft het gat in de stam gemaakt; hoe oud is die
boom; wat heeft de boom meegemaakt, enz.
HET BOS IS EEN GESCHIKTE LEEREN ONDERWIJSOMGEVING VOOR
ONRUSTIGE KINDEREN EN KINDEREN
MET EEN AANDACHTSTEKORT EN
HYPERACTIVITEIT-STOORNIS
Leerlingen die onrustig zijn, veel beweging nodig
hebben en een korte aandachtsperiode hebben, zijn
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bij aankomst in het bos eerst erg levendig,
nieuwsgierig en snel: ze rennen rond, raken
alles aan wat het bos te bieden heeft, proberen
willekeurige dingen uit, ... Maar na voldoende
tijd in het bos doorgebracht te hebben,
kalmeren ze en verbetert hun concentratie.
Om leerlingen hun gedrag te laten veranderen,
moeten ze vaak het bos bezoeken. We nemen
onze leerlingen vaak mee naar dezelfde
plek in het bos, naar "ons klaslokaal": als ze
eenmaal gewend zijn aan het bos, als ze weten
wat er in het klaslokaal staat, wat het voor
hen in petto heeft, kalmeren ze en zijn ze
creatiever dan in het klaslokaal. De kinderen
worden kalmer door enkel een uitstapje naar
het bos; door regelmatig dezelfde plek te
bezoeken voelen ze zich veilig en rustig.
HET BOS IS EEN GESCHIKTE LEEREN ONDERWIJSOMGEVING VOOR
KINDEREN MET EPILEPSIE EN
AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN
Het bos biedt ook een optimale omgeving
voor kinderen met epilepsie: de kinderen
worden niet blootgesteld aan de zon, en
het bos bevat geen verstorende signalen
of stimulerende prikkels die een aanval
kunnen veroorzaken (zoals knipperende
lichten en grid-achtige patronen). Omdat het
bos beheerst wordt door natuurwetten en
omdat de kleuren er natuurlijk in zijn, is deze
omgeving ook geschikt voor kinderen met
autismespectrumstoornissen: het bos bevat
minder storende signalen of prikkels die deze
kinderen kunnen afleiden en soms helemaal
in beslag nemen. Het bos voorziet hen van
vele nieuwe, interessante inhoud, waaronder
kinderen met autismespectrumstoornissen
nieuwe details keer op keer kunnen (her)
ontdekken, en ze vervolgens aan de
begeleiders of hun klasgenoten kunnen
doorvertellen. Bijvoorbeeld, de meeste
kinderen zien het bos, de ondergroei en
de vloer als geheel, terwijl kinderen met
autismespectrumstoornis de insecten onder de
schors ontdekken, de nerven in de bladeren, de
tinten van het licht tussen de bladeren, enz.
HET BOS IS DE HARMONIE VAN DE NATUUR
In het bos zijn studenten rustiger en creatiever,
omdat ze frisse lucht inademen en omdat
in het bos, ondanks de vele dingen die het
bevat, alles ordelijk en evenwichtig is.

BOSSCHOLEN IN
VERENIGD KONINKRIJK

VERSCHILLENDE
BENADERINGEN
VAN HET LEREN EN
DE ONTWIKKELING
VAN KINDEREN MET
SOB IN NATUURLIJKE
LEEROMGEVINGEN

Forest School is een innovatieve, zelfgeleide
leeraanpak die aanpasbaar is aan alle
leeftijdsgroepen in een bosrijke omgeving.
Een Forest School wordt ondersteund door
een getrainde Forest School Leader. Forest
School is gebaseerd op een concept dat werd
geïmporteerd uit Scandinavië en andere
gebieden van Europa. In Denemarken is Forest
School als goede onderwijspraktijk begonnen
om de buitenomgeving met kinderen te
gebruiken, zodat ze de vrijheid krijgen om
te spelen en de natuur te ontdekken. Forest
School kwam voor het eerst naar het Verenigd
Koninkrijk in 1993 toen een groep Britse leraren
uit Denemarken enthousiast terugkeerde met
deze nieuwe benadering van onderwijs - een
aanpak die individuen en de verschillende
manieren waarop ze leren centraal stelt.

MSc. Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

-

FS is een langetermijnproces van regelmatige
sessies en geen eenmalige of onregelmatige
bezoeken; de cyclus van planning, observatie,
aanpassing en evaluatie verbindt elke sessie.

-

FS vindt plaats in een bosrijke of
natuurlijke omgeving om de ontwikkeling
van een relatie tussen de lerende en de
natuurlijke wereld te ondersteunen.

-

FS maakt gebruik van een reeks processen
waarin de lerende centraal staat om
een gemeenschap te creëren voor het
zijn, de ontwikkeling en het leren.

-

FS wil de holistische ontwikkeling van alle
betrokkenen bevorderen door veerkrachtige,
zelfverzekerde, onafhankelijke en
creatieve leerlingen te stimuleren.

-

FS biedt lerenden de mogelijkheid om
gedragen risico's te nemen die toelaatbaar
zijn voor het milieu en voor zichzelf.

-

FS wordt gerund door gekwalificeerde
Forest School beoefenaars die
voortdurend hun professionele praktijk
onderhouden en ontwikkelen.

Hoe werkt het?
Binnen een schoolomgeving kunnen de kinderen
gedurende ten minste zes weken deelnemen
aan een wekelijkse sessie van twee uur. De
activiteiten omvatten kampen bouwen, koken
boven vuur, leren knopen, en kunst maken met
natuurlijke materialen. De sessies helpen bij het
bestrijden van het toenemende isolement van
kinderen ten opzichte van de natuurlijke wereld,
dat het gevolg is van de sterk verminderde
vrijheid om rond te dolen en de toegenomen
angst van de samenleving voor risico's.

De scholen die deelnemen aan het project
voeren het onderwijsproces uit in verschillende
natuurlijke leeromgevingen: bossen, parken,
weiden, schooltuinen, of het doorbrengen van
meerdere dagen in de natuur. Deze activiteiten
worden uitgevoerd tijdens de reguliere lessen of
als activiteiten buiten de schooltijden omscholen
hebben de mogelijkheid om met vrij gelijkaardige
concepten aan verschillende programma's
deel te nemen: Bosscholen zijn wijdverbreid in
Groot-Brittannië, in alle drie de landen wordt
buitenonderwijs gegeven en in Slovenië is het
concept van bospedagogie een gevestigde praktijk.

De lessen worden buiten gegeven in een bosrijke
omgeving, op het schoolterrein of in een
nabijgelegen bos, en helpen kinderen om hun
zelfvertrouwen op te bouwen, hun teamwerk en
praktische vaardigheden te verbeteren en kennis
te maken met de natuurlijke omgeving. Forest
School gaat breder dan het toepassen van het
leerplan op basisschoolniveau, de methode heeft
een waaier van toepassingen en kan worden
gebruikt om alle leeftijden te onderwijzen.

Al deze benaderingen zijn goed
ingeburgerd en worden in de
genoemde landen toegepast. Deze
drie concepten zijn geschikt voor
alle groepen kinderen met speciale
onderwijsbehoeften. Wat deze
drie concepten gemeen hebben,
is leren door beweging, actief
ervaringsleren en prioriteit geven
aan de ontwikkeling van het kind,
met de nadruk op het versterken
van niet-formele vaardigheden.

Beginselen van Forest School (FS)
Deze beginselen zijn voor het eerst
geformuleerd door de Forest School Community
(UK) in 2002. Zij zijn in 2011 herzien.
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De combinatie van het Forest Schoolprogramma en het reguliere schoolprogramma
biedt een groot potentieel voor de educatieve
ontwikkeling van kinderen met aanzienlijke
leermoeilijkheden en beperkingen. Uit de
analyse van de veranderingen is gebleken dat
de grootste veranderingen tussen het begin en
het einde van het programma te vinden lijken
te zijn op gebieden die te maken hebben met
positiezin en zelfwaarneming (proprioceptie).
Ook op een aantal andere gebieden, waaronder
auditieve en visuele vaardigheden, sociale en
interactieve vaardigheden en concentratie,
leken er verbeteringen te zijn (Pavey, 2006).

BOSPEDAGOGIE IN SLOVENIË
»We streven ernaar om van het bos een
natuurlijk onderdeel van de dagelijkse
activiteiten te maken en niet slechts
een van de vele mogelijkheden die
kinderen af en toe hebben.«

•
past. Daarbij moeten we rekening houden met de
ontwikkelingskenmerken van de kinderen en hun
redeneer- en aandachtsvaardigheden.
We zijn actief in drie complementaire domeinen:
•

Natalija Györek,
Instituut voor Bospedagogiek

Bospedagogie is een methode voor
milieuopvoeding en -educatie, die niet
alleen inzicht geeft in het bos of de natuur
als ecosysteem, maar ook een belangrijke
invloed heeft op de opvoeding en holistische
ontwikkeling van kinderen en volwassenen.
Het is een recept voor een gezonde, rustige en
optimale ontwikkeling van kinderen en van ons
allemaal. Door middel van bospedagogie zijn
we in staat kinderen en volwassenen de natuur
op een veilige en ontspannen manier te laten
verkennen, hun eigen gevoelens en behoeften
te identificeren, en goed in te spelen op deze.
En dit allemaal in de rijke leeromgeving van de
Sloveense bossen, die maar liefst 60 procent
van het oppervlak van het land beslaan.
Sinds 2012 zijn de Sloveense kleuterscholen en
scholen die bospedagogie in hun programma
hebben opgenomen, formeel verenigd in het
Sloveense netwerk van Boskleuterscholen
en Bosscholen. Vandaag zijn meer dan 100
onderwijsinstellingen verenigd in het netwerk.
De methoden om bospedagogie op te nemen
in de reguliere programma's van Sloveense
kleuterscholen en scholen zijn divers en uniek,
net als onze bossen en kinderen. Zo wordt
Slovenië met zijn eigen ontwikkelingstraject
steeds meer een voorbeeld van goede
praktijken.
Bospedagogie richt zich tot ouders,
kleuteronderwijzers, leraren en therapeuten,
en via hen tot de kinderen. Het is bedoeld voor
alle kinderen, inclusief kinderen met speciale
onderwijsbehoeften, ongeacht hun karakter,
gewoonten, medische diagnoses en problemen.
In het bos vindt elk kind iets wat bij hem/haar

•

•

Ontwikkeling van werkmethoden op het gebied
van de natuurwetenschappen, met de nadruk
op het leren en bevorderen van Sloveense
bossen en duurzaam beheer, en met de wens de
natuurwetenschappen en wetenschappelijke en
onderzoekactiviteiten dichter bij de kinderen en
de jeugd te brengen.
Het bos als leslokaal en ideeënbron voor alle
vakken en vakoverschrijdend, met de nadruk
op verschillende didactische benaderingen,
strevend naar de ontwikkeling van actieve en
moderne leermethoden in de natuur en met de
natuur.
De impact van de natuur op de gezondheid en
de holistische ontwikkeling van kinderen, en
de impact ervan op de ontwikkeling van hun
waarden.

Vrije en schooltijd doorbrengen in het bos heeft
veel positieve effecten op kinderen:
•

Kinderen leggen een oprecht contact met de
natuur en begrijpen haar daardoor beter.

•

Kinderen ontwikkelen een
verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van
de natuur en waarderen en beschermen de
natuur meer.

•

Kinderen zijn in het bos creatiever van aard,
denken vrijer en worden minder belast.

•

In het bos leren kinderen zich vrij te
bewegen, wat een positieve invloed heeft
op de ontwikkeling van hun motoriek en hun
hersenen.

•

In het bos kalmeren kinderen beter, zijn ze
relaxter en bouwen ze gemakkelijker onderlinge
relaties op.

•

Kinderen verwerven diverse vaardigheden,
leren door te spelen en doen ervaring op in het
dagelijks leven.
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Tijd doorbrengen in de natuur in alle
weersomstandigheden heeft een gunstige invloed op
de gezondheid van kinderen.

De competenties van een bospedagoog in Slovenië zijn:
•

kennis van het bos;

•

helpen bij het leren, en gebruiken van verschillende
werkmethoden;

•

in staat zijn het leerproces in de natuur te leiden;

•

in staat zijn om leerlingen enthousiast te maken en
enthousiasme te herkennen;

•

het opbouwen van kennis over ervaringen;

•

gebruik te maken van gesitueerd leren;

•

in staat zijn eerste hulp te verlenen.

BUITENSCHOOLS LEREN
(Outdoor Learning)
Jordet (1998) heeft buitenschools leren als volgt gedefinieerd:
Buitenschools leren is een leermethode
waarbij delen van het dagelijkse leven op
school uit het klaslokaal worden verplaatst
naar de lokale omgeving. Buitenschools
leren impliceert frequente en doelgerichte
activiteiten buiten het klaslokaal.
Buitenschools leren geeft de leerlingen
de mogelijkheid om hun lichaam en
zintuigen te gebruiken in leeractiviteiten
in de echte wereld om persoonlijke en
concrete ervaringen op te doen. Het biedt
ruimte voor academische activiteiten,
communicatie, sociale interactie, ervaring,
spontaniteit, spel, nieuwsgierigheid en
fantasie. Buitenschools leren gaat over
het activeren van alle schoolvakken
waarbij activiteiten buiten en binnen
nauw met elkaar verbonden zijn. De
leerlingen leren in een authentieke
context - dat wil zeggen: ze leren over de
natuur in de natuur, over de maatschappij
in de maatschappij en over de lokale
omgeving in de lokale omgeving.
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Dit betekent dat leren in de open lucht de
leerlingen persoonlijke en concrete ervaringen uit
de eerste hand geeft, gebaseerd op authentieke
situaties uit het echte leven. Buitenschools leren
impliceert dat leerlingen en leerkrachten soms het
klaslokaal en de schoolboeken moeten verlaten
in hun zoektocht naar kennis. Ze moeten naar
het bos gaan om meer te weten te komen over
planten, dieren en de interactie in de natuur, ze
bezoeken kunstgalerieën en handwerkers om
meer te weten te komen over en geïnspireerd
te worden om met kunstnijverheid te werken,
ze doen observaties en enquêtes buiten de
schoolomgeving om informatie te hebben
die ze kunnen gebruiken in de lessen sociale
wetenschappen en wiskunde, in projecten enz.
Ze zoeken de bronnen in hun lokale omgeving en
gemeenschap en brengen deze kennis terug naar
school voor verdere voorbereiding - voor reflectie,
communicatie, lezen, schrijven, dramatiseren,
creëren etc. Op deze manier gaan theoretische,
praktische en esthetische benaderingen hand
in hand in het trainingsproces (Jordet 2007).
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KERNBOODSCHAPPEN
MSc. Natalija Györek, Instituut voor Bospedagogiek
PROBEREN WE ZOVEEL MOGELIJK
NATUURLIJKE BEWEGINGSVORMEN TE
ONTWIKKELEN EN HUN MOTORISCHE
DISFUNCTIES TE BEÏNVLOEDEN DOOR VRIJ
SPEL EN CREATIVITEIT TE STIMULEREN
IN EEN NATUURLIJKE OMGEVING.

»Kinderen leren in het bos als ze een gevoel van veiligheid hebben; als de inhoud
betekenis heeft; als ze de mogelijkheid hebben om methoden te kiezen. Als
er tijd is voor werk en reflectie, voor rust, vrij spel en creatief werk. Scholen
moeten er rekening mee houden dat kinderen niet zonder spontane momenten,
lichaamsbeweging en creatief werk kunnen.«

Kinderen, leerkrachten, begeleiders en het
publiek bewust maken van het belang van
bewegen in de natuur is een belangrijke
taakstelling voor onderwijsinstellingen.
Een mens is natuur, daarom is het
belangrijk dat we zoveel mogelijk nietformele vaardigheden ontwikkelen in
de natuur, waar het gemakkelijker is om
beweging, denken, aanraking en gevoel te
verbinden. Wij pleiten voor zoveel mogelijk
lichaamsbeweging in de natuur die natuurlijke
vormen van beweging nabootst, zoals
lopen, staan, rennen, slingeren, kruipen,
klimmen, rollen en glijden (Jelen, 2017).

PhD. Natalija Komljanc, Nationaal Onderwijsinstituut Slovenië

Het leren en de ontwikkeling van kinderen met
speciale onderwijsbehoeften is moeilijk op
uniforme wijze te definiëren. Hun problemen
zijn zeer uiteenlopend en meervoudige
diagnoses zijn geen uitzondering, wat een
zeer complex beeld geeft. Uit onderzoek
is gebleken dat contact van kinderen met
de natuur een positieve invloed heeft op
alle aspecten van de ontwikkeling van een
kind. Tal van pedagogen, therapeuten en
ouders hebben op basis van hun ervaring
de positieve effecten van tijd doorbrengen
in de natuur op kinderen met speciale
onderwijsbehoeften (SOB) geïnventariseerd.
WE MOETEN ALTIJD UITGAAN VAN
DE MOGELIJKHEDEN VAN HET KIND
EN NIET VAN DE BEPERKINGEN
Tijdens alle activiteiten in de natuur zijn
de kinderen actief bezig, en is het leren
ervaringsgericht en gesitueerd, verbonden
met kennis en begrip. De inhoud moet zodanig
worden gepresenteerd dat de kinderen actief
blijven; ze moeten zelf materiaal zoeken en
verzamelen. De begeleiders bieden enkel
hulp wanneer de kinderen die echt nodig
hebben. Zo laten we hen onafhankelijkheid
ontwikkelen en, indien mogelijk, bevorderen
we wederzijdse hulp en samenwerking.

DE MOGELIJKHEDEN OM DE NATUURLIJKE
OMGEVING TE GEBRUIKEN VOOR
ONTWIKKELING EN LEREN VERSCHILLEN
PER GROEP KINDEREN MET SPECIALE
ONDERWIJSBEHOEFTEN
De praktijk heeft uitgewezen dat alle
kinderen van uiteenlopende zintuiglijke
indrukken en actieve ervaringen moeten
worden voorzien. We zijn vaak niet in staat
om hun interesse te beoordelen, omdat de
kinderen geen of maar beperkte feedback
geven, waardoor we onbewust minder
geven en vragen; dit is waarschijnlijk niet de
beste beslissing. Soms hebben de kinderen
alleen extra aanmoediging, begeleiding en
motivatie nodig. Leren in het groen helpt de
leerkracht ook om een subtieler gevoel voor
de natuur te ontwikkelen, want door een
kind te helpen zintuiglijke waarnemingen
te voelen, merken we ook details op die
we zelf vaak over het hoofd zien.

DE NIEUWSTE ONTDEKKINGEN OP HET
GEBIED VAN NEUROWETENSCHAPPEN
MOTIVEREN DE KEUZE VOOR ONZE
PEDAGOGISCHE WERKWIJZE.

DE OPTIMALE ONTWIKKELING EN
LEERERVARING VAN KINDEREN MET
SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN WORDT
IN BELANGRIJKE MATE BEÏNVLOED DOOR
HUN VERBLIJF IN DE NATUUR. VOOR ALLE
KINDEREN MET SPECIALE BEHOEFTEN
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Uit ervaring blijkt dat leren in natuurlijke
omgevingen (weiden, vijvers, bossen,
nabijgelegen beekjes, met dieren - paarden,
honden, etc.) leidt tot betere resultaten
in vergelijking met fysiek en educatief
werk binnen vier muren - in afgesloten
omgevingen (Jelen, 2017). De reden hiervoor
is dat de natuur een grotere indruk maakt
op de kinderen en op hun sensorische
integriteit dan een binnenomgeving. De
bestaande schoolprogramma's, ook voor
kinderen met SOB, zijn vooral gebaseerd
op cognitieve ontwikkeling, die plaatsvindt
op schoolbanken en door middel van werk-
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en schoolboeken. Het actief opdoen van
zintuiglijke ervaringen is belangrijk.
BIJ KINDEREN MET
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN HEEFT
DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN IN EEN
OPEN RUIMTE DE HOOGSTE PRIORITEIT.
Kinderen met ontwikkelingsstoornissen
hebben meestal een onderontwikkelde
ruimtelijke oriëntatie, met het gevaar dat ze
weglopen. Pavey (2006) heeft vergelijkbare
problemen genoemd bij de evaluatie van het
Forest School-programma in Groot-Brittannië.
Zo waren er momenten dat kinderen
vermoeid raakten (vooral in de beginfase van
het programma), overspannen, overactief
of agressief (Pavey, 2006). Leerkrachten
wijzen ook op de mogelijkheid dat leerlingen
giftige planten en vruchten binnenkrijgen.
Kinderen proeven graag alle objecten in de
natuur met hun mond, wat normaal is; het
proeven stimuleert de primaire nucleaire
centra van de hersenen en van het limbisch
systeem (Jelen, 2017). Het is belangrijk dat
we het kind een ruimte bieden waar het zich
in de natuur kan terugtrekken, maar waarbij
de veiligheid kan gegarandeerd worden.
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Activiteiten in natuurlijke omgevingen
zijn geschikt voor alle groepen kinderen
met SOB, ongeacht de zeer heterogene
verschillen binnen specifieke groepen.
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Bluebell Park School is een speciale school uit Engeland die is
verdeeld in drie afdelingen: een lagere en middelbare school en een
afdeling voor kinderen na 16 jaar. De kinderen en jongeren zijn 3
tot 19 jaar. Hetzelfde geldt voor de Green Lane Community Special
School, met leerlingen van 4 en 16 jaar. Op de Belgische Heemschool,
die deel uitmaakt van een medisch en onderwijsinstituut, staat
50 procent van de kinderen onder voortdurend toezicht. Maar
liefst 30 procent van de kinderen zijn op de school ingeschreven
na een beslissing van de jeugdrechtbank. De tweede Belgische
school, Sint-Gregorius Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO),
bestaat eveneens uit drie departementen: een medische en
educatieve school en een kleuter- en lagere school. In Slovenië
vindt het onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften
plaats in basisscholen met een aangepast programma, namelijk
door uitvoering van het speciaal onderwijsprogramma en
het aangepaste negenjarige basisonderwijsprogramma met
een lagere onderwijsnorm. Deze scholen schrijven kinderen
vanaf 6 jaar in. Sommige Sloveense kleuterscholen hebben
afdelingen voor de ontwikkeling van kinderen opgezet, aangezien
vroegtijdige professionele interventie voor kinderen met speciale
onderwijsbehoeften van cruciaal belang is voor een succesvollere
ontwikkeling. In sommige van deze kleuterscholen zijn natuurlijke
omgevingen al opgenomen als belangrijke therapeutische
omgevingen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen,
en ze kunnen worden beschouwd als voorbeelden van goede
praktijken. Daarnaast zijn ook bepaalde Sloveense centra voor
beroepsactiviteiten bij ons gekomen als voorbeelden van goede
praktijken; naast het ministerie van Onderwijs vallen de activiteiten
van deze centra onder de bevoegdheid van het ministerie van
Arbeid, Gezin, Sociale Zaken en Gelijke Kansen en het ministerie
van Volksgezondheid. Deze centra integreren ook de tijd die
ze in de natuur doorbrengen in het leven van hun protegés.

