
Ontwerp /onderzoeksvraag over Dwaalfilm  
 

Wat is Dwaalfilm? 
Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met meer dan 200 filmpjes van maximaal een 
minuut over  nieuwe natuur in Nederland. Interactief, dus als  docent of leerling bepaal je 
zelf je dwaaltocht langs de Waal, door GrensPark Kempen~Broek, in de Maasvallei, de Delta 
of langs de Kust. Je kunt bijvoorbeeld dwalen langs kuddes wilde paarden en runderen, je 
verbazen over het onderwaterleven van de Rijnstrangen, genieten van de bloemenrijkdom in 
de duinvalleien of een kijkje nemen bij een avontuurlijke veldles voor schoolklassen.  
 
Een heldere menustructuur maakt dat je gemakkelijk zoekt op onderwerpen of op 
natuurgebieden (van klimaatverandering tot beken en van duinlandschappen tot 
libellen). Dwaalfilm vertelt een verhaal over kikkers, moerassen en zaadverspreiding; 
recreanten, grindwinning en rivierveiligheid, maar bovenal, over de schoonheid van de 
Nederlandse natuur. 
 
Onderzoeks- en/of ontwerpwens:  
ARK ziet een rol voor Dwaalfilm in lessen binnen het Primair Onderwijs. Dwaalfilm biedt wat 
ARK betreft goede mogelijkheden om lesstof te verlevendigen en verdiepen. 
Indirect hopen we leerlingen en docenten daarmee ook te stimuleren de natuur in te gaan. 
 
Hoe: 
Beter aansluiten op PO door het ontwikkelen van lesmaterialen bij Dwaalfilm. 
 
Vragen: 

 Welke toepassingsmogelijkheden van Dwaalfilm zijn er op dit moment voor 
leerlingen en docenten van de bovenbouw van het PO? 

 Sluit Dwaalfilm voldoende aan bij de lesprogramma's en leerdoelen van de 
bovenbouw van het PO? 

 Kennen docenten van de bovenbouw van het PO de Dwaalfilm? 

 Wordt de Dwaalfilm gebruikt door docenten PO? 
 

Ontwikkelen: 
Aan Dwaalfilm gekoppelde opdrachten voor in de klas (webquest?), zelfstandig uit te voeren 
door leerlingen. Verschillende opties: 

 Aansluitend op veldlessen van ARK in de Delta (Ijsselmonde, Zandmotor, Landtong 
Rozenburg, Eiland van Brienenoord). Ter voorbereiding en/of bij verwerking achteraf 
in de klas. 

 Algemeen, landelijk, gericht op thema's zoals natuurlijke begrazing, waterveiligheid, 
klimaatverandering 

 
Onderzoek: 
In hoeverre dragen de nieuw ontwikkelde opdrachten bij aan begripsvorming over… bij de 
leerlingen 
 
 


