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Inleiding 
 
In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer heeft ARK een educatieprogramma ontwikkeld om de 
jeugd te betrekken bij de natuurontwikkeling in het Oostvaardersland. Na een geslaagde pilot in het 
voorjaar zijn er in het najaar van 2011 nog vijf schoolklassen uitgenodigd om deel te nemen aan de 
buitenlessen in de Stille Kern in het Horsterwold. Het is de ambitie van ARK en Staatsbosbeheer om 
dit project uit te breiden, zowel in aantal deelnemende scholen als in locaties. Daarbij is de inzet van 
vrijwilligers zeer gewenst. Er hebben zich inmiddels zes vrijwilligers gemeld en er is een start gemaakt 
met hun opleiding.  
 
 
Opzet educatieprogramma 
 
Voorafgaand aan de buitenles komt er een medewerker op bezoek in de klas om aan de hand van 
een powerpointpresentatie de kinderen te informeren en te enthousiasmeren. Ouders zijn hierbij 
ook welkom.  
 
De buitenles duurt ongeveer twee uur en daarbij draait het vooral om de natuur ontdekken en 
beleven aan de hand van speciaal voor deze locatie ontwikkelde opdrachten.  
 
Een goede verwerking achteraf in de klas wordt gestimuleerd, maar moet door de leerkrachten zelf 
worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Tijdens het bezoek aan de klas is er ruimte voor gesprekken met de leerlingen, waarbij je soms op 
interessante zijsporen belandt. Zo kan zich de ene keer een discussie ontwikkelen over de komst van 
de wolf (het merendeel van de kinderen in die klas was vóór) en de andere keer een gesprek over de 
waarde van natuur, en de vraag of je bereid bent om entree voor een natuurgebied te betalen. 
Waarbij argumenten gehoord zijn als “de natuur is toch van ons allemaal, daar hoef je niet voor te 
betalen” en “voor een museum betaal je ook, waarom hier dan niet voor, het is toch heel erg mooi”. 
 

Expositie na de buitenles 
op school 

Op zoek naar waterdiertjes 

“De opdrachten waren veelzijdig, 
leerzaam en verrassend.” 
Ben van den Hengel, leerkracht  
basisschool de Kiekendief 
 



Deelname scholen 
 
Er zijn dit najaar vijf scholen uit Zeewolde uitgenodigd (ruimte voor meer scholen was er niet). Drie 
van deze scholen hadden ook aan pilot meegedaan. Ze kwamen graag terug!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het kielzog van de kinderen kwamen ook zo’n 30 volwassenen mee: de leerkrachten en de 
begeleidende ouders. Van hen horen we vaak de verraste reactie: “Ik woon hier in de buurt, maar ik 
wist niet dat hier zo mooi en avontuurlijk was”. 
 
 
Vrijwilligers 
 
Na een oproep in de plaatselijke krant hebben zich zes vrijwilligers gemeld die zich willen inzetten 
voor het educatieproject in het Horsterwold. Het is de bedoeling dat deze vrijwilligers zorgvuldig 
getraind worden waarna zij zelf de binnen- en buitenlessen kunnen verzorgen.  Als onderdeel van 
deze training zijn er in december twee informatiebijeenkomsten verzorgd, waarin o.a. is ingegaan op 
natuurontwikkeling in het Oostvaardersland, natuur en kinderen, risico’s en verantwoordelijkheid. 
Ook is er een vrijwilligershandleiding samengesteld. Het is de bedoeling dat de training van de 
vrijwilligers in het voorjaar wordt vervolgd en dat de vrijwilligers een aantal keren meelopen met een 
professionele begeleider alvorens zij zelf de begeleiding van de groepen op zich kunnen nemen.  
 
Aan de training nemen ook drie vrijwilligers van Staatbosbeheer Almere deel. Ook al is de training 
gericht op het  educatieprogramma in het Horsterwold, toch verwachten wij wel dat deze vrijwilligers 
iets moois met de aangereikte kennis kunnen doen. Wie weet is dit de eerste aanzet tot een mooi 
educatieproject in de buurt van Almere. 
 
 
De toekomst 
 
Deze aftrap kan de basis zijn voor een meerjarig 
educatieproject, waarbij duizenden kinderen op diverse 
locaties het Oostvaardersland verkennen. Met een dergelijk 
project bereik je niet alleen veel kinderen, maar ook tal van 
volwassenen, zoals ouders en leerkrachten. Verwacht wordt 
dat hiermee niet alleen veel bekendheid, maar ook veel 
goodwill zal ontstaan voor de ontwikkelingen in 
Oostvaardersland. Door het opleiden en  inzet van 
vrijwilligers, wordt duurzaamheid van een dergelijk project 
gegarandeerd.  
 

school groep leerlingen 

Het Mozaïek 7 24 

Delta             7 25 

Kiekendief     7 25 

Kofschip 7 24 

Lichtkring 7 28 

totaal 
 

126 

 Onze kinderen hebben genoten in de 
Stille Kern. Het was een heerlijke 
middag. Heel erg bedankt daar voor. 
Anca Kreuger, 
Leerkracht Delta basisschool Zeewolde 

Aandacht voor tekenaar Jeroen 
bij de restanten van een ree. 


