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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. In het voorjaar van 2011 is 
een pilot uitgevoerd op twee locaties: in de Stille Kern (Horsterwold) en in het Oostvaardersveld. 
Omdat de Stille Kern de meeste mogelijkheden bood  voor natuurbeleving, is ervoor gekozen om in 
eerste instantie op die locatie het project voort te zetten.  
 
De eerste buitenlessen in De Stille Kern leverden meteen veel positieve reacties op en de scholen 
kwamen graag terug in het volgende schooljaar. In de winter van 2011/2012 zijn er 8 vrijwilligers 
geworven en getraind en zij staan nu te popelen om aan de slag te gaan. De taak van ARK zit er op, 
maar deze enthousiaste vrijwilligers zullen met ondersteuning van Staatsbosbeheer het project in De 
Stille Kern voortzetten.   
 
Met dit project worden niet alleen veel kinderen bereikt, maar ook tal van volwassenen, zoals ouders 
en leerkrachten. Verwacht wordt dat hiermee niet alleen veel bekendheid, maar ook goodwill zal 
ontstaan voor de ontwikkelingen in Oostvaardersland. Het opleiden en inzetten van vrijwilligers 
vergroot de lokale betrokkenheid en de duurzaamheid van het project.  
 
Het is de ambitie van ARK en Staatsbosbeheer om het educatieproject uit te breiden, zowel in aantal 
deelnemende scholen als in locaties. Daarom worden in het najaar ook de scholen uit Nijkerk 
uitgenodigd om deel te nemen aan de buitenlessen in de Stille Kern en start er in september nieuw 
project in het Oostvaardersbos, dichtbij Almere. De eerste scholen hebben zich al aangemeld. 
 

 
 
 
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 12 speciaal voor deze locatie ontwikkelde opdrachten.  
 
Een goede verwerking achteraf in de klas wordt gestimuleerd, maar moet door de leerkrachten zelf 
worden uitgevoerd. 
 

31 mei 2012  
De Stille Kern was vandaag vol van 
vogelgeluiden en zoete bloemengeuren, en 
massa’s kikkertjes en slakken die door het 
natte weer te voorschijn waren gekomen. 
Wat fijn als je dan met zo’n enthousiaste 
klas mag rondstruinen die in de eerste  
5 minuten, als we via een paar stammetjes 
een modderplek oversteken, blij uitroepen: 
“ha, dit begint al goed!” en “ik denk dat dit 
een hele leuke ochtend gaat worden”. Ja, 
dat was het zeker. 



 
 
 
Deelname scholen 
 

 We kijken met een positief gevoel terug op de afgelopen periode. Na anderhalf jaar hebben 7 
van de 10 scholen uit Zeewolde meegedaan. Ze zijn allen enthousiast. Dat blijkt uit hun reacties 
en uit het feit dat ze graag terugkomen. Er zijn 4 scholen die al 2 x hebben deelgenomen.  

 Als je naar het schooljaar kijkt, dan hebben er 10 groepen meegedaan  (van 7 scholen).  

 Dit jaar moesten scholen voor het eerst betalen voor deelname: € 50,- per groep. We hebben 
niet de indruk dat dit een probleem voor de scholen is. Één school  heeft dit als  bezwaar 
genoemd, maar deze school heeft eerder ook nog nooit meegedaan (toen deelname kosteloos 
was). En best kans dat, als deze school komend najaar benaderd wordt, ze dan wel mee willen 
doen, want de leerkracht vond de beschrijving van het project erg aantrekkelijk.  

 Tot nu toe hebben er 354 kinderen deelgenomen aan het educatieproject Oostvaardersland , dit 
voorjaar waren dat er 107. 

 In het kielzog van de kinderen kwamen ook zo’n 20% 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”. 

 

school vj 11 nj 11 vj 12 

Dalton De Delta   1 1 

De Lichtkring 1 1   

De Toermalijn     2 

De Zevenster     1 

't Wold       

De Kiekendief   1 1 

't Kofschip 1 1   

De Regenboog       

De Richtingwijzer       

Het Mozaïek 1 1   

 
 
Uitnodigingen / aanmeldingen 

 De buitenlessen staan aangekondigd op de digitale NME catalogus van het IVN consulentschap in 
Lelystad. Via deze weg heeft 1 school zich voor dit voorjaar aangemeld, voor 2 groepen.  

 Eind februari zijn alle scholen uit Zeewolde per mail uitgenodigd. Dat leverde geen reactie op.  

 Eind maart zijn alle scholen uit Zeewolde nagebeld. Er is ook een aantrekkelijke uitnodiging  
(PDF) gemaakt, die aan de geïnteresseerde docenten is gemaild. Dat leverde 3 aanmeldingen op. 

Vanmorgen mochten Bernadette en ik de presentatie van de kinderen van de Zevenster bijwonen. 
Wij wilden jullie even laten weten dat het in een woord gewoon fantastisch was! Dit waren echt 
ambassadeurs van de natuur. 
  
Het begon met een zelfbedachte Yell. Alles wat de kinderen gevonden hadden met de buitenles lag 
uitgestald op tafels en daar werd uitgebreid over verteld. De kinderen hadden nieuwskranten 
gemaakt om op de muur te hangen, ze vertelden dit als nieuwsbulletin geheel in stijl met als 
afsluiting het weer. Er was een PowerPoint presentatie, er werden zelfbedachte liedjes gezongen, 
een quiz gespeeld, een radio programma en reclames gemaakt over het Horsterwold en andere 
natuurgebieden van Flevoland.  
Het was voor ons een geweldige ervaring  en waren er erg van onder de indruk. 
 
Groeten van Cobie en Bernadette, vrijwilligsters Horsterwold 
 
 

Ouders begeleiden de groepjes in het veld 

http://www.hetwold.nl/
http://www.obsdekiekendief.nl/
http://www.derichtingwijzer.nl/
http://www.mozaiekzeewolde.nl/


 Half april zijn scholen uit Nijkerk per mail uitgenodigd en een week later telefonisch benaderd. 
Dat leverde een aanmelding voor 4 groepen op, maar hier is helaas te laat op gereageerd. Deze 
groepen zullen in het najaar aan bod komen. 

 
 
Vrijwilligers 
 

 Er is inmiddels een team van 8 enthousiaste vrijwilligers die de organisatie en uitvoering van de 
binnen- en buitenlessen op zich willen nemen.  Vijf van hen hebben daarvoor een korte training 
gevolgd waarin o.a. is ingegaan op natuurontwikkeling in het Oostvaardersland, natuur en 
kinderen, risico’s en verantwoordelijkheid, en natuureducatie in de praktijk .  

 Voor de training is een vrijwilligershandleiding samengesteld. 

 De 3 vrijwilligers die de training niet gevolgd hebben beschikken over de handleiding. 
Staarsbosbeheer zal hen verder ondersteunen en informeren. Mogelijk kunnen deze 3 mensen in 
het voorjaar van 2013 deelnemen aan een geplande training in Almere. 

 Nog niet alle vrijwilligers hebben voldoende ervaring op kunnen doen om zelf de groepen te 
begeleiden. Staatsbosbeheer zal ervoor zorgen dat zij een aantal keren mee kunnen lopen met 
een professionele begeleider.  

 Er hebben ook 3 vrijwilligers uit Almere deelgenomen aan de training. Zij kunnen zich inzetten 
voor het geplande educatieproject in het Oostvaardersbos. 
 
 

 
 
 
De toekomst 
 
Ook komend schooljaar kunnen kinderen weer van alles ontdekken en beleven tijdens de 
buitenlessen in de Stille Kern van het Horsterwold. De taak van ARK zit er op, maar enthousiaste 
vrijwilligers zullen met ondersteuning van Staatsbosbeheer het project voortzetten.   
 
Het is de ambitie van ARK en Staatsbosbeheer om dit project uit te breiden, zowel in aantal 
deelnemende scholen als in locaties. Daarom worden in het najaar ook de scholen uit Nijkerk 
uitgenodigd om deel te nemen aan de buitenlessen in de Stille Kern en start er in september nieuw 
project dichtbij Almere, in het Oostvaardersbos. De eerste scholen hebben zich al aangemeld.  

Er zijn veel brandnetels in de Stille Kern. Dan is het handig als je 
weet hoe je die moet aanraken en helemaal handig om een 
voorraadje weegbree mee te nemen voor onderweg. Die hadden 
de kinderen aan een grashalm geregen. Slim bedacht! 


