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Inleiding 
In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer heeft ARK een educatieprogramma ontwikkeld dat in 
het voorjaar van 2011 in het Oostvaardersland is uitgetest bij vijf schoolklassen. Op basis van deze 
pilot is het materiaal aangepast. Dit project is bedoeld om: 

 De jeugd in Zuidelijk Flevoland kennis te laten maken met de ontwikkeling van natuur in hun 
directe leefomgeving. 

 Bij inwoners van Zuidelijk Flevoland bekendheid te genereren over de natuur en de 
recreatiemogelijkheden van het Oostvaardersland. 

 De introductie van grote grazers in een publiek toegankelijk natuurgebied te begeleiden, zodat in 
eerste instantie kinderen (en via hen ook anderen) bekend raken met de wijze waarop deze 
dieren leven, zich gedragen en hoe zij zelf met de dieren om moeten gaan. 

 
Plan van aanpak 
Van tevoren is een uitgebreid plan van aanpak geschreven.* 
 
Binnenles en buitenles 
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 de opdrachten. Tijdens de pilot is er met een werkwijze 
geëxperimenteerd waarbij de klas in tweeën werd gesplitst die elk hun eigen weg gingen. Dat pakt 
voor sommige locaties beter uit dan op andere locaties. Voor de Stille Kern werkt het op dit moment 
beter om vanuit een centrale plek te werken, maar als er paarden in het gebied lopen zou een 
struintocht misschien beter zijn (om de paarden op te zoeken).  Een goede verwerking achteraf in de 
klas wordt gestimuleerd, maar moet door de leerkrachten zelf worden uitgevoerd. 
 
Lesmaterialen 
Het lessenpakket bestaat uit  

 een powerpointpresentatie*  

 12 opdrachtkaarten en een inleidende kaart* 

 2 nieuwe zoekplaten: “vraatverdedigers” en “vogels van het Horsterwold”* 

 Een blad met richtlijnen voor de begeleidende ouders* 

 6 tassen met onderzoeksmaterialen* 
 
  

De opdracht “natuurbrug”. 



Locaties 
De pilot is uitgevoerd op twee locaties: in de Stille Kern (Horsterwold) en in het Oostvaardersveld. 
Daarvan blijkt de laatste toch niet voldoende mogelijkheden te bieden voor natuurbeleving, omdat 
de kinderen nauwelijks van de paden af kunnen. 
 
De pilot 
Er hebben 5 klassen van 5 verschillende scholen deelgenomen aan de pilot (3 scholen uit Zeewolde, 2 
scholen uit Lelystad). Dat kinderen, leerkrachten, en ouders enthousiast waren was meteen duidelijk 
uit hun reacties in het veld. Om meer diepgang te krijgen zijn er met vier leerkrachten uitvoerige 
evaluatiegesprekken gevoerd. Vooral de keuzevrijheid en de flexibiliteit van het programma worden 
door leerkrachten en kinderen erg gewaardeerd. Alle leerkrachten willen graag een volgende keer 
weer meedoen.*  
 
De toekomst 
De pilot kan de basis zijn voor een meerjarig educatieproject, waarbij duizenden kinderen het 
Oostvaardersland gaan verkennen. Met een dergelijk project bereik je niet alleen veel kinderen, maar 
ook tal van volwassenen, zoals ouders en leerkrachten. Verwacht wordt dat door een 
educatieprogramma 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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* zie bijlagen en CD 

Nu verwondering zaaien en plezier beleven betekent 
straks meer betrokkenheid en respect voor natuur. 


