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• Jaren ‘90 : de term “omgevingsonderwijs”

“het leren van en over je eigen leefomgeving. Een type onderwijs 
dat ervaringsgericht, handelingsgericht en bestaansverhelderend
is.” 
(van Riessen and van Manen 2006)

Het gaat hier om het verlaten van het “papieren onderwijs”.

Onderzoek “Omgevingsonderwijs”



• Literatuur

• Bestaande vbn en doorlichtingsverslagen

• Interviews

 Cultuurbeleidscoördinator Hooglede

 Directies scholen

 VBS De Zonnebloem Hooglede

VBS Gits

Sint-Jozef Hooglede

 GBS Hooglede

GBS Lovendegem

GBS Melle

 Jan Van den Bossche (Vlaams Gewest)

Onderzoek KATHO Tielt - 2012



• Authentiek onderwijs vs boek/internet 

• Vakintegratie vs vakgericht

• Betekenisvolle gehelen – coherentie

• Onderzoekend leren

• Ervaringsgericht leren

• Sociaal-constructivisme

Motiverend

Verhoogt leerrendement

Voordelen en opportuniteiten



Ruime interpretatie “omgeving”?

 materiële 
omgevingselementen

 immateriële omgeving



• Kennis eigen omgeving

• Bronnen voor omgevingsgerichte informatie zijn te weinig 
gekend

• Onderschatten van leermogelijkheden vanuit eigen omgeving

• Afstemming handboek (niet lokaal gericht)

• Druk op lestijd

• Tijd nodig voor ontwikkeling activiteiten

• Afstemming eindtermen en leerplannen: 
vakgericht/vakoverschrijdend

• Afstemmen leerjaren

• Evaluatie

Problemen en uitdagingen



• Omgevingsonderwijs in Vlaanderen
– Eindtermen en leerplannen

• basisonderwijs in Vlaanderen richt zich sterk op de 
onmiddellijke leefomgeving van de kinderen. 

– onderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van de 
kinderen

– onderwijs moet vertrekken van ervaringen van 
kinderen

• Deze didactische principes zijn van toepassing voor 
alle leergebieden, maar vooral via het leergebied 
wereldoriëntatie 

Verwachtingen Ministerie en Koepel



‘een oplijsting maken van allerhande 
mogelijke locatiegebonden leerinhouden 
met de bedoeling deze zinvol te 
integreren in de klaspraktijk’. 

Wat is een (goed) omgevingsboek?

Snuffelmee.be is…



Niet alle teamleden beseffen de meerwaarde van een 
omgevingsboek dat maximale mogelijkheden biedt om 
wereldoriëntatie nauw af te stemmen op de
lokale omgeving en de eigen schoolcontext. 

Doorlichting – er is nog geen omgevingsboek



• GBS Lovendegem

Dit traject beoogde onder meer het opstellen van een schoolvisie rond 
wereldoriëntatie,
de activiteiten wereldoriëntatie afstemmen op omgevingskenmerken 
(omgevingsboek),

Het team beschikt over een omgevingsboek. Dat is digitaal opgevat en voor elke 
leerkracht en de ouders toegankelijk op de website van de school. Het is 

zondermeer een voorbeeld van goede praktijk.

Doorlichting – evaluatie van het omgevingsboek



Lovendegem

https://sites.google.com/a/gbslovendegem.be/eeksken/Hom
e/omgevingsboek



Evaluatie van het omgevingsboek

Het omgevingsboek geeft per vestigingsplaats een overzicht van 
de geplande leeruitstappen in het kader van de thema’s. Het 
biedt nog onvoldoende mogelijkheden om het programma af te 
stemmen op de eigen schoolcontext (typische gebouwen en 
groen in de omgeving van de school, verkeerssituatie, handel en 
nijverheid, het beroep van ouders, sociale en culturele 
achtergrond van de kinderen, plaatselijke gewoonten, 
taalgebruik, enz…)



Evaluatie van het omgevingsboek

Naast het ontbreken van structurele multiperspectiviteit in het onderwijsleeraanbod 
wordt in de lagere afdeling slechts weinig ingespeeld op de interesses van de kinderen 

en wordt de actualiteit of de directe omgeving, ondanks een mooi 
uitgewerkt omgevingsboek, nog weinig gebruikt als invalshoek 
om de wereld te ontdekken. Zo missen leerkrachten kansen om processen 

van zelfontdekkend leren te activeren en om een krachtige en rijke leeromgeving te 
creëren binnen een samenhangend geheel. In de derde graad komt deze onvolledige 

perceptie uitermate sterk tot uiting binnen de domeinspecifieke, sterk 
vakgescheiden benadering, die haaks staat op de actuele visie 
op het leergebied.



Kalmthout - Zonnekind

http://zonnekind.omgevingsboek.be/



• Popp kaarten

• Centrale archeologische inventaris

• Geovlaanderen

• Google maps

• Microsoft Virtual earth

• Google Earth (menu verfijnen)

• Toponymisch woordenboek

• Oude foto’s (www.delcampe.net) 

• Ferrariskaart

• Beeldbanken

Bronnen voor omgevingsonderwijs:

“http://www.omgevingsonderwijs.be/

http://www.gisoost.be/home/gis_projecten.php?project=atlasbw
http://cai.erfgoed.net/cai_publiek/index2.html
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/
http://maps.google.be/
http://maps.live.com/
http://www.wulfila.be/tw/?page=32
http://adore.ugent.be/topo/
http://www.delcampe.net/


www.snuffelmee.be

http://www.snuffelmee.be/

