
Zot van het Zwin 
Doorschuiftocht met verschillende invalshoeken en focus op het 

werken in een natuurpark als het Zwin. 

 

OMSCHRIJVING  
 

Door middel van een interactief doorschuifsysteem komen 

de leerlingen in contact met diverse aspecten in het Zwin 

Natuur Park. Dit gebeurt door middel van het uitoefenen 

van verschillende jobs die in een natuurpark kunnen 

worden gedaan.  

Met het oog op de studiekeuze op het eind van het tweede 

middelbaar geeft het leerlingen de kans hun interesses beter 

te verkennen. 

DOELGROEP 1ste jaar 1ste graad secundair  
 

 

DUUR              2,5 uur 
  

BEGELEIDING door bezoekerscentrum 
  

PERIODE     mei tot oktober 
  

GROEP Max. 25 leerlingen per gids 
  

PRIJS € 60 + € 4 / leerling 

  

Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum 

Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 + € 50 waarborg  

Enkel zelf te begeleiden • gratis • € 50 waarborg 

LOCATIE EN RESERVATIE  
 

Bezoekerscentrum Bulskampveld 

Bulskampveld 9, 8730 Beernem  

T 050 55 91 00 -  

E bulskampveld@west-vlaanderen.be 

Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers 

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke T 056 23 40 10 - E 

gavers@west-vlaanderen.be  

Bezoekerscentrum De Palingbeek Vaartstraat 7, 8902 

Ieper-Zillebeke T 057 23 08 40 -  

E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be  

Zwin Natuur Park Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 

Knokke-Heist T 050 60 70 86 -  

E info@zwin.be  

Bezoekerscentrum De Nachtegaal Olmendreef 2, 8660 De 

Panne T 058 42 21 51 -  

E nachtegaal@west-vlaanderen.be 

Bezoekerscentrum De Blankaart Iepersteenweg 56, 8600 

Diksmuide T 051 54 59 48 -  

E blankaart@west-vlaanderen.be  

 

 

 

De leerlingen gaan zelf op stap in het natuurpark met 

behulp van één iPad per groepje. Op vijf verschillende 

plaatsen in het park krijgen ze opdrachten die een inkijk 

bieden in wat werken in een natuurpark te bieden kan 

hebben. 

Het interactieve doorschuifysteem daagt de 

leerlingen uit om zelf aan de slag te gaan met foto 

en film.  

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op 

www.zwin.be      
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Zot van het Zwin 
Na de eerste graad moeten jonge scholieren een eerste keer de keuze maken voor een nieuwe studierichting. Wie weet willen 

ze later wel aan de slag in een natuurpark als het Zwin? 

‘Zot van het Zwin’ laat de leerlingen op ontdekking gaan in het Zwin Natuur Park en zet ze in kleine groepjes zelfstandig aan het 

werk. Gewapend met een iPad en kaart trekken ze door het park en mogen ze er op los experimenteren.  

Tijdens de module krijgen de leerlingen de kans om vijf verschillende jobs te doen, met telkens andere experimenten. Ze gaan 

aan de slag als wetenschapper, groenwerker en ornitholoog.  Ze leven zich creatief uit als meteoroloog of fotograaf. Door vijf 

verschillende opdrachten uit te voeren krijgen de leerlingen inzicht in wat het betekent in een natuurpark te werken.  

Zelfstandig werken 

De leerlingen gaan zelfstandig op stap door het natuurpark. Ze doen dit in groepjes van drie of vier. Een interactief digitaal boek 

helpt de leerlingen alle opdrachten tot een goed einde te brengen. Zo moeten ze kaartlezen, met beperkingen in tijd omgaan en 

bijna alle opdrachten zelfstandig uitvoeren. 

Multimediaal werken 

De leerlingen gebruiken een iPad vaak voor ontspanning. In deze module gebruiken ze de iPad op een andere manier. 

Verschillende apps helpen de leerlingen om de verschillende jobs in het natuurpark te leren kennen. De iPad geeft hen ook de 

kans te filmen waar nodig en zo hun vooruitgang bij te houden en te documenteren. Alle filmpjes en foto’s worden na de module 

doorgestuurd naar de leerkracht. 

Creatief werken 

De leerlingen krijgen in deze module de kans om hun creativiteit de vrije loop te laten. In verschillende opdrachten worden ze 

uitgedaagd om zelf hun ‘ei’ kwijt te kunnen.  

 

In de natuur werken. 

De rode draad in alle opdrachten is het contact met de natuur. Elke functie die men kan uitoefenen in een natuurpark hangt heir 

van af. Op speels wijze doen de leerlingen wetenschappelijke proeven, leren ze over voedselwebben, het weer en grotere en 

kleinere planten en dieren in het Zwin Natuur Park. 

 

Het natuurgebied is in elk seizoen meer dan de moeite waard, maar hou wel rekening met het klimaat. Dat wil zeggen dat je 

zeker moet zorgen voor goede, waterdichte schoenen, rubberen laarzen zijn hiervoor het meest geschikt. Daarnaast moet je je 

ook warm kleden, want de wind kan zeer koud aanvoelen, een warme muts helpt ook. En als laatste tip moet je denken aan 

regenkledij, je weet maar nooit. 


