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Buiten leren in, met
en van de natuur
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Beste leerkracht,

Wist je dat Bezoekerscentrum Bulskampveld sterk inzet op buiten leren? Jongeren 
die in contact komen met de natuur, staan later positiever in het leven en hebben 
een sterker milieubewustzijn. De tools aanbieden om natuur van dichtbij te 
beleven en te onderzoeken is een investering die loont. We investeren immers in 
toekomstig engagement voor de natuur.

Je bent van harte welkom met je klas in het provinciedomein en/of het bezoekers
centrum. 

Geniet van een leerrijke natuurbeleving!
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AANBOD BASISONDERWIJS
KLEUTER

Beestenbuurt
2de en 3de kleuter
Verhalend belevingsparcours met Roestje  
de eekhoorn.

Beestig natuurpad
2de en 3de kleuter
Zintuiglijk leerpad met spelletjes en opdrachten 
over dieren in de buurt.

Kabouterpad
2de en 3de kleuter
Zintuiglijke opdrachtentocht in het bos.

Kriebel en Wiebel
1ste en 2de kleuter
Feest met eenvoudige belevingsopdrachten  
in de natuur.

Op een grote paddenstoel
3de kleuter
Verhalend speur en opdrachtenparcours  
rond paddenstoelen.

Ronalds reis
3de kleuter
Verhalend parcours in de kruidentuin waarbij  
de zintuigen centraal staan.

Zoem zoem, de geheime koffer
2de en 3de kleuter
Speelse ontdekkingstocht over het leven  
van de honingbij.
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Zoem zoem, de geheime koffer
1ste en 2de leerjaar
Speelse ontdekkingstocht over het leven  
van de honingbij.

AANBOD BASISONDERWIJS
2de GRAAD

Actief met de natuurgids
Interactieve natuurwandeling met 
seizoensgebonden thema’s naar keuze.

Bijen, hommels en wespen
Speels onderzoek naar de leefwereld van bijen, 
hommels en wespen.

Herbos jezelf
Geestelijk en lichamelijk herbossen  
op een actieve manier.

Kennismaking met het VOC
Begeleid bezoek aan het Opvangcentrum  
voor Vogels en Wilde dieren.

Op stap met de boskoffer
Veldwerkpakket met opdrachten over het bos.

Uilen met ballen
Actieve kennismaking met uilen als jagers,  
gevolgd door het pluizen van braakballen.

AANBOD BASISONDERWIJS
1ste GRAAD

Actief met de natuurgids
1ste en 2de leerjaar
Interactieve natuurwandeling met 
seizoensgebonden thema’s naar keuze.

Beleef het landschap met Piep de Bosmuis
1ste leerjaar
Speels parcours vol oriëntatieopdrachten.

Flierefluiters
1ste en 2de leerjaar
Speels leerpad met opdrachten over vogels.

Kennismaking met het VOC
1ste en 2de leerjaar
Begeleid bezoek aan het Opvangcentrum  
voor Vogels en Wilde dieren.

Op een grote paddenstoel
1ste en 2de leerjaar
Verhalend speur en opdrachtenparcours  
rond paddenstoelen.

Op stap met de boskoffer
1ste en 2de leerjaar
Veldwerkpakket met opdrachten over het bos.

Vossenstreken
1ste en 2de leerjaar
Verhalend en speels parcours met opdrachten  
over de voedselkringloop van de vos.
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AANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS  
2021-2023

Bouw je bos! NIEUW 
1ste graad 
Steropdracht rond de levende  
en nietlevende factoren in een bos.

Veldwerk bos 
1ste graad
Vergelijkende biotoopstudie tussen bos  
en open veld.

Veldwerk landschap 
1ste graad
Steropdracht waarbij alle facetten  
van het landschap onderzocht worden.

Veldwerk ecologie 
2de graad
Onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische 
factoren van een ecosysteem.

Veldwerk water 
2de graad
Ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit  
van het water.

Duurzaam water 
2de graad
Experimenteel onderzoek: invloed van abiotische 
factoren op het leven in een poel.

Op stap met de natuurgids 
Alle leeftijden
Interactieve natuurwandeling met 
seizoensgebonden thema’s naar keuze.

AANBOD BASISONDERWIJS
3de GRAAD

Actief met de natuurgids
Interactieve natuurwandeling  
met seizoensgebonden thema’s naar keuze.

In het spoor van Roestje
Educatief pad met zelfstandige groepsopdrachten 
rond bosdieren.

Kennismaking met het VOC
Begeleid bezoek aan het Opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde dieren.

Moord in de poel
Detectivespel: het leven in en rond een poel.

Op stap met de boskoffer
Veldwerkpakket met opdrachten over het bos.

Oriënteren
Oriëntatiespel: wat doe jij met twee hectare bos?

Vlerk de vleermuis achterna
Parcours met opdrachten over het leven  
van de vleermuis.
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Wist je dat…
 er in het Bulskampveld een gratis uitleendepot is waar je didactisch materiaal 

en veldwerkmateriaal kan ontlenen? Ideaal om zelf aan de slag te gaan in de 
schoolomgeving. 

 bepaalde modules ook mogelijk zijn op andere locaties in de buurt, vaak zelfs in 
de directe schoolomgeving.

 heel wat gemeenten een korting geven aan scholen die een gidsbeurt 
reserveren.

 je ook als leerkracht van het buitengewoon onderwijs terecht kan in het 
bezoekerscentrum. Neem gerust contact op voor het aanbod op maat van 
jouw klasgroep.

Contacteer het bezoekerscentrum voor meer info of een reservatie.

Hogescholen, leerkrachten en directies
 Werk als leerkracht in spe samen met Bezoekerscentrum Bulskampveld om 

een bachelorproef of een onderzoeksopdracht uit te werken.
 Verdiep de kennis en vaardigheden van (toekomstige) leerkrachten met een 

studiedag op maat. Laat je inspireren door themawandelingen rond EDO,   
STE(A)M, specifieke biotopen, natuurbeleving, natuurexploratie, bushcraft, …

Kennismaking met het VOC 
Alle leeftijden
Begeleid bezoek aan het Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde Dieren.

Koken met kruiden 
Alle leeftijden
Kennismaking met de kruidentuin en aansluitende 
kookworkshop.

EDUCATIEVE SPELEN VOOR IN DE KLAS!

Op weg naar 2030 NIEUW 
1ste graad
Speelse kennismaking met de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Hoog water zonder kater
3de graad
Bordspel over waterbeheer en overstromings
risico’s.

Save our planet
3de graad
Bordspel over klimaat en duurzaamheidskwesties.
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Steam-Up! leidraad
Deze kaartenset bestaat uit een stappenplan met richtvragen en tips die je helpen 
om elke stap tot een goed einde te brengen.

Steam-Up! problemen
Als aanvulling op de leidraad worden er verschillende problemen 
aangeboden. Elk probleem heeft een eigen kaartenset die de 
verschillende stappen concretiseert. Zo krijg je bij elke stap een 
link naar introductiefilmpjes en bieden illustraties je inspiratie 
om aan de slag te gaan.
De kaartensets zijn gratis af te halen in Bezoekerscentrum 
Bulskampveld of te bestellen via de webshop van de provincie WestVlaanderen. 

Steam-Up!
Dat de provincie WestVlaanderen sterk inzet op buiten leren wist je al. Maar wist 
je ook dat er kaartensets bestaan die je loodsen doorheen het onderzoekend en 
ontwerpend leren in de natuur? 

Vertrek van een speels maar concreet probleem en ga op onderzoek in de 
natuur. Neem gericht waar, leef je in en krijg inzicht in wat de natuur je te bieden 
heeft. Ontwerp een oplossing en ga aan de slag met natuurlijke vindmaterialen. 
Benieuwd of jouw ontwerp het probleem oplost.

STEAMUP! bestaat uit verschillende kaartensets waar je onmiddellijk mee aan 
de slag kan gaan met je klas. STEAMUP! bestaat uit één leidraad en verschillende 
problemen.

MEER INFO
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WORD BEGELEIDER!

Ben je gefascineerd door de natuur? Deel je graag kennis en 
vaardigheden met anderen? Ga je graag om met jongeren? 
Ben je leergierig en werk je graag in een team? Kan je je af en 
toe vrijmaken tijdens de schooluren of ga je binnenkort met 
pensioen? Dan ben jij de geknipte persoon om groepen met 
enthousiasme mee te nemen in de natuur!

Door het stijgend aantal aanvragen van het secundair onderwijs, zijn we op zoek 
naar extra begeleiders die met veel enthousiasme deze uitdaging willen aangaan.

Begeleid een veldwerk 
Het voornaamste deel van het aanbod voor het secundair onderwijs bestaat uit 
veldwerken. Hierbij trek je met de jongeren de natuur in en begeleid je ze bij het 
uitvoeren van talrijke studies, onderzoeken en opdrachten in de natuur. Samen 
met de jongeren probeer je inzicht te krijgen in de samenhang van planten en 
dieren, levende en nietlevende factoren in een bos, een poel of een grasland.

Deze veldwerken hebben volledig uitgeschreven draaiboeken die je stap voor stap 
doorheen de activiteit loodsen. Het educatief team voorziet de nodige vormingen 
om je vaardig te maken in het kwalitatief begeleiden van een veldwerk. Elk 
leertraject wordt op maat van de begeleider samengesteld en gebeurt steeds in 
onderling overleg met een educator van het centrum.

LAAT JE  
INSPIREREN
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Deel van een team
 Je komt terecht in een gemotiveerd team van NMEbegeleiders.
 Je krijgt de kans om een netwerk uit te bouwen, dat je inhoudelijk en 

methodisch versterkt.
 Je krijgt ondersteuning op maat.
 Je werkt mee aan het natuur en milieueducatief verhaal.
 Je krijgt een vergoeding volgens het gekozen statuut (vrijwilliger of 

zelfstandige).

Niet enkel voor het secundair onderwijs
Naast het aanbod voor het secundair onderwijs is er ook een uitgebreid aanbod 
voor het basisonderwijs en het breed publiek. Ook hiervoor zijn er altijd nieuwe 
begeleiders nodig. 

Sta je liever niet (meteen) voor een grote groep, dan kan je je zeker ook op een 
andere manier voor het bezoekerscentrum inzetten.

Ik vind het fijn om met jongeren 
aan veldwerk te doen. Samen 
met de klas onderzoeken 
we een biotoop d.m.v. de 
wetenschappelijke methode. 
Robin

Toen ik jong was, 
trokken we met het 
gezin regelmatig de 
natuur in. Kennis en 
verwondering werd 
er met de paplepel 
ingegeven. Nu deel 
ik met plezier mijn 
verwondering. Ik 
leerde heel wat nieuwe 
mensen kennen. Ik 
geniet enorm van de 
sociale contacten. 
Adriaan

Ik werk graag met volwassenen 
en gezinnen. Uitleg geven op een 
stand, bij een tentoonstelling,  
op een vorming is mijn ding! Op 
ons gidsenoverleg inspireren we 
elkaar met kennis, methodieken en 
interessante tips. 
Alex

Verbaasde gezichten, 
grensverleggende opdrachten 
en prikkelende natuur, de 
ideale ingrediënten voor een 
geslaagde gidsbeurt!
Sofie

Stap voor stap 
en samen met 
de leerlingen, 
de samenhang 
in de natuur 
blootleggen – dat is 
systeemdenken! 
Lucrèse
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Stel je kandidaat!
Spreekt het je aan om deel te worden van het Bulskampveldteam? Stuur dan een 
mail naar bulskampveld@westvlaanderen.be 

Je wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend en verkennend gesprek waar jouw 
verwachtingen en ambities worden afgetoetst aan de noden van de NMEwerking.

Tijdens dat gesprek krijg je ook info over alle verwachtingen en vormings
mogelijkheden.
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Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
bulskampveld@west-vlaanderen.be - 050 55 91 00

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

 westvlaanderen    provincie_wvl    @provinciewvl

Blijf als eerste op de hoogte…
en schrijf je in op de nieuwsbrief 

Secundair onderwijsBasisonderwijs
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