
Doe ook
mee! 

Meld je aan via
natuurwijs.nl

Ontdekkend en onderzoekend 
leren in de natuur! 
Natuurbeleving en natuureducatie
voor basisscholen



Ontdekkend en onderzoekend 
leren in de natuur! 

NatuurWijs is natuurbeleving en natuureducatie voor  
kinderen op de basisschool. Zelfontdekkend leren over  

de natuur, van de natuur, in de natuur. 

 De eigen beleving van het kind 
staat centraal. 

  Er is tijd, ruimte en 
aandacht voor onverwachte 
natuurontmoetingen. 

 De kinderen beleven, ontdekken 
en onderzoeken alles wat groeit 
en bloeit. De focus is altijd op hart, 
hoofd en handen: de natuur zelf 
beleven, kennis opdoen over de 
natuur en vaardigheden leren in 
de natuur. 

De inhoud is op maat, deze 
wordt bepaald in overleg met de 
leerkracht.

NatuurWijs sluit inhoudelijk aan 
bij het onderwijs op school en 
de leerdoelen. In overleg met 
de leerkracht worden concrete 
kennis- en belevingsleerdoelen 
geformuleerd.

Begeleiding door professionele 
NatuurWijzers. De NatuurWijzer is 
boswachter, natuurgids of andere 
natuurdeskundige. 

Kwak

Doe ook mee!
Wil je ook met jouw leerlingen die inspirerende én leerzame ervaring in de natuur?  
Doe dan mee met NatuurWijs! Je kunt je aanmelden via www.natuurwijs.nl



www.natuurwijs.nl

Tjielp ... Tjielp



“NatuurWijsdagen zijn bijzonder leerzame  
dagen voor de kinderen. Veel kennis van de natuur hebben de 
meesten niet en door zelf op ontdekkingsreis te gaan, komen 
ze meer te weten dan uit boekjes. En aan het eind van de dag 

is er maar een vraag: Juf, wanneer gaan we weer?”

••••••

Op scholen leren kinderen vaak over natuur uit een boek of van een filmpje. Het is lang 
niet altijd vanzelfsprekend dat zij ook zelf buiten de natuur kunnen ontdekken. Terwijl 
dát juist de manier is waarop kinderen leren: door zelf te voelen, op te pakken en te 
ervaren. NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht hebben daarom samen 
NatuurWijs ontwikkeld. 

Juf Wil, BS De Fontein, Utrecht

Daan, leerling groep 5, Nuts BS Teteringen

“Ik vind het leuk dat je op plekken komt  
waar je normaal nooit komt!”



Ontdekkend en onderzoekend 
leren in de natuur! Het Bosuitje 
wordt op maat gemaakt, 
afgestemd op de kinderen,  
de natuurmethode van school,  
het seizoen en het gekozen 
natuurgebied.  

 

Er wordt gewerkt met een thema naar keuze,  
als rode draad door de dag heen. De 
nadruk kan liggen op natuurbeleving of op 
natuureducatie met een specifiek kennis 
leerdoel.

Duur: een hele schooldag.  
Een dagdeel is ook mogelijk.

van 1 schooldag
Bosuitje

tjielp



Wil je ook samen met je klas 
tot over je oren het groen in?  
Samen met de NatuurWijzer 
beleven de leerlingen drie 
dagen in de natuur, verspreid 
over het schooljaar, liefst in 
verschillende seizoenen. 

 

Natuurbeleving gaat hand in hand met 
het opdoen van kennis over natuur door 
ontdekkend en onderzoekend leren.  
De NatuurWijzer stelt het programma  
voor de 3-daagse samen, in overleg  
met de leerkracht. Het programma  
voor de 3-daagse wordt zo op maat  
gemaakt en sluit aan bij de kinderen,  
de natuurmethode van  school, de  
gekozen leerdoelen, het seizoen en  
het natuurgebied.

Drie dagen in de natuur
3-Daagse

“Het is van groot belang dat kinderen 
beseffen dat wij mensen onderdeel 
uitmaken van de natuur. Door 
schoolklassen actief te laten zijn  
in de natuur, krijgen kinderen een  
beter begrip van de wereld om  
hen heen en leren ze van de  
natuur te houden.”

André Kuipers, Ambassadeur NatuurWijs



Ga met alle klassen drie dagen 
per schooljaar de natuur in 
waarbij alle natuur leerdoelen, 
gebaseerd op de kerndoelen 
en TULE, in de natuur worden 
behandeld.

 

Voorafgaand aan elke natuurdag geeft 
de leerkracht een inleidende les in de 
klas, na afloop een verwerkende les. Zo 
blijven de opgedane kennis en ervaringen 
beter beklijven. De NatuurWijzer stelt het 
programma voor de buitendagen samen, in 
overleg met de leerkracht. Het programma 
wordt op maat gemaakt en sluit aan bij de 
kinderen, de natuurmethode van  school, 
de gekozen leerdoelen, het seizoen en het 
natuurgebied. 

 Interesse in de NatuurWijs leerlijn? Wij komen 
graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

Op www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten staan 
ruim honderd natuuropdrachten speciaal voor 
leerkrachten basisonderwijs. Ter inspiratie om zelf 
even met de kinderen naar buiten te gaan op het 
groene schoolplein of naar natuur in de omgeving 
van de school. Je kunt opdrachten opzoeken op 
groep en seizoen.

Nog meer inspiratie? Abonneer je gratis op onze 
uitgebreide thema lesbrieven, vol leuke weetjes 
en doe opdrachten. Na aanmelden  via de website 
ontvang je deze voortaan 4x per jaar in je mail.

100+ Natuuropdrachten

voor groep 1 t/m 8
NatuurWijs leerlijn

piep piep



Jouw NatuurWijzer:

Wij werken samen met:

www.natuurwijs.nl
info@natuurwijs.nl


