
Buitenles: 10 tips

Meer weten over Gezonde Schoolpleinen? 
Kijk op: gezondeschool.nl/schoolpleinen.
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Het Gezonde Schoolplein: een plein dat uitdaagt om te bewegen in een uitdagende groene en rookvrije 
omgeving. Én waar buiten les gegeven kan worden. In dit document hebben we alvast 10 tips voor je verza-
meld om het schoolplein ook tijdens de lessen te gebruiken. Maar, het is nog lang niet compleet. Heb je zelf 
leuke ideeën en tips voor buitenlessen deel deze dan met ons door deze te mailen naar: schoolpleinen@
gezondeschool.nl.

Veel leerplezier!

Tijs den Uijl (Jantje Beton)
Daan Bleichrodt (IVN)
Lise Albers (RIVM)

10 tips voor het gebruik van het buitenlokaal 
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Algemeen

1. Sluit met je buitenlessen aan 
bij je eigen onderwijsstructuur

Elke school is uniek en als docent weet je zelf het 
beste hoe jij les wilt geven én waar leerlingen be-
hoefte aan hebben. Binnen de bestaande onder-
wijsstructuur zijn veel aanknopingspunten voor het 
gebruiken van het buitenlokaal. Sommige scholen 
bieden leerlingen bijvoorbeeld de kans (onderdelen 
van) hun maatschappelijke stage op het plein uit te 
voeren. Als je de ruimte hebt, reserveer dan een 
deel van het plein als buitenlokaal, zodat docenten 
en leerlingen het gebruik beter kunnen plannen.

2. Maak gebruik van het school-
plein bij onderwijsvernieuwing

Zijn jullie bezig met het ontwerpen en samenstellen 
van nieuwe lessen? Kijk dan gelijk naar welke rol 
het schoolplein daarin kan spelen. Op die manier 
benut je het plein veel beter dan dat je er achteraf 
over nadenkt, en het biedt veel ruimte voor crea-
tiviteit. Met het buitenlokaal kun je nog meer va-
riëren in werkvormen en contextrijke leersituaties 
creëren. 

3. Creëer rust en veiligheid op 
het plein

Rust en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden 
voor goed gebruik van het buitenlokaal. Dat bete-
kent dat activiteiten uit het zicht van anderen kun-
nen worden uitgevoerd, zonder dat deze verstoord 
worden door lawaai en zonder dat leerlingen zich 
bekeken voelen. Een hulpmiddel daarbij is het 
plaatsen van zitjes waar leerlingen afgezonderd 
kunnen praten en werken of de aanleg van een 
takkenril om het zicht te beperken (een takkenril 
bestaat uit gestapelde takken, bij elkaar gehouden 
door verticale palen).

4. Vraag de leerlingen hoe zij 
buiten les willen krijgen

Leerlingen zijn gebruikers van het schoolplein en 
zij kunnen heel goed meedenken over allerlei on-
derdelen hiervan. Bijvoorbeeld over een nieuw ont-
werp van het plein of de buitenlessen zelf. Besteed 
eens een les aan het gebruik van het schoolplein, 
leerlingen kunnen heel goed out of the box denken.

5. Laat de aandacht voor buiten-
lessen niet verslappen

Het is belangrijk dat niet alleen de leerlingen, maar 
ook docenten betrokken blijven bij het schoolplein. 
Organiseer minimaal één keer per jaar een bijeen-
komst met alle docenten om het gebruik van het 
schoolplein als buitenlokaal te bespreken én te er-
varen. Deel met elkaar hoe je het plein hebt ge-
bruikt en brainstorm hoe je het buitenlokaal kunt 
opnemen in het lesprogramma. Door met elkaar in 
gesprek te blijven over het gebruik van het plein 
en ideeën uit te wisselen, houd je de energie vast. 
In die energie ontstaan verrassende verbindingen 
tussen verschillende vakken. 
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6. Actief in de pauze

Pauzes zijn goede momenten om lekker te bewe-
gen. Vaak zijn de schoolpleinen al op die manier 
ingericht, maar je kunt bewegen in de pauze nog 
meer stimuleren door bijvoorbeeld wedstrijdjes te 
organiseren. Op het Carmel College in Raalte spe-
len leerlingen regelmatig een potje basketbal of 
voetbal tegen docenten. 

7. Onderhoud en beheer van het 
plein 

Leerlingen kunnen goed helpen bij het beheer en 
onderhoud van het plein. Bijvoorbeeld tijdens het 
vak handvaardigheid of techniek. Leerlingen kun-
nen reparaties doen aan het plein, maar ze kunnen 
ook vogelhuisjes of insectenhuisjes maken. 

8. Creatieve vakken 

Creativiteit kan heel goed buiten ontwikkeld wor-
den. Leerlingen kunnen buiten aan fotografie, film 
of toneel werken of bijvoorbeeld tekenen. Het plein 
biedt niet alleen veel meer ruimte, maar is ook een 
enorme inspiratiebron met tal van mogelijkheden 
voor creatieve vakken.

9. Wiskunde

Het schoolplein is een ide-
ale plek om met leerlingen 
te werken aan het bere-
kenen van oppervlaktes, 
hoeken en om van vormen 
en figuren de inhoud te 
bepalen. Ook snelheids-
metingen kunnen buiten 
gedaan worden of het plein kan gebruikt worden bij 
praktische opdrachten/practica. 

10.Biologie/verzorging

Op een Gezond Schoolplein is veel ruimte voor 
groen, bijvoorbeeld in de vorm van een moes-
tuin. Op het Marecollege in Leiden koppelen ze de 
moestuin aan kooklessen. Oogsten uit de moes-
tuin gebeurt tijdens de les, 
zodat leerlingen het hele 
proces meemaken: van uit 
de grond tot op je bord. Ook 
hebben ze een compost-
hoop, daarmee leren leer-
lingen over kringlopen. Dat 
komt weer terug bij biologie. 
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