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In deze bijdrage geven we een uitlichting van het kersverse inspiratieboek NME/EDO1. 
Dat boek werd geschreven op maat van de NME/EDO-spelers van de provincie Antwer-
pen, maar vindt toepassing in heel Vlaanderen én daarbuiten. Omdat leerkrachten biolo-
gie vaak NME/EDO-activiteiten (mee)begeleiden of zelf opzetten binnen of buiten hun 
school geven we hier een korte smaakmaker van het boek. We geven in deze uitlichting 
beknopt het opzet van het boek weer en geven een overzicht van de theorieën en prak-
tijkwenken die erin aan bod komen. Op enkele zaken gaan we wat dieper in. Proeft dit 
naar meer? Je kan het inspiratieboek integraal en gratis downloaden op de website van de 
provincie Antwerpen:  www.provincieantwerpen.be  >> Inspiratieboek

1. WAAROM EEN INSPIRATIEBOEK NME/EDO?
Jong geleerd, oud gedaan! Zo blijkt dat kinderen en jongeren die spelen, beleven en ont-
dekken in de natuur, zich later als volwassene milieubewuster gedragen, de zogenaamde 
betekenisvolle levenservaringen. We weten ook dat de natuur een positief effect op onze 
gezondheid en welzijn heeft. Toch vervreemdt onze samenleving van de natuur en komen 
kinderen steeds minder in contact met groen en natuur.

Tal van organisaties en instanties nemen initiatieven om het natuur- en milieubewustzijn 
te verhogen.  Ook de provincie Antwerpen zet zich al jaren in voor een duurzame samen-
leving. Ze wil via haar provinciaal NME/EDO-beleid duurzame attitudes en competenties 
ontwikkelen bij de burger. Zo investeert de provincie in een ruim en erg divers educatief 
aanbod over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Jaarlijks bereiken de provinciale 
centra vele kinderen en jongeren in schoolverband. Ook volwassenen, gezinnen, vereni-

1 NME: Leren over natuur en milieu (kennis) en/of in de natuur (ervaring en betrokkenheid). NME heeft 
bewustwording als doel en draagt zo bij tot een draagvlak voor natuur- en milieubeleid.
EDO: leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en ande-
ren, hier en elders op de planeet. EDO wil individuen en groepen uitrusten met competenties om duur-
zame keuzes te maken.
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gingen, … nemen talrijk deel aan de activiteiten.  Deze NME- en EDO-initiatieven wor-
den - gezien de actuele milieu-uitdagingen - steeds belangrijker. Ze  zijn namelijk cruciaal 
voor het realiseren en beïnvloeden van milieubeleid, voor het betrekken van meer mensen 
bij duurzaamheidskwesties, voor het versterken van kennis, attitudes en gedragingen van 
de verschillende doelgroepen,… De toekomst van ons milieu hangt met andere woorden 
af van effectieve NME/EDO-initiatieven.

Om een kwaliteitsvol aanbod te blijven garanderen, was het tijd om even te reflecteren 
over de huidige werking en deze te toetsen aan de wetenschappelijke theorieën voor ef-
fectieve NME/EDO-praktijken.

Welke doelen streven we na met NME en EDO?

•	 Stemmen deze doelen en aanpak overeen met de literatuur die bestaat over effec-
tieve NME/EDO-praktijken?

•	 Worden die doelen ook bereikt?  Wat hebben onze NME/EDO-professionals no-
dig om deze doelen beter te bereiken?

•	 Welke handvaten kunnen we NME/EDO-professionals aanreiken vanuit de be-
staande literatuur?

•	 …

“Kom kijken!”, riep mijn moeder. We verzamelden bij de grote teunisbloem ach-
ter in onze tuin, wachtend tot er iets zou gebeuren. Pats, de bloem klapte open. 
De avond nadien herhaalde zich hetzelfde: de bloem klapte open, op exact het-
zelfde moment als de avond voordien. Magisch!

We stonden sinds dan elke avond paraat om het grote moment mee te maken. 
Later merkten we ook de nachtvlinders op die er hun voedsel haalden. Nog later 
stonden we in volle bewondering voor de twee vleermuizen die zich tegoed de-
den aan de motten.

Ik herinner me dat eerste moment nog steeds. Mijn interesse in de natuur is toen 
gewekt en de natuur is me blijven verwonderen. De namen van bloemen, plan-
ten en dieren leerde ik vanzelf, en nu, als gids, vertel ik graag over de natuur 
aan anderen.



VOB - Jaarboek 2015

                 Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk 201

Het inspiratieboek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen praktijk, be-
leid en onderzoek.  De theorieën in het boek gaan over het plannen, uitvoeren en evalu-
eren van een activiteit. Het boek besteedt ook heel wat aandacht aan milieupsychologie 
(wat maakt nu eigenlijk dat iemand zich milieuvriendelijk wil en kan gedragen?) en aan 
leertheorieën (wat is leren en hoe verschillen mensen daarin?). De implicaties daarvan 
voor de praktijk worden telkens besproken en er wordt ook ingezoomd op courante en 
minder courante werkvormen die ingezet kunnen worden om de doelen van NME/EDO te 
bereiken. Om dit boek te schrijven werden er interviews gevoerd met meer dan 30 NME/
EDO-professionals uit de provincie Antwerpen. Er werden ook workshops georganiseerd 
waarin die professionals aan de slag gingen met de theorieën en ze omzetten in praktijk. 
De bevindingen, inzichten en voorbeelden die daaruit voort kwamen hebben hun weg 
gevonden in dit boek: ze brengen het tot leven en willen de brug slaan tussen theorie en 
praktijk.   

Belangrijke boodschappen die het boek wil meegeven zijn het stellen van duidelijke doe-
len bij een activiteit en het evalueren van het al dan niet bereiken van die doelen. Het 
boek sluit af met 21 aanbevelingen voor een doelgerichte en doeltreffende NME/EDO-
praktijk. Zo wil het boek uitdagen om na te denken over het belang dat aan kennis wordt 
gehecht en aan meer affectieve uitkomsten zoals attitudes en verbondenheid, over hoe 
‘open’ of ‘gesloten’ en hoe doelgroepgericht en -specifiek activiteiten worden opgezet, 
hoe het sociale karakter van leren een plaats vindt in het educatieve aanbod, over je eigen 
rol in dit geheel en over nog heel wat meer. 

Het inspiratieboek kwam tot stand door een samenwerking tussen de onderzoeksgroep 
Edubron van Universiteit Antwerpen, het Provinciaal Instituut voor Milieueducatie 
(PIME), de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen, Kempen en Mechelen, de 
Hooibeekhoeve, Kamp C en de dienst Duurzaam Natuur- en Milieubeleid van de Provin-
cie Antwerpen. 

Je kan het inspiratieboek gratis downloaden op www.provincieantwerpen.be >> inspira-
tieboek.

2. HOE GA JE MET HET INSPIRATIEBOEK AAN DE SLAG?
Het boek wil in de eerste plaats inspireren. Het reikt inzichten aan die de NME/EDO-
praktijk kunnen verrijken en effectiever maken. We geven hier een kort overzicht van de 
inhoud. Het boek neemt uitgebreid de tijd om de meest onderschreven theorieën uit de 
milieupsychologie op een toegankelijke manier te duiden. Daarna gaat het in op theorieën 
over educatie: wat is leren, hoe leren jonge kinderen anders dan adolescenten, welke 
rol is er weggelegd voor de sociale context waarin geleerd wordt en hoe verschillen de 
leerstijlen van individuele deelnemers aan activiteiten? Waar de inzichten uit de milieu-
psychologie een leidraad kunnen zijn om specifieke doelen voorop te zetten in een NME/
EDO-activiteit of in de werking van een NME/EDO-organisatie, zijn de inzichten uit de 
leertheorieën voornamelijk relevant als middel om die doelen te bereiken. Het belang 
van een duidelijke en gedragen visie, het stellen van doelen en het evalueren van het al 
dan niet bereiken van die doelen, komen ook uitgebreid aan bod in het boek. Doorheen 
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het ganse boek gaat aandacht naar hoe de inzichten zich laten vertalen naar de praktijk 
en bijzondere aandacht gaat daarenboven naar praktijkwenken die aansluiten bij een heel 
aantal activiteiten die nu reeds (in meer of mindere mate) in het aanbod van NME/EDO-
organisaties in Vlaanderen verweven zitten. Er wordt in het boek ook telkens ingegaan op 
hoe de evaluatie van zulke praktijken er kan uitzien. 

Het inspiratieboek is evenwel niet bedoeld om van A tot Z te lezen. Het is eerder een 
werk dat een diversiteit aan inzichten aanbiedt, die elk op zich van betekenis kunnen zijn 
voor jou. Het boek is dan ook bedoeld om regelmatig (opnieuw) vast te nemen, door te 
bladeren en op zoek te gaan naar zaken die voor jou of jouw team van belang kunnen zijn. 
Tezamen met dit boek werd ook een reflectie-intrument ontwikkeld, dat je kan gebrui-
ken om af te toetsen in welke mate jij of jouw organisatie reeds inspeelt, of zou willen 
inspelen, op de inzichten uit de verschillende hoofdstukken van dit boek. De twee (het 
boek en het reflectie-instrument) gaan hand in hand. Als afsluiter van het inspiratieboek 
formuleren we enkele aanbevelingen voor een effectieve NME/EDO-praktijk. 

In wat volgt geven we van de verschillende hoofdstukken een beknopte samenvatting en 
een overzicht van de onderwerpen en theorieën die aangeraakt worden.

3. MILIEUPSYCHOLOGIE – WAT IS MILIEUGEDRAG EN WAAR KOMT HET 
VANDAAN?
Veel NME/EDO-initiatieven worden met grote toewijding opgezet om zo mensen uit te rus-
ten met middelen om een ethiek van ‘rentmeesterschap’ te ontwikkelen. Dit brengt immers 
een brede waaier aan milieuvriendelijk gedrag met zich mee. Desondanks is het moeilijk 
om het succes van initiatieven af te meten aan verandering in dat gedrag. Gedragsverande-
ring is geen eenvoudig proces. Het feit dat iemand ergens van op de hoogte is, impliceert 
niet dat zij of hij er ook om zal geven, laat staan zal handelen naar die kennis. Initiatieven, 

die zich voornamelijk focussen 
op het meegeven van informatie, 
leiden doorgaans niet tot de ver-
wachte veranderingen, tenzij het 
gebrek aan kennis een sleutelbar-
rière is in het tot stand komen van 
een specifiek gedrag. Het goede 
nieuws is dat NME/EDO meer 
kan doen dan het meedelen van 
informatie. NME/EDO kan een 
krachtig instrument zijn voor het 
vormen van waarden, het opbou-
wen van vaardigheden en het oe-
fenen of uitproberen van actie in 
een veilige omgeving. Het is een 
instrument dat mensen kan leren 
om zelf actie te ondernemen en 
een draagvlak kan creëren voor 
maatschappelijke verandering. 

“NME/EDO kan een krachtig instrument zijn 
voor het vormen van waarden, het opbouwen 
van vaardigheden en het oefenen of uitprobe-
ren van actie in een veilige omgeving. Het is 
een instrument dat mensen kan leren om zelf 
actie te ondernemen en een draagvlak kan cre-

eren voor maatschappelijke verandering.”



VOB - Jaarboek 2015

                 Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk 203

Heel wat NME/EDO-activiteiten in binnen- en buitenland hebben als ambitieuze, maar 
misschien te naïeve doelstelling om de deelnemers te vertellen hoe ze de wereld kun-
nen redden. De meeste mensen houden helemaal niet van dat soort dictatoriale bena-
dering en vaak lokt zo’n aanpak de tegenovergestelde reactie uit. Inzicht in theorieën 
uit de sociale wetenschappen kan helpen strategisch na te denken over het opzet en de 
boodschap ervan. Hier zijn alvast enkele algemene inzichten met verwijzingen naar de 
relevante theoretische kaders.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen aandacht hebben voor mijn boodschap?

De beste strategie is om een boodschap te ontwikkelen die je doelgroep aanspreekt. Het 
is daarom belangrijk om de bezorgdheden, motivaties, waarden en attitudes van je doel-
groep te kennen. Daar moet je je boodschap immers op afstellen. Doelgroeponderzoek is 
een prima manier om zulk inzicht te verwerven. Motivatietheorieën, bijvoorbeeld, kun-
nen je leren welke vormen van motivatie er bestaan en hoe die aan te spreken of net te 
vermijden.

 
Als ik mijn doelgroep kan bereiken, hoe zorg ik er dan voor dat ze bereid zijn mee 
te gaan in de boodschap? 

Het ‘Model van Uitgebreide Overtuiging’ biedt suggesties aan over hoe je je boodschap 
kan ontwerpen, zodat die jouw deelnemers meer aan het denken zet. Dat kan op zijn beurt 
resulteren in veranderingen van attitudes en op termijn misschien in gedragsverandering.

 
Van alle goede redenen om gedrag te veranderen, welke is daarvan de meeste effec-
tieve voor mijn doelgroep? 

De ‘Theorie van Gepland Gedrag’ suggereert dat kennis van de gevolgen van gedrag, de 
invloed van betekenisvolle anderen (de sociale norm) en de perceptie van de effectiviteit 
van een bepaald gedrag, samenkomen in de intentie om dat gedrag ook te vertonen. Het 
‘Redelijke Persoon Model’ wijst erop dat mensen hun gedrag veranderen voor heel uit-
eenlopende motieven.

 
Is het nuttig om te proberen attitudes en waarden te veranderen? 

Het ‘Waarden-Overtuigingen-Normen’ model suggereert dat initiatieven die inhaken op 
diepgewortelde waarden en bespreekbaar maken hoe die in verbinding staan met duur-
zame ontwikkeling, bijdragen aan het versterken van die waarden die (eventueel op lange 
termijn) op hun beurt aanleiding kunnen zijn voor duurzame gedragskeuzes. Het is even-
wel zo dat waarden op zich geen garantie zijn voor vertonen van gedrag. Initiatieven, die 
niet alleen inzetten op waarden, maar die de deelnemers ook de kans bieden om inzicht 
in een duurzaamheidskwestie te verwerven of in de consequenties van bepaalde gedrags-
keuzes, en die een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid wakker maken, zijn 
succesvoller in het bereiken van gedragsveranderingen.
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Hoe kan ik het verantwoorden dat ik verschillende generaties samenbreng in een 
buitenactiviteit? 

Zulk een activiteit kan significante levenservaringen teweegbrengen die bijdragen aan het 
vormen van waarden en attitudes die jongeren een levenlang bijblijven. Zulke ervarin-
gen hebben ook op latere leeftijd een impact op de keuze die mensen maken. Bovendien 
speelt zo’n activiteit ook in op het sociale karakter van leren. 

Een activiteit kan verschillende theorieën inzetten om het belang van duurzaam gedrag 
te duiden, om sociale druk daartoe op te bouwen, om deelnemers te ‘empoweren’ met 
vaardigheden en om hen vertrouwd te maken met de complexiteit van duurzaamheids-
kwesties. Een beter inzicht in wat je deelnemers denken, in wat hen motiveert, in hoe ze 
aankijken tegen gedragsverandering en in wie of wat in hun leefwereld van invloed is op 
hun keuzes, kan inspireren om activiteiten op het touw te zetten die hun doelen bereiken.

Het boek gaat in op de verschillende sociaal-wetenschappelijke theorieën die hande-
len over het opbouwen van een gevoel van rentmeesterschap voor het natuurlijk milieu 
enerzijds en over het veranderen van specifiek milieugedrag anderzijds. Het aanbod aan 
theorieën en modellen om gedrag en gedragsverandering te verklaren is groot en kan 
zelfs overweldigend zijn voor wie er 
niet mee vertrouwd is. Het is belang-
rijk om aan te stippen dat dit slechts 
enkele van de vele modellen zijn die 
bestaan. Het zijn, echter, wel diegene 
die het vaakst gebruikt worden in on-
derzoek en praktijk. In Kader 1 vind je 
een overzicht van de theorieën opge-
nomen in het inspiratieboek. 

Twee wegen naar hetzelfde doel

Er zijn twee belangrijke wegen die 
naar milieuvriendelijk gedrag leiden. 
Het zijn wel twee verschillende types 
van wegen. De eerste weg is eerder 
bochtig en niet altijd even gemakkelijk, maar het resulterende ‘verantwoord milieuge-
drag’ is meer dan de moeite waard en leidt naar een duurzame ontwikkeling zodat er 
“genoeg is voor altijd en voor iedereen”. De vormende ervaringen en levenslessen die 
de deelnemers krijgen langs deze weg, wapenen hen met een milieugeletterdheid gelinkt 
aan een ethiek van rentmeesterschap, waardoor ze gepast weten te reageren op een breed 
scala van potentiële milieukwesties. De tweede weg is meer recht toe, recht aan en leidt 
idealiter tot een specifieke gedragsverandering die het milieu ten goede komt. 

De meest algemeen aanvaarde theorie met betrekking tot de weg naar milieugeletterdheid 
is het ‘waarden-overtuigingen-normen model’. Voor de weg naar een meer specifieke 
gedragsverandering is dit de ‘theorie van het geplande gedrag’. Dit betekent evenwel 
niet dat de andere theorieën geen waarde hebben. We kunnen ze allemaal als aanvullend 

“Een activiteit kan verschil-
lende theorieën inzetten om het 
belang van duurzaam gedrag te 
duiden, om sociale druk daartoe 
op te bouwen, om deelnemers te 
empoweren met vaardigheden 
en om hen vertrouwd te maken 
met de complexiteit van duur-

zaamheidskwesties”
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op elkaar beschouwen en de combinatie geeft waarschijnlijk het beste weer hoe milieu-
vriendelijk gedrag bepaald wordt. De bepaling van gedrag is dus een complex geheel met 
veel verschillende relaties en we zullen onze capaciteiten tot systeemdenken moeten aan-
spreken om het te begrijpen en gebruiken. Het in de NME/EDO-praktijk veel gebruikte 
credo ‘Hoofd-Hart-Handen’ is in dat opzicht een te sterke vereenvoudiging en kan een 
vertekend beeld geven. Als we een duurzame (milieu)gedragsverandering willen bewerk-
stelligen, moeten we ook rekening houden met de talrijke facetten van deze drie compo-
nenten en de relaties ertussen. Onder ‘hoofd’ bijvoorbeeld kan simpelweg het doorgeven 
van kennis verstaan worden. Er bestaan echter verschillende soorten kennis die meer of 
minder invloed hebben op verschillende terreinen die van belang zijn voor het bewerk-
stelligen van milieubewust gedrag. Die verschillen en verwevenheid doen er toe, willen 
we NME/EDO-initiatieven ontwikkelen en evalueren. Bovendien is de volgorde, waarbij 
eerst het hoofd geplaatst wordt, erg misleidend. Zo komt uit veel modellen de prominente 
rol van waarden naar voor, die niet enkel gebaseerd zijn op kennis, maar ook gebaseerd 
zijn op een affectieve verbondenheid met de omgeving. Bovendien wordt er ook wel eens 
gezegd: “Kennis zonder liefde blijft niet plakken, maar als de liefde eerst komt, dan volgt 
de kennis wel”. Misschien is het dus geen slecht idee om het hart eens op het voorgrond 
te plaatsen. Of de handen, want de (perceptie) van zelfeffectiviteit, zo leren we uit de 
modellen, is van groot belang voor het effectief stellen van milieuverantwoord gedrag.
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KADER 1
Overzicht van relevante theorieën uit de milieupsychologie, opgenomen en uitgewerkt 
in het inspiratieboek

Theorieën over het opbouwen van rentmeesterschap / milieugeletterdheid
Burgerschapsmodel 
 Drie brede categorieën van belangrijke en minder belangrijke variabelen leiden tot milieu-   
 burgerschap. De klemtoon ligt op eigenaarschap en empowerment. 
Waarden-overtuigingen-normen 
 Gedrag komt voort uit persoonlijk waarden, overtuigingen over de realiteit van de wereld en  
 een intern gevoel van verplichting om iets te ondernemen.
Rationeel model 
 Mensen zijn gemotiveerd om de wereld om hen heen te begrijpen. Om te leren, ontdekken  
 en verkennen op hun eigen ritme en om een onderdeel van de oplossing voor problemen te  
 zijn. Het  creëren van opportuniteiten om informatie in te winnen en een verschil te maken,  
 leiden tot een toename in het stellen van milieubewust gedrag.
Systeemdenken 
 De interactie tussen en complexiteit van onderdelen in ecologische en sociale systeem be- 
 grijpen, dragen bij aan onze eigen mogelijkheid om er een invloed op uit te oefenen.
Significante levenservaringen 
 Positieve ervaringen met de natuur, volwassen rolmodellen, milieuorganisaties, onderwijs,  
 milieuproblemen, … zijn veelvoorkomende dimensies die bijdragen aan het engagement van  
 volwassenen om zich in te zetten voor het milieu en duurzame ontwikkeling. 
Het 2-factoren model voor milieuwaarden 
 Iemands milieuwaarden worden bepaald door twee factoren die loodrecht op elkaar staan:  
 preservatie (geeft aan hoeveel belang iemand hecht aan bescherming en behoud van onze  
 leefomgeving) en utilisatie (toont iemands visie op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen).  
 Een hogere score voor preservatie vergroot de kans op het stellen van milieusparend ge-  
 drag. Voor utilisatie geldt net het omgekeerde.
Theorieën over gedragsverandering
Theorie van gepland gedrag 
 Gedrag komt voort uit een intentie, die het resultaat is van attitudes, de gepercipiëerde so- 
 ciale norm,en het gevoel controle te kunnen uitoefenen over de outcomes van het gedrag.
Model van uitgebreide overtuiging 
 Attitudes ten aanzien van een gedrag worden waarschijnlijk permanent veranderd wanneer  
	 de	communicatie	terzake	mensen	aanzet	om	na	te	denken	en	te	reflecteren	over	het	gedrag		
 in kwestie. 
Motivatietheorie 
 Gedrag is het gevolg van motieven en noden. Inzicht in die motieven helpt ons om gedrag te  
 voorspellen en veranderen.
Theorie van sociaal leren 
 Mensen leren gedrag door het observeren van en zich modelleren naar anderen en door   
 plaatsvervangende ervaringen.
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4. LEER- EN EDUCATIETHEORIEËN. WIE LEERT HOE?
Waarom zetten we NME/EDO-initiatieven op? Omdat we het belangrijk vinden dat het publiek 
meer te weten komt over de natuur en het milieu, dat mensen er zorg voor willen dragen en 
keuzes maken en acties nemen die het milieu ten goede komen. NME/EDO-initiatieven zijn 
een belangrijk middel in het halen van die doelen. Er zijn legio voorbeelden van mensen die 
verkeerde keuzes maken, omdat ze een gebrek aan informatie hebben, omdat ze niet geven om 
de milieuproblematiek, of omdat ze zich niet verbonden voelen met de natuur. Het is duidelijk 
dat NME/EDO-initiatieven, die tot doel hebben de kennis, attitudes, verbondenheid, motivatie 
etc. van diverse doelgroepen te versterken, zouden moeten bijdragen aan een duurzame ont-
wikkeling. Het inspiratieboek biedt handvaten voor het opzetten van een effectieve educatieve 
strategie. 

De theorieën zijn in het bijzonder relevant voor mensen in de NME/EDO-branche die in con-
tact komen met scholen of die werken met schoolgaande kinderen en jongeren. Er is in dit boek 
aandacht voor wat we weten over het leren van kleuters, kinderen, jongeren en adolescenten; 
de verschillende fasen in de ontwikkeling van kleuter tot volwassene worden besproken. We 
staan ook stil bij hoe een leercyclus in elkaar zit en hoe mensen van elkaar verschillen als het op 
leren aankomt (de zogenaamde leerstijlen). Er worden ook inzichten aangereikt over hoe wat 
we leren steeds voort bouwt op wat er al aanwezig is (het constructivisme), over het belang van 
ervaringsgericht leren, sociaal leren en onderzoekend leren. Wanneer je vertrouwd bent met de 
inzichten uit deze verschillende theorieën, dan kan je elementen ervan inzetten om je doelen te 
bereiken. 

Kader 2  (blz. 210) geeft een overzicht van de verschillende theorieën die in het boek aan 
bod komen. Elke theorie wordt in het inspiratieboek bevattelijk uitgelegd en geïllustreerd met 
voorbeelden uit de praktijk. In het boek worden daarenboven werkvormen aangeraakt en gaan 
we ook in op hoe die inhaken op de leertheorieën. Enkele voorbeelden daarvan vind je alvast 
verderop in deze uitlichting.

Effectieve programma’s zetten vaak in op 
verschillende leertheorieën. Zo verhogen ze 
de kans dat de doelen bereikt worden. Effec-
tieve activiteiten maken vaak gebruik van een 
ervaringsgerichte aanpak, die dan onderdeel 
is van een leercyclus waarbij de deelnemers 
bijgestaan worden in het interpreteren van die 
ervaring en het toepassen ervan in een andere 
context. Deelnemers van alle leeftijden zullen 
meer geïnteresseerd zijn in je activiteit als die 
betekenisvol is en relevant voor hun dagelijks 
leven. In dat opzicht zijn duurzaamheidskwes-
ties een dankbaar onderwerp voor een educa-

tieve activiteit; de relevantie is nooit ver te zoeken. Het is ook belangrijk om stil te staan bij 
het feit dat leren bij uitstek een sociale activiteit is. Deelnemers hun ervaringen laten delen en 
uitwisselen is dan ook een duidelijke meerwaarde. Die deelnemers komen ook altijd met hun 
eigen set aan ervaringen, vaardigheden en (mis)concepties aan de startlijn. Je doet er daarom 
goed aan om in te zetten op een verscheidenheid aan werkvormen. Daarmee speel je immers 
in op de sterktes en leerstijlen van zo veel mogelijk van je deelnemers.

“Effectieve activiteiten maken vaak 
gebruik van een ervaringsgerichte 
aanpak, die dan onderdeel is van 
een leercyclus waarbij de deelne-
mers bijgestaan worden in het in-
terpreteren van die ervaring en het 
toepassen ervan in een andere con-

text.”
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Het is voor jou als ontwerper of begeleider van een NME/EDO-activiteit en voor de ef-
fectiviteit van die activiteit een duidelijke meerwaarde als je inzicht hebt in wat je deel-
nemers al weten over datgene waarover je activiteit gaat of hoe ze zich daarbij voelen. 
Daarop verder bouwen, biedt de deelnemers immers een rijkere leerkans dan wanneer je 
er vanuit gaat dat ze een blanco doek zijn waarop jij te werk kan gaan. Zo’n inzicht kan 
je bereiken door voorbereidend doelgroeponderzoek op te zetten, maar ook door tijdens 
het piloten of uitvoeren van je activiteit actief te luisteren naar de deelnemers en met hen 
te discussiëren. Onthoud alleszins dat de deelnemers hun eigen begrip van de realiteit 
construeren en dat dit niet per definitie overeenkomt met de boodschap zoals jij ze wil 
overbrengen. Napraten en samen reflecteren is een manier om na te gaan of en hoe die 
boodschap aangekomen is. 

Veel energie gaat bij NME/EDO naar het overbrengen van andere outcomes dan kennis 
en inzicht. Vaardigheden zoals creatief denken, kritisch denken en systeemdenken zijn 
waardevol om duurzaamheidkwesties te begrijpen en oplossingen te bedenken. Natuur- 
en milieueducatie zijn erg dankbare terreinen om in te zetten op zulke vaardigheden. 

Elementen uit de verschillende leertheorieën die aangeraakt worden in dit boek kunnen 
ons helpen om te achterhalen wat leren nu juist effectief maakt. De belangrijkste aan-
dachtspunten worden hieronder kort uiteen gezet. Veel van deze inzichten zijn generiek 
en van toepassing voor zowel volwassenen, adolescenten als jonge kinderen.

•	 Leren is effectiever als je deelnemers zelf (mee) controle kunnen uitoefenen 
over de leeractiviteit. Hen zelf keuzes laten maken over de invulling van de activi-
teit is een manier om hen controle te geven. Dit is zeker relevant wanneer het doel 
van je activiteit is om in te zetten op empowerment van je deelnemers. Door zelf 
mee te kiezen waarover de activiteit gaat en hoe ze educatief aangepakt wordt, 
leren je deelnemers er sowieso meer uit. En dat geldt zowel voor de kennis, vaar-
digheden, attitudes en emoties die je als doel van je activiteit stelt.

•	 Leren is effectiever, zeker als het om kennis of inzicht gaat, als het verder bouwt 
op wat er al aanwezig is in je deelnemers en als die nieuwe inzichten inhaken op 
levensechte ervaringen. Constructivisme zegt dat zelfs erg jonge kinderen voor-
kennis of ‘preconcepties’ hebben. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn 
en erop in te spelen.

•	 Leren is sterker wanneer je deelnemers reflecteren over wat er geleerd werd. Een 
verscheidenheid aan ervaringen, het toepassen van het nieuw geleerde in verschil-
lende situaties en het presenteren van de informatie op verschillende manieren 
(een toneelvoorstelling, een powerpointpresentatie, een schriftelijk verslag, een 
verhaal, het toelichten van zelfgenomen foto’s, …) versterken het leren.

•	 Leren is effectiever in een sociale context waarin informatie en ervaringen ge-
deeld worden. Deelnemers van alle leeftijden leren beter in een sociale context 
omdat ze zo van elkaar leren. Groepsdiscussies bijvoorbeeld maken het mogelijk 
om een duurzaamheidskwestie vanuit verschillende standpunten te benaderen. Zo 
leren de deelnemers die verscheidenheid aan insteken kennen.
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•	 Leren is effectiever als het uitgaat van activerende, open vragen. Zulke vragen 
stimuleren onderzoekend leren en zetten deelnemers aan tot het toepassen en ver-
algemenen van nieuwe inzichten. Het is in de praktijk echter vaak een uitdaging 
om met je deelnemers aan de slag te gaan met open vragen waarop geen ‘juiste’ 
antwoorden zijn. Temeer ze vaak opgeleid zijn om net wel het juiste antwoord te 
geven. Er is voor NME/EDO een duidelijke opportuniteit weggelegd om in te zet-
ten op onderzoekend leren.

De missie van je organisatie, de expertise van het personeel, de leeftijd en interes-
ses van je deelnemers en de middelen die je ter beschikking hebt, kunnen je helpen 
in het kiezen van die inzichten die voor jouw activiteit van toepassing zijn. Een ac-
tieve, ervaringsgerichte en open aanpak stimuleert het leren van deelnemers van alle 
leeftijden. Het is misschien geen evidentie om je activiteit op zo’n manier op te zet-
ten, maar het is een uitdaging die haar vruchten zal afwerpen. Ze heeft immers het 
potentieel om je activiteit effectief te maken en ervoor te zorgen dat je je doelen be-
reikt. En net zoals de deelnemers aan jouw activiteit beter leren in een sociale en er-
varingsgerichte context, doe ook jij dat. Ervaring opdoen met de verschillende inzich-
ten en werkvormen uithet boek en die ervaringen interpreteren, veralgemenen én delen, 
zijn belangrijke stappen naar het succesvol toepassen van de theorie in jouw praktijk. 
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KADER 2

Overzicht van inzichten uit relevante theorieën, opgenomen en uitgewerkt in het 
inspiratieboek

Brain-based learning 
 Zorg voor leerkansen die neurale netwerken stimuleren en mentale modellen opbouwen.

Ervaringsgericht leren 
 Baseer leren op ervaringen.

Leercyclussen 
 Zet leren zo op dat het een ervaring omvat, de verwerking, veralgemening en toepas- 
 sing ervan, zodat de ervaring beter begrepen wordt. 

Leerstijlen 
 Erken dat deelnemers verschillende leerstijlen en voorkeuren voor leren hebben en  
 speel daarop in door voor diversiteit te gaan.

Multiple intelligenties 
 Erken dat intelligentie zich op verschillende manieren uit, verschillende dimensies heeft  
 en speel daarop in door voor diversiteit te gaan. 

Onderzoekend leren 
 Ontwerp leeractiviteiten zo dat ze nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding aan- 
 spreken.

Constructivisme 
 Zet deelnemers aan om zelf hun eigen inzichten te creëren door onderzoek, ervaring en  
 vragen te gebruiken. 

Coöperatief leren 
 Zet leeractiviteiten op als een groepsactiviteit, waarbij iedereen een eigen rol speelt en  
 waarbij de groep een gezamenlijk doel heeft.

Kritisch denken 
 Voorzie opportuniteiten voor de deelnemers om te interpreteren, evalueren en analyseren.

Systeemdenken 
 Voorzie opportuniteiten voor de deelnemers om inzicht te krijgen in de structuren en  
 functies van complexe systemen. 

Novelty en voorbereiding 
 Een nieuwe leeromgeving kan leren bevorderen door nieuwsgierigheid op te wekken,  
 maar ook verhinderen door een te hoge novelty. Een goede voorbereiding zorgt voor de  
 gulden middenweg.

Flow Learning 
	 Leren	gebeurt	optimaal	in	een	flow	die	uit	fases	opgebouwd	is:	zorg	eerst	voor	ener-	
 gieke, enthousiaste deelnemers, focus dan de aandacht, zorg vervolgens voor directe  
 ervaringen en deel uiteindelijk de opgedane inspiratie.
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5. HET OPZETTEN EN EVALUEREN VAN EFFECTIEVE NME/EDO-PRAKTIJKEN
NME/EDO-initiatieven helpen organisaties om doelen te bereiken. Doelen die ze verwe-
zenlijkt willen zien bij het grote publiek óf bij specifieke doelgroepen. Finaal willen zulke 
initiatieven ook bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen of, breder bekeken, aan 
het oplossen van duurzaamheidskwesties. Om succesvol doelen te bereiken die op korte, 
middellange en lange termijn gesteld worden, is het erg belangrijk dat een initiatief afge-
steld is op de doelgroep. Het moet rekening houden met of inspelen op de noden, interes-
ses en het gedrag van die doelgroep.

Het volgen van een systematisch aanpak voor het opzetten van initiatieven komt het 
succes ervan erg ten goede. Met zo’n systematische aanpak bedoelen we het volgen van 
de volgende stappen: planning, implementatie en evaluatie. Onder planning verstaan 
we het bepalen van de doelen, de doelgroep(en) en de educatieve strategie. Implementatie 
behandelt het uitvoeren van activiteiten. Evaluatie gaat over het identificeren van welke 
onderdelen van het initiatief succesvol zijn en welke nog vatbaar zijn voor verbetering. 
De cyclus van planning, implementatie en evaluatie leidt tot een educatief initiatief dat 
veelvoorkomende problemen vermijdt, zoals het viseren van de verkeerde doelgroep, of 
het gebruiken van onaangepaste boodschappen of methodieken. 

Je kan dit cyclisch proces vergelijken met het bakken van een taart. Op het eerste zicht 
lijkt dat misschien eenvoudig, maar wie al eens een taart gebakken heeft, weet wel be-
ter. Het goed afwegen van de ingrediënten, het bakken in de juiste omstandigheden en 
het evalueren van het resultaat (laat het smaken!) zijn belangrijke stappen in het bakken 
van de perfecte taart. Tijdens de planning moeten beslissingen genomen worden over de 
ingrediënten die gebruikt worden: hoeveel eieren, hoeveel suiker, welke suiker, hoeveel 
bloem, ... Wat voor taart wil je immers bakken: een groententaart voor het middagmaal 
of een frambozentaart voor het dessert? Het is ook een goed idee om een nieuw recept 
eerst eens uit te testen met je gezin alvorens gasten uit te nodigen voor een banket. De 
implementatiefase omvat het voorverwarmen van de oven, het bakken van taart, de taart 
opdienen, het materiaal onderhouden, … Evaluatie gaat dan over het uitzicht en de smaak 
van de taart: heeft de oven de taart even goed gebakken aan alle kanten? Hebben je gas-
ten een stuk gegeten en daarna ook nog een tweede gevraagd? Ook al lijkt het einddoel 
eenvoudig, er moet heel wat werk gestoken worden in het maken van de ideale taart. Op 
dezelfde manier kunnen we denken over het opzetten van een NME/EDO-initiatief. 

Kader 3 (volgende blz.) licht het kader van planning, implementatie en evaluatie toe. 
Dit kader is toepasbaar op zo goed als elk initiatief. De meeste NME/EDO-initiatieven 
handelen over onderwerpen of problemen die in meer of mindere mate dringend zijn of 
die met beperkte middelen (geld, tijd en personele inzet) gerealiseerd moeten worden. De 
richtlijnen in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken helpen om te vermijden dat 
tijd, geld en energie verspild worden aan initiatieven die niet effectief zijn.

Het inspiratieboek gaat in op elk van de drie fasen in dit proces. In deze uitlichting staan 
we enkel stil bij het opzetten van een evaluatie. Zoals je zal merken bij het doornemen 
van deze paragrafen is evaluatie niet iets dat achteraf komt. Evaluatie in een continu pro-
ces dat al van bij de start van de ontwikkeling van een activiteit op de voorgrond komt.
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KADER 3 

Vragen die helpen om een succesvol NME/EDO-initiatief op te zetten.

Planning
•	 Wat is de kwestie die je wil aankaarten?

•	 Wat zijn de doelen van het initiatief?

•	 Welke doelgroepen en stakeholders zijn betrokken bij de thematiek?

•	 Wat zijn hun achtergrond, noden, interesses en gedrag?

•	 Voor welke doelgroep is welke verandering nodig?

•	 Hoe kan de doelgroep betrokken worden bij de planning?

•	 Welke faciliterende en belemmerende factoren zijn er?

•	 Welke zijn de mee te geven boodschappen?

•	 Van welke activiteiten kan verwacht worden dat ze het meest effectief zijn in 
het verwezenlijken van een verandering in de affectieve verbondenheid met de 
natuur, de kennis, attitudes, gedrag?

Implementatie
•	 Welke aanpassingen blijken nodig op basis van het piloottesten van activiteiten 

en materialen?

•	 Zijn	de	inroostering,	het	personeel	en	het	werkingsbudget	voldoende	en	efficiënt?

Evaluatie
•	 Hoe zal je weten of je strategie heeft gewerkt?

•	 Wat zijn de outputs en outcomes van het initiatief?

•	 Heb je sleutelindicatoren voor succesvolle implementatie, zoals een verande-
ring in het milieuprobleem in kwestie of in de affectieve verbondenheid met de 
natuur, kennis, attitudes of het gedrag van de doelgroep?

 
Het opzetten van evaluatie

Een nuttige methode voor het plannen en evalueren van een initiatief maakt gebruik van 
het inventariseren van de inputs, throughputs, outputs en outcomes (zie kader 4). In-
puts zijn materialen, personeel, geld, faciliteiten en andere middelen die geïdentificeerd 
worden tijdens de planningsfase. Throughputs zijn de technieken en activiteiten die 
geïmplementeerd worden en de stakeholder die betrokken worden bij het initiatief. De 
objectieven mikken op specifieke outputs en/of outcomes. Alle facetten van dat logisch 
model worden door de context beïnvloed: het externe milieu en sociale factoren, zoals de 
politieke, economische en institutionele grenzen.
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Het model vereist dat er een logische samenhang is, die de activiteiten binnen een initia-
tief afstemt op de beoogde outcomes. Als je initiatief op feitelijke informatie focust, dan 
moet je verwachten dat je deelnemers minstens een korte termijn leereffect vertonen op 
het vlak van kennis. Als het doel is om de deelnemers aan te zetten tot actie, dan moet je 
initiatief verder gaan dan dat. Ook ervaringsgerichte activiteiten, die vaardigheden ont-
wikkelen die nodig zijn om actie te kunnen nemen, moeten dan ingebouwd worden. De 
evaluatie gaat dan na of die outcomes ook bereikt werden. 

Kader 4  Logisch model voor planning, implementatie en evaluatie

PLANNING IMPLEMENTATIE EVALUATIE

Inputs Throughputs Outputs Outcomes

Middelen Activiteiten Participatie Tellingen en 
feedback

Korte ter-
mijn

Middellange 
termijn

Lange 
termijn

Leerkrachten

Personeel

Vrijwilligers

Donoren

Tijd

Geld

Uitrusting

Technologie

Partners

Curricula

Workshops

Training

Wandeling

Rollenspel

Ontwerp

Verhalen

Onderzoek

Deelnemers

Klanten

Stakeholders

Vrijwilligers

Studenten

Ouders

Kinderen

Bereik

Kosten

Bewustzijn

Motivatie

Kennis

Waarden

Attituden

Overtuiging

Vaardigheid

Gedrag

Actie

Beslissingen

Rentmeester

Beleid

Sociaal

Politiek

Civiel

Milieu

 
Het opzetten van evaluatie impliceert het maken van keuzes aangaande het design, het 
verzamelen en verwerken van data én het gebruik van de resultaten. Een consensus over 
de verschillende aspecten kan bereikt worden door antwoorden te zoeken op de vragen 
in kader 5 (op volgende blz.). Zo’n consensus komt best voort uit overleg tussen gidsen, 
educatoren, evaluatoren, personeel, de doelgroep en de organisatoren. Evaluatie resulteert 
doorgaans in vier soorten informatie: bevindingen, conclusies, waardeoordelen, en aan-
bevelingen. 

Bevindingen zijn informatie over het proces, de outputs en de outcomes van je initiatief. 

Conclusies zijn kwantitatieve en kwalitatieve informatie die aantoont wat je evaluatie je 
aan inzichten heeft bijgebracht. 

Waardeoordelen zeggen iets over de conclusies in termen van goed of slecht. 

Aanbevelingen zijn adviezen over de continuering, aanpassing of afschaffing van het initiatief. 
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KADER 5 

Sleutelvragen voor evaluatie
Opzetten van evaluatie

- Wat zijn de objectieven van de evaluatie?
- Wat zijn de evaluatiecriteria of indicatoren voor succes?
- Wie zal betrokken worden bij de evaluatie?
- Als een experimenteel design gebruikt wordt, hoe zal dan de indeling in experi-

mentele  en controlegroep verlopen?
- Hoe zullen de resultaten van de evaluatie opgezet worden?

Dataverzameling
- Welke zijn de informatiebronnen?
- Welke zijn de meest geschikte methodes voor dataverzameling, gelet op de 

objectieven van de evaluatie?
- Hoe groot is de steekproef? Welke steekproeftrekking is nodig?
- Hoe zal de kwaliteit van de data bewaakt worden?
- Moeten de instrumenten voor dataverzameling gepilot worden?
- Wanneer zullen de data verzameld worden?

Dataverwerking
- Hoe moeten de data geanalyseerd worden?
- Zijn hardware, software en expertise voorhanden?
- Wat is het meest geschikte format voor de data?

Rapportering en gebruik van de resultaten
- Wat impliceren de resultaten voor de verdere ontwikkeling van het initiatief?
- Hoe moeten de resultaten teruggekoppeld worden naar de verschillende stake-

holders?
- Hoe wordt de implementatie van aanbeveling opgevolgd?

 

Samenvattend

Effectieve NME/EDO-initiatieven zijn cruciaal voor het realiseren en beïnvloeden van het 
milieubeleid, voor het betrekken van meer mensen bij duurzaamheidskwesties, voor het 
versterken van de kennis, attitudes en gedragingen van de verschillende doelgroepen,… 
De toekomst van ons milieu hangt af van de effectiviteit van NME/EDO-initiatieven.
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Systematische planning, implementatie en evaluatie zijn het fundament van effectieve 
NME/EDO-initiatieven. Dit hoofdstuk reikt handvaten aan voor elk van die drie fases 
van de ontwikkeling van een initiatief. Een goede planning begint met het identificeren 
van noden, objectieven en doelgroepen. Een educatieve strategie wordt gekozen op ba-
sis van de beschikbare middelen en beperkingen op het vlak van tijd, geld en personele 
inzet. Het planningsproces levert informatie op die relevant is voor het opzetten van 
een initiatief. Implementatie behelst één of enkele pilots en het monitoren van lopende 
activiteiten. Evaluatie moet gebeuren zowel voor, tijdens als na het initiatief. Forma-
tieve evaluatie gebeurt tijdens de planning en implementatie en levert feedback op over 
het opzetten en verbeteren van het initiatief in een vroeg stadium. Summatieve evaluatie 
vindt plaats op het einde van het initiatief en handelt over wat de inspanningen nu al-
lemaal opgeleverd hebben. Personeel, het publiek, donoren, deelnemers en instanties die 
fondsen voorzien gebruiken de resultaten van de summatieve evaluatie om antwoorden 
te vinden op vragen over de impact van 
het initiatief. Dit kan belangrijke inzichten 
opleveren onder andere voor het al dan 
niet in gewijzigde vorm verder zetten van 
het initiatief en voor het uitwerken van 
toekomstige initiatieven.

Evaluatie van de outcomes vertellen je of 
je educatieve strategie gewerkt heeft of 
niet. Een diversiteit aan kwantitatieve en 
kwalitatieve methoden zijn voorhanden 
om data te verzamelen waarop je beslissingen kan baseren aangaande het verderzetten, 
aanpassen of afschaffen van een initiatief. Een systematisch aanpak hanteren, helpt om 
problemen, zoals het mikken op de verkeerde doelgroep, het kiezen van een verkeerde 
boodschap of het hanteren van een niet optimale educatieve strategie, te vermijden. 

6. PRAKTIJKWENKEN
Herinner je je nog dat verhaal dat je grootouders steeds vertelden? Dat verhaal dat de 
familiegeschiedenis tot leven bracht? Luisteraars onderdompelen in hun eigen verleden 
kan een gevoel van eigenaarschap en verwondering creëren voor de lokale geschiedenis 
én omgeving. We kennen allemaal verhalen die blijven voortleven, die we blijven door-
vertellen, omdat ze inspiratie bieden of omdat ze iets onverwachts en plezierig in zich 
meedragen.

Net zoals een goed verhaal dat doet, brengen de werkvormen in dit hoofdstuk NME/EDO 
tot leven. Ze kunnen NME/EDO-activiteiten verrijken en activerend maken. De werk-
vormen zetten in op de pracht en de kracht van de natuur, dompelen deelnemers onder in 
verschillende perspectieven en gebruiken de lokale omgeving als een context om op ont-
dekking te gaan. De educatieve boodschap van deze werkvormen focust niet op doemsce-
nario’s, maar speelt wel in op het plezier en de complexiteit van de natuurlijke omgeving. 

Werkvormen, zoals hands-on leren en het gebruik van exhibits, bevorderen de verwon-
dering van je deelnemers en spreken hen aan om actief aan de slag te gaan. Storytelling, 

“De toekomst van ons milieu hangt  
af van de effectiviteit van  
NME/EDO-initiatieven”
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spelletjes en rollenspellen stimuleren hen dan weer om de belangen en standpunten van 
verschillende betrokkenen bij duurzaamheidskwesties te leren kennen en te begrijpen. 
Als ontwerper of begeleider van NME/EDO-activiteiten kan je deze werkvormen op el-
kaar laten voortbouwen. Zo kunnen de personages uit een verhaal inspiratie bieden voor 
een rollenspel, zo kunnen onderwerpen die aangebracht worden in een brainstorm rond 
onderzoekend leren centraal staan in een geleide wandeling of kan een spel vertrekken 
vanuit een inspirerend verhaal.   

In het inspiratieboek gaan we in op een diversiteit aan werkvormen, waarmee de theorie in 
praktijk omgezet kan worden. Er gaat ook steeds aandacht naar hoe evaluatie van zulke werk-
vormen er in de praktijk kanuitzien. We staan in het boek ook stil bij een aantal werkvormen, 
die een brug slaan naar de omgeving. Op het einde van de rit is het immers de bedoeling dat 
deelnemers zich verbonden voelen met die omgeving en er zich milieuverantwoord in en 
voor gedragen. In deze uitlichting gaan we in op enkele werkvormen uit het boek.

 
Uitgelicht : Hands-on activiteiten

‘Hands-on’, de naam van de werkvorm zegt het zelf: de deelnemers moeten de handen uit 
de mouwen steken en zelf doen.  Daardoor leren ze van ervaringen uit eerste hand.. Deze 
werkvorm kan ook een onderdeel van andere werkvormen zijn of passen binnen een ac-
tiviteit die ook op andere werkvormen 
gebaseerd is. Enkele voorbeelden zijn: 
het dissecteren van een bloem of een 
bloeiwijze, het verkennen van de kust-
lijn, het bepalen van de waterkwaliteit. 
Centraal bij hands-on leren staat dat de 
deelnemers met echte materialen aan 
de slag gaan en die gebruiken om een 
probleem op te lossen of een concept te 
verkennen. 

Kinderen ontwikkelen en groeien door 
mensen, plaatsen en dingen te leren 
kennen op een hands-on manier. Kinde-
ren leren over hun omgeving door die te 
verkennen en er met en in te spelen. Het 
is dan ook niet verrassend dat kinderen 
het best leren door direct contact eerder dan door passieve leeractiviteiten. Hands-on acti-
viteiten spelen in op onze natuurlijke manier van leren. Zelf doen kan erg waardevol zijn, 
MAAR vergeet de doelen niet. Het is ook belangrijk dat in het vervolg van de activiteit 
of de naverwerking in de klas de andere stappen uit de ‘leercyclus van Kolb’ een plaats 
vinden. Niet enkel hands-on, maar dus ook minds-on en bij voorkeur ook hearts-on.

Hands-on activiteiten maken typisch gebruik van onderzoekend leren en constructivisti-
sche leertheorieën. Deelnemers aan hands-on activiteiten bouwen nieuw begrip op door 
voorkennis te verbinden aan nieuwe ontdekkingen en ervaringen. Het aanbod aan moge-

“Werkvormen, zoals hands-on leren 
en het gebruik van exhibits, bevor-
deren de verwondering van je deel-
nemers en spreken hen aan om actief 
aan de slag te gaan. Storytelling, spel-
letjes en rollenspellen stimuleren hen 
dan weer om de belangen en stand-
punten van verschillende betrokkenen 
bij duurzaamheidskwesties te leren 

kennen én te begrijpen.”
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lijke hands-on activiteiten is erg breed. Voor de doeleinden van dit boek verkennen we 
verderop twee die vaak gebruikt worden: hands-on buitenactiviteiten en experimenten. 
Tijdens de planning van een hands-on activiteit is het nuttig om vooraf stil te staan bij 
een aantal praktische zaken. Dit soort activiteiten vraagt doorgaans meer voorbereiding 
en organisatie dan een traditionele les(?). De beloning voor het leveren van die extra in-
spanningen is echter dat deelnemers er vaak enthousiast op reageren en er meer van leren. 
Probeer bij het opzetten van een hands-on activiteit rekening te houden met volgende 
principes:

- Probeer een activiteit steeds zelf uit, zo weet je waar je deelnemers voor staan.

- Zorg ervoor dat al het nodige materiaal aanwezig is en liefst wat extra indien deel-
nemers een tweede poging willen of moeten ondernemen.

- Denk er alvast over na of de activiteiten individueel of in groepjes worden aange-
gaan. Samenwerken stimuleert sociaal leren en kan eenvoudiger zijn om te facili-
teren dan individueel werk.

- Ga op zoek naar eventuele lokale organisaties of ondernemingen die materiaal en 
cases kunnen aanleveren.

- Proberen het geven van instructies zelf eerst uit. Varieer daarbij met verschillende 
benaderingen: mondeling, schriftelijk. 

- Vraag de deelnemers voor ze aan de slag gaan om te voorspellen wat de uitkomst 
van de activiteit zal zijn.

Heel wat hands-on activiteiten vinden buiten plaats. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan 
om het identificeren van sporen van dieren in het bos of het bijhouden van een dagboekje 
tijdens het maken van een natuurwandeling (‘journaling’). Er zijn heel wat mogelijkhe-
den en vaak zijn de omstandigheden ook heel anders dan bij een binnenactiviteit. Als je 
doorgaans binnen aan de slag gaat, dan kan het organiseren en faciliteren van openlucht 
hands-on activiteiten, waarbij er heel wat meer onvoorspelbare factoren zijn, een hele 
uitdaging lijken. Als je doorgaans aan de slag gaat met kleinere groepen volwassenen, 
dan kan het vooruitzicht van een hands-on activiteit met dertig kinderen afschrikwekkend 
zijn. Er zijn een aantal zaken die het faciliteren van dit soort activiteiten in de hand spelen.

- Zorg voor duidelijke regels. Zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen doe je 
er goed aan om - voordat je van start gaat met een hands-on activiteit - een aantal 
afspraken te maken over hoe deelnemers zich gedragen tijdens de activiteit. Zo’n 
groepscontract zorgt er doorgaans voor dat de deelnemers meer bereid zijn om 
aanwijzingen te volgen en mee te werken. Hou de regels wel positief: spreek dus 
liever af dat er met stille stem gesproken wordt dan dat het verboden is te roepen. 
Plan ook vooruit: zorg dat je een duidelijk en herkenbaar signaal hebt om de aan-
dacht te trekken van de groep (bijvoorbeeld een fluitje of een driedubbele hand-
klap) en maak afspraken over waar en wanneer er samengekomen wordt. 

- Zorg voor goede instructie. Dat helpt de deelnemers immers om zich te focussen 
op wat van belang is. Dit kan je eventueel ook doen aan de hand van een goede 
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voorbereiding. Test de instructie ook uit bij een collega of een kleine groep die 
vergelijkbaar is met je deelnemers. Op basis van die bevindingen kan je nagaan of 
je boodschap duidelijk overkomt en of de regels wel van toepassing zijn.

- Wees flexibel. Wanneer je buiten aan de slag gaat, zijn er héél wat dingen die je 
deelnemers kunnen afleiden. Probeer zo’n afleiding niet te ontwijken, maar net 
een plaats te geven in je verhaal. Als een vogel de aandacht van je groep trekt, kan 
je inspelen op de interesse van de groep en de vogel of een verhaal daarover een 
onderdeel te maken van je activiteit. Maak dankbaar gebruik van de kansen die 
zo’n afleiding bieden. Ze zorgen er ook voor dat voor jou geen twee activiteiten 
op dezelfde manier verlopen.

- Communiceer strategisch. Hou rekening met de wind, de zon en andere zaken die 
je niet onder controle hebt. Hou de zon in de rug van je deelnemers, niet in die van 
jezelf. Praat met de wind mee, niet tegen de wind in. Probeer de afstand tussen 
jezelf en je deelnemers klein te houden. Als je aan de slag bent met kleuters, zet 
jezelf dan op hun hoogte: ga door de knieën, ze zullen zich meteen aangesproken 
voelen.

Heel wat hands-on activiteiten zijn experimenten in een labo of in het veld. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het bepalen van de waterkwaliteit, het voeren een bodemanalyse, het 
vergelijken van twee gebieden m.b.t. hun waterkwaliteit, ... Sommige van zulke experi-
menten kunnen gevaarlijk zijn door de plaats waar ze doorgaan (op een ponton, aan de 
waterkant) of door de producten of materialen waarmee gewerkt wordt. Het is dan ook 
aan te raden om steeds aandacht te hebben voor de veiligheidsregels en die een plaats te 
geven aan de start van de activiteit. Het ‘Centre for Talented Youth’ geeft enkele ideeën 
die een activiteit als deze zowel leuk als educatief kunnen maken.

- Experimenten laten ontwerpen door de deelnemers zelf. Verdeel de groep in 
teams en vraag elk team om een experiment te bedenken dat inzoomt op één vari-
abele. Als je bijvoorbeeld een hands-on activiteit op poten zet rond bodemerosie, 
dan zou elke groep het effect van een andere variabele kunnen onderzoeken: de 
stroomsnelheid van water, het bodemtype, de hellingsgraad, … Het zelf bedenken 
van een experiment sluit bovendien aan bij het onderzoekend leren.

- Lab stations. Als je wil dat de deelnemers verschillende concepten verkennen, 
kan je posten maken waarlangs de deelnemers circuleren en waar ze telkens een 
andere hands-on activiteit ervaren.

- Afwisselende interactie. Laat de deelnemers individueel aan de slag gaan en na-
dien resultaten delen en uitwisselen.

Evaluatie van hands-on activiteiten

Je eigen observaties zijn een belangrijke evaluatiemaat om de effectiviteit van hands-on 
activiteiten te bestuderen. Een observatiechecklist kan je helpen om gericht te observeren, 
terwijl de deelnemers bezig zijn met de activiteit. Zo’n checklist kan inzoomen op fac-
toren, zoals de mate van participatie, de betrokkenheid, specifiek gedrag in relatie tot de 
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activiteit (bv. waterbeestjes tellen), het stellen van vragen aan elkaar en aan jou, deelname 
aan discussie, het volgen van de regels en van gemaakte afspraken, het verbinden van de 
inhoud van de activiteit aan het thema waarbinnen het past (inzicht). Je kan zo’n checklist 
ook gebruiken om verschillende manieren van begeleiden te vergelijken. Kies er bijvoor-
beeld voor één groep op een meer traditionele manier aan te pakken en een andere, verge-
lijkbare groep op een hands-on manier. De scores op de checklist stellen je dan in staat om 
het verschil in de leeractiviteiten tegen elkaar af te zetten. Je zou zo’n vergelijking ook 
kunnen maken op basis van pre- en posttesten die focussen op de doelen van je activiteit. 
Samenwerking met een onderzoeksgroep aan een universiteit die daarin ervaren is, kan 
in dat geval erg waardevol zijn. Het kan ook heel erg leerrijk zijn om na afloop van een 
hands-on activiteit een interview en groepsinterview te houden met de deelnemers om te 
peilen naar hoe ze activiteit ervaarden, wat ze er leuk en minder leuk aan vonden en wat 
ze er uit geleerd hebben. Al deze vormen van evaluatie stellen je in staat om inzicht te 
krijgen in het succes van je activiteit en de factoren die daar mee samenhangen.

 
Uitgelicht: Spelletjes

Iedereen kan vaststellen dat de huidige generatie jongeren er door spelletjes in slaagt om 
bijvoorbeeld de namen, eigenschappen én de geschiedenis van meer dan 100 Pokémon 
karakters uit het hoofd te leren. We kunnen spelletjes dus evenzeer inzetten om hen iets te 
leren over de natuur, het milieu en duurzame ontwikkeling. 

Spelletjes zijn een krachtige werkvorm die je zowel bij jonge kinderen, adolescenten 
als volwassen kan inzetten. Spelletjes activeren je deelnemers, dompelen hen onder in 
het onderwerp, stimuleren samen-
werking en sporen hen aan om te 
leren van hun eigen vergissingen. 
Spelletjes maken vaak gebruik van 
beweging en actie en kunnen zo een 
welgekomen afwisseling zijn met 
het luisteren naar een verhaal of het 
volgen van een gidsbeurt. Daaren-
boven zijn spelletjes leuk. Een pri-
ma combinatie dus om in te zetten 
voor een NME/EDO-activiteit. 

Het is bij een spel belangrijk om, voor de start, duidelijke afspraken te maken, zelfs als 
je rustige spelletjes (bv. een bordspel) speelt. Een mogelijkheid is het afsluiten van een 
zogenaamd groepscontract of waardencontract. Als het om een kort spel gaat of er is 
weinig tijd om de afspraken te maken, dan kan het principe ‘speel veilig, eerlijk en vol-
uit’ een goede leidraad zijn. Het is nuttig om even met je deelnemers te praten over wat 
die regels juist betekenen, bv. door hen te vragen wat ze eronder verstaan. Zelfs kleu-
ters weten dat ‘speel veilig’ betekent dat er niet geslagen, geschopt en gescholden mag 
worden. Dit vanuit de groep laten komen, versterkt de aanvaarding van de regels door 
die groep, wat het speelplezier en de effectiviteit van het spel alleen maar ten goede zal 
komen. Je kan de groep ook vragen of ze zelf nog regels willen toevoegen.

“Het is bij een spel belangrijk om, voor 
de start, duidelijke afspraken te maken, 
zelfs als je rustige spelletjes speelt..”
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Enkele voorbeelden

- Camera. Verdeel de groep in paren. Binnen elk paar neemt één deelnemer de 
rol van fotograaf op en de andere de rol van camera. De camera sluit de ogen en 
de fotograaf beslist wanneer die open mogen. De fotograaf richt de lens van de 
camera (de ogen van de andere deelnemer) op iets waarvan hij een foto wil ne-
men en druk op de ontsluiter (door op de schouder van de andere deelnemer te 
tikken). De camera opent de ogen en kijkt gedurende vijf seconden recht vooruit 
naar datgene waarvan de fotograaf een foto wil nemen. Een tweede druk op de 
ontsluiter en de camera sluit de ogen terug. Nadien kan de camera vertellen wat 
zij of hij gezien heeft in die vijf seconden of er een tekening van maken. De rollen 
worden ook omgekeerd, zodat elke deelnemer een keer de fotograaf is en een keer 
de camera. Dit is een erg eenvoudig spel dat erg krachtige gevolgen kan hebben 
en vaak levert het beelden en herinneringen op die lang of zelfs een leven lang 
kunnen bijblijven. 

- Koekoekei. De gids speelt even koekoek. De kinderen staan in een kring met hun 
gezicht naar het midden. De gids heeft enkele wasspelden met een afbeelding van 
een ei opgeplakt en loopt hiermee rond de kring. Zij of hij speldt de eieren op 
drie verschillende kinderen (op hun kledij of rugzak). Daarna wandelt de groep 
gewoon verder en mogen de kinderen voelen en kijken of er ergens een ei zit. Als 
ze bij zichzelf een ei ontdekken, moeten ze proberen er vanaf te geraken door het 
stiekem bij iemand anders vast te maken. Bij de volgende stopplaats kijken ze wie 
de ongelukkigen zijn die met een koekoeksei zitten. 

- Vleermuis en mot. Een kind wordt geblinddoekt en krijgt vleermuisoren opgezet. 
Die persoon is de vleermuis. De andere kinderen vormen een grote cirkel, waar-
binnen het spel gespeeld wordt. Enkelen van hen gaan mee in de kring staan. Ze 
worden niet geblinddoekt. Zij zijn de motten. De kinderen die de kring vormen, 
zorgen dat de vleermuis en de motten in de kring blijven. De vleermuis krijgt een 
zachte, mousse knuppel en gaat op mottenjacht. Ze magenkel haar gehoor als zin-
tuig gebruiken. Als ze “vleermuis” roept,  moeten de motten “mot” antwoorden. 
De vleermuis probeert zoveel mogelijk motten te vangen door hen te meppen. De 
motten die geraakt worden gaan terug in de grote kring staan tussen de andere 
kinderen. Eens alle motten gemept zijn, is het de beurt aan andere kinderen om 
vleermuis of mot te spelen.

Evaluatie van spelletjes

Probeer een nieuw spel steeds eerst uit in een veilige omgeving. Vraag collega’s of vrien-
den om het spel een keer te spelen en je feedback te geven. Waren de regels duidelijk? 
Was jouw instructie duidelijk? Zit de flow van het spel goed? Wanneer het spel echt door 
de doelgroep gespeeld wordt, observeer dan aandachtig en stel jezelf de volgende vragen: 
zijn alle spelers betrokken? Leggen de spelers de link tussen het spel en de boodschap? 
Begrijpen en volgen ze de regels en instructies?

Het is steeds waardevol om een debriefing in te bouwen in een spel. Daarmee kan de 
impact van het spel tegen het licht gehouden worden. Debriefing kan gebruik maken van 
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vragen om de deelnemers te laten reflecteren over het spel en de boodschap. Cornell, de 
auteur achter het idee van flow learning (zie ook kader 2), beschrijft hoe een leerkracht 
na het cameraspel vertelde dat het voor haar de eerste keer in maanden was dat ze op 
een ongestoorde manier de natuur kon waarnemen, al was het dan in 5 seconden. Zulke 
inzichten zijn waardevolle en kwalitatieve gegevens die het belang en de impact van de 
activiteit aantonen. 

Een debriefing of reflectiemoment op het einde van een spel kan je opbouwen rond drie 
soorten vragen:

- ‘Wat heb je ervaren?’, stimuleert de deelnemers om te vertellen over hoe het spel 
verliep en wat er allemaal gebeurde tijdens het spel. 

- ‘Wat betekent dat?’ moedigt 
hen aan om daar betekenis 
aan te geven en om hun er-
varingen te verbinden aan de 
boodschap of het doel van het 
spel. 

- ‘Wat kan je daar mee doen?’ 
zet hen aan na te denken over 
hoe ze daarmee aan de slag 
kunnen in het dagelijks leven. 

Zo’n reflectie kan op enkele minuten 
gebeuren of kan uitmonden in een 
lange groepsdiscussie. Hoe dan ook  
zorgt het inlassen van zo’n moment 
ervoor dat een belangrijke stap in de 
leercyclus van Kolb gezet wordt, na-
melijk het interpreteren en veralgemenen van een ervaring. 

De debriefing stelt jou ook in staat om in te schatten in hoeverre de boodschap overge-
komen en aanvaard is en in welke mate sleutelconcepten, die eventueel in het spel zaten, 
juist geïnterpreteerd werden. Sla zo’n moment van reflectie en evaluatie zeker niet over. 
Het is te waardevol voor het succes van de activiteit, voor het leren van de deelnemers en 
voor jou, die zo’n effectief mogelijk activiteit op poten wil zetten.

 
Uitgelicht : Natuurbeleving

Natuurbeleving is erop gericht de natuur te leren kennen en appreciëren. Natuurbele-
ving is gestoeld op de aangeboren nieuwsgierigheid en het plezier dat kinderen beleven 
wanneer ze buiten spelen. Een natuurbelevingsactiviteit kan op zichzelf staan, maar kan 
ook een onderdeel van een groter geheel zijn. Vaak wordt natuurbeleving gebruikt om 
zowel algemene doelen te bereiken (zoals het stimuleren van verbondenheid met de na-
tuur of positieve attitudes ten aanzien van de natuur) als specifieke doelen te bereiken 

“Sla een moment van reflectie en 
evaluatie zeker niet over. Het is te 
waardevol voor het succes van de 
activiteit, voor het leren van de 
deelnemers én van jou. Je wil im-
mers zo’n effectief mogelijk acti-

viteit op poten zetten.”



VOB - Jaarboek 2015

Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk222

(zoals vertrouwen met en appreciatie voor een bepaald natuurgebied). Het opzetten van 
natuurbelevingsactiviteiten vraagt aandacht voor de volgorde waarin zaken worden aan-
gebracht. Wie het leerproces van zijn deelnemers negeert en start vanuit het overbrengen 
van complexe concepten of inhouden, verliest hoogstwaarschijnlijk de aandacht van zijn 
publiek en slaagt er zo niet in het doel van de activiteit te bereiken. Zulk een vergissing 
kan je vermijden door een natuurbelevingsactiviteit op te bouwen rond de vier fasen van 
flow learning. 
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Heel wat natuurbelevingsactiviteiten zetten in op zintuiglijke waarnemingen: zien, voe-
len, horen, ruiken en proeven. Zintuiglijke waarneming helpt deelnemers om de natuur 
direct te ervaren. Een bezoek aan een bos kan gebruik van zintuiglijke waarnemingen en 
opgebouwd worden rond de vier fasen van flow learning. Stimuleer na afloop discussie 
tussen de deelnemers over hun ervaringen van de activiteit en hoe ze zich daarbij voelen. 
Door inzichten te delen, wordt de leerervaring van de hele groep versterkt. 
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Evaluatie van natuurbeleving

Elke natuurbelevingsactiviteit zou een vorm van debriefing moeten inhouden om de di-
recte impact ervan te verkennen. Eenvoudige activiveiten, zoals het zintuiglijk verkennen 
van een boom, kunnen een erg rijke reactie teweegbrengen. Debriefing is een methode die 
toelaat en stimuleert om te reflecteren over die reacties. Bij de start van zo’n debriefing 
is het nuttig om te vertrekken vanuit vragen die de deelnemers aansporen om te vertellen 
wat er allemaal gebeurde tijdens de activiteit: “Wat heb je gedaan?”, “Wat heb je erva-
ren?”, “Wat heb je waargenomen?”. Om daarna over te gaan naar vragen die de groep 
aanzetten om na te denken over de betekenis van die ervaringen. Tenslotte stimuleer je 
de groep om na te denken en te dicussiëren over hoe dat van belang is voor hun dagelijks 
leven. Op die manier plaats je de natuurbelevingsactiviteit in een leercyclus. 

Een mogelijkheid om natuurbelevingsactiviteiten te evalueren is door pre- en postteke-
ningen te gebruiken. Vraag voorafgaand  een bezoek aan om de plaats van een activiteit 
(bv. het bos) of om het concept dat je wil verkennen, te tekenen. Laat hen na de activiteit 
hetzelfde onderwerp tekenen. Veranderingen in de tekeningen zijn aanwijzingen dat hun 
begrip, bewustzijn of attitudes ten aanzien van het onderwerp of de plaats veranderd zijn 
door deel te nemen aan de activiteit. Zo’n tekeningen en de verschillen ertussen kunnen 
ook een insteek zijn om de debriefing of reflectie errond op te bouwen. Bij oudere deelne-
mers, zoals adolescenten of volwassenen, kun je met pre- en postvragenlijsten ook zulke 
informatie in handen kunnen krijgen.
 
 
Uitgelicht : een brug naar de omgeving en de gemeenschap
In het boek kijken we ook beknopt naar een aantal werk- of leervormen die faciliteren 
dat deelnemers leren van de echte omgeving en van echte problemen uit de (lokale) ge-
meenschap. Het zijn activiteiten die doorgaans niet binnen het standaard aanbod van een 
NME/EDO-organisatie vallen, maar die het potentieel hebben een wezenlijk verschil te 
maken. Zo kunnen ze bijdragen tot significante levenservaringen en zetten ze ook in op 
de relevantie en authenticiteit van hetgeen geleerd wordt. Veel van deze vormen zetten in 
op onderzoekend leren en zetten het sociale karakter van leren centraal.

De rol van de begeleider in zo’n activiteiten is niet de klassieke rol van gids of leerkracht, 
maar eerder die van facilitator: diegene die netwerkt, in contact brengt, samenbrengt, ca-
ses en materialen aanlevert en het mogelijk maakt dat de leeractviteit plaatsvindt.
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•	 Plaats-gebaseerd leren (Place-based learning) 

Bovenstaand pleidooi voor natuureducatie over en in de nabije omgeving van de lerende 
werd reeds geschreven in 1919 en allicht was John Burroughs niet de eerste. Toch is 
NME, net zoals ander onderwijs, maar al te vaak een ver-weg-van-het-bed show. Velen 
onder ons kwamen bijvoorbeeld reeds op jonge leeftijd in contact met sensibiliseringsac-
ties over het verdwijnen van het regenwoud. 

Voor jonge kinderen is dit niet de meest geschikte vorm van NME/EDO, integendeel. 
Jonge kinderen moeten niet in contact gebracht worden met allerlei doemscenario’s ver 
weg, maar moeten in plaats daarvan de gelegenheid krijgen om een affectieve band op te 
bouwen met de hen omringende natuur en omgeving.

Daarnaast heeft de nabije omgeving ook voor oudere kinderen en adolescenten nog heel 
wat concrete en belangrijke leerkansen te bieden. Waarom zouden Luikse deelnemers aan 
een NME/EDO-project enkel uit een documentaire over de mijnbouw in Latijns-Amerika 
moeten leren dat mijnbouw erg vervuilend is terwijl ze dit ook uit eerste hand kunnen 
ervaren? Ze kunnen bijvoorbeeld de vegetatie op een oude mijnsite en propere referentie-
site onderzoeken en ontdekken dat er op de mijnsite opvallend veel zinkviooltjes bloeien. 
Een bodemanalyse kan dan aantonen dat dit het gevolg is van de overmaat aan zink, af-
komstig van een oude storthoop (terril) van een vroeger mijnbouwbedrijf. 

Het centrale argument van place-based education is dat de plaats waar de educatie door-
gaat een centrale én actieve rol speelt. Een geleide herfstwandeling in een boszou dan 
ook maximaal gebruik moeten maken van dat bos.. Dat kan door in te zoomen op wat een 
gebied uniek maakt. Welke soorten komen er voor? Welke zijn de problemen waarmee 
het geconfronteerd wordt? Wat is de geschiedenis ervan? etc.  

“Na veel ervaringen ben ik ervan overtuigd dat de beste plaats om de 
natuur te bestuderen de eigen thuis is - op de boerderij, in de bergen, op 
de vlaktes, aan zee - waar dat ook mag zijn. Men is er dan volledig door 
omringd. De seizoenen brengen de fantastische omwentelende kringloop 
van de wijde natuur, de flora en de fauna, tot aan de deur en men hoeft 
niets van de show te missen. Thuis zouden we met meer genegenheid en 
sympathie kijken en horen. De natuur zou de mens er een tikkeltje meer 
nabij raken dan eender waar anders. …”

John Burroughs
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•	 Dienend leren (Service learning)

Dienend leren of service learning is een vorm van ervaringsgericht leren, waarbij ingezet 
wordt op actie en reflectie en waarbij de deelnemers het geleerde inzetten om een verschil 
te maken in de (lokale) gemeenschap. Bij dienend leren wordt het academische leren 
toegepast op de noden van de gemeenschap. In de NME/EDO-context betekent dit dat 
de deelnemers betrokken worden bij het plannen, uitvoeren, reflecteren en vieren van een 
echte actie voor het milieu. Zo schakelt Natuurpunt bijvoorbeeld klassen en jeugdvereni-
gingen in bij het ‘educatief natuurbeheer’ van enkele van hun natuurreservaten.

De deelnemers leren op voorhand bij over de veranderingen in en bedreigingen voor het 
landschap. Ze ontdekken ook oplossingen, zoals natuurbeheer, wat ze op een later ogen-
blik ook daadwerkelijk zullen doen (=empowerment). Bij de concrete planning van het 
natuurbeheer worden ze niet echt betrokken (hoewel dat eventueel wel zou kunnen), maar 
ze steken wel zelf de handen uit de mouwen. Ze voeren dus zelf een echte actie voor het 
milieu uit, zoals het hooien van een natuurgrasland. Tot slot gaan ze nog op excursie en/
of voeren ze een biotoopstudie uit, waardoor ze de resultaten van hun werk kunnen be-
wonderen en meteen ook weer veel opsteken over de natuur. Effectieve service learning 
activiteiten omvatten vier concrete stappen: plannen, dienen, reflecteren en vieren. Hier-
onder wordt kort aangeraakt wat die stappen kunnen omvatten:

Plannen
- Missie en doelen van de activiteit
- Team-building van de deelnemers
- Inventarisatie van de benodigde vaardigheden
- De noden van diegenen die gediend worden met de activiteit
- Richtlijnen en regels voor veiligheid en vertrouwelijkheid

 
Dienen

- De actviteit staat in dienst van echte noden uit het milieu of de gemeenschap.
- Organisaties, educatoren/facilitatoren en deelnemers zijn betrokken.
- Partnerorganisatie maken hun noden en doelen in het kader van de activiteit dui-

delijk.
- Het dienen daagt de deelnemers uit.

 
Reflecteren

- Voor, tijdens en na de activiteit
- Beschrijven van de huidige situatie en van mogelijke toekomstscenario’s
- Verkennen van oplossingen voor problemen die onderweg de kop opsteken
- Verkennen van maatschappelijke en ecologische oorzaken en oplossingen

 
Vieren

- Deelnemers krijgen concrete feedback uit de gemeenschap van betrokken orga-
nisaties.

- Deelnemers rapporteren over wat ze geleerd hebben.
- Deelnemers krijgen erkenning voor hun bijdrage.
- Betrokken partners vieren de outcomes van de activiteit en de impact ervan op het milieu.
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Dienend leren kan overal plaatsvinden waar échte milieu-actie mogelijk is. Dat kan ook 
in de klas, bijvoorbeeld wanneer de leerlingen voor een milieuorganisatie een website op-
zetten om mensen te sensibiliseren om stickers met roofvogels op grote ramen te plakken, 
zodat er minder vogeltjes te pletter vliegen. Is het echter een actie voor de natuur en het 
milieu in de directe omgeving, dan is dit een vorm van place-based education. Wordt de 
gemeenschap betrokken, bijvoorbeeld door samen te werken met experten uit de gemeen-
schap, dan is het een vorm van gemeenschapsgebaseerd leren.

•	 Gemeenschapsgebaseerd leren en burgerwetenschap

Gemeenschapsgebaseerd leren is een partnerschap tussen onderzoekers en leden van een 
gemeenschap, waarbij samengewerkt wordt aan een onderzoeksproject dat focust op een 
reëel, lokaal sociaal- of milieuprobleem. Het is een vorm van leren die gevoerd wordt 
door, met en voor leden van de gemeenschap. In tegenstelling tot traditioneel onderzoek 
zet gemeenschapsgebaseerd leren direct in op de participatie van stakeholders: van groe-
pen die belang hebben bij de resultaten van het onderzoek. Het belang kan samenhangen 
met de impact op hun levensomgeving of op hun levenskwaliteit. Een bekend typevoor-
beeld van zo’n succesvol project is de aanpak van de vervuiling van de Manupali-rivier in 
de Filipijnen(UN department of Economic and Social Affairs). Leden uit de gemeenschap 
werden er getraind om de waterkwaliteit te bepalen en te monitoren en analyseerden 
duizenden waterstalen. De resultaten van het onderzoek toonden een duidelijk verband 
aan tussen de kwaliteit van het water en de ontbossing voor de aanleg van wegen en land-
bouw. De bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek werden door lokale overhe-
den opgenomen in hun beleidsplannen. De gemeenschapsleden namen het heft in handen 
en vormden een NGO, waarvan de voorzitter zetelde in de milieuraad van de gemeente.

Voor NME/EDO-professionals is het gemeenschapsgebaseerd leren een uitdagende en 
innovatieve werkvorm, waarbinnen netwerken gevormd worden, de levenskwaliteit van 
mensen aan hun leefomgeving verbonden wordt en onderzoek ingezet wordt om veran-
deringen te verwezenlijken. Deze vorm van leren toont veel overeenkomsten met burger-
wetenschap (zie verder), maar de klemtoon ligt op de hogere mate van participatie aan het 
onderzoek en op meer sociale en ecologische rechtvaardigheid.

De term burgerwetenschap verwijst naar het betrekken van het grote publiek, leerkrach-
ten, jongeren of kinderen bij één of alle stappen van een onderzoek. Een bekend voor-
beeld in Vlaanderen is het vogeltelweekend van Natuurpunt, waarbij burgers elk jaar 
veelvoorkomende vogelsoorten tellen om zo iets te leren over hun voorkomen en de evo-
lutie daarvan overheen de tijd. Een ander recent voorbeeld is het ‘Airbezen’-project van 
de Universiteit Antwerpen waarbij inwoners van de stad Antwerpen aardbeienplantjes 
op hun balkon of gevel plaatsten, na enkele weken de blaadjes er van plukten  en aan 
de universiteit bezorgden om te gebruiken in onderzoek naar de distributie van fijn stof 
overheen de stad. 

Daar waar gemeenschapsgebaseerd leren doorgaans vertrekt vanuit een wetenschappe-
lijke vraag uit de samenleving, vertrekt burgerwetenschap vaak vanuit wetenschappers, 
die het brede publiek bij hun onderzoek willen betrekken. Bij gemeenschapsgebaseerd le-
ren spelen de burgers doorgaans ook een actievere rol bij het bepalen van de onderzoeks-
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vragen en methodieken. De brug tussen wetenschappers en burgers is er één die gemaakt 
kan worden door NME/EDO-professionals en leerkrachten, die optreden als facilitatoren 
en communicatoren. Zo’n rol is een belangrijke sleutel in het succes van zowel onderzoek 
als in het bereiken van de doelen van NME/EDO.

7. TOT SLOT

In dit hoofdstuk hebben een aantal zaken aangeraakt die in het nieuwe inspiratieboek 
uitgebreid aan bod komen. Het inzetten van theorieën uit de milieupsychologie en van 
leertheorieën kan sterk bijdragen aan de effectiviteit van NME/EDO. Het boek reikt een 
veelheid aan praktische wenken aan om die vertaalslag zelf te maken. Het boek richt 
zich daarbij in eerste instantie op gidsen, domeinwachters, vrijwilligers, educatoren en 
iedereen die in de buitenschoolse context actief is rond NME/EDO. Uiteraard hebben de 
leerkrachten een belangrijke rol te spelen in het succes van dit soort initiatieven. Hoewel 
het boek niet in eerste instantie voor hen geschreven is kan het toch heel wat inspiratie 
bieden om in de klas op een theoretisch onderbouwde manier aan de slag te gaan met 
NME/EDO, of om het maximale uit de NME/EDO-exursies te halen die je als leerkracht 
ontwerpt, voorbereidt en/of (mee) begeleidt. 

Smaakt dit naar meer? Surf dan naar www.provincieantwerpen.be en geef de zoekterm 
‘inspiratieboek’ in. Zo kom je terecht bij de gratis te downloaden digitale versie van het 
boek.


