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       Buitenlessen Jantje Beton en IVN 

Hoofdstuk 1 

 

Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Het wordt steeds meer onderkend dat spelen en buiten zijn voor 

kinderen van groot belang zijn. De combinatie van natuurlijk daglicht en 

frisse buitenlucht zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen 

concentreren in de klas.1 

 

Jantje Beton en IVN Natuureducatie werken sinds 2013 samen aan 

Gezonde Schoolpleinen en organiseren sinds 2016 jaarlijks in april de 

Nationale Buitenlesdag. Met deze dag willen ze leerkrachten stimuleren 

om meer met kinderen naar buiten te gaan. Aan de Nationale 

Buitenlesdag van 2018 deden in totaal meer dan 2.400 basisscholen mee. 

In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd onder leerkrachten om 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden en behoeftes van hen om meer 

buitenles te geven en de (leer)opbrengst die zij daarvan verwachten.2,3 

De waardering voor buitenlessen en de ervaren meerwaarde hiervan 

voor de kinderen zelf is nog niet in kaart gebracht. 

 

 

1.2 Doelstelling 

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de beleving van kinderen 

ten aanzien van buitenlessen en de ervaren meerwaarde t.o.v. 

traditioneel onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek worden 

gebruikt om te delen met leerkrachten, schoolbesturen en, in het 

verlengde daarvan, beleidsmakers om deze inzicht te geven in hoe 

kinderen buitenlessen ervaren. De uitkomsten kunnen zijn gebruiken bij 

de keuze voor en toepassing en stimulering van buitenlessen op 

basisscholen. 

 

  

                                                
1 Mieras, M. (2018). Buitentijd is Leertijd. Geraadpleegd van https://buitenlesdag.nl/wp-

content/uploads/2017/11/buitentijd-is-leertijd-Mark-Mieras-2018.pdf 
2 DUO Onderwijsonderzoek & advies. (2018). Onderzoek Buitenles. Utrecht: DUO 

Onderwijsonderzoek & advies. 
3 van Grinsven, V., van Grootheest, A en Westerik (H. (2016).  Rapportage 

Onderzoek buitenles. Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek & advies. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
https://buitenlesdag.nl/wp-content/uploads/2017/11/buitentijd-is-leertijd-Mark-Mieras-2018.pdf
https://buitenlesdag.nl/wp-content/uploads/2017/11/buitentijd-is-leertijd-Mark-Mieras-2018.pdf
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       Buitenlessen Jantje Beton en IVN 

1.3 Leeswijzer 

 

Deze rapportage bestaat uit een beschrijving van de methode (hoofdstuk 2) 

en de resultaten (hoofdstuk 3). De hieruit voortvloeiende conclusies en 

aanbevelingen worden gepresenteerd in hoofdstuk 4. De resultaten worden 

geïllustreerd met verhalen en quotes van de kinderen.  

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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       Buitenlessen Jantje Beton en IVN 

Hoofdstuk 2 
 

Methode 
 

2.1 Onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

1. Wat is de ervaring van kinderen met buitenlessen? 

2. Wat is de waardering van kinderen voor (buiten)lessen? 

- Wat vinden kinderen van lessen binnen in de klas?  

- Welke verschillen ervaren kinderen tussen lessen binnen en 

buiten in de klas? (andere leerstijl, concentratie, plezier, 

veiligheidsgevoel) 

- Welke lessen vinden kinderen geschikt voor buitenlessen? (taal, 

rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles, 

muziek, tekenen, handvaardigheid, gym)  

- Welke lessen willen ze liever buiten dan binnen krijgen?  

3. Wat is de ervaren meerwaarde van buitenlessen t.o.v. lessen binnen 

volgens kinderen? 

4. Is er verschil in de waardering en ervaren meerwaarde op basis van 

jongen/meisje? 

 

 

2.2 Aanpak 

 

2.2.1 Face-to-face interviews 

 

Om tot antwoorden op de bovenstaande onderzoeksvragen te komen 

zijn elf face-to-face interviews uitgevoerd met kinderen uit groep 5, 6, 7 

en 8 van vier verschillende scholen. In totaal zijn zes meisjes en vijf 

jongens geïnterviewd tussen de 8 en 12 jaar.  

 

De deelnemers zijn geworven via het netwerk van Jantje Beton en IVN. In 

afstemming met Jantje Beton en IVN is de selectie van de scholen en de 

gewenste verdeling van kinderen afgestemd (gelijke verdeling op basis 

van geslacht en verschillende leeftijden). Er zijn alleen interviews 

afgenomen bij kinderen die ervaring hebben met buitenlessen. Kinderen 

die geen ervaring hebben met buitenlessen zijn uitgesloten van 

onderzoek omdat zij niet vanuit hun ervaring kunnen oordelen over de 

waardering voor en meerwaarde van buitenlessen. Dat zou een te groot 

beroep doen op het abstract denken van kinderen. De ouders/verzorgers 

van de kinderen hebben voorafgaand aan het interview een 

toestemmingsformulier ingevuld. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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De interviews zijn uitgevoerd aan de hand van een topiclijst (zie bijlage 

1), die door ResCon in samenspraak met Jantje Beton en IVN is 

ontwikkeld. Naast standaard gesprekstechnieken zijn er ook zogenaamde 

‘creatieve methodieken’ ingezet. Om de kinderen bijvoorbeeld in de 

juiste ‘mindset’ te brengen, is ze gevraagd als voorbereiding op het 

interview een foto mee te nemen van hun favoriete plek buiten. Verder is 

de kinderen gevraagd aan het eind van het interview in 1 minuut een 

tekening te maken van hun ideale buitenles. Deze tekening gaf een soort 

samenvatting van het gesprek. Ook gaf de tekening een opening om 

eventuele nog niet besproken punten aan bod te laten komen. 

 

 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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Figuur 1 1 minuut tekeningen van ideale buitenles 

 

 

De kinderen zijn op hun eigen school geïnterviewd, zodat ze zich zoveel 

mogelijk op hun gemak voelden. De ruimte waar het interview 

plaatsvond was afhankelijk per school, bij voorkeur in een afgesloten 

ruimte zodat de kinderen zo min mogelijk werden afgeleid. Kinderen 

konden zelf aangeven of ze het prettiger vonden om tegenover of 

(schuin) naast de interviewer te zitten. De interviews duurden tussen de 

15 en 30 minuten. Per interview is een gespreksverslag opgesteld met 

citaten uit het gesprek ter illustratie.  

 

2.2.2 Opbrengstenkaartjes 

 

Op de scholen waar interviews zijn gehouden, zijn ook 

‘opbrengstenkaartjes’ uitgedeeld onder de kinderen van de hele school. 

Hierop konden kinderen van verschillende groepen de buitenlessen een 

cijfer van 1 tot 10 geven en vervolgens met tekst of een tekening uitleggen 

wat ze leuk vinden aan buitenlessen (zie figuur 2). Deze 

opbrengstenkaartjes geven inzicht in het relatieve belang van de 

waardering voor de buitenlessen (onderzoeksvraag 2).  

 

De kaartjes zijn door de leerkrachten verzameld en meegegeven aan de 

interviewer of later per post opgestuurd. In totaal hebben 384 kinderen een 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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kaartje ingevuld. De ingevulde opbrengstenkaartjes zijn per opbrengst 

gecategoriseerd (bijv. ‘meer bewegen’ of ‘leren samenwerken’) en geteld. 

 

 
Figuur 2 Opbrengstenkaartjes buitenlessen  

 

2.2.3 Analyse en rapportage 

 

De data uit de interviews en opbrengstenkaartjes zijn gezamenlijk verwerkt 

tot een beknopte rapportage.  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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       Buitenlessen Jantje Beton en IVN 

Hoofdstuk 3 
 

Resultaten 
 

3.1 Ervaring met buitenlessen 

 

De kinderen die zijn geïnterviewd hebben allemaal ervaring met 

buitenlessen. Hoe vaak ze buitenles krijgen, varieert van één keer per jaar 

(i.e., tijdens de Nationale Buitenlesdag) tot wekelijks. Ook varieert het erg 

welke lessen ze buiten krijgen. Genoemd zijn taal, spelling, rekenen, 

biologie, Engels, tekenen, natuur- en techniek, aardrijkskunde en 

wereldoriëntatie. Er is verder aan het begin van elk interview gevraagd aan 

welke drie woorden ze denken als ze aan buitenlessen denken. De resultaten 

zijn te zien in de woordwolk van figuur 3. 

 

 
Figuur 3 Waar denken de geïnterviewde kinderen aan bij buitenlessen? Hoe 

groter de woorden, des te vaker genoemd. 

 

 

Uit deze woordenwolk blijkt dat kinderen vooral positieve associaties 

hebben met de buitenlessen (bijv. ‘leuk’, ‘plezier’, ‘feest’ en ‘gezellig’). 

Daarnaast lijken ze het vooral te associëren met specifieke lessen (bijv. 

rekenen en tekenen), spelen en bewegen (bijv. sport en rennen). 

3.2 Waardering voor buitenlessen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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3.2.1 Rapportcijfer 

 

De buitenlessen worden door de kinderen die geïnterviewd zijn en alle 

kinderen die een opbrengstenkaartje hebben ingevuld gemiddeld 

beoordeeld met een 8,8 (range 1-10). Er zit geen verschil tussen het 

gemiddelde cijfer van de geïnterviewde kinderen en de kinderen die een 

opbrengstenkaartje hebben ingevuld. 

 

3.2.2 Waarom buitenlessen leuk zijn 

 

Zowel de kinderen die zijn geïnterviewd als de kinderen die de 

opbrengstenkaartjes hebben ingevuld, hebben aangegeven waarom ze 

buitenlessen leuk vinden. De belangrijkste redenen zijn te zien in figuur 4. 

 

 

 
Figuur 4 Waarom zijn buitenlessen leuk? (N=384) 

 

Te zien is dat ruim de helft van de kinderen plezier heeft in de lessen buiten. 

Te zien is dat ruim de helft van de kinderen ‘plezier’ noemt als zij aan 

buitenlessen denken. Uit de interviews blijkt dat dit vooral samenhangt met 

spelelementen en samenwerken met andere kinderen. Zie bijvoorbeeld 

onderstaand citaat. 

 

“Ik vind het leuk dat je met de hele klas plezier kunt maken en zo op een 

leuke manier iets kunt leren.” 

 

Ruim een derde antwoord ‘frisse lucht’ of ‘lekker buiten zijn’ op de vraag 

wat leuk is aan buitenlessen. Ook wordt door een kwart ‘lekker bewegen’ 

genoemd. “Binnen moet je de hele tijd (stil) zitten” stond op veel 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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opbrengstenkaartjes en kwam ook in de interviews terug. Zie bijvoorbeeld 

onderstaand opbrengstenkaartje. 

 

 
 
Figuur 5 Ingevuld opbrengstenkaartje 

 

 

3.2.3 Waarom buitenlessen minder leuk zijn 

 

De kinderen die zijn geïnterviewd, is ook gevraagd wat ze minder leuk 

vinden aan buitenlessen. Kinderen vonden het lastig iets te bedenken dat ze 

minder leuk vinden, maar bij doorvragen bleek dat een aantal kinderen de 

buitenlessen minder leuk vinden als het slecht weer is (bijv. kou of regen). 

Verder is nog genoemd:  

- Klasgenoten zijn drukker, hierdoor kun je je minder goed 

concentreren. 

- Je hebt de neiging om te gaan spelen, maar dat mag niet. 

- In de zomer kriebelt het gras  

- Je kunt je blesseren/pijn doen  

- Soms is de uitleg van de juf/meester te lang  

- Samen moeten werken met andere kinderen die niet serieus zijn  

 

“Als je buiten bent krijg je wel de neiging om te gaan spelen, alleen mag je 

dan niet spelen dus dat is misschien een minpunt.” 

 

 

3.2.4 Belang van buitenlessen 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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De kinderen die zijn geïnterviewd onderschrijven het belang van 

buitenlessen. De meest genoemde reden hiervoor is ‘omdat je lekker 

beweegt’. Verder noemden een aantal kinderen dat buitenlessen belangrijk 

zijn omdat je op een andere manier leert dan binnen en je de lesstof beter 

onthoudt omdat je het koppelt aan een leuke activiteit. Ook vinden een paar 

kinderen het belangrijk voor de afwisseling. 

 

“Je kunt met natuur en techniek wel alles uitleggen uit een boek, maar als 
je naar buiten gaat en je gaat beestjes zoeken dan kun je het ook beter 

onthouden. Je onthoudt het beter door leuke activiteiten te doen.” 

 

 

3.3 Ervaren meerwaarde 

 

Vervolgens is de kinderen in het interview gevraagd wat volgens hen de 

ervaren meerwaarde van buiten les t.o.v. binnen les krijgen is. Er is specifiek 

gevraagd naar plezier, concentratie, onthouden van lesstof, meedoen met 

de lessen, samenwerken, bewegen en enthousiasme over de lessen. 

 

3.3.1 Plezier 

 

De meeste kinderen hebben meer plezier in de lessen buiten dan binnen. De 

kinderen vinden het leuk om bezig te zijn in plaats van de hele tijd op een 

stoel te zitten. Bij één van de kinderen hangt het van de les af (zie citaat) en 

weer een ander vindt de lessen binnen en buiten even leuk. Deze laatste 

vindt de afwisseling vooral heel erg leuk. 

 

“Buiten vind ik het sowieso altijd leuk. Binnen vind ik sommige dingen niet 

zo leuk om te doen, maar in sommige dingen heb ik juist wel zin om binnen 
te doen.” 

 

3.3.2 Opletten 

 

Of je beter op kunt letten tijdens de lessen binnen of buiten zijn de 

meningen van de geïnterviewde kinderen verdeeld. Vooral jongens denken 

buiten beter op te kunnen letten. Dit komt vooral door de frisse lucht 

volgens de kinderen. Verder ben je lekker bezig, is het leuker en moet je wel 

opletten omdat je het anders niet begrijpt. De meeste meisjes denken echter 

dat ze binnen beter op kunnen letten. Als redenen geven ze hiervoor dat je 

buiten sneller bent afgeleid en dat het soms te warm is.     

 

“Binnen heb je altijd kinderen die gaan lopen dromen of iets anders doen, 

terwijl buiten heb je frisse lucht en ben je altijd wel met iets bezig. 
Daardoor let je ook beter op.” 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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3.3.3 Onthouden van lesstof 

 

De meeste van de geïnterviewde kinderen denken dat zij de lesstof buiten 

even goed onthouden als binnen. Toch geven een paar kinderen (vooral 

jongens) tijdens het interviews aan dat zij de lesstof van de buitenlessen 

beter kunnen onthouden. Ook in de opbrengstenkaartjes wordt dit een 

aantal keer genoemd. Omdat het leuker is, wordt de stof gekoppeld aan een 

leuke herinnering en kun je het beter onthouden. Onderstaande citaten van 

de interviews (eerste citaat) en opbrengstenkaartjes (tweede citaat) 

illustreren dit. 

 

“Als ik dan aan dat leuke [de spelletjes buiten] terugdenk dan denk ik ook 
gelijk terug aan wat ik allemaal heb geleerd. Ik heb bijvoorbeeld dat 

geleerd en dat geleerd en dat was gewoon super leuk en gezellig.” 

 

Figuur 5 Ingevuld opbrengstenkaartje 

 

3.3.4  Meedoen met de lessen 

 

Alle kinderen doen actiever mee aan de lessen buiten, geven ze aan in de 

interviews. Als belangrijkste redenen worden genoemd: het is leuker, je 

doet het niet zo vaak/het is bijzonder, het is anders en je kunt er fit van 

worden. 

 

3.3.5 Samenwerken 

 

Buitenlessen zijn over het algemeen meer gericht op samenwerken dan 

lessen binnen. Buiten wordt er dan ook meer samengewerkt dan binnen 

blijkt uit de interviews. De manier waarop buiten wordt samengewerkt 

vinden sommige kinderen leuker dan binnen, bijvoorbeeld omdat de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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oefeningen leuker zijn dan binnen en omdat je niet hoeft te fluisteren. Eén 

kind denkt overigens dat je ook beter leert door samen te werken:  

 

“Door samen te werken leer je ook beter. Want de één weet dit beter en de 

ander dat beter. Je leert van elkaar.” 

 

3.3.6 Bewegen 

 

De kinderen zijn het unaniem eens over dat je buiten meer beweegt dan 

binnen blijkt uit zowel de interviews als opbrengstenkaartjes. Dat is ook wat 

veel kinderen juist leuk vinden aan de lessen buiten. Dit wordt geïllustreerd 

door één van de opbrengstenkaartjes: 

 

Ik wil graag buitenlessen krijgen omdat: “je meer beweegt en je lekker 

buiten bent.” 

 

3.3.7 Overig 

 

Twee kinderen noemen in hun interview verder nog dat ze zelfvertrouwen 

van de lessen krijgen. Doordat zij buiten op een andere manier kunnen 

oefenen voor een toets en meer tips/aanwijzingen van de leraar krijgen, 

voelen ze zich beter voorbereid op een toets. Deze twee kinderen zaten op 

dezelfde school. 

 

3.3.8 Enthousiasme 

 

Afsluitend zijn de meeste kinderen enthousiaster over de lessen buiten dan 

de lessen binnen. De belangrijkste redenen zijn dat het leuker is, dat je het 

niet zo vaak doet en je lekker kunt bewegen. Drie kinderen geven aan dat 

het van de les afhangt. Sommige lessen binnen zijn bijvoorbeeld ook heel 

erg leuk; je doet soms ook spelletjes binnen. Ook hangt het van het weer af.  

 

“Ik ben enthousiaster over de lessen buiten, want buiten doe ik niet zo vaak 
en ik zit elke dag binnen.” 

 

 

3.4 Verschillen jongens en meisjes 

 

Vanuit de interviews zijn in het algemeen geen uitgesproken verschillen 

gevonden voor de waardering en ervaren meerwaarde van buitenlessen 

tussen jongens en meisjes. Een uitzondering hierop is het onthouden van 

de lesstof en opletten tijdens de lessen. Jongens antwoordden vaker dan 

meisjes dat ze de lesstof buiten beter kunnen onthouden en buiten beter op 

kunnen letten dan meisjes.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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3.5 Wensen en behoeften 

 

3.5.1 Frequentie 

 

Alle kinderen zouden wel vaker buiten les willen krijgen. Dit varieert van een 

keer in de 2-3 maanden tot drie keer per week. Het vaakst wordt één keer 

per week genoemd. Eén van de kinderen zou zelfs het liefst de hele dag 

buiten les krijgen, omdat het veel leuker is dan binnen! Meerdere kinderen 

noemen nog specifiek dat te vaak buitenlessen ook niet goed is; dan is het 

niet bijzonder meer.  

 

3.5.2 Invulling van lessen 

 

De helft van de geïnterviewde kinderen denkt dat de lessen nog leuker 

zouden kunnen worden gemaakt door meer spelelementen toe te voegen. 

Daarnaast wordt door de kinderen genoemd: nog meer bewegen, meer met 

materialen doen (zoals ballen), kortere uitleg en de kinderen de lessen zelf 

laten verzinnen. Eén geïnterviewde respondent noemt ook nog dat leuk het 

zou zijn om vakken samen te voegen, zoals Engels en rekenen. 

 

3.5.3 Type lessen 

 

Als laatste is gevraagd welk type lessen de kinderen het liefst buiten zouden 

willen krijgen. De kinderen noemden vooral lessen die met buiten te maken 

hebben, zoals biologie en aardrijkskunde. Dan kan er gebruik worden 

gemaakt van ‘echte’ voorbeelden. Onderstaand citaat licht dit toe. 

 

“We hadden bijvoorbeeld een les over paddenstoelen, volgens mij was het 

aardrijkskunde, en dan zou het leuk zijn om naar buiten te gaan. De 
paddenstoelen groeien namelijk buiten. Dat je ze dan moet zoeken 

bijvoorbeeld.” 

 

Verder noemt een aantal kinderen nog taal, rekenen en begrijpend lezen. Dit 

vinden zij minder leuke en/of moeilijke vakken. Het maakt de vakken leuker 

als ze dan als buitenles worden gegeven.  

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
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Hoofdstuk 4 
 

Conclusies, aanbevelingen en kanttekeningen 
 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving van 

kinderen ten aanzien van buitenlessen en de ervaren meerwaarde ten 

opzichte van traditioneel onderwijs. Hiertoe zijn elf kinderen uit groep 5, 6, 7 

en 8 van het primair onderwijs geïnterviewd die ervaring hebben met 

buitenlessen. Ook hebben 384 kinderen een opbrengstenkaartje ingevuld. In 

dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd en hieraan 

gekoppelde aanbevelingen. 

 

 

4.1 Conclusies en aanbevelingen  

 

Waardering 

Over het algemeen vinden kinderen buitenlessen heel erg leuk; ze 

beoordelen de buitenlessen gemiddeld met een 8,8. Als belangrijkste 

redenen hiervoor noemen ze: plezier, frisse lucht/buiten zijn, lekker 

bewegen, lessen zijn leerzaam en het is goed voor je gezondheid. De meest 

genoemde reden waarom kinderen lessen minder leuk vinden, is slecht 

weer (bijv. kou of regen). De kinderen vinden lessen buiten een waardevolle 

afwisseling voor de lessen binnen.  

 

De positieve houding tegenover meer bewegen gedurende de schooldag 

wordt bevestigd in recent onderzoek onder basisschool leerlingen.4 Hierbij 

moet opgemerkt worden dat onderzoek gericht is op bewegen in het 

algemeen en niet specifiek op buitenlessen. Verder laat eerder onderzoek 

zien dat 92% van de leerkrachten extra leeropbrengsten verwacht bij de 

inzet van lessen in de buitenlucht.5 Het gaat dan vooral om beter blijven 

hangen van de lesstof en het bevorderen van creatief denken. Dit 

gecombineerd met de waardering van kinderen maakt buitenlessen een 

leuk, gezond en leerzame aanvulling op het reguliere lesprogramma.   

 

Om barrières voor buitenlessen weg te nemen wordt aangeraden om bij 

het ontwikkelen van nieuwe lessen ook in te spelen op ‘slecht weer’. 

Bijvoorbeeld lessen waarin veel wordt bewogen (en weinig stil wordt 

gestaan) voor als het koud is. 

 

 

 

                                                
4 van den Berg, V., Vos, E., de Groot, R. Chinapaw, M.,Singh, A. Untapped Recources: 10- 

to13-Year-old Primary schoolchildren’s views on Additional Physical Activity in the School 

Setting: A focus group study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 2713. 
5 DUO Onderwijsonderzoek & advies. (2018). Onderzoek Buitenles. Utrecht: DUO 

Onderwijsonderzoek & advies. 
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Ervaren meerwaarde 

De ervaren meerwaarde ten opzichte van traditionele lessen is dat kinderen 

meer plezier hebben in de lessen buiten, ze meer bewegen, meer 

samenwerken en beter meedoen met de lessen. Sommige kinderen letten 

daarnaast beter op en/of kunnen de lesstof die buiten wordt aangeboden 

beter onthouden. Dit komt doordat zij de stof koppelen aan een leuke les of 

activiteit. Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek. Zo werd in een 

recent literatuuronderzoek overtuigend bewijs gevonden voor het positieve 

effect van beweging, frisse lucht, spelelementen en een groene omgeving 

op leerprestaties.6 Verder worden de gezondheidsvoordelen en andere 

positieve effecten van fysieke activiteit tijdens de schooldag, zoals betere 

concentratie in de klas, bevestigd in een Nederlands onderzoek onder 

basisschoolleerlingen.7   

 

De conclusies zijn eenduidig voor wat betreft de waardering van kinderen 

voor buitenlessen en de meerwaarde hiervan. Als scholen/leerkrachten 

meer buitenlessen inplannen, kunnen ze op veel enthousiasme rekenen 

van de leerlingen. Bovendien worden leerprestaties verbeterd door frisse 

lucht, voldoende bewegen, spelelementen en een groene omgeving.  

 

Verschillen jongens en meisjes 

Vanuit de interviews lijkt het zo te zijn dat jongens vaker dan meisjes 

ervaren dat ze de lesstof buiten beter kunnen onthouden en buiten beter op 

kunnen letten. Dit sluit aan bij bestaande literatuur: jongens verwerken 

leerstof voornamelijk op een visueel-ruimtelijke manier, terwijl meisjes dit 

meer verbaal-linguïstisch doen. Jongens leren bijvoorbeeld beter door te 

ontdekken, experimenteren, bouwen, bewegen en middels competitie. 

Buitenlessen zouden hierom de leerprestaties van vooral jongens 

aanzienlijk kunnen verbeteren.8   

 

Bovenstaande bevindingen geven aanknopingspunten om grootschaliger 

kwantitatief onderzoek uit te voeren naar verschillen in beleving en ervaren 

meerwaarde van buitenlessen tussen jongens en meisjes. Het is 

interessant hierbij de nadruk op de invloed van de buitenlessen op 

leren/leerprestaties te leggen. 

 

Wensen en behoeften 

Alle kinderen die zijn geïnterviewd zouden wel vaker buiten les willen 

krijgen. Dit varieert van elke dag tot één keer in de 2-3 maanden. Eén keer 

per week wordt het vaakst genoemd. Te vaak vinden meerdere kinderen ook 

niet goed; dan is het niet meer bijzonder.  

                                                
6 Mieras, M. (2018). Buitentijd is Leertijd. Geraadpleegd van https://buitenlesdag.nl/wp-

content/uploads/2017/11/buitentijd-is-leertijd-Mark-Mieras-2018.pdf  
7 van den Berg, V., Vos, E., de Groot, R. Chinapaw, M.,Singh, A. Untapped Recources: 10- 

to13-Year-old Primary schoolchildren’s views on Additional Physical Activity in the School 

Setting: A focus group study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 2713. 
8 Plug, M. (2017). Buitenles: voor meisjes en vooral voor jongens! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7fbv-b3gAhUNbVAKHeAqBOAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deleukstekinderen.nl/8958-2/&psig=AOvVaw1uFwU3m0yBbqcg4xiSfTz0&ust=1550327428995741
https://buitenlesdag.nl/wp-content/uploads/2017/11/buitentijd-is-leertijd-Mark-Mieras-2018.pdf
https://buitenlesdag.nl/wp-content/uploads/2017/11/buitentijd-is-leertijd-Mark-Mieras-2018.pdf


    

16 
 

       Buitenlessen Jantje Beton en IVN 

 

De lessen zouden leuker gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld (nog) 

meer spelelementen toe te voegen. Andere suggesties zijn: (nog) meer 

bewegen, meer met materiaal doen, kinderen zelf de les laten verzinnen en 

overstijgende lessen (bijv. een combinatie van Engels en rekenen). In recent 

onderzoek komt ook de behoefte van variatie en inspraak naar voren om 

meer bewegen blijvend leuk te laten zijn.9   

 

Als het gaat om welk type lessen, dan noemen kinderen het vaakst lessen 

die iets met buiten te maken hebben, zoals biologie en aardrijkskunde. Dan 

kunnen ze gebruik maken van ‘echte’ voorbeelden. Daarnaast worden ook 

juist moeilijke vakken genoemd, zoals rekenen en begrijpend lezen, want dit 

maakt deze vakken leuker. 

 

Uit het onderzoek is niet eenduidig geworden wat volgens kinderen de 

ideale verhouding is tussen lessen binnen en buiten. Aangeraden wordt 

om aanvullend kwantitatief onderzoek uit te voeren om hier inzicht in te 

krijgen.  

 

Verder raden we aan om bij het bedenken van nieuwe buitenlessen gebruik 

te maken van de creativiteit van de kinderen. Tijdens de interviews bleek 

dat kinderen zelf leuke en creatieve ideeën hebben voor buitenlessen en 

het ook leuk vinden om zelf lessen te bedenken. We raden aan om kinderen 

actief te betrekken om zodoende meer bewegen op scholen te realiseren. 

Dit heeft eveneens een positief effect op het aanleren van 21e -eeuwse 

vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken en problemen 

oplossen.10 

 

 

4.2 Kanttekeningen 

 

Om inzicht te krijgen in de beleving van kinderen ten aanzien van 

buitenlessen en de ervaren meerwaarde t.o.v. traditioneel onderwijs is 

gekozen voor de uitvoer van face-to-face interviews met kinderen. De keuze 

voor deze kwalitatieve onderzoeksmethode en geen willekeurige selectie 

van respondenten heeft tot gevolg dat de resultaten beperkt 

generaliseerbaar zijn, bijv. als het gaat om schooltypen en kinderen met 

andere culturele achtergrond. Bovendien moet er rekening worden 

gehouden met het feit dat elke school zijn eigen context heeft (bijv. door 

                                                
9 van den Berg, V., Vos, E., de Groot, R. Chinapaw, M.,Singh, A. Untapped Recources: 10- 

to13-Year-old Primary schoolchildren’s views on Additional Physical Activity in the School 

Setting: A focus group study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 2713. 
10 Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het 

curriculum van het funderend onderwijs. 
Enschede: SLO. Verkregen via http://downloads.slo.nl/Repository/21e-eeuwse-vaardigheden-

conceptueel-kader.pdf 
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wie, op welke manier en hoe vaak buitenlessen worden aangeboden), wat 

de mening van kinderen over buitenlessen beïnvloedt.  

 

De interviews geven verder geen inzicht in het relatieve belang van de 

meningen van de kinderen, maar ze geven een indicatie van hun ervaring 

en beleving. Verschillen tussen jongens en meisjes waren hierdoor ook 

lastig in kaart te brengen. Met de opbrengstenkaartjes is geprobeerd iets 

meer grip te krijgen op het relatieve belang van de ervaren meerwaarde van 

de buitenlessen. Helaas is geslacht hier niet uitgevraagd. Aanvullend 

kwantitatief onderzoek om hier beter inzicht in te krijgen is hiervoor nodig. 

 

Wat sterk aan het onderzoek is dat de beleving van de kinderen als 

uitgangspunt is genomen. Dit heeft geresulteerd in uitgebreid inzicht in de 

wensen en belevingswereld van de leerlingen. Door de kinderen 

(voornamelijk) individueel te interviewen zijn ze niet beïnvloed door mening 

van andere kinderen. In één interview zijn drie kinderen tegelijk 

geïnterviewd. Deze kinderen konden goed hun eigen mening uiten. Verder 

zijn de interviews verspreid over vier scholen in Nederland gehouden, 

gelegen in zeer sterk stedelijk tot weinig stedelijke gemeenten. Tot slot zijn 

de interviews gehouden aan de hand van een interviewschema. De 

gegevens zijn aan de hand van de topics in het interviewschema verwerkt. 

Hiermee zijn betrouwbaarheid en transparantie gewaarborgd bij zowel 

afname als verwerking. 
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Bijlage 1 
Interviewleidraad buitenlessen 
 
 
VOORAF 

- Check of we toestemmingsformulier hebben ontvangen. 

 

INLEIDING 

- Voorstellen.  

- Uitleggen waarom we vragen willen stellen (kort doel van het onderzoek: we willen 

weten wat kinderen van buitenlessen vinden). 

- Uitleggen wat we precies gaan doen en hoe lang het ongeveer duurt. 

- Aangeven dat we het gesprek opnemen zodat we ons kunnen concentreren op het 

gesprek. Na uitwerking van gesprek wordt de opname gewist. 

- Uitleggen wat we onder buitenlessen verstaan. 

 

 
Buitenles is anders dan de lessen in het klas, het is leren in de buitenlucht, op het 
schoolplein. Zoals reken- of taalles op het schoolplein of natuurles in een moestuin. Buiten 
spelen in de pauze is geen buitenles.  

 

 

- Heeft het kind nog vragen vooraf? 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respondentnummer: _____  

Geslacht:  m / v / anders 

Leeftijd: _____    

School: ________________________ 

Plaats: _________________________ 

Groep: _____     

Opmerkingen: __________________ 

________________________________ 
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VRAAGBLOK 1: KENNISMAKING EN ERVARING MET BUITENLESSEN 

 

A1 Wat is je favoriete plek buiten? Waarom? [Vraag naar de meegebrachte foto] 

A2 Hoe vaak krijg je buiten les? 

A3 Wat voor type lessen krijg je buiten? [Int: Check focus buitenlessen gericht op taal, 

rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles, muziek, tekenen, 

handvaardigheid, gym] 

A4 Wie geeft de buitenlessen?  

A5 Kun je drie woorden noemen die bij je opkomen als je aan buitenlessen denkt? 

 Dit mag alles zijn! 

 

VRAAGBLOK 2: WAARDERING VOOR BUITENLESSEN 

B1 Wat vind je leuk aan buiten les krijgen? 

B2 Wat vind je minder leuk aan buiten les krijgen? 

B3 Als je buitenlessen een cijfer mag geven van 1 tot 10, wat voor cijfer zou je dan  

 geven? Waarom?  

B4 Vind je het belangrijk om buiten les te krijgen? Zo ja, waarom vind je het belangrijk 

om buitenles te krijgen?  

B5 Ik laat je een aantal voorbeelden zien van buitenlessen. [Int: voorbeelden selecteren 

passend bij het leerjaar waar leerling in zit groep 5-6 opzoek naar eind-D of eind – T 

en wonderlijke wolken, groep 7-8 Engelse woorden en woord benoemen. De 

voorbeelden zijn geprint en geplastificeerd] 

- Wat vind je leuk aan deze les?  

- Wat vind je minder leuk aan deze les?  

 

VRAAGBLOK 3: ERVAREN MEERWAARDE 

C1 Is het anders om buiten les te krijgen dan binnen les te krijgen? Zo ja, Wat is er 

voor jou anders aan buiten les te krijgen? [Int: Check op welk niveau dit verschil zit 

andere leerstijl, aandacht/concentratie, plezier, veiligheidsgevoel, zelfvertrouwen, 

leren omgaan met elkaar/samenwerking in de groep, aanleren actieve leerstijl] 
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C2 Ik ga je nu wat vragen stellen over verschillen tussen de binnen- en buitenlessen. [Int: 

vraag leerling zijn/ haar mening toe te lichten ] 

- Kun je beter opletten tijdens lessen binnen of buiten? 

- Heb je meer plezier in lessen binnen of buiten? 

- Ben je enthousiaster over lessen binnen of buiten?  

- Kun je beter onthouden wat de juf of meester heeft uitgelegd tijdens lessen 

binnen of buiten? 

- Beweeg je meer tijdens lessen binnen of buiten? 

- Doe je meer samen met je klasgenoten tijdens lessen binnen of buiten? 

- Doe je actiever mee met de lessen binnen of buiten?  

 

VRAAGBLOK 4: WENSEN/BEHOEFTE 

D1 Zou je vaker buiten les willen krijgen? Zo ja, waarom? 

D2 Hoe zouden buitenlessen nog leuker gemaakt kunnen worden? 

D3 Welke type lessen zou je graag buiten willen krijgen? [Int: Check buitenlessen gericht 

op taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles, muziek, 

tekenen, handvaardigheid, gym] 

 

AFSLUITING 

E1 Zou je de volgende zin af willen maken: Ik wil graag buitenlessen krijgen omdat, 

           

            

             

 

E2 Zou je in 1 minuut een tekening willen maken van je favoriete buitenles.  

E3 Ik heb al mijn vragen kunnen stellen. Wil jij nog iets zeggen over de  

 buitenlessen? 

- Uitleggen wat we met de antwoorden gaan doen en bedanken. 

- Geven attentie leerling 

 


