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ACTIEF IN DE NATUUR

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken

 

Deel: 1-2
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

  

Deze cursus bestaat uit twee delen. 

  

In dit deel staan vier praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 
Aan het werk 
 

  

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding      

Praktijkopdrachten         

P1 Leren van een filmpje x x 6 uur  

P2 Expeditie bivak x x 6 uur  

P3 Activiteit en doelgroep  x 8 uur  

P4 Locatie en vergunningen  x 6 uur  

Theorie       

Kennis delen 

Wat is kennis overdragen? x x 20 min.  

Planten x x 20 min.  

Dieren x x 20 min.  

Bodem x x 20 min.  

Organiseren van het bivak 

Activiteit voorbereiden  x 40 min.  

Interviewen - informatie winnen x x 20 min.  

Recreatieve activiteiten in de natuur 

Activiteiten in de natuur  x 30 min.  

Opbouw van een activiteit x x 30 min.  

Houding en communicatie x x 15 min.  

Omgaan met groepen x x 20 min.  



 

ORIËNTATIE 
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Into the wild 

Locatie scouten x x 20 min.  

Bivak x x 30 min.  

Subsidies en vergunningen  x 30 min.  

Presenteren  x 10 min.  
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ACTIVITEITEN IN DE NATUUR 

 

Het organiseren van een activiteit in de 

natuur 

Wat wordt er nou bedoeld met actief in de natuur? Buiten lopen is 

natuurlijk actief en in de natuur, maar dat kan je al en hoef je niet te 

leren in een apart vak op school. Bij dit vak ga je leren welke 

activiteiten je allemaal kan organiseren in de buitenlucht en waar je 

allemaal rekening mee moet houden als je zulke activiteiten 

organiseert. 

  

Je gaat ook bekijken wat je allemaal moet kunnen (en nodig hebt) 

om zelf je weg te vinden in een bos en hoe je zonder moderne 

benodigdheden kan koken en slapen. Kortom: je bent actief in de 

natuur. 

  

Voordat je een activiteit gaat organiseren moet je je goed 

voorbereiden. Je draagt de verantwoordelijkheid dat de groep een 

leuke of leerzame activiteit beleeft en dat de organisatie goed en 

veilig is. 

  

In dit deel gaan we verkennen hoe je dat kan doen en waar je 

allemaal rekening mee moet houden. Je hebt verschillende soorten 

activiteiten die je in de buitenlucht kan doen. Wat je kiest ligt aan de 

opdrachtgever die je hebt, hoe groot de groep is waarvoor je de 

activiteit organiseert, hoeveel geld je hebt, in welke omgeving je 

deze activiteit je moet organiseren en je hebt te maken met 

weersomstandigheden. Je moet dus met een hele hoop dingen 

rekening houden als je een buitenactiviteit gaat organiseren 

 
Wandelen is een buitenactiviteit 
 

  

 

Verschillende soorten 

 buitenactiviteiten 

Er zijn verschillende soorten buitenactiviteiten. 

  

Sportactiviteiten 

Hierbij moet je denken aan alles wat je kan doen waarbij er 

lichamelijke inspanning nodig is. Buiten sportactiviteiten worden 

vaak georganiseerd, Je kan dan denken aan een mud run, 

mountainbiken, klimmen, stormbaan etc. 

  

Creatieve activiteiten 

Als je een creatieve activiteit organiseert, laat je de deelnemers iets 

maken. Een web met een kastanje in het midden, een hut of 

onderkomen of stronken hout bewerken zodat het kunst wordt. 

  

Ontspannende activiteiten 

Dit zijn activiteiten die als doel plezier en ontspanning hebben. Je 

kan denken aan bosspellen, speurtochten, Geocaching en 

picknicken. 

  

Educatieve activiteiten 

Dit zijn activiteiten waar je wat van leert. Bijvoorbeeld een 

rondleiding door een boswachter, leren koken met planten die je 

kan eten uit de natuur en leren hoe je vuur stookt. 

 
Mountainbiken is ook een buitenactiviteit 
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OPBOUW VAN EEN ACTIVITEIT 

 

Begeleiden van een activiteit van  

begin tot einde 

Bij het begeleiden van een activiteit ben jij het aanspreekpunt voor 

de deelnemers. Jij kunt precies vertellen wat wel of niet mag en wat 

wel en niet goed is. 

  

Bij het geven van een activiteit zijn er een aantal stappen die je 

volgt:  

1. Je vraagt om aandacht en legt de regels uit voor die dag. 

2. Je legt de activiteit uit en doet het voor. Als de deelnemers groot 

genoeg zijn vertel je ook hoeveel tijd ze hebben om iets te doen. 

Daarbij ligt het er natuurlijk aan of jouw activiteit voor kinderen, 

jongeren, volwassenen of ouderen is. 

3. Je blijft in de buurt en houdt de deelnemers in de gaten. Je geeft 

een compliment wanneer iets goed gaat.  

4. Achteraf bespreek je wat iedereen ervan vond.  

  

  

  

  

  

  

  

 
Regels uitleggen 
 

  

Stap 1 - aandacht vragen en regels uitleggen 

Er zijn meerdere manieren waarop je de aandacht kunt vragen: 

• bij kinderen kan je in je handen klappen of een hand omhoog 

steken en net zo lang wachten tot iedereen oplet; 

• bij volwassenen kun je meestal met een 'Dames en heren' de 

aandacht van de groep krijgen. Je kan ook een herkenningsteken 

gebruiken zoals een vlag, paraplu of petje. 

  

Nu je de aandacht hebt, spreek je met de deelnemers af hoe je de 

rest van de dag of tijdens de activiteit de aandacht wilt krijgen. 

  

 
 Een ontspannen en zelfverzekerde houding 
 

  

Zorg dat je met een rechte rug staat in een zekere en ontspannen 

houding: schouders omlaag, knieën licht gebogen en hoofd rechtop. 

Dit is een onderdeel van non-verbale communicatie. Non-verbaal 

communiceren doe je door middel van lichaamstaal, in plaats van 

gesproken woord. 

  

  

  

 
Het sjoelspel 
 

  

Stap 2 - spel uitleggen en voordoen 

Zorg dat je niet te kinderlijk praat. De deelnemers moeten je 

begrijpen. Zorg voor een goede voorbereiding. 
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Structuur Naast de manier van begeleiden is structuur erg belangrijk voor de 

groepsdynamiek. Kinderen en jongeren krijgen ruimte om zich te 

vervelen als ze niet bezig gehouden worden of de activiteit niet 

uitdagend genoeg is. Dit kan leiden tot vervelend gedrag. 

  

Het ene kind is beter in luisteren, het andere kind wil voornamelijk 

doen. Houd bij het begeleiden rekening met een goede verdeling: 

een stukje vertellen en stuk zelf iets doen. Zorg dat je de activiteiten 

duidelijk hebt gepland en zorg ook voor extra opdrachten. 

 a 

Observeer de kinderen en jongeren terwijl ze bezig zijn met een 

activiteit. Als kinderen om zich heen beginnen te kijken, veel kletsen, 

harder praten en verveeld overkomen kun je de opdracht iets 

moeilijker of uitdagender maken. De opdracht moet ook niet te 

moeilijk zijn, want dan heb je kans dat een kind het opgeeft. Niet 

iedereen stelt een vraag, let op of een kind heel lang aan het 

treuzelen is of moeilijk kijkt. 

  

Tips voor structuur bij een activiteit 

Tijdens de 

uitleg 

Vertel de volgorde van de activiteit: welke 

stappen zijn er? 

 

Geef opdrachten: wie deelt er materialen uit 

en haalt ze op? 

 

Bepaal wat er wel en niet mag: mag je lopen 

en praten tijdens de uitleg? 

Tijdens de 

activiteit 

  

 

  

Bepaal wat er wel en niet mag: mag je 

bijvoorbeeld lopen en praten? 

  

Werk bijvoorbeeld met het 

verkeerslichtmodel: 

staat het verkeerslicht op rood, dan moet je 

stil zijn en mag je geen vragen stellen. Bij 

oranje mag je vragen stellen aan je buurman 

of buurvrouw op fluistertoon. 

  

Bij groen mag je vragen stellen aan de 

begeleider en de andere kinderen. 

 

Maak duidelijke regels: wat doe je als je een 

vraag hebt? 

 

Maak duidelijke regels: wat doe je als je klaar 

bent met de opdracht? 

Aan het 

einde van 

de activiteit 

Herhaal de taakverdeling: wie haalt de 

materialen op? 

 

Houd een nabespreking: hoe ging het? Was 

het leuk? Wat heb je ervan geleerd? 
 

 
Structuur bepalen in de klas 

  

 
Stoplicht: mag je vragen stellen, praten en 

lopen? 
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LOCATIE SCOUTEN 

 

Locatie Zodra je de wensen en eisen en het budget weet, kun je op zoek 

naar een locatie. 

  

Algemene locatiebepaling 

Als je op zoek gaat naar een locatie bedenk je eerst wat het meest 

logisch is: binnen of buiten, in een sportzaal of bijvoorbeeld in een 

discotheek. Voor een bivak zoek je natuurlijk naar locaties buiten. 

Maar wordt het een bivak in het bos, vlak bij Hoorn of juist verder 

weg of misschien op het strand? 

  

Praktische zaken 

Als je weet wat het meest logisch is, ga je kijken naar allerlei 

belangrijke praktische zaken:  

• Is de locatie toegankelijk voor de doelgroep? 

• Is de locatie toegankelijk voor leveranciers? Bij een bivak zijn er 

natuurlijk geen leveranciers, maar je moet wel alle spullen op de 

plek krijgen... Hoe pak je dit aan? 

• Zitten er in jouw klas leerlingen in een rolstoel? Is de locatie dan 

toegankelijk voor rolstoelen? 

  

Maak dan een top drie van beste locaties. Elke locatie heeft zijn 

eigen sfeer. Welke past het beste bij jouw activiteit? Neem dit mee 

als je de top drie samenstelt. 

  

Budget en vergunningen 

Moet je deze locatie huren of moet je bijvoorbeeld contact opnemen 

met Staatsbosbeheer?  

  

Voor sommige locaties moet je een vergunning aanvragen. Dat is 

bijvoorbeeld zo, als (een deel van) de activiteit op gemeentegrond is 

of in de openbare ruimte. Het aanvragen van zo'n vergunning kan 

een paar weken duren. Je leest er meer over in de paragraaf 

Subsidies en vergunningen.  

  

Elke locatie heeft invloed op de invulling van een activiteit. Het is een 

belangrijk onderdeel in de organisatie van een evenement. 

 

 

 
Wat voor soort locatie heb jij in gedachten? 
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Gereedschappen Voor het verrichten van onderhoudstaken in het natuurlijk 

werkterrein, in ons geval het bivak, heb je natuurlijk gereedschappen 

nodig. Welke dat zijn hangt af van de situatie ter plaatse en het feit 

of je dode of levende materialen moet onderhouden. 

  

Bij het onderhouden van dode materialen moet je denken aan het 

onderhoud van hekwerken van gaas of hout, slagbomen, 

terreinmeubilair zoals wegwijzerbordjes en picknickbanken. 

Gereedschappen die je voor dit werk nodig hebt ken je ongetwijfeld 

uit de gereedschapskist van thuis. 

  

Bij het onderhoud van levende materialen staat de verzorging van 

bomen, heesters en allerlei andere planten, zoals grassen, centraal. 

Het zou zo maar kunnen dat je bivak net gepland is op een plek waar 

een gevaarlijke kuil in je grasmat zit. Dat los je natuurlijk snel even 

op als de weersomstandigheden (niet te droog) daarvoor geschikt 

zijn. Je steekt de graszode op de plaats van de verzakking los, vult 

wat aarde aan en legt de grasmat terug. Daar zal niemand zich meer 

verstappen. 

 
Schop 
 

  

 

Overzicht gereedschappen en 

materialen 

Als afronding van dit onderdeel geven we je een aantal voorbeelden 

van gereedschappen die gebruikt worden bij het verrichten van 

onderhoudstaken in het natuurlijk werkterrein. We zijn daarbij 

gericht op het onderhoud van de levende materialen. 

  

Een aantal daarvan zul je waarschijnlijk ook gebruiken tijdens jouw 

les Actief in de natuur. Voor het gebruik van een aantal 

gereedschappen gelden beperkingen. Een veel gebruikte machine bij 

het onderhoud van terreinen is bijvoorbeeld de bosmaaier. De 

bosmaaier mag alleen gebruikt worden door personen van achttien 

jaar en ouder. Bovendien moeten zij een aanvullende cursus hebben 

gevolgd waarin ze veilig hebben leren werken met deze gevaarlijke 

machine.  

  

Veel gebruikte gereedschappen zijn: 

• bosmaaier 

• snoeizaag 

• bats of schop 

• handgereedschappen: bijvoorbeeld een hamer, zaag, of nijptang 

 
Een snoeizaag 
 

  


