
EVALUATIE 
VRAAG | Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan de ontwikkeling van een creatieve buitenlesplek? 
 
OPDRACHT | de realisatie van een creatieve en prikkelende buitenlesplek op het speelplein van de 
Wouter. Een eyecatcher in het groen! 
 
Ingrediënten voor het ontwerp:  

- Eyecatcher op het (s)peelplein; afwijkend van de bestaande stijl. 
- Zitmogelijkheden  
- Actief bezig kunnen zijn  
- De ondergrond moet aarde en groen worden. Op onze school vinden we dat leerlingen vies mogen 

worden. Door te voelen, experimenteren en actief bezig te zijn, leren de leerlingen.  
- Mogelijkheid tot presenteren (buitenpodium), ontdekken en onderzoeken (actie) 
- Verbinding met voedselbos/eetpark (combi natuur-cultuur) 
- In samenwerking met de leerlingen (ontwerp- en maakfase)  
- De leerlingen willen we hier ook zo veel mogelijk bij betrekken, zodat zij zich trots kunnen voelen op 

hun eigen buitenlesplek.  
- Een multi-functionele plek waar buiten leren en spelen samen komen (dus inclusief bespeelbare 

elementen die in de pauze gebruikt kunnen worden voor spel).  
 
De uitvoering / het proces 
 
Juli – oktober 2019  
Oriëntatiefase    
Overleg met school, onderzoek met leerlingen, oriëntatie op aanpak 
We zijn gestart met een brainstorm sessie waarin we onze wensen kenbaar gemaakt hebben. Vervolgens is 
het idee ontstaan om met 2 groepjes kinderen naar De Peel te gaan om ideeën op te halen. Deze ideeën zijn 
vervolgens vertaald in een voorlopig ontwerp. 
 
Het bezoek aan de peel met een groepje leerlingen (aangewezen door school) was vitaal en nieuwsgierig 
makend voor de kinderen. Ze gingen anders kijken naar de natuur en naar de mogelijkheden met ‘gevonden 
voorwerpen’ úit die natuur. Ze hebben met z’n allen met natuurlijk mat. Gebouwd en ideeën vormgegeven. 
Als kers op de taart kwam er toevallig een boswachter langs waaraan de kinderen allerlei vragen konden 
stellen waardoor het enthousiasme flink werd aangewakkerd. 
 
Vanuit de schoolvisie is de wens vanuit het team om ook buiten les te geven; kinderen leren niet alleen binnen 
de muren van ons gebouw. Het team is dan ook telkens meegenomen in de liggende ideeën. 



 
Oktober- december 2019   
Ontwerpfase   
Na bespreking van de oriëntatiefase met de school wordt de ontwerpfase ingezet.   
Telkens als er een idee was, is dit besproken. In eerste instantie was niet nagedacht over een opbergplek voor 
de benodigde materialen, maar dit is opgepakt. Budget technisch was dit wel een uitdaging. 
 
Jeu en Helmie hebben zich verdiept in buitenlesplekken, de ideeën en ‘schetsen’ van de kinderen in het 
ontwerpproces uiteraard meegenomen. Frisheid en ánders zijn belangrijke onderwerpen voor het ontwerp.  
Een volgende keer zouden de kunstenaars (meer) tijd willen inruimen om de kinderen te inspireren, samen na 
te denken over en samen ontwerpen maken voor de poefjes. 
 
December 2019 
Presentatie ontwerp door kunstenaars aan team  
Hier kwamen 2 werelden samen, Jeu en Helmie super enthousiast met hun maquette van het ontwerp. De 
leerkrachten die vanuit een heel andere wereld het ontwerp aanvlogen. Je voelde twijfel, misschien zelfs 
verwarring, maar na de toelichting op het ontwerp door de kunstenaars zag je de leerkrachten enthousiast 
worden en zelf meedenken. Een waardevolle ontmoeting tussen onderwijs en cultuur.  
Eye-openers die door het team worden aangevoerd: denken aan hufter proofheid, i.v.m. openheid van de 
speelplaats van school, weekendbezoekers die op de speelplaats kunnen zijn. Poefjes zijn een goed idee. 
(zitmogelijkheid, buiten spelen en onderwijs middels deze poefjes.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari -december 2020  
Maakfase  
Na goedkeuring van het ontwerp door de school kon de realisatie beginnen. Binnen het 
thema KUNST werden ontwerpen gemaakt voor de zitplekken en zou de realisatie van het 
geheel samen met leerlingen worden uitgevoerd. Dit laatste bleek niet haalbaar, niet in tijd maar ook niet in 
praktische zin. Het ontwerp bestaat uit een constructie voor in een boom, flappen die geproduceerd moesten 
worden, een kastje om spullen in op te slaan en het laten drukken van de zitpoefjes.  
 
De buitenlesplek werd in september ingericht, de flappen gingen de bomen in, het kastje werd gebouwd. De 
werkzaamheden leverden meer werk op dan verwacht en de buitendienst van Dynamiek moest aantreden om 
te ondersteunen bij het plaatsen. En toen kwam de wind… en de flappen scheurden. Na een paar dagen was er 
niks meer over van de buitenlesplek.  
Omdat Jeu en Helmie dit voor de eerste keer doen, is de keuze van het plastic niet de juiste gebleken. Een 
volgende keer zullen ze dit zeker anders aanpakken. De intimiteit van een lesplek tussen de bomen op het 
schoolplein  word gecreëerd door de bomen, het kasje (dat als opbergplek voor de poefjes is geplaatst) dat 
transparant is waardoor de kleurigheid van de poefjes mee doen in het beeld en de flappen (waarvoor nu een 



alternatief is gekomen in de vorm van bedrukte banners die op dezelfde plek komen hangen als de ‘flappen’. 
wederom worden de schilderwerkjes van de kinderen worden gebruikt. Nu ontstaat er een ‘gesamtkunstwerk’ 
van poefjes en banners. 
 
Tips en trics 
Susan: maak plannen zo concreet mogelijk en spreek verwachtingen in het proces duidelijk uit zodat geen 
ruimte voor interpretaties of aannames ontstaat. 
Helmie: Ik heb duidelijk nu (achteraf bezien) dat communicatie een groot ding is. Miscommunicatie en 
wederzijdse verwachtingen spelen een rol in het vervolg van het plan. Duidelijker zijn over het verloop, wie 
doet wat, schriftelijk vastleggen en terugkoppelen bij volgende stappen schept helderheid. 
Volgende keer zou ik gaan voor verslaglegging. 
 
Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan het inrichten van een creatieve leeromgeving voor kinderen?  
Maak gebruik van de creativiteit van kunstenaars, laat ze het ontwerp maken en zorg dat je voor de uitvoering 
goed afstemt wat de verwachtingen zijn. De wereld van onderwijs en cultuur is echt anders, heb hier begrip 
voor maar communiceer over je verwachtingen. Voorbeeld wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Wat verwacht je nog van de ander?   
 
Wat raad je aan voor een volgende samenwerking tussen een school en kunstenaars?  
Bespreek de opdracht uitgebreid, maak samen een begroting, ken elkaars verwachtingen. Werk samen met 
input van elk op eigen expertise. Kunstenaars = creativiteit, school = praktisch.  
Als we ons allemaal verwonderen over elkaars werelden, kan er meer begrip zijn. Elkaar bevragen schept 
bovendien duidelijkheid.  Vanaf het begin duidelijker afspraken maken met de opdrachtgever, duidelijker aan 
elkaar navragen wat iedereen wil en kan. Heel duidelijk vastleggen. 
 
Welke tips hebben jullie om op een creatieve manier buiten te leren?  
Ga rekenen en bouwen met de poefjes. 
Neem loeps mee naar buiten en laat ieder zijn/haar eigen schat zoeken buiten, en bekijk ze samen. Ga daarna 
tekeningen hierover maken of van wat je hebt gezien.  
Ga in de regen naar buiten en wees samen heel bewust van de dingen die je op kunt merken nu. Wat is nu 
anders dan wanneer het niet regent. Evenzo met harde) wind. En speel met het weer. Wat kun je allemaal bij 
zonneschijn, harde wind of regen. (denk aan wapperen, regenboogkleuren die door prisma ontstaan, ga verf 
proberen te maken met spullen die je op de speelplaats kunt vinden, ‘verdrinken en uitlopen van waterverf, 
laat allerlei verschillende materialen ‘waaien’, ga verwonderen, zoek kietelstenen, bouw zandkastelen volgens 
een architect-plan dat je in groepjes van tevoren ontwerpt en bedenkt, doe iets met schaduwen- teken om het 
uur vanaf één vaste plek en vast voorwerp, maak een zonnewijzer, meet van alles op en kijk naar 
oppervlaktematen of inhoudsmaten)   
 
 


