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Buitenlessen leveren voor kinderen veel kennis en ervaring op. Kinderen leren hoe dieren 
zich aanpassen aan hun omgeving, zien hoe de kringloop werkt of leren hoogteverschillen 
op te meten, om een paar voorbeelden noemen. Omdat kinderen met buitenlessen vooral 
praktisch bezig zijn beklijft de opgedane kennis en ervaring goed. Met toetsen en vragen is 
snel inzicht te krijgen welke kennis kinderen hebben opgedaan bij buitenlessen 
 
De specifieke manier van werken bij buitenlessen levert nog wat meer op: ontwikkeling op 
sociaal vlak, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. Wordt hiernaar 
gevraagd, dan is het voor veel kinderen moeilijk aan te geven wat ze geleerd hebben. Met de 
bijgevoegde Reflectie Quick Scan kunnen kinderen en leerkracht dat wel snel. 
 
Vraag leerlingen na een buitenles, liefst in het veld zelf, om de lijst in te vullen. Laat kinderen 
dat individueel doen, om te voorkomen dat ze elkaar beïnvloeden of zelfs na-apen.   
Per kolom kan elk kind zelf turven wat de score is, en wat de totaalscore is. Let wel, het is 
een relatieve scan.  
 
Vraag daarom ook naar voorbeelden van bepaald gedrag dat genoemd is. De linker kolom 
van de scan richt zich op de individuele ontwikkeling, de middelste op de manier van werken 
en de rechtse klom richt zich op de sociale ontwikkeling. Het kan illustratief werken voor 
andere kinderen voor een volgende keer als iemand vertelt hoe hij of zij heeft doorgezet, 
iemand heeft geholpen of goed voor de materialen heeft gezorgd.. Meet ook vaker dan één 
keer. Zit er toename in de score bij een volgende activiteit? Meet ook eens bij lesactiviteiten 
binnen. Is daar de score even hoog, lager of hoger dan bij buitenactiviteiten. Kunnen 
kinderen zelf aangeven waarom de scores hoger of lager uitvallen?  
 
  



IK WAS…, IK HEB…, IK BEN… 
 
Trek een cirkel om elk woord waarvan jij vindt dat het voor jou past bij de 
afgelopen les. Je mag zelf weten om hoeveel woorden je een cirkel trekt. 
 

  Vol Vertrouwen  
 
     Lekker moe 

 
    Rustig geworden 
 

Lekker alleen 
 
Doorgezet   
 
          Energie 
 
    Durf 
 
               Iets verzorgd  
 
       Uitgedaagd 
 
            Volgehouden 
 
Probleem opgelost 
 
    Enthousiast geworden             
   
  Hard gewerkt 
 
 

Geconcentreerd              
 

    Vol aandacht  
 
         Belangstellend  
 

     Netjes gewerkt  
 
     Iets onderzocht 
 
      Nauwkeurig gewerkt 
 
  Ontdekkingen gedaan 
 
 Experiment uitgevoerd 
 
           Opgeruimd 
 
  Gecontroleerd of alles   
         goed ging 
 
 Goed gekeken hoe iets 
                       werkt 
     
        Vragen gesteld 
 
 Als eerste begonnen  

               Overlegd  
 
                   Nabespreken  
 
         Iemand geholpen 
 
  Samen beslissen 
 

    Samengewerkt 
 

       Uitleg gegeven 
 
Goed geluisterd naar 
           Iemand 
 
    Uitleg gekregen 
 
 Ruzie opgelost 
  
  Me aangepast aan mijn     
     groepje 
 
    Iemand aangemoedigd  
 
   Me laten helpen 

 

 

 
 
 
Tel in elk vak het aantal woorden dat je omcirkeld hebt. Vul dat aantal in 
in de cirkels onder elk vak.. 
Tel die drie cijfers op in het vierkantje hiernaast: 
 
Schrijf hieronder in elk vakje een woord dat je goed vindt passen bij de 
afgelopen les.   
 


