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ARTIKEL

Samenwerken en communiceren zijn belangrijke sociale vaardigheden

Buitenactiviteiten en 
gedragsproblematiek

Het is dinsdagmorgen, begin maart. Net buiten de bebouwde kom van Enschede, staat  

een kleine vestiging van VSO-ZMOK school Het Schip. Gerrit Onstein, de outdoorspecialist  

van de school, neemt die dag leerlingen mee voor  een activiteit, Haike, Hans, Willem  

en Esther zijn allevier al vaker mee geweest. Ze hebben zich hiervoor zelf opgegeven.  

De gedragsproblematiek van deze leerlingen ligt erg breed, van ADHD, PDD-NOS tot een 

antisociale gedragsstoornis.
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Het is een klein half uurtje rijden naar het bos 

 

 

ergens afgezet met enkel een mobilofoon en een 

 

 

Eerst wordt gekeken of ze alle geleerde onderdelen 

nog beheersen en hier en daar wordt nog wat uitleg 

snel duidelijk dat de opdracht minder simpel is dan 

onduidelijk instructie aan de meiden, die daar 

korte, duidelijke en instructie uit en dat er regelmatig 

gecheckt moet worden of ze elkaar begrepen hebben 

mee te maken, toch krijgen drie jongeren, waaronder 

 

 

uitgekozen waar ze deze dag aan willen werken, 

 

 

OUTWARD BOUND

 

 

Op het eerste gezicht  lijkt het er dan ook op dat  

 

 

 

“In kleine groepjes  wordt er gewerkt aan 
zelfstandigheid, doorzettingsvermogen  
en sociale vaardigheden.” 
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ERVAREND LEREN MET OOG VOOR 

TEKORTKOMINGEN

Bij wat nader onderzoek komt het begrip Outward 

 

uitgangspunt is dat jongeren zichzelf kunnen 

 

 

 

“Ik ben een voorstander van de methodiek 
‘werken van de handen naar het hoofd’ terwijl 
het onderwijssysteem in Nederland voorschrijft 
‘werken van hoofd naar handen’. In deze 
benadering komen veel meer mensen beter tot 
hun recht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken aan groepsgevoel met opdrachten die 
buiten onze reguliere werkzaamheden liggen….

 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN 

TEAMBUILDING

 

 

 

  

Er zijn meerdere vormen van ervarend leren, zoals de survivaltocht, de

woonwerkproject, time-outproject, outdooractiviteiten als onderdeel van
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gebruikt het als onderdeel in een proces om gedrags

geüniformeerde diensten, een korte module die 

Meer weten? www.outrac.nl /outrac@kpnmail.nl / 0681890625

Op school merken we bij de leerlingen verschil in de vorm dat ze wat voor een ander over hebben. 
Een klus die niet direct bij hun vakgebied ligt, pakken ze nu enthousiast op en ze gaan er als groep 
tegen aan. In de gewone lessen corrigeren ze anderen met uitspraken van “Luister nu eens naar 
wat er gevraagd wordt en doe dit dan ook gewoon eens”.

MASTER SPECIAL

EDUCATIONAL NEEDS

Onderzoek en ontdek mogelijkheden en ga met nieuwe 

perspectieven aan de slag in je praktijk. Leer ‘speciaal 

onderwijzen’ en geef ‘Passend Onderwijs’ vorm.

Kies voor de Master Special Educational Needs van 

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/oso. Of stuur een 

mail naar: oso@fontys.nl met code ZP2014 en ontvang 

gratis een boek uit onze webshop.
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