‘Eerstehands natuurervaringen zijn gunstig voor
de ontwikkeling van creativiteit, onafhankelijk
denken, verbanden leggen en taalontwikkeling bij
kinderen. Zij kunnen zich beter concentreren, zijn
actiever en weerbaarder, voelen zich minder snel
depressief en worden minder snel dik’ (Milieu
2012/8). Niet alleen de verbondenheid van de
kinderen met natuur en milieu neemt hierdoor toe.
De verworven competenties vergroten op lange
termijn de kans op succesvolle deelname aan de
maatschappij, een betere gezondheid en het
nemen van sociale verantwoordelijkheid. Deze
kinderen zullen eerder en vanzelfsprekender
meewerken aan een groene economie.

Leren denken in kringlopen
Maar waar en op welke manier kunnen kinderen
betekenisvolle natuurervaringen opdoen en hoe
kunnen scholen, maatschappelijke organisaties en
ouders dit bevorderen? Geef ieder kind een
schooltuintje! Een schooltuin is bij uitstek een
plek waar kinderen veilig natuurervaringen
kinderen al spelenderwijs leren denken in opdoen
en relevante competenties ontwikkelen voor
duurzame ontwikkeling.
Een schooltuin is een inspiratieplek waar
natuurlijke kringlopen. Verwondering over ‘groei
en bloei’ stimuleert ook het klimaat als hun
vocabulaire, zelfstandigheid, zelfvertrouwen,
welbevinden,
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Kinderen kunnen het denken in kringlopen leren van ecologische
processen in een schooltuin. Bovendien is deze ervaring goed voor
de gezondheid en voor de persoonlijke ontwikkeling

ontwikkeling van kinderen. Zowel hun kennis en
begrip van planten, voedsel, natuur en klimaat als
hun vocabulaire, zelfstandigheid, zelfvertrouwen,
welbevinden,
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veerkracht, verantwoordelijkheidsgevoel en
motorische vaardigheden nemen toe. Verder
vormt de schooltuin een onuitputtelijke
inspiratiebron en relevante context voor andere
lessen, zoals rekenen, taal en wetenschap &
techniek. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de
oogst uitgerekend worden hoeveel grond nodig is
voor de voedselproductie van een persoon
(ecologische voetafdruk).

Meer groenten, minder obesitas
Schooltuinen bevorderen ook een gezond
eetgedrag. Uit een onlangs verschenen
omvangrijke analyse van de wetenschappelijke
literatuur blijkt dat de consumptie van groenten
en fruit bij kinderen door tuinieren significant
toeneemt, terwijl alleen les geven over voeding
maar een marginale invloed heeft op hun
voedselgedrag. Niet alleen het gebruik van
groenten en fruit neemt toe, tuinierende
jongeren zijn ook eerder bereid groente en fruit
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omdat zij op die leeftijd
open staan voor deze
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kennis over groenten en fruit en graag zelf
hun voedsel bereiden.
Zo worden ze ook beter voorbereid op hun
adolescentie, een periode waarin ze vaak minder

basisscholen een aanjagende rol spelen bij het
opzetten van ‘tuintjes op maat’. Zij kunnen
scholen ondersteunen bij het analyseren van

Maatwerk
Nederland kent een rijke
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kunnen zij leerkrachten coachen om op
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