
Landbouw- en plattelandseducatie
Wil je met de klas naar de boerderij of de serre? Zoek je favoriete 
land- of tuinbouwbedrijf op www.beleefdeboerderij.be.

Bezoekboerderijen uit het netwerk ‘Beleef de boerderij’ zetten 
de poorten en serredeuren open voor een leeruitstap. De boer(in)/
sierteler neemt je mee op sleeptouw om de handen uit de mouwen 
te steken.

Wist je dat elke Oost-Vlaamse klas een subsidie ‘landbouw- en 
plattelandseducatie’ van max. 50 EUR per bezoek kan aanvragen? 
Boerderijonderwijs dompelt leerlingen uit de derde graad 
basisonderwijs onder in de principes van openluchtonderwijs. 
Dit leertraject van zes halve dagen op de hoeve toetst leerstof aan 
de praktijk.

In Streekcentrum De Huysmanhoeve in Eeklo maak je kennis met 
de fruitteelt, fruitkilometers en de hoogstamboomgaard. Kinderen 
uit het basisonderwijs plukken hun appel zelf en ontdekken de 
bewoners van de boomgaard. Beleef dit aanbod tijdens de 
oogstperiode september en oktober.

Tot binnenkort op de boerenbuiten.

Omgaan met geld
Het educatief bordspel ‘GELDWEG’ leert kinderen verstandig 
omgaan met geld. Het spel groeit mee met de leerlingen van het 
lager onderwijs. In de eerste graad leren ze omgaan met hun 
budget zodat er naast voeding en kledij 
ook geld is voor iets leuks. In de tweede en 
derde graad maken ze kennis met verborgen 
verleiders, de mogelijkheden en gevaren van 
reclame, leningen en kopen op krediet.

Het spel is ook bruikbaar 
in het buitengewoon 
lager en secundair 
onderwijs.

Leren leren
Met het bordspel ‘De vlucht uit Miyake’ oefent je klas alle 
‘leren leren’-vaardigheden. Ook technische talenten worden op 
de proef gesteld want voor de vulkaan op Miyake ontploft, 
moet een vliegtuigje in elkaar geknutseld worden. In de 
uitbreidingsdoos ‘Mysteries op Miyake’ vind je vijf minigames 
die telkens een leerdomein aan een zelfregulerende vaardigheid 
koppelen. Voor leerlingen derde graad lager en eerste graad 
secundair.

Ondernemerschap
EROV biedt een gratis en interactief lessenpakket rond 
ondernemerschap aan voor de derde graad secundair onderwijs. 
Dit lessenpakket is terug te vinden op het educatieve platform 
van EDTV. Het bestaat uit een professioneel geregisseerde, 
driedelige miniserie en een heleboel praktische oefeningen voor 
in de klas. Het pakket laat de leerlingen de ondernemer in zichzelf 
ontdekken. Op een begrijpelijke en toegankelijke wijze worden 
jongeren meegenomen doorheen de verschillende facetten van 
het ondernemerschap. 

Zelf een project opzetten?
Misschien biedt de subsidie voor projecten die de slaagkansen 
van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen, wel 
mogelijkheden om zelf een vernieuwend project op te zetten. 
Individuele scholen kunnen een subsidie tot 5 000 EUR krijgen, 
voor samenwerkingsverbanden kan dit oplopen tot 16 500 EUR. 

Nieuwsgierig?
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een gevarieerd educatief 
aanbod voor scholen, van de kleuterklas tot en met het 
secundair onderwijs. Een volledig overzicht van dit aanbod en 
alle nuttige informatie kan je terugvinden op de website van 
de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/leren

Vragen?
Directie Onderwijs & Vorming 
tel. 09 267 74 75 
onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
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Educatief aanbod
voor scholen
in Oost-Vlaanderen

Op zoek naar educatieve activiteiten
voor je leerlingen? Laat je inspireren!



Natuur en milieu
Ervaringsgericht leren over en in de natuur. 

Ontdek het uitgebreide educatief aanbod voor onderwijs over 
thema’s zoals natuur, milieu, klimaat, energie en duurzame 
ontwikkeling. 

Dit kan in de educatieve centra (PNEC) en de provinciale 
domeinen. Bekijk het aanbod voor gegidste programma’s, 
programma’s zonder begeleiding en de natuur- of bosklassen.

Waar?

· PNEC De Kaaihoeve in Zwalm
· PNEC Bastion VIII in Dendermonde
· Fabriek Energiek in Zelzate, educatief doecentrum 

voor hernieuwbare energie
· domein Puyenbroeck in Wachtebeke
· domein de Brielmeersen in Deinze
· domein Het Leen in Eeklo
· domein De Gavers in Geraardsbergen

Veldwerkmateriaal kan je ontlenen via materiaaldepots in 
Maldegem, Temse, Dendermonde, Gontrode (Melle), 
Sint-Lievens-Houtem en Zwalm.

Op je eigen school werken rond milieuzorg, klimaat of 
vergroening? Vraag de provinciale MOS-begeleiders 
(Milieuzorg op School) om advies en ondersteuning.

Erfgoed
Voor erfgoededucatie moet je in Velzeke, 
Ename, Wachtebeke of Baasrode zijn. 
Rondleidingen en educatief aanbod over de 
prehistorie, de Gallo-Romeinen, archeologie, 
de abdij, molens, brood bakken, scheepvaart, 
erfgoedzorg en depotwerking, … worden 
aangepast aan jouw klas. Zowel basis- als 
secundaire scholen komen aan hun trekken.

De provinciale molens in Lede, Oosterzele, 
Sint-Gillis-Waas, Kruisem en Zwalm ontvangen 
je klas voor een educatieve ontdekkingstocht 
in de molen.

Op het vlak van omgevingsonderwijs 
en erfgoededucatie, biedt de Provincie 
Erfgoedredders aan en het spannende 
programma Stanlie, beide voor de tweede graad 
basisonderwijs. 

Robotica en artificiële intelligentie (AI)
Wil jij ook robotica en artificiële intelligentie (AI) in jouw klas 
introduceren? Ga dan aan de slag met één of meerdere 
Sociale Robot bouwpakketten! De Sociale Robot is een 
vakoverschrijdend STEM-project voor de eerste graad 
secundair onderwijs waarbij jouw leerlingen zelf een 
robot ontwerpen, bouwen en programmeren. 

Sport
Je kan met je kleuter-, lagere of secundaire school op 
schoolsportdag of schoolsportklas. Het aanbod is heel 
gevarieerd: balsporten, watersporten, golf, klimmen, 
mountainbike en nog veel meer.

Waar? 

·  domein Puyenbroeck in Wachtebeke
·  domein De Gavers in Geraardsbergen

Verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit
De Provincie geeft ondersteuning bij het opmaken van 
fietsroutekaarten. Dit zijn kaarten met veilige fietsroutes in 
de gemeente. De fietsroutekaarten moedigen iedereen aan om 
gezond te bewegen en worden opgemaakt in samenwerking met 
de gemeente, scholen, lokale organisaties en bedrijven. 
Heb je interesse in een fietsroutekaart bij jou in de buurt? 
Vraag het dan zeker aan jouw gemeentebestuur.

Wil je de theorie omzetten in de praktijk? 
Volg dan een verkeersles in het verkeerspark 
in provinciaal domein Puyenbroeck.

Er zijn miniatuurstraten met zebrapaden, 
verkeersborden en -lichten, 
een automatische slagboom bij 
een spoorovergang en zelfs een 
dodehoekspeeltuig.

Educatie wereldburgerschap
Het provinciebestuur ondersteunt scholen, verenigingen en 
lokale besturen om actief te werken aan wereldburgerschap in de 
eigen omgeving en de samenleving.

In het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit 
vind je een ruim aanbod educatieve materialen rond 

wereldburgerschap en mondiale thema’s zoals 
klimaatverandering, migratie, diversiteit en 
duurzame ontwikkeling. De collectie bestaat uit 
les- en vormingspakketten, achtergrondinformatie, 
educatieve koffers, spelen, beeldmateriaal en 

mobiele tentoonstellingen die gratis te ontlenen 
zijn. 

Daarnaast kan je ook bij ons terecht 
voor advies en begeleiding op maat 

en maken we inspiratielijsten rond 
verschillende themadagen en 
onderwerpen. 

Europa
Bij Europa Direct Oost-

Vlaanderen kan je terecht voor al je 
vragen over Europa en de Europese 

Unie. Hier vind je een uitgebreide 
reeks gratis brochures over het beleid, 
het ontstaan en de werking van de EU.

Je kan er ook didactische pakketten 
en spellen ontlenen. Er is materiaal 
voor het kleuter- en basisonderwijs en 
voor het secundair.

Er worden ook geregeld workshops 
en infosessies voor verschillende 
doelgroepen georganiseerd.

Uitleendienst
Organiseer je een schoolfeest, optreden, tentoonstelling, 
presentatie, ... dan kan je hiervoor 
materiaal lenen bij ons. Je kan 
alles online reserveren en de 
beschikbaarheid checken op 
de website. Het materiaal kan 
24/7 worden binnengebracht 
via de inleverbox. We hebben 
een springkasteel, podium, 
beamers, volksspelen, 
partytenten, HD- 
camera’s, … Elk jaar zijn 
er ook workshops en 
opendeurdagen. Volg 
hiervoor onze 
facebookpagina 
Uitleendienst 
Provincie Oost-
Vlaanderen.


