
Collectief huisonderwijs : Het Buitenbeentje

Eigenlijk is iedereen een buitenbeentje,
omdat iedereen zo anders is,
en daarom juist zo boeiend is.

Al het anders zijn van iedereen maakt 
samen een nieuwe kracht,

een meerwaarde,
een ondersteuning,

en 
daardoor
nog meer 

dan alleen.

Uniek zijn,
is fantastisch,

is ontzettend inspirerend,
en doet vergelijken
helemaal wegebben.

Er ontstaat rust
en zelfrespect,
omdat de strijd

van beter of slechter
gestreden is.

Dan is er tijd om echt iets te doen,
om echt iets te leren,

om dromen te realiseren
ook reeds op hele jonge leeftijd.



Missie van “Het buitenbeentje”:

Alles begint bij gezondheid 

We vertrekken vanuit gezondheid creëren. 
Dit doen we via beweging, ademhaling, muziek,  (water-)dans, acrobatie, 
contactimprovisatie, yoga, massage, gevechtstechnieken,...

Gezondheid wordt verkregen of behouden door intens lichamelijk bezig te zijn 
waardoor mentaal, creatief en emotioneel ruimte komt voor echt leren.
Er bestaat veel mogelijkheid tot het werken met het lichaam (minstens 1 uur per dag)
Een diepe lijfelijke beleving is mogelijk zowel in groep als individueel en is afgestemd 
op het individuele kind. 
Ook voeding en verzorging en bewustwording hieromtrent nemen een belangrijke 
plaats in, op deze school.

Zowel voor het creatieve, intuïtieve als het wetenschappelijk geniale kind is de 
gezondheid van het lichaam (voertuig) van belang. 

Rust en natuur, binnen en buiten

Het creëren van een prikkelarme omgeving en het werken in kleine groepen is absolute 
prioriteit. (groepen van 5- maximum 10 kinderen)

De school is gelegen in de natuur of in de buurt van een natuurgebied waardoor de 
kinderen tot rust kunnen komen. Daarnaast kunnen ze uiteraard deze natuur op 
velerlei manieren exploreren. (experimenteren, spelen, tuinieren, dieren ontmoeten en 
verzorgen,...) 

In functie van het tot rust komen krijgt ook het element water een belangrijke plaats 
zoals zwemmen en waterdans in koud en warm water. 
Koud water geeft een enorme verdieping van de ademhaling en warm water kan diepe 
ontspanning en een gevoel van thuiskomen teweeg brengen.

Warmte en respect (lekker warm van binnen is krachtig,weerbaar en sterk naar 
buiten toe)

De school wordt een tweede thuis waarin gezelligheid en ontspanning, lachen en 
vreugde, blijheid en sprankel, verbondenheid, respect, passie, bezieling en warmte 
voor elkaar gekoesterd worden. 

Er is ook plaats en ondersteuning voor de verwerking van moeilijke periodes in het 
leven.



Bewustzijn en veiligheid : 
We vertrekken van binnenuit en gaan langzaam naar buiten toe: buitenbeentje

Naast lichamelijk bezig zijn en het verwerven van kennis en vaardigheden krijgt ook 
bewustzijn een belangrijke plaats.

De school tracht allereerst te omhullen, in zachtheid en veiligheid:

Volgorde van zelfkennis:
1. leren omgaan met jezelf (1ste prioriteit)
2. leren omgaan met anderen in een veilige omgeving (= kleine school)
3. leren omgaan met een complexe samenleving

Kinderen leren praten, leren (geweldloos) communiceren, leren vragen stellen, leren 
beschouwen, leren creatieve oplossingen zoeken, leren hun mening uiten, leren regels 
bedenken, leren zelfstandig werken, ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel, leren 
vertrouwen op hun intuïtie, leren samenwerken, leren emoties te uiten......

Rechter en linker hersenhelft (vrouwelijk en mannelijk, boven en onder)

De rechter en linker hersenhelft komen beiden aan bod.
Beiden helften zijn van belang .We gaan op zoek naar een gezond evenwicht en komen 
uit in het midden (midbrain). Daar is er rust en inzicht, daar kan je leren op een 
nieuwe manier meer vanuit een diepe ontspanning en alertheid tegelijkertijd.

Rechterhelft: overzicht ~ holistisch ~ niet-lineair ~ complexe opgaven ~ gebeurtenissen onthouden ~ 
fotografisch geheugen ~ het hier en nu ~ beleving ~ intuïtie ~ gevoelens ~ het grote geheel ~ impulsiviteit ~ 
fantasie ~ creativiteit ~ verbeelding ~ symbolen ~ plaatjes ~ beelden ~ tekenen ~ syntesthetisch ~ ruimtelijk 
inzicht ~ ritme ~ functioneel inzicht ~ mogelijkheden zien ~ out-of-the box denken  ~ innovatie ~ 
patroonherkenning ~

Linkerhelft: taal ~ rekenen ~ schrijven ~ lezen ~ analytisch denken ~ verbaal denken ~ sequentiëel denken en 
handelen ~  lineaire benadering ~ expressieve taalvermogens ~ logisch redeneren ~ abstract denken ~ begrippen 
onthouden ~ categorieën ~ tijdbeleving ~ analytisch gerichte taken ~ stap voor stap werken ~ details ~ woorden 
onthouden ~ namen onthouden ~ topografie ~ details ~ opruimen ~ organiseren ~ plannen ~  logica ~ praktijk ~ 
realiteit ~ namen, ~ feiten  ~ jaartallen ~ woorden ~ patronen ~

Kunst en Wetenschap  

Het aanbod van Kunst, Muzische Opvoeding (muziek, woord, dans, beeld, en media) en 
Wereldoriëntatie is heel groot en focust zich naast het beschouwen en aanleren van 
technieken vooral ook heel erg op spelen, fantasie, creatief uitleven en 
experimenteren. Het proces is het aller belangrijkst. Het product kan daar een 
overwacht, toevallig resultaat van zijn.



Presenteren van binnen naar buiten

Kinderen die wensen kunnen op het einde van de week een eigen creatie of idee 
presenteren in een forum of toonmoment, open podium.
Ouders, grootouders, vrienden zijn bij dit moment van harte welkom. Dit moment 
heeft als doel om te leren spelen en oefenen met het naar buiten brengen van dingen 
die binnenin leven.

Dus we gaan zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten.

Samenwerken met specialisten

Er is sprake van een actieve samenwerking met specialisten allerlei (kunstenaars, 
wetenschappers, ambachtslui, regenten, licenciaten....) die reeds hun talent hebben 
gevalideerd en daardoor aanspraak kunnen maken om hun kennis door te geven en 
kinderen kunnen begeleiden in hun eigen unieke zoeken.

Het grote voordeel van specialisten is dat kinderen met een uitgesproken gave of 
interesse kunnen opgaan in hun passie. De specialist kan de honger voeden en 
ondersteunen in het nog verder zoeken in een bepaalde richting.

De school heeft professionele kennis van de eindtermen en leerdoelen van ieder 
leerjaar en werkt samen met zeer ervaren leerkrachten. Deze leerkrachten kunnen 
differentiëren op velerlei niveaus, maar blijven zich focussen op het individuele kind 
en zijn unieke tempo en gave.

Bij eventuele problemen kunnen kinderen en ouders terecht bij specialisten allerlei 
(therapeuten, coaches) die nauw samenwerken met de school (gezondheidscentrum) of 
wordt er samen gezocht naar een geschikte persoon.
Alles is gericht op het verwerven van oplossingen, het creëren van meer bewustzijn en 
evolutie. Alles en iedereen is voortdurend in evolutie, en mag dat ook zijn.

Vaste begeleider versus specialist

Omdat we weten dat voor jonge kinderen een vaste persoon een tweede moeder- of 
vaderfiguur belangrijk is, zijn er steeds dezelfde begeleiders (op dezelfde 
momenten) permanent aanwezig. 
Deze figuur observeert het reilen en zeilen van eenieder en kan aangesproken worden 
als vertrouwenspersoon. Iedere groep heeft zo’n vertrouwenspersoon.



Unieke talent, diversiteit, dromen realiseren

Diversiteit mag zijn, ‘t uniek zijn van ieder kind wordt gekoesterd en wordt gezien als 
een bijzondere bijdrage aan deze wereld. Unieke gaven en dromen kunnen reeds op 
jonge leeftijd vorm krijgen.

Er wordt gewerkt op eigen niveau en tempo.

Eten en voeding

Gezien ieder mens uniek is en daardoor ook zijn honger komt op een ander moment 
mogen kinderen gedurende de hele dag eten en drinken (met uitzondering van het 
bewegingsmoment, dan is enkel water toegestaan).
Het eten en drinken gebeurt op een afgesproken plaats. Voor de kinderen is het 
helder dat zij daar steeds terecht kunnen voor een moment van eten en drinken.
Op deze manier leren te kinderen hun innerlijke ritme en bloedsuikerspiegel 
respecteren. 

Wekelijks wordt er iets gedaan rond voeding.
Bewustzijn van voedingsstoffen, leren koken, leren creatief zijn met eten, samen 
eten, experimenteren met voeding, gezonde voeding, biologische voeding, ....



Dagindeling:

De dag begint met een zonnecirkel. 
Hierbij verzamelen alle kinderen voor een moment van samen zijn. 
Mogelijke activiteiten van zo’n zonnecirkel zijn:
zingen/ musiceren
kalender bespreken
weer bespreken
verjaardag vieren
toonmoment
vertelmoment
actualiteit bespreken
...

Hierna volgt een intens bewegingsmoment dat heel gevarieerd is en waarbij een diepe 
ademhaling wordt teweeggebracht. Alle kinderen nemen hieraan deel.

Na dit bewegingsmoment wordt er gewerkt rond levend rekenen en taal op eigen 
niveau en tempo.
Ook vreemde talen zoals engels en frans worden reeds op jonge leeftijd aangeboden. 
De ervaring leert dat kinderen hoe jonger hoe gemakkelijker een vreemde taal 
absorberen. 
Met “levend” bedoelen we dat we werken met levensechte reken- en taalsituaties.
De intrinsieke motivatie wordt zoveel mogelijk aangesproken.

In de namiddag worden projecten allerlei aangeboden. Deze projecten worden 
verzorgt door specialisten (dans, muziek, woord, beeld, wereldoriëntatie, ambacht, 
voeding, verzorging, tuinieren,.... ) De kinderen krijgen notie van een breed palet van 
kennis en vaardigheden uit deze wereld en leren zich bijgevolg te oriënteren. 

Na dit projectaanbod is het tijd voor ieder kind om helemaal voor zichzelf te kiezen 
en op te gaan in datgene wat hem of haar op dat moment het meeste motiveert. Dit 
gebeurt aan de hand van eilanden die worden opengesteld (taaleiland, rekeneiland, 
muziekeiland, techniek eiland, danseiland, rusteiland, speeleiland, knutseleiland,....

We sluiten de dag af met een opruim moment, kringgesprek, rustmoment,... onder de 
vorm van een maancirkel



Taak van de begeleiders, leerkrachten:

observeren,
begeleiden,
voeding geven,
inspelen op,
helpen ontdekken van gave,
helpen bij het planten van zaadjes en het geven van voeding, creëren van 
omstandigheden waardoor het zaadje goed kan groeien, zonder te weten hoe of wat 
er gaat uit voort groeien.

Evalutatie

Het evalueren gebeurt niet aan de hand van rapporten of punten.
Het evalueren gebeurt niet enkel door de begeleiders.
De kinderen krijgen een boekje waarin talenten, kennis en vaardigheden worden 
beschreven.
Zij houden zelf bij welke talent zij hebben ontwikkeld en op welke manier (geen 
waardeoordeel maar een objectieve beschrijving van kennis, vaardigheid of 
bewustzijn) a.h.v. tekeningen of eigen geschreven tekst.

mogelijke tekeningen voor jonge kinderen;
eitje: nog niet ontwikkeld
rups: een beetje ontwikkeld
cocon: in volle transformatie
vlinder: kunnen geleerde uitstralen

mogelijke talenten:
vormtalent (dansen, schilderen, vlot schrijven, koken, tuinieren, uitvinden,....
gevoelstalent (boos zijn, rusten, gevoel durven uiten, mening uiten,...
durftalent (presenteren, organiseren, leiden,...
samentalent (samen projecten organiseren, samenwerken allerlei,...
alleentalent (durven terug trekken, rust in bouwen, eigen tijd, projecten op jezelf,...
klanktalent (tekst of lied schrijven, zingen, musiceren,
denktalent ( rekenen, WO, taal, vreemde taal,...
droomtalent (dromen beschrijven, uitvoering dromen voorbereiden, droom 
realiseren,...

Dit evalueren doen zij wekelijks.



Bestuurssvorm

We hanteren het idee van gedeeld leiderschap (dus geen directie).
Elke persoon die actief is op school kan in zijn leiderschap gaan staan.

Er is wel iemand die de school coördineert.
Er is ook iemand die de administratie en financiële kant organiseert.
Er is permanent een begeleider aanwezig op de school en dit is steeds dezelfde 
persoon op vaste dagen.
Er zijn op bepaalde momenten specialisten aanwezig.

Er zijn bepaalde regels en afspraken en een vaste structuur aanwezig op de school.
Deze punten kunnen besproken en herzien worden op de maandelijkse bijeenkomst van 
de school. 
Zowel de coördinator, als begeleiders en belangrijkste specialisten alsook de kinderen 
zijn hierbij aanwezig.

Deze bijeenkomst bespreekt zaken die leven op de school: zoals storend gedrag, 
goedkeuren van projecten, verantwoordelijkheid, structureel iets veranderen, 
afspraken, regels,....

Na elk punt op de agenda waarbij eenieder mag communiceren, oplossingen aanreiken, 
wordt er gestemd. De meerderheid wint.

Betaling:

Alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten, specialisten,...)hebben volledige inzage 
in het financiële reilen en zeilen van de school. De vzw heeft niet als doel om winst te 
maken maar wel om iedere werkende kracht correct uit te betalen zodat kwaliteit en 
continuïteit kunnen worden gegarandeerd.
Alle werknemers en lesgevers worden dus voor elke prestatie uitbetaald.
Dit kan gebeuren a.d.h. van facturen die worden uitgeschreven aan de vzw of in 
samenwerking met een interimbureau zoals Vlabus,...



De school kan je voorstellen als een piramide.

Er bestaat een gezond evenwicht tussen aanbod vanuit de school en zijn specialisten  (zodat de 
kinderen zichzelf en hun wereld leren kennen) en het individueel of in groepjes werken op eigen niveau, 

tempo en interessesfeer.

Visueel kunnen we de visie van de school voorstellen als een piramide of een vulkaan:

Onderaan heb je een goed geaarde, goed gewortelde en brede basis
Deze bestaat uit gezondheid verwerven en behouden middels beweging en diepe ademhaling. 

Naast beweging, is er bijzonder veel aandacht voor veiligheid, zachte omhulling en veel rust en respect 
voor het natuurlijke ritme van eenieder.

Vervolgens krijgen we een ruim aanbod van activiteiten en kennis uit de wereld:
rekenen, taal, WO, MO,,....De zaken worden in eerste instantie aangeboden door de leerkracht. In een 

volgende stap kan het kind zelf gaan verdiepen en op eigen houtje nog meer leerstof verwerken,... 
(stimuleren autodidact)

Uiteindelijk gaat ieder kind zijn unieke traject tegemoet en groeit uit tot een uniek en zeer 
getalenteerd individu: 

Na veel input en broeden, veel verwerking en output krijgen we een unieke uitbarsting:
 Een buitenbeentje!



Verwerven en behouden van 
gezondheid  middels beweging 
en ademhaling. Creëren van 
veiligheid, rust,
zachte omhulling, respect,...

leren van kennis, 
vaardigheden en 
bewustzijn op eigen 
niveau en tempo van 
het kind

leven van je unieke traject dat leidt tot 
je unieke talent en droom en uitbarst 
tot een buitenbeentje
: een geschenk aan deze wereld en 
aan jezelf


