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Educatieve Diensten 



“De beste manier om kinderen en jongeren zorg te laten dragen voor onze 
aarde? Laat ze zich verwonderen over natuur, milieu en het verleden. Op dat 
vlak heeft Gent heel wat troeven in huis.” 

Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

Wil je jouw leerlingen iets bijleren en ze tegelijk een portie verwondering, 
spanning, avontuur en plezier bezorgen?

Ook in het schooljaar 2021-2022 kan je met je klas terecht in De wereld van 
Kina, Schoolhoeve De Campagne, de School van Toen en De Ruigte (het 
vroegere Natuur- en Milieueducatie De Bourgoyen). 

In deze kleurrijke brochure ontdek je alle educatieve activiteiten voor het 
basisonderwijs. Kies je favoriete uitstappen, reserveer ze eenvoudig online 
en trek eropuit met jouw klas, veel plezier!

Een activiteit reserveren kan op educatievediensten.stad.gent 
Een bezoek aan de School van Toen reserveer je via schoolvantoen@stad.gent of 09 225 29 03.
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Mineralen, fossielen, insecten, schelpen, 
vogels,… Doorheen de jaren groeide onze 
collectie uit tot een ware schat.

We presenteren die collectie op een 
frisse manier. Dat maakt van het Huis een 
spannend avonturenboek waarin je steeds 
verder kunt lezen.

Achter elke hoek begint een nieuw hoofdstuk 
en ontdek je weer andere schatten. Vogels 
bekijken terwijl ze stilzitten? Dat kan ook!

www.dewereldvankina.be

De wereld van Kina: het Huis

De wereld van Kina: het Huis
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
Tel. 09 323 62 50
kinahuis@stad.gent 
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Kei - Cool

Honderden mineralen lokken je verderop naar de 
collectiekamer. Hun eigenschappen: vorm, kleur, hardheid, 
magnetisme of breukvlakken hebben voor jouw klas weldra 
geen geheimen meer. Bewonder in de schatkamer de 
glinsterende juweeltjes en fluorescerende mineralen.  

! Stel vooraf een taak samen op maat van je klas. Op 
educatievediensten.stad.gent vind je voorbeeldvragen. 

Kunnen stenen smelten? 
Hoe verschuiven aardplaten?

Neem de lift naar de kern van de aarde en ontdek hoe 
onze aarde is opgebouwd. Hierna komen platentektoniek, 
vulkanen, aardbevingen, de toepassing van gesteenten in 
bouwkunde en de gesteentencyclus aan bod.    

Secundair + 
BuO zelfde niveau Zonder gids

Max. 1.30 uur Het hele 
schooljaar

www.dewereldvankina.be



8

Evolutie van de mens

Het verhaal van deze ontwikkeling wordt geïllustreerd aan de 
hand van mooie tekeningen, afgietsels van schedels en
stenen werktuigen.

Je mag niet denken dat de moderne mens er onmiddellijk 
gekomen is. Hij is het resultaat van een lange evolutie van 
mensachtige tot Homo sapiens sapiens.
De eersten in de rij kunnen we niet echt mens noemen 
omdat ze meer trekken hadden van de aap dan van de mens. 
Vanaf de Homo habilis zie je een duidelijke ontwikkeling 
naar de lichaamsbouw en het gezicht van de huidige mens.

www.dewereldvankina.be

Secundair + 
BuO zelfde niveau Met of zonder gids

Max. 1.30 uur Het hele 
schooljaar
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Het menselijk lichaam

Deze twee organen zijn zo belangrijk dat ze beschermd 
worden door de borstkas, een deel van het skelet.
In twee zalen van het museum wordt het verhaal van de 
verschillende stelsels en hun wisselwerking in de kijker 
gezet.
Bij de boeking kies je één van de thema’s: van kop tot teen 
(tot 4e leerjaar), ademen en verteren, bewegen of bloed en 
bloedsomloop.

Je lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Cellen 
vormen weefsels. Weefsels vormen op hun beurt organen. 
Elk orgaan heeft in ons lichaam een belangrijke taak te 
vervullen.
Je hart klopt al van voor je geboren wordt. Het pompt je 
bloed doorheen je lichaam. Zo bereiken zuurstofgas en 
voedingsstoffen alle delen van je lichaam en krijgen je 
cellen de nodige energie. Je longen leveren de zuurstof.

1e graad secundair + 
BuO zelfde niveau Met of zonder gids

Max. 1.30 uur Het hele  
schooljaar
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Goede minnaars

Maak kennis met de luchtig opgevatte versier- en verknaltips 
van Sexy Baba. Ontdek het Sensoa Vlaggensysteem en leer 
opkomen voor jezelf.  
 
* Er staan (dak)werken gepland in deze museumzaal. Zodra 
we meer weten, vind je de periode van sluiting op onze 
website.

‘Goede minnaars’ mikt op jongeren die meer willen weten 
over seks en relaties.
Piepkleine gaatjes, rode pluche en black lights creëren een 
peepshow sfeer.

www.dewereldvankina.be

Secundair + 
BuO zelfde niveau Zonder gids

Max. 1.30 uur Het hele  
schooljaar
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In De wereld van Kina: de Tuin vind je 
een opmerkelijke levende collectie: meer 
dan duizend plantensoorten en drie 
bijenkolonies. Een twintigtal levende 
vogelspinnen zijn de blikvanger in de 
spinnenzaal. Groene vingers kunnen stekken 
in de serre. Binnen vertellen we je iets meer 
over bijen, spinnen en planten. In de tuin 
leer je bij over het gebruik van kruiden en 
hoe zaadplanten zich voortplanten.

De tuin is een getrouwe reconstructie 
van de oudste heemtuin van België. 
Miniatuurlandschappen met kenmerkende 
flora (het bos, de duinen, de heide,…) en 
kunstmatige groeperingen van planten, 
verfplanten, keukenkruiden,… vormen een 
harmonieus geheel. 

www.dewereldvankina.be

De wereld van Kina: de Tuin

De wereld van Kina: de Tuin
Berouw 55, 9000 Gent
Tel. 09 225 05 42
kinatuin@stad.gent  

12
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De Honingbij

De tentoonstelling is het hele jaar door te bezichtigen. Van 
mei tot september kan je achter glas een levend bijenvolk 
bewonderen.

Honingbijen zijn onze kleinste huisdieren. Op warme, 
zonnige dagen vliegen bijen onvermoeibaar van bloem naar 
bloem. Wat zoeken ze daar?
In deze zaal kom je heel wat over de honingbij te weten.
Wat is een moerdop? Hoe steken honingbijen? Hoe maakt 
een bij honing?
Je vindt ook uitgebreide informatie over de bijenstaat, 
de gedaanteverwisseling, de taal van de bijen en de 
geschiedenis van de bijenteelt.

www.dewereldvankina.be

Secundair 
+ BuO zelfde niveau

Met of zonder gids

1.30 uur Het hele  
schooljaar
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Maak een keuze uit planten zoals citroengeranium, 
schildpadplant of spiraalvrucht.
De gids legt uit hoe je te werk gaat. Nadien mag je je eigen 
stekje meenemen naar school.

Stekken van planten

Planten kunnen zich vermenigvuldigen zonder tussenkomst 
van zaden. Die wijze van voortplanting wordt ongeslachtelijk 
genoemd. Stekken is hier één voorbeeld van.
Bij de ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van 
de plant (stengel, blad, wortel…) uit tot een nieuwe plant. 
De nieuwe plant heeft net dezelfde eigenschappen als de 
moederplant.

www.dewereldvankina.be

Secundair 
+ BuO zelfde niveau

Met gids

1 uur Van april tot en 
met september
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Voortplanting bij zaadplanten

Het is mogelijk om deze wandeling te laten voorafgaan door 
een les in de plantenzaal. 
Inhoud les: geslachtelijke voortplanting bij zaadplanten, 
bouw en functie van de bloemdelen, insecten- en 
windbloeier, bevruchting en vegetatieve vermenigvuldiging.

In deze periode staan planten in vrucht.
Maar hoe worden vruchten en zaden verspreid? Dieren zijn 
hiervoor verantwoordelijk maar ook de wind en de plant zelf. 
Bovendien worden termen zoals insecten-en windbloeier, 
éénhuizig en tweehuizig en vegetatieve voortplanting aan de 
hand van voorbeelden uitgelegd.

Secundair 
+ BuO zelfde niveau

Met gids

0.45 uur les in de  
plantenzaal 
0.45 uur tuinwandeling

Tuinwandeling in 
september en  
oktober
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Spinnen

Maak eerst kennis met onze levende vogelspinnen. De bouw 
van het kopborststuk en het achterlijf worden in detail 
toegelicht.

www.dewereldvankina.be

Secundair 
 + BuO zelfde niveau

1 uur - 1.30 uur Het hele  
schooljaar

Met of zonder gids

In de tentoonstelling Spinnen-Spinsels krijg je een overzicht 
van de spinnen en hun verwanten. Je ontdekt hoe een 
mannetje een vrouwtje verleidt, hoe spinnen vervellen en 
hoe de webben in de loop der tijd evolueerden.
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Kruidenwandeling

Het gebruik van kruiden in de keuken, de volksverhalen en 
de herkomst van de Latijnse namen van sommige kruiden 
nemen we ook onder de loep.

In deze rondleiding gaan we in op de geneeskrachtige 
aspecten van kruiden. De geneeskrachtige werking van 
planten is vaak veel zachter maar even doeltreffend als 
moderne chemische middelen waarvan de bijwerkingen 
soms weer verdere medicatie vragen.

Secundair 
+ BuO zelfde niveau

Met gids

0.45 uur - 1 uur Van april tot en 
met september
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De School van Toen is een museum met een 
historische onderwijscollectie.
De leerlingen maken op een kindvriendelijke 
en aanschouwelijke manier kennis met het 
schoolleven van voor het digitale tijdperk. 
Herinneringseducatie is de rode draad 
doorheen de werking. De School van Toen: 
voor leerlingen van nu, met een blik op de 
toekomst.

stad.gent/schoolvantoen

De School van Toen

20

De School van Toen 
Klein Raamhof 8, 9000 Gent 
tel. 09 225 29 03 
schoolvantoen@stad.gent 
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De Klas van Toen

De inleefles kan gecombineerd worden met een zoektocht 
doorheen het museum. Dit gebeurt onder begeleiding van 
de leerkracht.

Om deze activiteit te reserveren kan je mailen naar 
schoolvantoen@stad.gent of bellen naar 09 225 29 03.

De kinderen ervaren hoe het klasleven vroeger was. Een gids 
van de School van Toen zorgt voor een inleefmoment in de 
Klas van Toen. 

stad.gent/schoolvantoen

1e graad secundair
+ BuO zelfde niveau Met gids

1 uur - 1.30 uur
(+ 1 uur zoektocht)

Het hele  
schooljaar
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Natuur- en milieueducatie
De Ruigte



De Ruigte is de kersverse naam voor 
de educatieve ploeg van natuur- en 
milieueducatie in Gent. De naam verwijst 
naar een ruige, biodiverse én bonte 
mengeling van bloemrijke kruiden. 

Je kan in het Natuurcentrum Jan Hublé, 
het vroegere Natuur-en Milieucentrum 
De Bourgoyen, terecht voor educatief 
uitleenmateriaal, workshops, 
themawandelingen en biotoopstudies in de 
Gentse groengebieden, bij jou op school of 
in een groengebied dicht bij de school

Op educatievediensten.stad.gent vind je 
alle werkbladen die bij de activiteiten horen 
en een overzicht van het uitleenmateriaal: 
van Buitenleskaarten tot de Zintuigtas voor 
kleuters.

stad.gent/deruigte

De Ruigte

24

De Ruigte 
Natuur- en Milieueducatie in Gent
Driepikkelstraat 32,
9030 Mariakerke
tel. 09 323 57 06   
deruigte@stad.gent 
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IN HET NATUURRESERVAAT

We gaan op stap in het reservaat. We staan stil bij
de ontstaansgeschiedenis, het landschap, de fauna & flora 
en het beheer.
De wandelingen zijn aangepast aan de seizoenen en op 
maat van de doelgroep.

stad.gent/deruigte

Natuurwandeling fauna - flora - beheer

Iedereen Met gids

2.30 uur
September tot en 
met mei
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In de lente en de zomer staat het gebied in bloei. Het ideale 
moment om de taal van de bloemen en de insecten te 
ontcijferen. Kom mee genieten in geuren en kleuren...

IN HET NATUURRESERVAAT

Beestig
Anderstalige  
nieuwkomers Met gids

2.30 uur
November tot en 
met februari

Ook OKAN kan in de Bourgoyen
Welkom in de parel van Gent om de taal van de natuur te 
ontdekken! We zijn ook benieuwd naar jullie natuurverhalen.

Het natuurgebied is in de herfst en de winter een paradijs 
voor rare vogels van andere landen. Komen jullie eens 
kijken?

Kruidig
Anderstalige  
nieuwkomers Met gids

2.30 uur
September, april 
tot en met juni
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Een gids daagt jullie uit met opdrachten om een biotoop en 
haar biotische, abiotische en menselijke factoren zelfstandig 
te bestuderen.

NIEUW: De Postentocht Yin is nu ook verkrijgbaar in een 
uitleenbare versie als ‘de Gentse biotoopkoffer’.

stad.gent/deruigte

Postentocht Yin & Yang

1e graad ASO: Yin 
1e graad TSO/BSO: Yang

Met gids

2.30 uur
September tot en 
met oktober, april 
tot en met mei

IN HET NATUURRESERVAAT
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Samen met een gids trekken jullie als jonge onderzoekers 
in het veld om een biotoop en haar biotische, abiotische en 
menselijke factoren te leren kennen.

IN HET NATUURRESERVAAT
Biotoopwandeling

1e graad secundair
+ BuO zelfde niveau

Met gids

2.30 uur
September tot en 
met oktober, april 
tot en met mei
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Liever zelf ontdekken? Geen probleem!

Met dit veldwerk kunnen jullie in kleine groepjes aan 
de slag en is zelfwerkzaamheid verzekerd. Observeren, 
inventariseren, transect leggen, profiel schetsen, … 
verrassende resultaten.
Ook alles wat rondvliegt en kruipt ontsnapt niet aan het 
onderzoek.

stad.gent/deruigte

IN HET NATUURRESERVAAT
Meer dan gras

2e graad secundair
+ BuO zelfde niveau

Met gids

2.30 uur
September tot en 
met oktober, april 
tot en met mei



IN HET NATUURRESERVAAT

Water leeft
2e graad secundair
+ BuO zelfde niveau

Met gids

2.30 uur
September tot en 
met oktober, maart 
tot en met mei
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stad.gent/deruigte

Met De Gentse Waterkoffer abio zet je het onderzoek op 
school verder. De koffer bevat deskundig materiaal voor 
het uitvoeren van chemisch wateronderzoek en voor het 
onderzoeken van andere abiotische factoren van het water.
Je kan de koffer online reserveren op  
educatievediensten.stad.gent.

Een natuurwandeling en een biologisch wateronderzoek 
onder begeleiding van een natuurgids.
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Deze activiteit organiseren we samen met de Groendienst. 
Tijdig reserveren is noodzakelijk!

IN HET NATUURRESERVAAT

Actie in de natuur
4e - 6e jaar secundair
+ BuO zelfde niveau Met gids

2.30 uur
Oktober tot en 
met maart

We steken de handen uit de mouwen en helpen mee bij 
de natuurbeheerwerken. Deze belevingsgerichte werkvorm 
bevordert het contact met de natuur en draagt bij tot 
teambuilding.
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THEMAWEKEN

WereldWaterWeek
3e - 5e jaar secundair
+ zelfde niveau Met gids

2.30 uur - voormiddag 22 - 31 maart

Grote groepen van max. 100 leerlingen kunnen deelnemen 
aan een stromende opdrachtentocht. Deze activiteit kadert 
in de Wereldwaterdag en is een must voor iedereen die 
begaan is met dit kostbaar goed.



NIEUW!

Op de Schoolhoeve kunnen klassen tot de 
2e graad lager onderwijs terecht voor allerlei 
programma’s, aangepast aan de leeftijd en 
het niveau van de kinderen.
Afhankelijk van het programma kan je een 
halve of volledige dag komen. 
 
Nieuw is onze uitleenbib voor het onderwijs.  
Op afspraak kan je hier als leerkracht 
(of stagiair) materiaal naar keuze gratis 
ontlenen: spelletjes, boeken, handpoppen, 
educatief materiaal, … Ideaal als 
voorbereiding of naverwerking in de klas.

www.schoolhoeve.gent.be

Schoolhoeve de Campagne

Schoolhoeve De Campagne 
Gijzelstraat 14, 9031 Drongen
Tel. 09 323 51 21
schoolhoeve@stad.gent 
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Klimaat op school

Wil je met je klas iets doen rond klimaat of 
duurzame voeding? 

Stad Gent biedt alle Gentse scholen gratis 
workhops, begeleiding en materiaal aan. 
Je kan bij Dienst Milieu en Klimaat ook terecht 
voor energiecoaching of om een energiekoffer 
te ontlenen. 

Aarzel niet en mail naar klimaatcoach@stad.
gent. We helpen je graag verder op weg.
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www.beroepenhuis.be

Nieuw wetenschapsmuseum in Gent

Gent is een museum rijker, het GUM (Gents 
Universiteitsmuseum): een ‘Forum voor wetenschap, 
twijfel & kunst’.
In het GUM duik je met de leerlingen in het 
hoofd van de wetenschapper. We onderzoeken 
wat wetenschappelijk denken is en hoe je aan 
wetenschap doet. We ontdekken welke ruimte er is 
voor verbeelding, twijfel en falen. En welke impact 
dat alles heeft op ons leven en denken. Het GUM 
daagt uit tot een open blik en stimuleert kritisch 
denken.
We gaan op pad langs unieke objecten en verhalen 
uit de waardevolle collecties van de universiteit, uit 
heel wat verschillende disciplines, van biologie tot 
archeologie, van psychologie tot geneeskunde. 

Het GUM en de Gentse Plantentuin bundelen de 
krachten. 
Reserveer een rondleiding of atelier met de klas. 
Er is een aanbod voor de verschillende graden van 
het secundair onderwijs.

GUM 
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
info.gum@ugent.be

www.gum.gent

GUM
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De Campagne


