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Beste,

Gent heeft heel wat troeven in huis om kinderen en jongeren op een meeslepende manier kennis te laten 
maken met natuur en geschiedenis. De vergeetput in het Gravensteen of een van de meest vogelrijke 
natuurgebieden van Vlaanderen: Gent heeft het allemaal.

Een sterk milieubewustzijn en engagement zijn belangrijker dan ooit. De beste manier om dat te bereiken? 
Kinderen zo veel mogelijk laten genieten van de natuurpracht. Ook een sterk historisch inzicht zorgt ervoor 
dat we onze wereld meer gaan waarderen.
Veel kinderen en jongeren groeien op in de stad en krijgen nog te weinig de kans om zich te verwonderen 
over natuur en milieu. Stad Gent blijft daarom investeren in een educatief aanbod.
De wereld van Kina, Schoolhoeve De Campagne, de School van Toen en NME De Bourgoyen vormen samen 
de Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent. Hun 
kerntaak: scholen ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken door een actueel, boeiend en 
interactief educatief aanbod te creëren met de focus op ervaringsgericht leren.

In deze brochure vind je het aanbod voor het schooljaar 2017-2018 voor kinderen en jongeren uit heel 
Vlaanderen. Veel leesplezier!
 
Elke Decruynaere,
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Stad Gent



Ontdek ons ruim aanbod aan educatieve activiteiten. 
Om te reserveren verwijzen we naar de contactgegevens / contactpagina’s van de organiserende dienst. 

Je vindt in deze brochure ook informatie over het aanbod van onze partners 
het Vredeshuis en Het Beroepenhuis vzw.
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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 en 
kindvriendelijke 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
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
tel. 09 244 73 73
kinahuis@stad.gent 

De wereld van Kina: het Huis
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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.  

Secundair onderwijs
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.  
  

www.dewereldvankina.be
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Evolutie van de mens

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

Secundair onderwijs
Je mag niet denken dat de moderne mens er 
onmiddellijk gekomen is. Hij is het resultaat 
van een lange evolutie van mensaap 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
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www.dewereldvankina.be

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.

1ste graad secundair onderwijs
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.
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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. 

Secundair onderwijs
‘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
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In De wereld van Kina: de Tuin vind je een 
opmerkelijke levende collectie bestaande uit 
meer dan duizend inheemse plantensoorten 
en drie bijenkolonies.
Een twintigtal levende vogelspinnen zijn de 
blikvanger in de spinnenzaal. Groene vingers 
kunnen zaaien en stekken in de serre. In 
de Tinkeltuin, een zintuigentuin, ontmoet 
je Flor en de elfjes. Binnen vertellen we je 
iets meer over bijen, spinnen, planten en 
paddenstoelen.

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

www.dewereldvankina.be

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

De wereld van Kina: de Tuin
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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.

Secundair onderwijs 

Ken je het verschil tussen een bij en een wesp?
En wat is precies een raat, een dar en een pop? 
En hoe maakt een bij nu eigenlijk honing?
En waarom sterft een bij nadat ze ons steekt? 

www.dewereldvankina.be
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Maak een keuze uit planten zoals 
citroengeranium, slaapkamergeluk of 
spiraalvrucht.
De gids legt uit hoe je te werk gaat. Nadien 
mag je je eigen stekje meenemen naar school.

Stekken van planten
Secundair onderwijs 
Van april tot en met september 

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
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www.dewereldvankina.be

Zaadverspreiding

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.

Secundair onderwijs
Tuinwandeling in september en oktober 

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.
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Spinnen
Secundair onderwijs

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

www.dewereldvankina.be
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DE SCHOOL VAN TOEN



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.

www.schoolvantoen.gent.be

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

De School van Toen
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De Klas van Toen
1e graad secundair onderwijs

De kinderen ervaren hoe het klasleven vroeger 
was. Een gids van de School van Toen zorgt 
voor een inleefmoment in de Klas van Toen. 
De zoektocht doorheen het museum gebeurt 
onder begeleiding van de leerkracht.
  

www.schoolvantoen.gent.be
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Gekleurd verleden 

Hoe evolueerde de schaarste inzake voedsel, 
brandstof en medische producten?
Hoe creatief omzeilde men de avondklok 
en het verbod om naar de Engelse radio te 
luisteren?

1e graad secundair onderwijs

Dit project is een samenwerking tussen de 
School van Toen en het Vredeshuis.
De deelnemers worden meegenomen naar
de meidagen van 1940.
De School van Toen laat dit naadloos toe.
Hoe werden leerlingen ingelicht over de Duitse 
inval? Wat waren de onmiddellijke gevolgen? 
Wie vertrok met schamele bezittingen op 
vlucht? Hoe hernam het ‘normale’ leven? Wat 
waren de regels van de bezettende overheid?
  

www.schoolvantoen.gent.be
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NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
DE BOURGOYEN



Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen 
is de uitvalsbasis voor het educatieve team. 
In het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-
Ossemeersen kunnen klasgroepen terecht 
voor gegidste wandelingen, bijenactiviteiten, 
biotoopstudies, beheerwerken,… 

nme.stad.gent

Natuur- en Milieueducatie
De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32,
9030 Mariakerke
tel. 09 226 15 01    

NME De Bourgoyen
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Groen in de stad
3e graad secundair onderwijs
Wandeling langs de waterkant van Gent
Maart t.e.m. juni

De leerlingen krijgen een verhaal van het 
verrassend stedelijk groen en het belang 
daarvan in de strijd tegen klimaatverandering. 
Geveltuintjes, oude bomen, zeldzame varens, 
de biodiversiteit en de herkomst van enkele 
middeleeuwse kruiden komen aan bod.  

nme.stad.gent
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Postentocht Yin – Yang
1e graad secundair onderwijs, ASO (Yin) en 
TSO/BSO (Yang)
In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
September t.e.m. oktober & april t.e.m. mei

Opdrachten dagen de leerlingen uit om een biotoop 
en haar biotische, abiotische en menselijke factoren te 
bestuderen. 
  

nme.stad.gent
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nme.stad.gent

Biotoopwandeling 

1e graad secundair onderwijs
In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
September t.e.m. oktober & april t.e.m. mei

De leerlingen werken als jonge onderzoekers en 
verwerken termen zoals biotoopstudie, biotische, 
abiotische en menselijke factoren.



32

Meer dan gras
2e graad secundair onderwijs

In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
September t.e.m. oktober & april t.e.m. mei

Liever zelf ontdekken? Geen probleem!
Met dit veldwerk kunnen leerlingen in kleine
groepjes aan de slag en is zelfwerkzaamheid
verzekerd. Observeren, inventariseren, transect
leggen, profiel schetsen,… verrassende resultaten.
Ook alles wat rondvliegt of kruipt, ontsnapt niet
aan het onderzoek.

nme.stad.gent
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nme.stad.gent

Water leeft
4e - 5e jaar secundair onderwijs

In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
September t.e.m. oktober & april t.e.m. juni

Een natuurwandeling en wateronderzoek naar
biotische factoren onder begeleiding van een 
natuurgids. 
Aansluitend kan de leerkracht zelf het onderzoek
van de abiotische factoren begeleiden.
Wij bieden alle materiaal en een lokaal aan.
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Natuurwandeling

Fauna-Flora-Beheer
Iedereen
In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
September t.e.m. juni

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.

nme.stad.gent
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nme.stad.gent

Actie in de natuur
4e tot 6e jaar secundair onderwijs

In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
Oktober t.e.m. 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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WereldWaterWeek
3e tot 5e jaar secundair onderwijs

In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
Maart - precieze datum volgt op website

In maart draaien we 10 dagen de waterkraan
dicht en trekken jullie aandacht naar de 
waterproblematiek hier bij ons en in de wereld.
Zin om de watertwist te dansen?

Grote klasgroepen van maximum 80 leerlingen
kunnen deelnemen aan een stromende 
opdrachtentocht rond het Natuur- en Milieucentrum
De Bourgoyen. Deze activiteit kadert in de 
Wereldwaterdag en de Belmundo-doelstellingen
en is een must voor iedereen die begaan is met dit 
kostbaar goed.

nme.stad.gent
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nme.stad.gent

Wat weet je over…?
3e tot 6e jaar secundair onderwijs

In Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
September t.e.m. juni

…het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen,
het Stedelijk Natuurreservaat én de vogels
die natte graslanden verkiezen?
We dagen jullie klas uit voor een bezoek aan
de tentoonstelling in het bezoekerscentrum.
Verken in groepjes met een aangename
vragenlijst de verschillende modules.
Activiteit onder begeleiding van de leerkracht.

Jullie worden vast ‘de slimste mens’ van
de Bourgoyen. Bekijk de vragenlijst al op
onze website.
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SCHOOLHOEVE DE CAMPAGNE



Op de Schoolhoeve kan je terecht voor heel 
wat programma’s, aangepast aan de leeftijd 
en het niveau van de kinderen. Er is de 
mogelijkheid om een halve dag te komen 
of een volledige dag. De boer of boerin 
(educatief medewerker) ontvangt de klas en 
gaat samen met hen op stap of aan de slag. 

Naast het educatief aanbod bieden wij ook 
nog ondersteunend materiaal aan in de vorm 
van boerderijkoffers. Deze kunnen gratis 
ontleend worden en zitten boordevol met 
leuke spelletjes, boekjes, handpoppen enz… 
Ideaal als voorbereiding of naverwerking in 
de klas. 
Wanneer je op bezoek komt naar de boerderij 
is het aangewezen om aangepaste kledij en 
laarzen te voorzien. Oud brood of restjes 
groenten zijn welkom.

www.schoolhoeve.gent.be

Schoolhoeve De Campagne 
Gijzelstraat 14, 9031 Drongen
tel. 09 323 51 21
schoolhoeve@stad.gent 

Schoolhoeve de Campagne
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In het Vredeshuis worden kinderen en 
jongeren bewust gemaakt van Noord-
Zuidverhoudingen. De spelcircuits, 
tentoonstellingen, wandelingen en workshops 
vormen samen een gevarieerd aanbod over 
internationale solidariteit en duurzame 
ontwikkeling. Scholen en verenigingen 
krijgen steeds een vakkundige en doelgericht 
begeleiding. Het aanbod is gratis.

www.stad.gent/vredeshuis

Vredehuis
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent
Tel. 09 233 42 95
vredeshuis@stad.gent

Vredeshuis
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In het Beroepenhuis kunnen jongeren van 
11 tot 14 jaar samen met hun leerkrachten 
op een educatieve manier kennismaken met 
een brede waaier aan technische en praktisch 
uitvoerende beroepen en de daarbij horende 
talenten.

Het Beroepenhuis wil jongeren aansporen 
om een bewuste studie- en beroepskeuze 
te maken in functie van hun talenten, en 
open te staan voor het beroeps-of technisch 
secundair onderwijs.

www.beroepenhuis.be

Het Beroepenhuis vzw
Doornzelestraat 86-92
9000 Gent
Tel. 09 330 85 50
info@beroepenhuis.be

Beroepenhuis
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