
Educatie & de Zee 

“KOERS NAAR ZEE”

EXCURSIEGIDS

VOOR HET SECUNDAIR

ONDERWIJS

Het onderwijs krijgt de belangrijke rol 
toegedeeld om jongeren bewust te maken
van het belang van zeeën en oceanen.
Klassen uit het basisonderwijs kennen al 
langer de traditie om af en toe zeewaarts te
trekken. De laatste jaren groeit echter ook de
vraag van vakleerkrachten en scholen naar
informatie, lesmateriaal en praktische tips
voor excursies naar zee voor jongeren ouder
dan 12 jaar. Tal van organisaties en educatie-
ve initiatieven zoals de ‘Week van de Zee’
spelen in op deze evolutie en breiden hun
aanbod gestaag uit. Het zeethema biedt
immers een waaier van mogelijkheden die
zowel leerkracht als leerlingen uit de hogere
graden kunnen boeien en motiveren. 
De zee leent zich bovendien uitstekend tot
een vak- en/of graadoverschrijdende aanpak.

Met de brochure ‘Koers naar Zee’ brengt
het VLIZ, samen met de Provincie West-
Vlaanderen (dienst Natuur- en Milieu-
educatie - NME) en CPIE Flandre Maritime,
het beschikbare aanbod leermiddelen en
activiteiten aan de kust rond de thema’s
natuur, milieu, wetenschap en technologie in
kaart. Achtereenvolgens komen aan bod:

1 Excursies
2 Educatieve projecten en evenementen
3 Natuurverenigingen
4 Watersportverenigingen
5 Verblijfsaccomodatie voor het onderwijs

Het overzicht maakt de instellingen aan de
kust zichtbaar en helpt leerkrachten uit het
secundair onderwijs op weg in hun zoektocht
naar uitstapmogelijkheden en lesmateriaal

over de zee. Zo kan met dit uitgebreide 
aanbod van activiteiten een verse zeebries
door de klassen waaien!

‘Koers naar zee’ is op vraag te verkrijgen
bij evy.copejans@vliz.be. De gegevens uit
‘Koers naar zee’ zijn ook digitaal beschikbaar
op de website www.koersnaarzee.be. 
Hier kun je gerichter zoeken op plaats, 
type activiteit of lesmateriaal: 

Waar kan ik met mijn klas aan zee biologisch
veldwerk doen?
Met wie neem ik contact op om de haven 
van Zeebrugge te bezoeken?
Welke watersportactiviteiten zijn mogelijk in
Nieuwpoort?

Wie denkt dat onze zee slechts als een
kanttekening in de lessen aan bod hoeft
te komen, zit er goed naast. 
De wereldzeeën bepalen in belangrijke
mate het weer en klimaat, de watercy-
clus, het leven van miljarden mensen in
kustregio’s, etc. Maar ook dichter bij
huis zijn onze zilte “elfde provincie” en
haar aanpalende kuststreek van grote 
economische, maatschappelijke, 
landschappelijke en recreatieve waarde.  

Waar kan ik me bijscholen over de ontwik-
kelingen van het klimaat?

Dit en nog veel meer kun je in 
‘Koers naar Zee’ vinden. 
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