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Wil jij jouw muffe klaslokaal 

verruilen voor een avontuur in 

de buitenlucht?
start
HIER! 

QUIZ:

Dan is ‘t Wylde Leren  

misschien niets voor jou. Maar 

heel veel plezier op school!

...ben je misschien meer
van het klimmen, kanoën

en kamperen?

...of zijn winterse activiteiten
zoals skiën, sleeën en snow- 

boarden toch meer jouw ding?

Wil jij jezelf persoonlijk ontwikkelen, 
je grenzen verleggen in de natuur met 
een club jongeren van jouw leeftijd?

Zie jij jezelf al over de Nederlandse 

wateren zeilen om mee te helpen aan 

toffe duurzame initiatieven?

‘FLUITEND DOOR DE FJORDEN’
IS JOUW AVONTUUR (16+)
Noorwegen | mei - juni 2023

Jij bent graag actief bezig, 
bijvoorbeeld in het frisse groen
tussen de Noorse fjorden.  
‘s Ochtends maak je huiswerk 
om in demiddag te gaan hiken, 
wildkamperen, kajakken en meer!

GA MET WYLDE LEREN OP ZOEK 
NAAR ‘JOUW NOORDERLICHT’! (16+) 
Noorwegen | januari - maart 2023

Kou? Jij kan wel wat hebben!
In de wintermaanden zoek jij je
persoonlijke grenzen op in een
avontuur vol gletsjers beklimmen,
ijsvissen, skieën, sleeën met huskies
en slapen onder de sterren bij -12˚C.

AVONTUUR ‘DE GROENE KOERS’ IS 
ECHT WAT VOOR JOU! (14+)
Nederland | 24 sep t/m 15 okt 2022

Jij geeft veel om de wereld om je 
heen en wil een positieve impact
maken! Stap aan boord van 
duurzaam zeilschip de Vrijbuiter 
en vaar door Nederland om écht 
duurzaam te gaan DOEN!

DE DUURZAME
AANPAKKER OP

HET WATER

DE OUTDOOR
LIEFHEBBER IN
HET GROEN

KOELE KLIMMER
OP ZOEK NAar JE

INNERLIJKE KOMPAS
1 2 3

NEE
NEE

JA! JA!JA!

JA!

JA! NEE

NEE

DE wEReld is je
klASlokaal!     

Stichting ‘t Wylde Leren organiseert 
educatieve avonturen voor 
middelbare scholieren uit heel 
Nederland. Tijdens de avonturen gaat 
je huiswerk door terwijl jouw sociale 
en persoonlijke ontwikkeling centraal 
staan. Gewoon onder schooltijd! 
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