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De drie iconen in de huisstijl van Omgevingseducatie verbeelden de thema’s van de
projecten en activiteiten. De verschillende kleuren per icoontje geven aan dat natuur,
landschap, erfgoed en duurzaamheid een geheel vormen en in onze regio eigenlijk niet
los van elkaar te zien zijn.

Uitgave:
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Postbus 133
1400 AC Bussum
info@omgevingseducatie.nl
www.omgevingseducatie.nl
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Net zoals voor iedereen was 2020 ook voor Omgevingseducatie een jaar om
nooit te vergeten. Maar ondanks de scholensluiting in het voorjaar en december zijn vele projecten en activiteiten toch doorgegaan, al dan niet in aangepaste vorm. Ondanks de lastige omstandigheden kunnen we daarom toch
terugkijken op een goed jaar waarin samen met de scholen nieuwe projecten
zijn opgezet en uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld over energie besparen, composteren, architectuur in de wijk en cultureel erfgoed in je eigen omgeving. De
verdieping van ons 25-jarig jubileum in schooljaar 2019-2020 met inspiratiebijeenkomsten voor het primair en voortgezet onderwijs konden vanwege de
corona-beperkingen niet doorgaan. Najaar 2020 is een succesvolle aangepaste bijeenkomst georganiseerd waarover verderop in dit jaarverslag meer
te lezen is.
We hebben het jubileum aangegrepen om onze huisstijl te vernieuwen en in
2020 volgde de vernieuwing van de website www.omgevingseducatie.nl.
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Landelijk zijn we uniek als organisatie omdat we natuur- en milieueducatie
combineren met duurzaamheid en cultureel erfgoed in je eigen omgeving. Helemaal in deze tijd is het voor kinderen en jongeren nodig om naar buiten te
gaan en je eigen omgeving te leren kennen. Onderzoek doen naar het verleden, kijken naar het heden en ontwerpen en meedoen aan een duurzame
toekomst van onze schitterende regio. Het filmpje dat is gemaakt – de eerste
in een te maken reeks - toont deze insteek: https://youtu.be/fsEsloRMMwo.
Iedereen die het afgelopen jaar heeft meegewerkt aan deze insteek zoals
gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen in onze regio, wil ik graag
bedanken voor hun inzet en vragen om ook de komende jaren met ons mee
te doen!
Hans Hoes
voorzitter
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1. Voorwoord
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2. Samenvatting
In 2020 is de centrale website met het educatieve aanbod in de regio geheel
vernieuwd. Het overzicht van aanbiedende organisaties en het aanbod over
natuur, duurzaamheid en erfgoed voor de scholen is nu te vinden via
www.omgevingseducatie.nl/nmewijzer. Een nieuwe brochure is gemaakt en
naar alle 119 basisscholen in de regio verstuurd. Door covid-19 zijn de scholen twee periodes gesloten geweest. Omdat het NME-aanbod echt gericht
is op doen en beleven, en de vrijwilligers en gastdocenten geen lessen konden geven, is de totale deelname aan het aanbod daardoor meer dan gehalveerd. Toch zijn ook veel projecten wél doorgegaan en was aangepast,
buiten en op afstand nog veel mogelijk. Projecten erfgoed en architectuur,
het Eco-Schools-programma en wijkparticipatieprojecten in Hilversum, energieprojecten met basisscholen en voortgezet onderwijs in Gooise Meren, afvallessen in Wijdemeren en nieuwe compostlessen van de GAD. Ook is een
succesvolle inspiratiemiddag voor leerkrachten georganiseerd. Er was veel
animo voor de gratis moestuin-zadenpakketten en bijenkasten. Het educatieve netwerk is verder uitgebreid, onder andere door het tekenen van een
partnerverklaring met Stichting Geopark Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek.
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3.1. De website
De website www.omgevingseducatie.nl/nmewijzer fungeert als centraal platform voor natuur, milieu- en erfgoededucatie in de regio Gooi en Vechtstreek.
Omgevingseducatie is initiatiefnemer, ontwikkelt en beheert de website. Scholen kunnen hier het aanbod vinden van bijna 40 organisaties en online inschrijven. De NME-wijzer is in 2020 geheel vernieuwd en er is een nieuwe brochure
opgezet en verspreid onder alle scholen in Gooi en Vechtstreek.
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Vier maal per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief over het actuele aanbod en organiseren we een inspiratiemiddag voor leerkrachten om onderdelen uit het aanbod te promoten bij het onderwijs. In 2020 konden we via de
landelijke organisatie GDO (gemeenten voor duurzame ontwikkeling) aan de
scholen in onze regio gratis moestuinzaden aanbieden. Veertien scholen uit
Hilversum, Muiderberg, Bussum, Ankeveen en Huizen hebben hier gebruik van
gemaakt. Ook was er een actie vanuit de provincie Noord-Holland waarbij we
gratis bijenkasten voor metselbijen beschikbaar konden stellen aan de basisscholen in de regio. Hier hebben ook 14 scholen (uit Bussum, Naarden, Hilversum, Huizen, Ankeveen en Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg)
gebruik van gemaakt en de bijenkast bij de schooltuin opgehangen.
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3. NME-wijzer

Tabel 1.
Deelname basisscholen activiteiten NME-wijzer Gooi en Vechtstreek 2020
Het aantal inschrijvingen was bij aanvang van het jaar vergelijkbaar met 2019.
Een groot deel is niet uitgevoerd vanwege de corona-schoolsluitingen in vooren najaar en de beperkte mogelijkheden daarna. Onderstaande tabel geeft
het aantal scholen weer dat daadwerkelijk aan activiteiten heeft deelgenomen.

Aantal websitebezoeken
Gemeente

Aantal schoollocaties

2020

2019

3.495

10.944

Aantal deelgenomen
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2020

2019

Hilversum

43

29

67%

31

67%

Huizen

13

4

31%

12

80%

Gooise Meren

23

12

48%

17

74%

Wijdemeren

13

8

62%

10

77%

Weesp

6

3

50%

5

83%

Blaricum-Laren

8

3

38%

5

63%

Totaal aantal deelnemende basisscholen

111

58

49%

80

74%

Aantal bereikte leerlingen

3.598

8.500

3.2 Omgevingstour voor leerkrachten
In september organiseerde het team een inspirerende leerkrachtenmiddag
voor een (in verband met de corona-maatregelen) beperkt aantal deelnemers. Leerkrachten uit de regio en pabo-docenten van de Marnix-academie
konden kennismaken met de educatieve mogelijkheden van natuur en landschap in Gooi en Vechtstreek: de heide, buitenplaatsen, bos- en poldergebieden. Na een introductie en een mini-excursie met de boswachter stapte iedereen op de fiets naar een locatie in de buurt.
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4. Projecten Cultureel Erfgoed

9

Met name in Hilversum heeft erfgoededucatie in 2020 een stimulans gekregen. Dankzij budget voor samenwerkingsplannen vanuit CMK regio Gooi en
Vechtstreek, een clusterproject in samenwerking met Dudok Architectuur
Centrum (DAC) en de cultuurcoachregeling waar wij in Hilversum gebruik van
konden maken. Deze projecten in Hilversum konden nog uitgevoerd worden
toen de scholen open waren. De jaarlijkse lokale erfgoedprojecten in de regio zoals project Trompenburgh en Vesting Naarden zijn in 2020 helaas niet
doorgegaan.

4.1 Clusterprojecten Erfgoed en architectuur Hilversum
In 2020 is een mooie samenwerking opgezet met
Dudok Architectuur Centrum. Twee lesprogramma’s voor de onder- en middenbouw zijn ontwikkeld. Centraal staat de architectuur van Dudok in
vergelijking met de eigen wijk of eigen school van
de kinderen. Deze projecten zijn gefinancierd door
gemeente Hilversum en het CMK II-project regio
Gooi en Vechtstreek. De ontwikkeling en uitvoering
van de lessen was mede mogelijk dankzij de samenwerking met de gidsen van het DAC.
Resultaat: Twee lesprogramma’s met een introductie, een game-based-buitenopdracht en verwerkingsopdracht in de klas. Twee scholen hebben
met 58 leerlingen deelgenomen aan deze pilotprogramma’s.
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Deze middag was nog een uitgestelde activiteit in verband met ons 25-jarig
jubileum. De organisatie was mede mogelijk door de medewerking van IVN
Gooi, Goois Natuurreservaat en de Meentboerderij en door de Prins Bernhard
Cultuurprijs Noord-Holland die wij ontvingen in 2018.

4.2 Cultuurcoach Hilversum
Voor de periode september-december 2020 ontvingen we een subsidie van
de gemeente Hilversum vanuit de landelijke cultuurcoachregeling. Eén van de
medewerkers is voor 16 uur per week aangesteld als cultuurcoach erfgoed en
ruimte. In samenwerking met Dudok Architectuurcentrum is gestart met het
voorbereiden van diverse activiteiten die voor het grootste deel worden uitgevoerd in 2021 en 2022.
1. Scholen stimuleren en inspireren om erfgoededucatie een vaste plek te
geven in het curriculum.
2. Scholen helpen bij het concreet en inhoudelijk invullen van thema architectuur en erfgoed in het lesprogramma.
3. Inwoners van Hilversum bekend en bewust maken van de waarde van hun
eigen ruimtelijke omgeving op gebied van landschap, inrichting, architectuur, monumenten en archeologie.
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4.3 Erfgoedateliers
De Violenschool in Hilversum wilde graag de ateliermiddagen invullen met
erfgoedthema’s in de eigen omgeving. De cultuurcoach heeft geholpen bij
het bedenken van de thema’s, lessen en excursies. De uitvoering kon worden
betaald vanuit een bijdrage die de school had ontvangen vanuit de regeling
Cultuureducatie Met Kwaliteit regio Gooi en Vechtstreek (CMK II). Dit concept
van erfgoedateliers hopen we in 2021 te kunnen verbreden naar andere gemeenten.
Resultaat: 2 series van 3 atelierlessen over de thema’s ‘De boerderij vroeger
en nu’ en ‘De molen’. Elke serie bestaat uit een excursie en een creatieve introductie en verwerking. Vijftig leerlingen hebben deelgenomen.

4.4 Hemelbestormers Naarden
Op verzoek van Grote Kerk Naarden is lesmateriaal samengesteld voor scholen om te gebruiken aansluitend aan een bezoek aan de Grote Kerk en de publiekssteiger die is geplaatst ten behoeve van de restauratie van het plafond.
Helaas hebben de schoolbezoeken in verband met de corona-beperkingen
niet plaats kunnen vinden.
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5.1 Regio
Het aanbod aan projecten natuur en duurzaamheid voor het onderwijs groeit
gestaag. Voor alle basisscholen in de regio zijn onder andere beschikbaar: het
programma Wonderwel (over techniek en duurzaamheid van de basisvoorzieningen in huis), Ontdek de Gooise Heide (een project van Goois Natuurreservaat), boerderij-educatie (een project van de samenwerkende melkveebedrijven in de regio), NatuurWijs (natuurbeleving) en de schoolactiviteiten
vanuit bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek (Natuurmonumenten). Ook
kunnen lesmaterialen worden geleend. Basisscholen uit Huizen, Hilversum,
Gooise Meren, Laren en Weesp hebben hier gebruik van gemaakt, maar in
2020 in beperkte aantallen. Naast het reguliere aanbod zijn scholen op maat
ondersteund bij de opzet van schoolbrede projecten en hebben we nieuwe
projecten opgezet in samenwerking met diverse organisaties en scholen.

5.2 Hilversum: Eco-Schools en wijkparticipatieprojecten
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In Hilversum werken we aan duurzame scholen met het internationale programma Eco-Schools als basis. Dit programma bestaat uit een zevenstappenplan en aandacht voor 10 thema’s voor een duurzame school. Omgevingseducatie begeleidt de scholen en is onderdeel van het landelijke Eco-Schools
netwerk. Aansluitend ondersteunen we alle scholen met lesmaterialen en
duurzame lessen. Ook worden buurtparticipatie- en zwerfafvallessen uitgevoerd in samenwerking met de GAD, SBS-Tomin en Urban Farming.
Bekijk hier het project Samen aan de slag, met de Sterrenschool:
https://youtu.be/wIr1z145oDQ
Verder ondersteunen we gezamenlijk scholen die bezig zijn met moestuinieren
door middel van moestuincoaches, zadenpakketten en lesboxen.
Activiteiten en resultaten
• Basisscholen, voortgezet onderwijs en het MBO-college namen deel aan
Eco-Schools. Omgevingseducatie begeleidt de eco-teams bij het doorlopen
van het stappenplan. In 2020 hebben drie scholen respectievelijk hun bronzen, zilveren en gouden certificaat behaald, ondanks het vele online onderwijs.
• Met de Dubbeldekker en de Sterrenschool is in het voorjaar en het najaar
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5 Projecten Natuur en Duurzaamheid

het project Samen aan de Slag uitgevoerd. Dit is een wijkparticipatieproject
in samenwerking met SBS/Tomin en Urban Farming.
• In oktober heeft wethouder Bart Heller (duurzaamheid) voorgelezen in het
kader van de voorleesactie op de landelijke dag van de duurzaamheid onderwijs.
• Op de Augustinusschool is schoolbreed het project Wonderwel uitgevoerd.
Keutels op de kinderboerderij, isolatieproefjes, het rioleringssysteem in de
wijk en een uitvinder in de klas: alle leerlingen gingen aan de slag met de
werking van hun huis vroeger, nu en duurzaam in de toekomst. Met medewerking van de gemeente Hilversum, kinderboerderij de Hertenkamp en de
Nederlandse Organisatie van Uitvinders.
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5.3 Kompas Op Groen
In Gooise Meren is op initiatief van de samenwerkende regionale energiecoöperaties (Energie Verbonden) een tentoonstelling ontwikkeld over de energietransitie. De opzet is gericht op het huishoudelijk energiegebruik en energiebesparing in Gooi en Vechtstreek van 1880-2030. De tentoonstelling bestaat
uit een deel voor volwassenen en een deel voor kinderen. Omgevingseducatie
is - vanuit de werkgroep onderwijs Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren
- gevraagd om een aansluitend educatief programma op te zetten, samen
met Uiten Creatieve Educatie, voor een pilot in de gemeente Gooise Meren.
Gezamenlijk is een educatief- en kunstprogramma opgezet en met de scholen
in de gemeente gecommuniceerd. Een eerste pilot kon succesvol worden georganiseerd in december. De leerkracht gaf zelf op school twee lessen, twee
schoolklassen bezochten de tentoonstelling in combinatie met een actief opdrachtcircuit. In een kunstles op school hebben de kinderen een ontwerp gemaakt voor hun eigen ideale energiezuinige gebouw. Alle ontwerpen bij elkaar
werden geëxposeerd waarbij de kinderen in kleine groepjes konden komen
kijken en van wethouder Geert-Jan Hendriks (onderwijs en jeugd) een certificaat Junior Energiecoach ontvingen.
In 2021 gaan meer scholen met dit programma aan de slag en worden de
mogelijkheden onderzocht om het programma in meer gemeenten in de regio
uit te zetten.
Activiteiten en resultaten: een opdrachtboekje en een opdrachtcircuit zijn
ontwikkeld in samenwerking met de lokale energiecoöperatie en vrijwillige
energiecoaches. In 2020 heeft een school uit Bussum aan dit pilotprogramma
deelgenomen met 57 leerlingen.
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De opening van Kompas Op Groen vond plaats in het stadhuis van Naarden.
GooiTV was aanwezig en de reportage is hier te bekijken:
https://youtu.be/cwcfoxB35eE?t=201

5.4 GAD-compostlessen
13

In samenwerking met de GAD hebben we in 2020 compostlessen ontwikkeld
en uitgevoerd. Voor groep 1-2 is er Superworm Wieke en voor groep 3-5 Compostpower. Bij beide lessen komt er een gastdocent in de klas die aandacht
besteedt aan het belang van het scheiden van afval, specifiek de ‘kracht van
gft’ en hoe hieruit compost ontstaat. De kleuters gaan daarna buiten op zoek
naar bodemdiertjes. De kinderen van groep 3-5 gaan in de klas aan de slag
met verschillende activiteiten: ze bekijken compostwormen van dichtbij, maken een eigen compostfabriekje en een wormenhotel.
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Foto: kompas op groen

Resultaat: een compleet lesprogramma met docentenhandleiding, compostwijzer, een filmpje, opdrachten en materialen. Deelname door 125 leerlingen
van scholen in Hilversum en Wijdemeren.

5.5 Gooise Meren: projecten voortgezet onderwijs
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Vanuit het programma Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren worden sinds
2019 samen met de middelbare scholen duurzame projecten opgezet. In 2020
heeft Omgevingseducatie technieklessen energie ontwikkeld en uitgevoerd
samen met de energiecoaches van WattNu op het Wellantcollege en de Vitusmavo. Deze waren onderdeel van samenwerkingsprojecten met de school,
Energiecoöperatie WattNu, Uiten Creatieve Educatie, Plastic Soup Foundation,
Gooise Meren Zwerfafvalvrij, Plastic Circle en Omgevingseducatie.
Resultaat: een enthousiast educatienetwerk in Gooise Meren voor voortgezet onderwijs. Aan deze brede duurzame projectdagen hebben 200 leerlingen
deelgenomen.
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5.6 Wijdemeren: afval-educatie
Op verzoek van gemeente Wijdemeren is een menukaart samengesteld van
lessen over afval, hergebruik en recycling. In schooljaar 2019-2020 zijn lessen
uitgevoerd door de Wonderwel-uitvinder in de klas, de Plastic Soup Foundation, de GAD- Afvalcoach en de GAD-compostjuf.
Resultaat: 7 leerlinggroepen (circa 200 leerlingen) hebben lessen gevolgd.
Van 11 groepen zijn de lessen i.v.m. corona uitgesteld.
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6. Diverse projecten en activiteiten
Omgevingseducatie ondersteunt individuele scholen, fungeert als coördinator
voor schoolprojecten en participeert in verschillende netwerken.
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6.1 Projecten
• In Hilversum ondersteunen we het onderwijs via educatieve projecten.
Daarnaast is er de centrale website www.educatiefhilversum.nl waar de
thema’s Duurzaam, Groen & Gezond, Erfgoed en Veilig Verkeer centraal
worden gecommuniceerd naar het onderwijs. In het kader van Veilig Naar
School is in najaar 2020 een reflectorles opgezet, en met twee basisscholen
uitgevoerd. Deze les wordt in 2021 breder uitgezet.
• In 2020 heeft Omgevingseducatie het Goois Natuurreservaat ondersteund
bij het opstellen van een educatievisie en educatieplan.
• Jaarlijks ondersteunt Omgevingseducatie de Vrienden van het Gooi bij het
werven van scholen voor de Edwin Klomp Natuurprijsvraag. In 2020 heeft
de van Hasseltschool uit Hilversum deze prijs ontvangen en heeft hiermee
het schoolplein een stuk groener kunnen maken.
• Op 24 juni 2020 tekende Omgevingseducatie een partnerverklaring met
Stichting i.o. Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Deze organisatie zet zich in
om dit gebied voor te dragen voor de status van Unesco Geopark.
Het doel van een Geopark is het geven van bekendheid aan en veiligstellen
van geologische en aardkundige waarden en cultuurhistorische ontwikkelingen. Samen met andere educatieve organisaties in het Gooi en op de
Heuvelrug gaan we bekijken hoe we dit initiatief kunnen ondersteunen.

6.2 Netwerk en activiteiten
• Omgevingseducatie neemt deel aan de Werkgroep Onderwijs van de beweging Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Vanuit deze werkgroep
worden projecten opgezet voor het onderwijs in Bussum, Naarden en
Muiden.
• Op 2 februari 2020 heeft Omgevingseducatie een presentatie gehouden
op de landelijke dag van Boerderij-Educatie Nederland in Dronten over het
educatieve lesmateriaal van Zuivel NL dat beschikbaar is voor boerderijen
die scholen ontvangen.
• Het bestuur van Omgevingseducatie is vertegenwoordigd in de deelnemersraad van de stichting Tussen Vecht en Eem.
• Omgevingseducatie neemt deel aan de leerkringen van het NME-netwerk
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van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en neemt deel aan
een leidinggevenden-overleg van NME-diensten in Noord-Holland.
• We werken met zes organisaties vanuit de Infoschuur ’t Gooi als gezamenlijke ruimte (Vrienden van het Gooi, AWN Naerdincklant, KNNV Gooi,
Vogelwerkgroep Gooi, Goois Natuurreservaat, IVN Gooi e.o.).
Tweemaal per jaar wordt vergaderd en afgestemd m.b.t. activiteiten.
• De cultuurcoach van Omgevingseducatie neemt deel aan de netwerkactviteiten met de andere cultuurcoaches in Hilversum.
• De medewerkers hebben verschillende kennissessies bijgewoond: over
algemene ontwikkelingen in het werkveld zoals rond vernieuwing van de
onderwijsdoelen via curriculum.nu en over duurzame inzet van digitaal lesmateriaal. Maar ook over inhoudelijke thema’s zoals biodiversiteit in de
stedelijke omgeving. Deze kennissessies werden georganiseerd vanuit
Kennisnet en de Coöperatie Leren voor Morgen.

7. Partners en financiers
De samenwerking en het netwerk in de regio is de kracht van onze organisatie.
Daarom willen we graag alle organisaties, bedrijven en gemeenten bedanken
die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de NME-wijzer en de onderwijsprojecten door het beschikbaar stellen van tijd, ruimte, menskracht of
financiën.
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Tabel 3: Projecten 2020
Project

Gefinancierd door

NME-wijzer:
organisatienetwerk, website,
schoolprojecten en uitleen
van materialen

Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp,
schoolbijdragen, aanbiedende organisaties

Kompas Op Groen
energie-educatie

Gemeenten

Derden

Totaal

13.300

450

13.750

WattNu

0

8.300

8.300

CMK regio G&V

Schoolbijdrage (vanuit
subsidieregeling)

0

850

850

Lokale erfgoedprojecten

Grote Kerk Naarden

0

564

564

Clusterprojecten
cultuureducatie Hilversum

Gemeente Hilversum

10.250

0

10.250

Cultuurcoach Hilversum

Gemeente Hilversum

5.700

0

5.700

NME Gooise Meren-duurzame
VO-projecten

Initiatievenfonds
Gooise Meren

0

6.200

6.200

NME Wijdemeren
-afvaleducatie

Gemeente Wijdemeren

1.301

0

1.301

NME Hilversum

Gemeente Hilversum

23.137

0

23.137

Boerderij-educatie

Werkgroep Boerderij-educatie Gooi en
Vechtstreek

2.064

0

2.064

Participatie in de Openbare
Ruimte

Gemeente Hilversum

11.600

0

11.600

Duurzaam Onderwijs
Gooi en Vecht

Regio Gooi en Vechtstreek

12.025

0

12.025

GNR-educatieplan en
schaapskooi-educatie

Goois Natuurreservaat

0

8.933

8.933

Verkeer en educatiewebsite

Gemeente Hilversum

3.246

0

3.246

Natuurwijs

Vrienden van het Gooi,
Rabobank

2.296

5.000

7.296

Compostlessen

GAD

0

2.438

2.438

84.919

32.735

117.654

TOTAAL
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Stichting Omgevingseducatie werd in 1994 opgericht als netwerk voor omgevingsonderwijs, samen met het onderwijs, erfgoedinstellingen en organisaties
voor natuur en milieu in Gooi en Vechtstreek. In de eerste tien jaar stond
vooral cultureel erfgoed centraal in de onderwijsprojecten. Daarna breidde
de onderwerpen zich uit tot een breed palet van samenwerkingsprojecten
over natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid. De organisatie is als onderwijsspecialist doorgegroeid tot educatieve partner van gemeenten en organisaties in de regio en is sinds 2009 coördinator van het regionale platform
voor natuur, milieu- en erfgoededucatie (NME-wijzer Gooi en Vechtstreek).
Onze stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status kent een publicatieplicht om
inzicht te geven in de stichting. Alle benodigde informatie is te vinden op onze
website.
Het team bestaat uit drie medewerkers (ca. 1 fte) met daaromheen een
flexibele pool van freelancers die vooral als gastdocent werken. Het bestuur
kwam in 2020 zesmaal bij elkaar.
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Medewerkers
Maya Heinsbroek - Sandra van Breemen - Rhodé Hoorn
Gastdocenten/partners
Joost Bennekers - Gijs van de Laar – Ilse Vlaming - Petra Olgers - Maaike
Uitenbroek
Bestuur
Hans Hoes, voorzitter (voormalig bestuurslid Vereniging Vrienden van het
Gooi)
Ad van der Wiel, penningmeester (oud-bestuurder Alberdingk Thijm Scholen)
Eva Schild-Schofaerts, secretaris (oud-redactielid tijdschrift Stichting Tussen
Vecht en Eem)
Maria Boersen, bestuurslid (voormalig coördinator en docent HBO/PABO,
bestuurslid en redactielid Stichting Tussen Vecht en Eem en Stichting Stad en
Lande van Gooiland)
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8. Organisatie

Jaap Vlaanderen, bestuurslid (communicatie en vrijwilligers Goois Natuurreservaat)
Sander Koopman, bestuurslid (voorzitter Archeologische Werkgemeenschap
Naerdincklant)
Thijn Westermann, bestuurslid (Stichting Groen Muiderberg)
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Fotografie
Voorpagina: Regionale inspiratiemiddag voor leerkrachten (Omgevingseducatie)
P6: Project Wonderwel, waar gaat ons afvalwater naar toe? (Margot Brakel
fotografie)
P9: Regionale inspiratiemiddag voor leerkrachten: landgoed Gooilust / Architectuurproject met game-based-opdrachten via Seppo (Omgevingseducatie)
P13: Tentoonstelling Kompas Op Groen (Andrea Bartosova) / Compostlessen
(Omgevingseducatie)
P14: Opdracht Energiebesparing (Omgevingseducatie)
P15: Project ‘Wellant verduurzaamt’ in Naarden (Omgevingseducatie)
P17: Project ‘Samen aan de slag’ (Margot Brakel fotografie)
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