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= natuur

= duurzaamheid
= erfgoed
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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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Omgevingseducatie 1994-2019
Sinds 1994 faciliteert onze stichting het onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze missie is de scholen te ontzorgen op de domeinen Natuur, Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed. Het gaat dan om stenen en groen (met als
voorbeelden educatieve projecten over Buitenplaats Trompenburgh, Naarden
Vesting, de Erfgooiers of natuur in de regio), maar ook over duurzame thema’s
zoals afval, energie en duurzaam ondernemen. Daarnaast fungeren we als
makelaar en coördinator via de regionale NME-wijzer
(www.nmegooivechtstreek.nl).
In november 2019 hebben we het 25-jarig bestaan van de stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek gevierd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Landgoed Hoorneboeg. Hier waren onze netwerk- en partnerorganisaties, (free-lance) medewerkers, comité van aanbeveling en gemeentelijke
contactpersonen bij uitgenodigd. Die dag heeft ook Gerdis Michielse de voorzittershamer overgedragen en afscheid genomen van het bestuur. Wij danken
haar voor haar enorme inzet en de mijlpalen waar zij aan heeft bijgedragen in
de 10 jaren van haar voorzitterschap!
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In alle projecten is de samenwerking met andere partijen in de regio de grote
meerwaarde waardoor we een groot bereik kunnen realiseren en de scholen
kunnen koppelen met het maatschappelijk veld in hun eigen omgeving. Van
de lokale toneelvereniging tot de afvalstoffendienst, het rioolbedrijf, de molen
en het natuurbeheer. Met actuele en relevante lesprogramma’s bouwen we
continu aan een steeds groter netwerk van organisaties en scholen. Ons doel
is een educatief aanbod in de regio dat aansluit bij de onderwijsdoelen en bijdraagt aan kennis, vaardigheden én maatschappelijke bewustwording bij de
leerlingen. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs is onze doelgroep.
Daarbij staat maatwerk per school centraal alsmede zoveel mogelijk gebruik
maken van de moderne sociale media. De komende jaren wordt ons volledige
programma daarop aangepast.
Rest mij iedereen die het afgelopen jaar heeft meegewerkt aan ons werk op
welke wijze dan ook zoals gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen de
regio te bedanken voor hun inzet.
Hans Hoes
Voorzitter
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1. Voorwoord

2. Samenvatting
In 2019 vierde Omgevingseducatie het 25-jarig bestaan! We organiseerden
een bijeenkomst met buitenprogramma voor het netwerk van organisaties op
landgoed Hoorneboeg en daar presenteerden we een vernieuwde huisstijl met
nieuw logo. De Minister Calsschool uit Naarden ontving de ‘Omgevingseducatie In-Het-Zonnetje-prijs‘.
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Dit jaar heeft 67% van de basisscholen in Gooi en Vechtstreek via de NME-wijzer ingeschreven op activiteiten van de diverse aanbieders in de regio zoals
Natuurmonumenten, Boerderij-educatie en de GAD. Met de bijna 400 schoolklassen die zich hebben ingeschreven voor de diverse activiteiten zijn meer
dan 8.500 leerlingen in de regio bezig geweest met natuur, duurzaamheid en
erfgoed in hun eigen omgeving. Met drie middelbare scholen organiseren we
jaarlijks projecten op het gebied van natuur en duurzaamheid en daar hebben
in totaal 180 leerlingen aan deelgenomen.
Er zijn dit jaar ook nieuwe projecten opgezet of doorontwikkeld. Samen met
het Goois Natuurreservaat en een groep IVN-vrijwilligers is ‘Ontdek de Gooise
heide’ ontwikkeld. Een interactief programma op de Blaricummerheide waarbij de kinderen in groepjes via een smartphone opdrachten uitvoeren over
natuur, landschap, geologie en cultuurhistorie van de heide en de schaapskooi. In maart was de kick-off van Natuurwijs, een landelijk concept, dat we
met steun van de Vrienden van het Gooi naar onze regio hebben gehaald. De
natuur beleven in een natuurgebied of park in de schoolomgeving staat hier
centraal.
Met financiële steun vanuit de regionale energietransitie hebben we verder
gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van het programma Wonderwel
Gooi en Vechtstreek. Dit is een schoolbrede leerlijn gericht op duurzaamheid
en techniek met als uitgangspunt de verwondering over de werking van onze
basisvoorzieningen. Hoe werkt ons huis? Wie zorgt voor onze elektriciteit, ons
riool en waar komt ons eten vandaan? Via het internationale programma
Eco-schools werken scholen in Hilversum aan een duurzame school. Een ecoteam van kinderen, leerkrachten/docenten en ouders onderzoekt de school,
bedenkt verbeteracties en voert die uit. Met de GAD is de samenwerking uitgebreid: naast de afvalcoach-lessen zijn ook compostlessen ontwikkeld voor de
jongste leerlingen. Op erfgoedgebied tenslotte hebben scholen gewerkt met
lesprogramma’s over de erfgooiers, vesting Naarden, buitenplaats Trompenburgh en de geschiedenis van Gooise Meren.
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Bekijk hier het complete beeldoverzicht van 25 jaar Omgevingseducatie

4. Onderwijsprojecten
4.1. Cultureel erfgoed
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Ieder schooljaar werken scholen aan diverse erfgoedprojecten. Dit jaar was
vesting Naarden weer het toneel voor het project over de Middeleeuwen. Bij
de waterpomp, het weeshuis en de Utrechtse Poort speelden de kinderen van
de Calsschool scenes die in Naarden gebeurd zouden kunnen zijn. Het verhaal
van Joris, een jongen uit Naarden in die tijd, staat centraal. In 's-Graveland
dompelden leerlingen zich onder in buitenplaats Trompenburgh. Dankzij de
enorme inzet van toneelvereniging DSO én de betrokken leerkrachten hebben
de kinderen van de drie Kortenhoefse scholen ieder jaar weer een onvergetelijke ochtend. In Bussum is een nieuwe versie van het geschiedenisproject
Gooise Meren uitgetest. Aan de hand van een introductieles, werkbladen en
bronnenkaarten vergelijken de leerlingen vroeger en nu in Naarden, Bussum
en Muiden: het landschap, bijzondere mensen, vervoer en gebouwen. In Laren
en Huizen hebben scholen gewerkt met het Erfgooiers-lesprogramma. Dit bestaat uit een gastles en een opdrachtcircuit in samenwerking met SOLL en de
molen in Laren.
Dankzij een donatie van de Lakeland Foundation konden we dit jaar nieuwe
materialen aanschaffen. Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft bijgedragen aan de realisatie van de erfgooierslessen.
Activiteiten en resultaten in 2019
• Kortenhoef: organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van het Trompenburgh-project (3 scholen)
• Naarden: verzorgen van toneelkleding en attributen bij project Vestingstad
Naarden (1 school)
• Huizen en Laren: Erfgooiers in het Gooi: werving en begeleiding van de uitvoering (2 scholen).
• Gooise Meren: geschiedenisproject Bussum, Naarden, Muiden (1 school)

Bekijk hier het overzicht van het Erfgooiersproject
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De basisvoorzieningen in huis zijn een rijke bron voor vragen om met leerlingen te bedenken. Waar komt ons voedsel vandaan? Wie zorgt voor de elektriciteit of schoon drinkwater? Hoe ging het vroeger, hoe gaat het nu en zal het
gaan in de toekomst? In het lesprogramma Wonderwel Gooi en Vechtstreek
zijn deze vragen startpunt voor zeven thema’s. Ieder thema bestaat uit basislessen in de klas, een onderzoek of ontwerp, een techniekmiddag op school,
een thuisopdracht, een excursie of gastles naar/met een organisatie uit de
eigen omgeving en een onderdeel geschiedenis.
Activiteiten en resultaten 2019
Twaalf klassen van basisscholen uit Huizen, Naarden en Hilversum hebben
gewerkt met de Wonderwel-programma’s. Omgevingseducatie verzorgd het
overleg en de afstemming met de school, maakt de afspraken met de gastdocenten en verzorgt de lesmaterialen. De lessen kwamen tot stand met medewerking van: Teeuwissen rioolreiniging Huizen (gastlessen), College De Brink
(technieklessen) en de Nederlandse Orde van Uitvinders (gastlessen).
Bekijk hier het overzicht van het Wonderwel-programma
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4.2. Wonderwel Gooi en Vechtstreek
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4.3. Boerderij-educatie
Een groep van tien boerenbedrijven, LTO Noord,
de Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei en
Omgevingseducatie werken samen in de werkgroep Boerderij-educatie Gooi en Vechtstreek. De
boerderijen ontvangen scholen uit de regio met
een rondleiding en een actief en belevend lesprogramma voedselproductie, het landschap, duurzaamheid, de bodem, de dieren en het werk op de
boerderij. Omgevingseducatie verzorgt het lesmateriaal op de boerderij, werving van de scholen en
afstemming met de werkgroep.
Activiteiten en resultaten 2019
In 2019 hebben 84 schoolklassen uit Huizen, Hilversum, Weesp, Gooise Meren en Wijdemeren een
educatieprogramma gevolgd. Ook heeft Omgevingseducatie dit jaar nieuw lesmateriaal samengesteld voor de groepen 3-4 en 5-6 op verzoek van
ZuivelNL die deze lesmaterialen beschikbaar stelt
aan educatieboerderijen in heel Nederland.
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In Hilversum ondersteunen we het onderwijs via educatieve projecten over
Duurzaam, Groen & Gezond, Erfgoed en Veilig Verkeer. Deze worden centraal
gecommuniceerd via de website www.educatiefhilversum.nl.
Duurzaam: Het programma Eco-Schools vormt hier de basis. In Hilversum
wordt dit georganiseerd in afstemming met de gemeente, Omgevingseducatie, Energiecoöperatie Hilverzon, GGD Gooi en Vechtstreek en Eco-Schools Nederland. Omgevingseducatie verzorgt de schoolbegeleiding met begeleiders
die daarvoor een training hebben gehad van Eco-Schools Nederland. Daarnaast verzorgen we de inhoudelijke invulling van duurzame thema’s op school
door het uitlenen van lesmaterialen, het geven van advies en gastlessen op
aanvraag en projecten in samenwerking met organisaties en lokale initiatieven. We werken ook samen met het platform Hilversum100 en koppelen initiatieven die daar uit voortkomen met het onderwijs.
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Groen en Gezond: In samenwerking met de GAD, SBS-Tomin en Urban Farming 035 worden buurt- en zwerfafval-lessen uitgevoerd. Er wordt waar mogelijk aangesloten bij de Gezonde School-aanpak van de GGD Gooi en Vechtstreek en het schoolmoestuinproject van Urban Farming 035.
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4.4. Projecten in Hilversum

Erfgoed: De erfgoedleerlijn Hilversum en project ’Erfgooiers, boeren in het
Gooi’.
Veilig verkeer: Informatie, documenten en downloads voor de scholen over
verkeerseducatie en het verkeersexamen. Aanmeldpunt voor het praktisch
verkeersexamen Hilversum.
Activiteiten en resultaten 2019
Basisscholen, voortgezet onderwijs en het MBO-college namen deel aan
Eco-Schools. In 2019 zijn twee scholen nieuw gestart, heeft een school het
zilveren- en een school het bronzen Eco-Schools-certificaat behaald. Een
zwerfafval-flyer is gemaakt en verspreid onder alle basisscholen en er zijn
zwerfval-opruimacties uitgevoerd.
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Veertien basisscholen, drie scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO-college Hilversum hebben gebruik gemaakt van het duurzaamheidsaanbod in
Hilversum: Eco-Schools, themamaterialen, projecten en gastlessen.
Acht basisscholen hebben gebruik gemaakt van de verkeersexamenroute
Hilversum.
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Projectoverzicht Hilversum
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In opdracht van het Goois Natuurreservaat is het interactieve leer- en belevingsprogramma ‘Ontdek de Gooise heide’ ontwikkeld. Dit programma voor
groep 7 gaat over het ontstaan, het gebruik van de heide vroeger en nu, de
planten, schapen en andere dieren die er leven. In het gebied rond de schaapskooi op de Blaricummerheide gaan de kinderen in groepjes met hun smartphone aan de slag met opdrachten als ‘Op het spoor’, ‘Eten of gegeten worden’,
‘De mestfabriek’ en ‘Heidespotters’. IVN-Natuurgidsen zijn ter plaatse aanwezig en helpen waar nodig. Terug in de klas bespreken de kinderen hun resultaten en maken ze een heidejournaal waarin ze de kijker vertellen waarom de
heide zo bijzonder is. De buitenactiviteiten zijn opgenomen in een online game-based leeromgeving, gebaseerd op onderzoekend en ontdekkend leren.
De manier waarop de opdrachten zijn opgezet zorgt ervoor dat de kinderen
geprikkeld worden om de heide eens op een andere manier te bekijken en hier
creatief over na te denken!
Activiteiten en resultaten 2019
In 2019 is deze les uitgetest met zes klassen uit Hilversum, Huizen, Laren en
Eemnes.
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4.5. Ontdek de Gooise heide

4.6. NatuurWijs
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Sinds 2019 is het voor basisscholen in het Gooi mogelijk om via NatuurWijs bosuitjes aan te vragen.
Omgevingseducatie heeft zich ingezet om Natuurwijs naar de regio te halen. De Vrienden van het
Gooi ondersteunen dit programma, waardoor de
drempel voor scholen om mee te doen wat lager
wordt.
NatuurWijs is een landelijk concept waarbij een
NatuurWijzer een groep kinderen mee naar buiten
neemt om de natuur te beleven in een natuurgebied of park dicht bij school. Natuurbeleving zorgt
voor betrokkenheid bij je eigen omgeving. Als je je
verbonden voelt met de natuur om je heen, zul je er
ook beter voor zorgen. En dat bereik je niet alleen
uit een boek of van het digibord!
In 2020 zetten we dit programma door en kunnen
scholen zich, wederom tegen gereduceerd tarief,
inschrijven. Aanmelden kan via de NME-wijzer van
Omgevingseducatie.
Activiteiten en resultaten 2019
In 2019 zijn 35 klassen met in totaal 1049 kinderen
uit het Gooi de natuur ingetrokken om de natuur te
beleven. Ook kwamen ouders mee als begeleiders
die zo ook eens met een andere blik kijken naar de
natuur in de buurt. De schoolklassen kwamen uit
Huizen, Hilversum, Bussum, Nederhorst den Berg,
Kortenhoef en Weesp.
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Omgevingseducatie ondersteunt individuele scholen, fungeert als coördinator
voor schoolprojecten en participeert in verschillende netwerken.
Schoolprojecten:
• Ontwikkeling van lesmateriaal in samenwerking met de GAD bij de lessen
van de afvalcoach in aansluiting op het gescheiden ophalen van afval op
scholen. In 2019 hebben we ook compostlessen ontwikkeld voor de groepen
1-2 en 3-4. De uitvoering daarvan vindt plaats in 2020.
• Coördinatie en uitvoering van creatieve Fairtrade-lessen i.s.m. de fairtradewerkgroep Gooise Meren en de Wereldwinkel Bussum
• Coördinatie en begeleiding van natuurbrugexcursies voor 100 leerlingen
voortgezet onderwijs uit Bussum en Baarn i.s.m. Goois Natuurreservaat
• Organisatie van het project Duurzaam Ondernemen voor 150 leerlingen
met het Vituscollege en het Willem de Zwijgercollege in Bussum i.s.m. een
pool van 20 bedrijven en organisaties
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Netwerk- en ondersteuningsactiviteiten:
• Omgevingseducatie neemt deel aan de Werkgroep Onderwijs van de
beweging Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Vanuit deze werkgroep
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4.7. Diverse projecten en activiteiten

•
•

•
•
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•

worden projecten opgezet voor het onderwijs in Bussum, Naarden en
Muiden.
We zijn partnerorganisatie van Hilversum 100 en waren aanwezig op de
Dag van de Duurzaamheid in Hilversum
Omgevingseducatie volgt de ontwikkelingen van het project Cultuureducatie met Kwaliteit Gooi en Vechtstreek (CMK) en neemt deel aan bijeenkomsten en trainingen.
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
van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en neemt deel aan
een leidinggevendenoverleg van NME-diensten in Noord-Holland.
Infoschuur ’t Gooi is sinds 2013 voor ons, samen met nog zes andere organisaties, een gezamenlijke vergader-, archief- en cursusruimte en startpunt
van excursies (Vrienden van het Gooi, AWN Naerdincklant, KNNV Gooi,
Vogelwerkgroep Gooi, Goois Natuurreservaat, IVN Gooi e.o.). In september
2019 hebben we met elkaar weer een nieuwe gebruikersovereenkomst
ondertekend. Voor alle organisaties is de samenwerking bijzonder waardevol en een toegevoegde waarde voor ieders activiteiten.
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De NME-wijzer (www.nmegooivechtstreek.nl) is de centrale onderwijswebsite
en 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 ca. 40 organisaties en online
inschrijven.
Jaarlijks versturen we mailings over het actuele aanbod en organiseren we
een NME-leerkrachtenmiddag om onderdelen uit het aanbod te promoten bij
het onderwijs. In 2019 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.
Activiteiten en resultaten
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De website
In 2019 is het aantal bezoekers gedaald: gemiddeld 912 bezoekers per maand
(2018: 1526 bezoekers per maand; 2017: 1272 bezoekers per maand. Het aantal
basisscholen uit de regio dat gebruik heeft gemaakt van het aanbod is echter
gestegen: 80 scholen in 2019 ten opzichte van 73 scholen in 2018, 72 in 2017.

Tabel 1. Aantal scholen per gemeente dat in 2019 gebruik heeft gemaakt van het aanbod aan activiteiten natuur, milieu- en erfgoededucatie via de NME-wijzer.

Gemeente

Aantal scholen

% van het totaal aantal scholen
in de gemeente

17

68%

Huizen

12

75%

Weesp

5

83%

Hilversum

31

78%

Wijdemeren

10

83%

Laren en Blaricum

5

50%

Gooise Meren

80
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5. De NME-wijzer: natuur, milieu- en erfgoededucatie
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Ieder jaar in september organiseren wij een inspiratiemiddag om scholen te
laten kennismaken met een selectie uit het regionale aanbod. Dit keer stond
het lesprogramma Wonderwel centraal en 22 leerkrachten uit de hele regio
hadden zich aangemeld om in De Groene Afslag inspiratie op te komen doen.
Ook de organisaties die gastlessen verzorgen in dit programma waren aanwezig, zoals de GAD, de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) en Teeuwissen Rioolreiniging.
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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. Het volledige financieel jaarverslag wordt gepubliceerd via de
website.
Tabel 2: Projecten en financiers 2019
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Project

projectperiode

Gefinancierd
door

Gemeenten

Organisaties,
fondsen,
scholen

Totaal

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

2.019

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

13.300

1.410

14.710

Erfgoedprojecten

2.019

Stichting Stad en
Lande van Gooiland,
Lakeland Foundation,
Geopark

0

1.640

1.640

CMK-bijeenkomst

2019

Cultuureducatie Met
Kwaliteit

0

100

100

NME Hilvesum

20182020

Gemeente Hilversum

20.519

0

20.519

Boerderij-educatie

2019

Zuivel NL, gemeenten,
Boerderij-educatie
Nederland

7.400

2.250

9.650

Pilotprojecten
Participatie

20182019

Gemeente Hilversum

7.230

0

7.230

Duurzaam Onderwijs Gooi en vecht

20172020

Regio Gooi en Vechtstreek

12.589

0

12.589

GNR-Ontdek de
Gooise Heide

20192020

Goois Natuurreservaat

0

5.360

5.360

Website educatief
Hilversum

20182020

Gemeente Hilversum

4.609

0

4.609

Natuurwijs

20192022

Vrienden van het Gooi

0

5.000

5.000

Ondersteuning
Natuurwachtprijs

2019

Vrienden van het Gooi

0

750

750

GAD-compostlessen

20192020

GAD

0

5.300

5.300

65.647

21.810

87.457

TOTAAL
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6. Projecten, partners en financiers

7. Organisatie
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. Waar in de eerste tien jaar
vooral cultureel erfgoed centraal stond in de onderwijsprojecten, breidde de
onderwerpen zich daarna uit tot een breed palet van samenwerkingsprojecten rond natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid. De organisatie is
als onderwijsspecialist doorgegroeid tot educatieve partner van verschillende
regiogemeenten en organisaties en is sinds 2009 coördinator van het regionale platform voor natuur, milieu- en erfgoededucatie (NME-wijzer Gooi en
Vechtstreek).
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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 met daaromheen een flexibele pool
van freelancers, zzp-ers en vrijwilligers die vooral als gastdocent werken. Het
bestuur kwam in 2019 zes maal bij elkaar.
Medewerkers
Maya Heinsbroek - Sandra van Breemen - Rhodé Hoorn
Gastdocenten
Joost Bennekers - Gijs van de Laar – Ilse Vlaming - Monique van Bussel Elfie Bakker - Truus Houwers - Petra Olgers - Ria van Dijk - Michiel Korthals
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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 (oud-coördinator en docent HBO/Pabo,
oud-bestuurslid Stichting Tussen Vecht en Eem, redactielid tijdschrift Tussen
Vecht en Eem, bestuurslid Stichting Stad en Lande van Gooiland)
Hans Hoes, bestuurslid (voormalig bestuurslid Vereniging Vrienden van het
Gooi)
Jaap Vlaanderen, bestuurslid (coördinator Vrijwilligerswerk en Educatie
Goois Natuurreservaat)
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Sander Koopman, bestuurslid (voorzitter Archeologische Werkgemeenschap
Naerdincklant)
Thijn Westermann, bestuurslid (Stichting Groen Muiderberg)
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Bestuur
Gerdis Michielse-Oud, voorzitter (G’Oud Consult voor Kwaliteitsmanagement
en Duurzaamheid)
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