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Doelen Omgevingseducatie

Voor alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek werkt Omgevingseducatie aan:

- Een platform voor het onderwijs in de regio door het samenbrengen van het 

educatieve aanbod op het gebied van natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid. 

- Projectmatig ondersteunen van scholen, organisaties en gemeenten d.m.v. 

lesmaterialen en onderwijsprogramma’s in samenwerking met partners in de regio.

In 2020 is de website www.omgevingseducatie.nl met het educatieve aanbod 

geheel vernieuwd en in september is een ‘Omgevingstour’ georganiseerd om 

leerkrachten kennis te laten maken met de mogelijkheden voor natuur, milieu-

en erfgoededucatie in hun eigen omgeving. Bekijk hier het filmpje. Een nieuwe 

brochure is uitgegeven.
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http://www.omgevingseducatie.nl/
https://youtu.be/fsEsIoRMMwo


DUURZAAMHEID

• Kompas Op Groen

• Gooise Meren VO-projecten

• Hilversum / Eco-Schools

• Participatie in de openbare ruimte

• Leerlijn duurzaamheid en techniek: Wonderwel

• GAD Compostlessen

Projecten 2020

ALGEMEEN

• Scholentour

• NME-wijzer

ERFGOED

• Hemelbestormers

• Pilot erfgoed en architectuur 

• Ateliers

• Cultuurcoach Hilversum



Omgevingstour basisonderwijs (leerkrachten)
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Schooldeelname

Het educatieve aanbod voor natuur, milieu- en erfgoededucatie staat in 

de regionale NME-wijzer www.omgevingseducatie.nl/nmewijzer. 

Scholen melden zich hier online aan voor deelname aan lessen, 

projecten en excursies. Vanwege de coronasluiting van de scholen in 

het voorjaar en december 2020 was er dit jaar een groot verschil 

tussen ingeplande en daadwerkelijke deelname. 

In 2020 hebben 63 basisscholen (55%) en 2 scholen voor voortgezet 

onderwijs in Gooi en Vechtstreek gebruik gemaakt van het aanbod en 

de speciale projecten.
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Erfgoed
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Bouw je eigen ideale school in 
3D (pilotproject Avonturijn)



Hemelbestormers

‘Ontdek de schatten van de Grote Kerk Naarden’

Opzet verwerkingsles in aansluiting op de 

schoolexcursies i.o.v. Grote Kerk Naarden
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Pilotprojecten erfgoed- en architectuur Hilversum

Ontdek de architectuur 

van je eigen school en je 

eigen wijk en vergelijk met 

de architectuur van 

Dudok.

Doelgroep: basisonderwijs 

groep 4 en 5
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Ateliers basisonderwijs
• Een kijkje in de Bloemenbuurt (groep. 1-3)

• De Boerderij (groep 1-3)

• De Molen (groep 4-8)
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Cultuurcoach Hilversum 

2020-2022

1) Opzet publiekscursus ‘Ontdek je 

omgeving’ in samenwerking met het Dudok 

Architectuurcentrum

2) Advies, organisatie en uitvoering 

architectuurlessen

4) Schoolbrede Dudok- en erfgoedprojecten
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Natuur en 
Duurzaamheid
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14-1-2020: startmoment Eco-Schools J. van Rijckenborghschool



Kompas Op Groen 

in Gooise Meren
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NME Gooise Meren

VO-projecten Energie

Wellantcollege en Vitusmavo Naarden 

I.s.m. Energiecoöperatie WattNu
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NME Hilversum

a) Eco-Schools

b) Projecten en gastlessen



Hilversum - Participatie in de openbare ruimte –

Scholenproject Samen aan de slag 
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Regiobreed: Wonderwel
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Leerlijn Duurzaamheidseducatie voor groep 1-8 in 

combinatie met techniek.

Groep 6: waar gaat ons afvalwater naar toe?
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Wonderwel, groep 1-2: Thuis heb je een WC, 
hoe gaat dat met de dieren op de 
kinderboerderij?



Compostlessen
Ontwikkeling en uitvoering van 2 lesprogramma’s voor de onderbouw 

basisonderwijs i.o.v. de GAD
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Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Postbus 133  1400 AC Bussum  info@omgevingseducatie.nl omgevingseducatie.nl


