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Samenvatting
NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en beleving. Deze excursies dragen bij aan de ontwikkeling van de
gedragscomponent ‘zorg dragen voor je omgeving’. Dit gebeurt pas echt, als leerlingen de theorie aan de praktijk kunnen binden. Door de financiële
ondersteuning van gemeente Nijmegen en de inzet van meer dan 50 betrokken instellingen en burgerinitiatieven krijgen leerlingen uit het Nijmeegse
onderwijsveld deze benodigde kennis en praktijkervaringen in hun eigen (school)omgeving. In 2016 hebben minimaal 20.498 leerlingen van het
basisonderwijs aan 816 NME activiteiten meegedaan en 196 leerlingen van het voorgezet onderwijs aan 10 activiteiten. De basisschoolleerlingen kwamen
uit 38 verschillende onderwijsinstellingen, plus 8 sublocaties. Met deze resultaten voldoet het NME-veld aan de jaarlijkse doelstelling.
Bovenop het jaarlijkse aanbod organiseerde De Bastei in 2016 samen met gemeente Nijmegen twee extra projecten voor het Nijmeegse onderwijs: de special
‘Plastic Soup’ en het ‘Groene Voetstappen project’. Die laatste is een jaarlijks terugkerend project, waaraan dit jaar 6 scholen meedoen met in totaal 1750
leerlingen.
Naast de dagelijkse begeleiding bij de uitvoering van NME programma’s, spelen de grootste ontwikkelingen zich achter de schermen af, om ook in de
toekomst het onderwijsveld met boeiende NME materialen te faciliteren. Met vakoverstijgende activiteiten en door het inspelen op onderwijsvernieuwingen
kan NME een grotere rol spelen in het onderwijs, als tegenhanger voor de landelijk gemeten afname aan NME activiteiten op scholen. De Bastei pakt voor
gemeente Nijmegen deze rol op, maar doet dit niet alleen; in 2016 zijn samenwerkingsprojecten gestart met HAN Ixperium Nijmegen, HAN PABO,
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), Marant en Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit om samen deze stap naar
21ste -eeuws NME onderwijs te zetten.
Inspelend op de vraag vanuit het onderwijs naar meer handzame, moderne en digitale middelen voor natuuronderwijs, hebben in september 33 mensen
uit 16 NME organisaties een inspiratiemiddag bijgewoond als start van het jaartraject ‘NME en ICT’. Daarna zijn 8 organisaties, onder begeleiding van de
PABO, Ixperium en De Bastei, de uitdaging aan gegaan om hun aanbod met ICT middelen aan te passen.
De tweede onderwijsvernieuwing waar De Bastei op aanhaakt, is de ontwikkeling van ‘21ste -eeuwse vaardigheden’ met de inzet van NME materiaal. De
Bastei ondersteunt de aanbieders om hun lesmiddelen geschikt te maken voor deze onderwijsdoelen, zodat docenten NME materialen vaker gaan inzetten
en ook buiten de reguliere natuurvakken. Op 12 oktober organiseerde De Bastei met Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), HAN PABO,
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, Marant en Documentatiecentrum Natuurmuseum Nijmegen een studiemiddag voor 37 docenten uit 9 scholen,
ter inspiratie om NME materialen in te zetten bij deze vaardigheidstraining. Acht organisaties hebben bijgedragen aan de lesmaterialenmarkt.
Ook het voortgezet onderwijs heeft in 2016 verder kennis gemaakt met De Bastei en er zijn 6 nieuwe lesmiddelen voor deze doelgroep in de maak. De
Green Capital Award biedt een unieke mogelijkheid op het gebied van samenwerking en het creëren van aanbod. De Bastei draagt daar op twee manieren
in bij. Allereerst door scholen te begeleiden in hun Eco-schools certificering, om zo het duurzaamheidsdenken een vaste plek in het onderwijs te geven, en
door duurzame burgerinitiatieven in 2017 en 2018 te verbinden aan mogelijkheden binnen het onderwijs.

NME in Nijmegen: De Bastei als onderwijsmakelaar
De rol van onderwijsmakelaar op het gebied van NME ligt sinds 2015 bij Stichting De Bastei. De
formatie bestaat uit drie consulenten (1,9 fte) en een medewerker voor 0,2 fte binnen de NMEuitleenservice. Zij ondersteunen het onderwijs en de betrokken uitvoerende organisaties.
NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en
belevingsactiviteiten voor kinderen. Deze middelen stimuleren:
- een actieve en verantwoorde beleving met ervaringsgericht- en onderzoekend leren;
- de snellere opname en toepassing van de theorie;
- de ontwikkeling van vaardigheden en talenten bij leerlingen.
Het huidige NME vakgebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (OJW) houdt echter meer in,
dan waar de afkorting NME van oudsher voor staat. Denk aan techniekonderwijs, duurzaamheidsthema’s en training in 21e -eeuwse vaardigheden. De Bastei zoekt actief uitbreiding van
het aanbod om het onderwijs ook bij deze thematiek te faciliteren.
De NME consulenten slaan de brug tussen de onderwijswereld in Nijmegen (zie bijlage 1, Overzicht van de onderwijsinstellingen) en de aanbieders uit dit brede NME aanbod. De meer dan
300 lesmiddelen waaruit scholen kunnen kiezen komen van 50 bedrijven, organisaties, overheden, en burgerinitiatieven (zie bijlage 2, Overzicht NME aanbieders).
Met onderstaande werkzaamheden zorgt De Bastei dat deze doorlopende leerlijn goed aansluit
op zowel de vraag vanuit het onderwijs als op het gemeentelijk milieu- en duurzaamheidsbeleid.
1. Zorgen dat de materialen:
- kwaliteit hebben;
- blijven aansluiten aan onderwijsvernieuwingen;
- passen bij de belevingswereld en interesse van de leerlingen;
- gebruiksvriendelijk zijn voor de docenten.
2. Zorgen dat docenten/scholen:
- met bijscholingsmiddagen de NME materialen nog beter weten in te zetten in hun lessen;
- met persoonlijke begeleiding het duurzaamheidsdenken een vast onderdeel maken binnen de
reguliere vakken en het schoolbeleid.
Fotobron: GGD Geldarland Zuid

Het NME Netwerk
Belangrijke partners in het NME veld in Nijmegen zijn gemeente
Nijmegen, de onderwijssector en de partijen met NME aanbod.
Direct contact met deze betrokkenen is essentieel voor een
goede afstemming en uitwerking van het programma.
Gemeente Nijmegen
Met de afdelingen ‘Milieu’, ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ en
‘Duurzame ontwikkeling’ is het jaarprogramma afgestemd in
een budgetovereenkomst en aanvullende stimuleringsregeling. Hiermee kunnen scholen bepaalde materialen kosteloos
gebruiken. Dit kosteloos aanbod bestaat uit het assortiment van
de GEO organisaties (zie blz 6) en een selectie aan materialen
die passen binnen een jaarlijks vastgesteld thema. In 2016 was
dat thema ‘plastic soup’.
De onderwijssector
De Bastei heeft contact met alle 44 basisscholen en hun 11
sublocaties. In het voorgezet onderwijs is er contact met
docenten, bouwcoördinatoren, afdelingsleiders en stagecoördinatoren. Besproken zijn hun wensen voor nieuwe lesmiddelen,
maatschappelijke stages, Eco-schools, het implementeren van
duurzaamheid en de geboden mogelijkheden vanuit De Bastei
en de verleende service.
De partijen met NME aanbod
Met de meer dan 50 organisaties die NME lesmaterialen via
De Bastei aanbieden, is goed en regelmatig contact. Binnen
deze organisaties zijn er 8 georganiseerd in het Gemeentelijk
Educatie Overleg (GEO).

Fotobron: Boerderijeducatie Rivierenland

Het GEO overleg
Het GEO overleg bestaat uit de van oudsher acht grote partijen met
NME aanbod in Nijmegen, wiens schoolactiviteiten declarabel zijn
onder de stimuleringsregeling.
Dit zijn:
- Dierenambulance Nijmegen
- IVN Rijk van Nijmegen
– Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG)
- Vereniging Nederlands Cultuurlandschap / Das & Boom (VNC)
- Hortus Arcadië
- Warmoes Historische Tuinderij Lent
- De Broeikas
– Natuurmuseum Nijmegen/ De Bastei
De organisaties van het GEO ontvangen een vaste vergoeding van 1,10
euro per leerling per uur vanuit de opgestelde stimuleringsregeling.
Als het aanbod duurder is, kunnen de organisaties de restkosten in
rekening brengen bij de deelnemende school. In de praktijk komt dit
echter niet voor.
Het plafond aan uit te keren vergoedingen binnen deze stimuleringsregeling is 20.000 euro per jaar. In 2016 is een totaalbedrag van
11.630 euro uitgekeerd aan deze organisaties.
De GEO organisaties komen naar tevredenheid van de betrokkenen
twee keer per jaar bijeen. Daarbij licht De Bastei de werkwijze en
resultaten toe, en kunnen de organisaties hun wensen aangeven.

Fotobron: Dijkmagazijn Beuningen

Communicatie
Tijdens het zwangerschapsverlof in 2016 van één van de
consulenten heeft een tijdelijke communicatiemedewerker de
NME dienst versterkt. Het afstemmen van de communicatie op
de behoeften van de doelgroepen ziet De Bastei namelijk als
belangrijke aanvulling op de inhoudelijke werkzaamheden.
Op basis van een tevredenheidsonderzoek is een communicatieplan opgesteld*. Op basis daarvan zijn er verschillende
aanpassingen en vernieuwingen in communicatie ingezet.
De website is van statische pagina www.nmedebastei.nl, die
alleen een portaal was tot de landelijke NMEgids, begin 2016
ondergebracht onder de site van De Bastei. De nieuwe website
www.debastei/nme biedt meer mogelijkheden om de verschillende doelgroepen te bedienen en uiteraard kunnen docenten
de lesmaterialen en excursies nog steeds online reserveren.
In mei 2016 is de NME nieuwspagina vernieuwd met een
doorlopende toevoeging van nieuwsonderwerpen. Dit heeft
geleid tot een hogere interactiviteit en nieuwswaarde van de
website. Een selectie van die onderwerpen worden vervolgens
via mailchimp als nieuwsbrief verzonden. Zowel de nieuwsbrieven als alle berichten blijven in een archief op de site
beschikbaar.
Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de partijen met
NME aanbod ontvangen vier keer per jaar een nieuwsbrief van
De Bastei. Extra mailingen worden tussendoor verzonden als
daar aanleiding toe is. Deze nieuwsbrieven behandelen onder
andere de rubrieken ‘nieuw aanbod’, ‘lessuggesties’, ‘mogelijkheden voor maatschappelijke stages’ en ‘schoolprojecten’.
Fotobron: Dijkmagazijn Beuningen

* Het opgestelde communicatieplan en het daarvoor uitgevoerde onderzoek
is op aanvraag te ontvangen.

Het digitaal loket
De EDSO digiplanner is een landelijk digitaal loket, waarop
De Bastei het lokale NME aanbod toont aan scholen. Docenten
kunnen via trefwoorden, domeinen, leergebieden of gebruikte
lesmethode hun gewenste activiteiten zoeken en reserveren.
Bij het inboeken kan de docent advies ontvangen, gebaseerd
op eerdere reserveringen van de school en hun lesmethode.
Dit systeem zorgt voor een leerlijn met diverse praktijkervaringen en voorkomt herhaling in activiteiten of onderwerpen.

Dit maakt de koppeling van natuur met bijvoorbeeld gezondheid,
cultuur en geschiedenis meer inzichtelijk. De subdomeinen van
Natuur en techniek- waarbinnen onze materialen vooral vallengeven de docent inzicht binnen welke natuurwetenschappelijke
leerlijnen het materiaal inzetbaar is. En bij die materialen waar
het van toepassing bleek te zijn, zijn ook domeinen buiten OJW
toegevoegd aan de omschrijving. Te denken valt aan Rekenen en
wiskunde, Kunstzinnige oriëntatie, en Taal.

Actualisatie en optimalisatie van de zoekmachine
Voor een betere ondersteuning van de visie voor NME onderwijs en promotiemogelijkheden heeft De Bastei diverse aanpassingen aan de digiplanner gemaakt. Deze aanpassingen
zorgen voor:

3. De mogelijkheid om materialen het hele jaar door én gelijk
op datum en tijd te kunnen boeken;
Er is geen vaste reserveringsperiode meer, maar de digiplanner
staat het gehele jaar open. Ook stellen alle GEO organisaties sinds
eind 2016 hun excursierooster beschikbaar met een ‘timeslot’. Dit
geeft docenten de mogelijkheid om direct excursies in te plannen,
op een tijd en datum die bij beide partijen past. Met een roosterkoppeling en excursielimiet kunnen organisaties zowel alle
excursies gelijktijdig aanbieden, én tegelijkertijd de controle
houden op het aantal te boeken excursies.
Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van het oude systeem
waarin aanmeldingen handmatig werden ingeroosterd en op
voorhand minder excursies werden aangeboden uit angst dat men
werd overboekt. De organisaties zijn getraind door De Bastei om
deze digitale roostering zelf op te stellen, maar kunnen te allen tijde
daar hulp bij inroepen van de consulenten.

1. Duidelijkere aansluiting én verdiepingsmogelijkheden
van geboekte activiteiten op de theorie in de klas; De
zoekmachine voor de lesmaterialen is uitgebreid. Omschrijvingen van alle materialen zijn herschreven, waarbij een meer
wervend en overzichtelijk geheel is gecreëerd. Daaraan zijn
zowel de kerndoelen toegevoegd, als duidelijke leerdoelen,
vaardigheidstrainingen en vijf kenmerkende trefwoorden.
Dit alles informeert de docent beter over de mogelijkheden
van het aanbod binnen zijn onderwijsmethode. Daarnaast
is de planner door zijn eenduidigheid aantrekkelijker, overzichtelijker en gemakkelijker in gebruik.
2. Overzicht binnen welk vakgebied de activiteiten passen
/ inzicht in vakoverstijgende activiteiten;
Elk lesmiddel is ingedeeld in één van de vier domeinen van
het vakgebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (OJW),
gehanteerd door SLO en het College van Toetsen en Examens.
Dit zijn de domeinen ‘Tijd (geschiedenis)’, ‘Ruimte (Aardrijkskunde)’, ‘Natuur en techniek’ en ‘Mens en maatschappij’.
Door deze indeling is de vakoverstijgende inzetbaarheid van
het NME materiaal veel duidelijker in beeld gebracht.

Om het systeem steeds beter te laten functioneren, maken we
continu aanpassingen gebaseerd op gemelde knelpunten. Zo zijn
de bevestigingsmails aangepast met de nieuwe mogelijkheden
en spelregels van de reserveringen. Ook is er een nieuw totaaloverzicht van organisaties en hun aanbod gemaakt, geselecteerd
per thema. Bij elke organisatie staan hun organisatiedoelen, aanbod
en contactgegevens. Dit geeft docenten een ander overzicht van
het NME aanbod dan uit de digiplanner, en een snelle toegang tot
contactgegevens.

Fotobron:
Dijkmagazijn Beuningen

Onderwijs: Doelstelling en resultaten PO
De Bastei heeft met gemeente Nijmegen een budgetovereenkomst, met jaarlijkse doelstellingen aan NME activiteiten voor het basisonderwijs.
In de tabel hieronder staan deze beschreven, met in 2016 bereikte resultaten
.

Deze gegevens hebben een handmatige correctie nodig omdat docenten soms reserveringen maken zonder alle gegevens. Deze nuancering levert de
volgende aantallen op:
* 2 extra deelnemende scholen. Bij 61 reserveringen stond geen schoolnaam. Van twee onderwijsinstellingen is bekend dat de reserveringen gedaan
worden door ‘natuurouders’, die reserveringen niet via de digiplanner regelen maar telefonisch. Hun schoolnaam ontbreekt daarom in het systeem.
** 828 extra bereikte leerlingen. Bij 36 groepsactiviteiten in de digiplanner staan geen leerlingenaantallen genoteerd. Een correctie daarop (met het
gemeten gemiddelde van 23 leerlingen per groep) levert een totaal aan 20.498 bereikte leerlingen op.
*** Doordat we per schooljaar rapporteren en daarmee niet synchroon lopen met schooljaren, gaan leerlingen halverwege ons rapportagejaar over naar
het volgende groepsniveau. Hierdoor is het niet mogelijk om het aantal unieke deelnemers te onderscheiden van het aantal leerlingen uit klassen die
meerdere activiteiten boeken (zgn. ‘herhalingsdeelnemers’). Uitgaande van de handmatig berekende herhalingsbezoek-factor van 2,3 uit 2015, hebben
er in 2016 bij benadering 8.552 unieke leerlingen deelgenomen aan NME activiteiten.
Het aanbod aan afgenomen lesmaterialen is onderverdeeld in de volgende soorten:

Zie bijlage 3 voor het aantal afgenomen activiteiten per school in 2016 in detail.
Verdere prestatie-eisen uit de budgetovereenkomst die voldaan zijn:
• Er wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd, een samenhangend en in stappen van leerjaren opgebouwd programma-aanbod voor alle groepen;
• De activiteiten historie wordt geregistreerd op school- en groepsniveau.
Fotobron: That will do

Inspiratiedag basisonderwijs
Hoe kun je NME lesmaterialen inzetten om 21e -eeuwse vaardigheden bij leerlingen te trainen en waarom? De Bastei organiseerde hierover op 12 oktober 2016 een
inspiratiemiddag ‘Samen bouwen aan onderzoekend leren en talentontwikkeling met
NME materialen’.
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), HAN PABO, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, Marant en Natuurmuseum Nijmegen
verzorgden de workshops met de volgende onderwerpen:
- het toepassen van NME lesmaterialen in een onderzoekende onderwijsvorm;
- onderliggende didactiek;
- het leren formuleren van onderzoeksvragen;
- het ontwikkelen van vaardigheden en talenten die hier aan bijdragen.
Deelnemers:
- Directeur van de Vrije School Nijmegen, De Meander als keynote spreker.
- NME organisaties demonstreerden hun onderzoekend NME aanbod: IVN, Struin,
Natuurmuseum/De Bastei, Kinderboerderijen Nijmegen, Natuurtuin Goffert en Marant.
- 37 docenten van 9 scholen:
Driemaster - Nijmegen
Hidaya -Nijmegen
Klein Heyendaal - Nijmegen
Kampus - Nijmegen
Meander - Nijmegen
St. Nicolaasschool - Nijmegen
BSO - Struin - Nijmegen
Appelgaard – Nijkerk*
Meester Aafjes School – Meteren*
Met deze succesvolle dag is besloten jaarlijks een inspiratiemiddag voor docenten te
organiseren, om de bekendheid met onze materialen en mogelijkheden ermee voor
innovatief onderwijs in beeld te brengen en te houden.
* Medeorganisator KWTG biedt ondersteuning in de hele provincie ondersteuning. Daarom konden ook docenten van scholen
buiten Nijmegen deelnemen.

Voortgezet onderwijs
In 2016 hebben van 4 voortgezet onderwijs instellingen
reserveringen ontvangen voor 4 verschillende activiteiten
waaraan in totaal ongeveer 174 leerlingen deelnamen. Zie
bijlage 5: Afgenomen activiteiten voortgezet onderwijs.
Het VO reserveert meestal zijn NME activiteiten direct bij
organisaties en in een projectweek. Steeds vaker krijgen we
echter reacties van docenten dat ze het totaaloverzicht aan
mogelijkheden op de site prettig vinden en daardoor nieuwe
activiteiten boeken.
Verdere gegevens aan gemaakte reserveringen vanuit het VO,
maar zonder leerlingen- of groepsaantallen zijn:
- het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN);
- IVN voor veldwerk bij t Zwanenbroekje.
Het aanbod voor het voortgezet onderwijs is in 2016
uitgebreid met twee inhoudelijke gastlessen met de thema’s
‘vegetarisme’, ‘klimaatveranderingen’ en de discussie les over
‘zero plastic waste lifestyle’. Gastlessen over circulaire afval,economie en duurzame mobiliteit in de stad zijn in de maak.
De Bastei blijft nieuwe kennismakingsgesprekken inplannen met het voortgezet onderwijs. Zo kijken we samen hoe
De Bastei het voortgezet onderwijs kan ondersteunen, zowel
op het gebied van reguliere lessen als in schoolvisie en
duurzaamheidsbeleid. Daarbij is het de verwachting dat de
Eco-schools certificering ook op het voortgezet onderwijs een
goede ingang is om meer aandacht voor natuur, milieu en
duurzaamheid te creëren.
Fotobron: De Broeikas

Duurzaamheid programma
Aandacht voor duurzaamheid op school valt tot nu toe vaak binnen een projectweek; weinig scholen hebben het verweven in hun reguliere onderwijs.
De Bastei is in 2016 gestart met de doelstelling om duurzaamheid een vast
onderdeel te maken op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen in Nijmegen. Om
dat te realiseren pakt De Bastei twee activiteiten op; enerzijds de persoonlijke
begeleiding van scholen, zoals bij het behalen van het Eco-school certificaat,
en anderzijds het begeleiden van organisaties bij het creëren van meer aanbod.
De Verenigde Naties heeft zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen benoemd,
met de ambitie om deze doelen voor 2030 te realiseren. Het Eco-Schools
certificaat geeft daar een concrete invulling aan en draagt zo bij aan deze
mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling. Op lokaal niveau stimuleert het
certificaat het NME onderwijs in Nijmegen en helpt het scholen bij het invullen
van hun duurzaamheidsbeleid.
Eco-schools pakt 10 duurzaamheidsthema’s overkoepelend aan. Per thema
zijn duidelijke criteria opgesteld waaraan een duurzame school moet voldoen.
Leerlingen én docenten voeren samen een zevenstappenplan uit, met een
eigen actieplan, doelstellingen activiteiten en gedragsregels.
Het feit dat de leerlingen en diverse betrokkenen in en om school dit programma dragen, maakt het zo geschikt om het onderwijs én de Nijmeegse jeugd
actief te betrekken bij de vele activiteiten rondom Nijmegen Green Capital.
De Bastei is in gesprek met de gemeente hoe dit in 2017 opgepakt kan worden
bij zowel het PO als het VO.
Daarnaast verbindt De Bastei het programma ‘Green Capital Challenges (GCC)’
met het onderwijs. Green Capital Challenges is het burgerinitiatief wat burgers
de komende twee jaar gaat motiveren voor een zo duurzaam mogelijke leefstijl.
Waar mogelijk denkt De Bastei mee over nieuw schoolaanbod wat past bij GCC,
zoals gastlessen van aan GCC verbonden experts en ervaringsdeskundigen.
Fotobron: eco-schools

Materialen, excursies en lessen
Het actieve aanbod van NME activiteiten voor scholen is divers in thema en
soort, en neemt elk jaar toe. Momenteel promoot De Bastei het aanbod van
meer dan 50 organisaties naar scholen toe. Op de site staat dit gesorteerd
naar vier thema’s, natuur, techniek, milieu en duurzaamheid, en gezondheid.
Er zijn meer dan 100 verzorgde lessen en excursies. Leerlingen voeren die op
locatie uit, óf ontvangen die van een gastdocent op school. Daarnaast zijn er
zelfs meer dan 200 materialen die de leerkracht zelfstandig op of rond school
kan gebruiken, zoals leskisten, projecten of materiaalzendingen. De Bastei
moedigen organisaties aan om meer arrangementen aan te bieden, van een
gastles op school met aansluitende excursie. De ARN, Struin en IVN hebben
dit sinds kort in hun aanbod.
De inhoud en thematiek van de materiaalzendingen worden bepaald door
De Vereniging van Gelderse NME Centra. Dit jaar hadden de zendingen de
thema’s ‘paddenstoelen’ en ‘kruidenwijzer’. Het Documentatiecentrum in De
Bastei regelt als lid van deze vereniging het ontwikkelen en distribueren van
de materiaalzendingen voor de scholen uit regio Nijmegen. De NME afdeling is
sinds 2016 lid van de vereniging en van de hiervan afgeleide PO werkgroep.
Nieuw aanbod krijgt een opvallende markering in de digiplanner en aandacht
in de nieuwsbrief. Bijzondere nieuwe aanwinsten zijn Jac. P Struiner met drie
natuurtheater voorstellingen, twee schaapsherders en Nila Patty met haar
discussieles over haar afvalloze leefstijl (VO).
Vernieuwingen in het aanbod hebben ook plaatsgevonden bij bestaande
organisaties, zoals bij de kinderboerderijen, t Zwanenbroekje en Staatsbosbeheer.
Bekijk bijlage 4 voor de lijst van meest populaire NME middelen van 2016

Fotobron: Natuurtuin Goffert

Extra project: Groene Voetstappen
Het Groene voetstappen project is een door Klimaatverbond
Nederland landelijk georganiseerde duurzaamheidsweek van 3
tot 9 oktober 2016. Het stimuleert leerlingen om te voet, met de
fiets of met het OV naar school te komen.
Deze opdracht met bijbehorend lesprogramma maakt leerlingen,
hun ouders en docenten bewust dat een kleine aanpassing in
ieders patroon, een grote bijdrage kan leveren aan een beter
(leef-)klimaat. Daarnaast kunnen scholen deze week aangrijpen
om de verkeersproblematiek rondom school aan te pakken.
Door financiële steun van gemeente Nijmegen kunnen basisscholen uit de gemeente kosteloos deelnemen.
Deelname is actief gepromoot, telefonisch, met een toegezonden
poster, nieuwsbrieven en de website.
In Nijmegen is deelname niet beperkt tot die ene week, maar
kunnen scholen gedurende het hele schooljaar 2016-2017
meedoen. Zes scholen hebben zich schoolbreed (groep 1-8)
opgegeven met 1750 leerlingen in totaal om mee te doen.

Projectafsluiting op De Sterredans. Fotobron: N. Antonisse

Extra project: plastic soup
In samenwerking met de Lions Club Nijmegen, Museum het Valkhof en
Actie Schone Waal, organiseerde De Bastei voor het onderwijs een special
rondom Plastic (zwerf-) afval. In dit “plastic Soup” jaar konden scholen het
aanbod over (plastic) afval management en zwerfafval, kosteloos afnemen.
Deze special is gefinancierd binnen de ‘stimuleringsregeling.
Bijzonder in het aanbod waren de volgende onderdelen:
- De aanschaf van het Madame Poubelle lesmateriaal, dat in alle eenvoud
aan de jongste leerlingen van groep 1 tot en met 3 laat zien wat duurzaamheid is en wanneer je duurzaam bezig bent. Begin 2017 ontvangen alle
basisscholen van Nijmegen dit materiaal;
- de internationale tentoonstelling ‘Dossier Plastic’ in Museum het Valkhof;
- de Nijmeegse Kinderraad rondom Plastic Soup. Hierin werkt De Bastei
samen met de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en
Identiteit (SOL). Gezamenlijk is afgestemd dat de Kinderraad 2016-2017
het thema Plastic Soup krijgt. Hiervoor heeft De Bastei de inhoudelijke
voorbereiding van de scholen geleverd. Op 22 maart 2017 zullen leerlingen
van de vier deelnemende scholen (Lanteerne, Het Octaaf, t Talent en De
Driemaster) als Kinderraad debatteren in de grote raadszaal van gemeente
Nijmegen;
-landelijk lesaanbod, zoals gastlessen van de Plastic Soup Foundation.
Tijdens het themajaar zijn ook twee wedstrijden georganiseerd: begin
2016 de ‘Plastic Soup Challenge’ voor het voortgezet onderwijs en op 23
juni 2016 de ‘Red de Waal challenge’ voor het basisonderwijs. De video
registratie van het basisschool evenement is te bekijken via het YouTube
kanaal van de Bastei.
Zowel scholen als de NME organisaties reageren positief op het organiseren
van een themajaar; volgend jaar wordt het thema verruimd naar ‘duurzaamheid’.

Aanbod: vernieuwingen door ICT
Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk en docenten
maken hier steeds handiger gebruik van. Ook NME kan hiermee
het lesmateriaal aantrekkelijker maken in gebruik.
Om het gebruik van ICT middelen binnen het NME lesmateriaal
te promoten, heeft De Bastei in samenwerking met iXperium een
traject ontwikkeld.
Ixperium is hét centrum in Nijmegen waar docenten kennis
maken en experimenteren met ICT toepassingen voor het
onderwijs. Alle organisaties met NME aanbod bij De Bastei
waren uitgenodigd om deel te nemen aan dit traject.
De stip op de horizon van deze samenwerking is dat we meer
digitale middelen gaan inzetten in onze NME programma’s
voor scholen. Hierbij valt onder andere te denken aan voorbereidende lessen, ‘verdigitaliseren’ van lesbrieven, aangepaste
leskisten, interactieve verwerkingslessen op school, evaluatiemogelijkheden etc.
Het traject bestond uit de volgende fasen:
-Inspiratiedag 8 september: 33 deelnemers uit 13 organisaties;
-Stagetraject van twee weken met 50 studenten HAN PABO, bij
Staatsbosbeheer, ARN, TCCN, Techno Promo Cuijk, De Bastei,
VNC, De Broeikas, en Het documentatiecentrum;
- Drie maanden fulltime stagaires vanuit de HAN-minor “EdLab:
Learning, Design and Technology”. De minor is echter afgezegd
vanwege een tekort aan aanmeldingen.
Vanuit het GEO kwam in december de vraag om een nieuw
traject, om alsnog deel te nemen. De Bastei is nu in gesprek
met Ixperium hoe we dit proces kunnen doorstarten.
Werken met een greenscreen. Fotobron: De Bastei

Onderzoekend leren met NME materialen
Als tweede spelen we in op de inzet van NME middelen bij vaardigheidstraining.
Veel docenten zijn zoekend hoe ze 21ste -eeuwse vaardigheden kunnen trainen bij hun leerlingen. Voorbeelden daarvan zijn een onderzoekende houding en talentenontwikkeling van
kinderen. De herkenbaarheid van natuuronderwerpen maakt dat deze lessen van zichzelf al
uitermate geschikt zijn hiervoor: leerlingen werken vanuit hun dagelijkse realiteit en met hun
nieuwsgierigheid naar de werking van hun omgeving.
Het aanpassen van de huidige NME materialen aan deze behoefte, om hiermee docenten te
faciliteren op een ander vakgebied, kan het gebruik van NME materialen binnen het onderwijs
bevorderen. Doordat we meegaan met onderwijsvernieuwingen, zorgen we er bovendien voor
dat NME materialen boeiend en van deze tijd blijven.
De Bastei adviseert de NME aanbieders hoe ze hun lesmiddelen kunnen aanpassen, opdat
1deze nog geschikter zijn voor deze vaardigheidstraining. Zo kunnen ook docenten met minder
ervaring op dit gebied, deze middelen direct gebruiken in hun lessen. Zo heeft De Bastei twee
studenten van de Fontys Hogeschool uit Den Bosch begeleid voor hun minor ‘Het Creatieve
en Onderzoekende Kind’. Zij hebben twee leskisten in opdrachten en handleiding geschikt
gemaakt voor een onderzoekende lesopzet. Ook is gekeken of er een format ontwikkeld kon
worden, om met eenvoudige aanpassingen de huidige ‘ontdekkend leren’ leskisten naar de
onderzoekende onderwijsvorm om te zetten.
Om huidige leskisten in te zetten voor vaardigheidstraining en talentenontwikkeling zijn o.a.
deze aanpassingen nodig:
- een andere opdracht (uitdaging, in plaats van kennisoverdracht);
- het weglaten van sturende werkboekjes;
- het loslaten van een vaste werkwijze, een uitvoeringsprotocol, inhoudelijke einddoelen of
vaststaande uitkomsten*;
- een toevoeging van materialen.

Fotobron: Boerderijeducatie Rivierenland

* NB: Het loslaten van inhoudelijke NME doelen als eindresultaat van de les wil niet zeggen
dat leerlingen deze kennis niet opsteken. Sterker nog, door deze lesmethode blijft opgedane
kennis zelfs beter hangen. Het opstellen van inhoudelijke einddoelen kan echter beperkend
werken voor het gevoel van vrijheid voor de docent, om zich als procesbegeleider in te zetten.

Samenwerken voor NME
De Bastei verbindt niet alleen de organisaties met NME aanbod, maar
biedt alle groen- grijze- culturele organisaties van Nijmegen en omstreken
een huiskamer aan, om samenwerking te bevorderen en te faciliteren.
Tijdens het festival ‘Nijmegen maken wij’ in januari 2016 is gewerkt aan
de uitbreiding van die verbindingen.
Een unieke mogelijkheid op het gebied van samenwerking, biedt de
Green Capital Award. Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties,
overheden en burgerinitiatieven hebben in juni 2016 de gemeente
Nijmegen ondersteund bij hun presentatie voor de Green Capital Award
in Ljubljana, Slovenië.
In een vierdaagse reis hebben de diverse partijen hun inspanningen en
toekomstige ideeën aan elkaar gepresenteerd en hebben ze mogelijkheden
uitgewerkt voor een nog duurzamer Nijmegen. Naast het plan om
Nijmeegse scholen te stimuleren om het Eco-schools keurmerk te gaan
behalen en hen daarin te begeleiden, zijn er tijdens deze trip
nieuwe contacten opgedaan. Zij hebben met hun specialismen en
ervaringsdeskundigheid unieke bijdragen geleverd aan het NME aanbod.
Op 22 juni is Nijmegen vervolgens uitgeroepen tot de Europese groene
hoofdstad van 2018. Dit heeft de motivatie, de daadkracht en het
enthousiasme voor het betrekken van burgers en scholieren bij duurzame
projecten enorm verruimd. De stad zal met deze prijs aanzienlijke
stappen kunnen zetten in de uitwisseling en samenwerking, waar
natuur- en milieu educatie een grote rol in zal spelen.
In 2017 is daarom overeengekomen om binnen de stimuleringsregeling een budget van 5.000 euro voor duurzaamheidsonderwijs beschikbaar te stellen. Hiermee wil De Bastei nog meer leerlingen betrekken en
enthousiasmeren voor een duurzame levensstijl, om dit uiteindelijk onder
Nijmeegse jongeren een vanzelfsprekendheid te maken.

Bijlage 1: Overzicht Nijmeegse onderwijsinstellingen
Naam onderwijsinstelling

Bezoek plaats

soort onderwijs

Prins Claus

Nijmegen

Basisonderwijs

Nijmegen

Basisonderwijs

Akker

Nijmegen

Basisonderwijs

Prins Mauritsschool

Aldenhove

Nijmegen

Basisonderwijs

SBO De Windroos locatie Goffert

Nijmegen

Basisonderwijs

Nijmegen

Basisonderwijs

Aquamarijn

Nijmegen

Basisonderwijs

SBO De Windroos locatie Lindenholt

Bloemberg

Nijmegen

Basisonderwijs

SBO De Windroos locatie Waalsprong

Lent

Basisonderwijs

Bloemberg Schakelklas

Nijmegen

Basisonderwijs

St. Nicolaasschool

Nijmegen

Basisonderwijs

Nijmegen

Basisonderwijs

Brakkenstein

Nijmegen

Basisonderwijs

St. Tarcisiusschool

Buut

Nijmegen

Basisonderwijs

Sterredans

Nijmegen

Basisonderwijs

Nijmegen

Basisonderwijs

Driemaster

Nijmegen

Basisonderwijs

t Palet

Dukendonck

Nijmegen

Basisonderwijs

Talent

Lent

Basisonderwijs

Geldershof

Lent

Basisonderwijs

Talita Koemi-school

Nijmegen

Basisonderwijs

Hazesprong

Nijmegen

Basisonderwijs

Verwondering

Lent

Basisonderwijs

Hazesprong Leonardo

Nijmegen

Basisonderwijs

Vossenburcht

Nijmegen

Basisonderwijs

Hidaya

Nijmegen

Basisonderwijs

Wieken

Nijmegen

Basisonderwijs

Kampus

Nijmegen

Basisonderwijs

Windroos (loc. Lindenholt)

Nijmegen

Basisonderwijs

Klein Heyendaal

Nijmegen

Basisonderwijs

Wingerd

Nijmegen

Basisonderwijs

Kleine Wereld

Nijmegen

Basisonderwijs

Zonnewende

Nijmegen

Basisonderwijs

Kleurrijk

Nijmegen

Basisonderwijs

Canisius College

Nijmegen

VMBO-t havo atheneum gynmasium

Klokkenberg

Nijmegen

Basisonderwijs

Canisius College

Nijmegen

Vmbo lwoo havo vwo

Klumpert

Nijmegen

Basisonderwijs

Lanteerne

Nijmegen

Basisonderwijs

Dominicus College

Nijmegen

gymnasium, atheneum, havo

Lindenhoeve

Nijmegen

Basisonderwijs

Dominicus College

Nijmegen

Luithorst

Nijmegen

Basisonderwijs

havo, vwo voor jongeren met lichamelijke
beperking of chronische ziekte

Martinus van Beekschool

Nijmegen

Basisonderwijs

Helicon

Nijmegen

Vmbo

Meander Vrije School

Nijmegen

Basisonderwijs

Kandinsky College

Nijmegen

VMBO, (tweetalig) havo/vwo/gymnasium

Meiboom

Nijmegen

Basisonderwijs

Karel de Grote College

Nijmegen

vmbo-t, havo, vwo

Michiel de Ruyterschool

Nijmegen

Basisonderwijs

Mondial College

Nijmegen

havo, atheneum, technasium

Mont. Dukenburg

Nijmegen

Basisonderwijs

Montessori College

Nijmegen

vmbo, havo, vwo

Mont. Lindenholt

Nijmegen

Basisonderwijs

Stedelijk Gymnasium

Nijmegen

Montessorischool Nijmegen

Nijmegen

Basisonderwijs

Pro College

Nijmegen

Muze

Nijmegen

Basisonderwijs

Nijmeegse School Vereniging II

Nijmegen

Basisonderwijs

Sint Jorisschool

Nijmegen VMBO-T op meerdere niveaus

Nutsschool Lankforst

Nijmegen

Basisonderwijs

VSO de Marwindt

Nijmegen Speciaal VO

Octaaf

Nijmegen

Basisonderwijs

Stichting Kristalis

Nijmegen Speciaal VO

Oversteek

Nijmegen

Basisonderwijs

Talita Koemi

Nijmegen Speciaal VO

Petrus Canisius

Nijmegen

Basisonderwijs

Tarciusschool

Nijmegen Speciaal VO

praktijkonderwijs

Bijlage 2: Overzicht Natuur- en milieu organisaties
Leverancier
ARK
ARN B.V.
Boerderijeducatie Rivierenland
Boswachter Beer / Natuurdetective
Bureau Toezicht en Handhaving
Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Dar
De Rode Maan
De Witte Molen
Dierenambulance Nijmegen
Dierenweide Kobus
Dijkmagazijn Beuningen
Educatieve Natuurtuin Goffert
Educatieve Speelboerderij Het Hof
van Kaatje
GGD Regio Nijmegen
Gilde Nijmegen
Hortus Nijmegen
Imkervereniging Nijmegen
IVN Rijk van Nijmegen
Jac. P. Struiner (Kraakhelder Producties)
Jean Phagoe: schaapsherders
Kaasboerderij De Diervoort
Kinderboerderij `t Boerke
Kinderboerderij De Goffert
Kinderboerderij Kobus
Kinderboerderij Lindenholt
Klasseboeren
Landschapsbeheer de Wassum

Plaats
Nijmegen
Weurt
Tricht
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Beuningen
Nijmegen
Wijchen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Ooij
Nijmegen
Wijchen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Groesbeek
Venlo

Marant EduService
Melkveebedrijf De Nieuwe Schatkuil
Milieucentrum De Broeikas
Naturama
Natuurmuseum Nijmegen
Nederlands Watermuseum Arnhem
Slingertouw (techniek)
Schaapsherder That Will Do
Staatsbosbeheer Gelderse Poort
Staatsbosbeheer Rijk van Nijmegen Zuid
Stichting Stedenband Nijmegen
Masaya
Stichting Stiksoep
Struin
t Zwanenbroekje
TCCN (Technisch Creatief Centrum
Nijmegen)
Techno Promo
Vlinderstichting
VNC (Das en Boom)
Warmoes, Historische Tuinderij
Lent
Watereducatie
Waterschap Rivierenland
WindpowerNijmegen

Elst
Overasselt
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Arnhem
Nijmegen
Zyfflich
Ooij
Overasselt
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Ubbergen
Nijmegen
Cuijk
Wageningen
Beek-Ubbergen
Lent
Utrecht
Tiel
Nijmegen

Bijlage 3: Detailoverzicht afgenomen activiteiten PO
BASIS ONDERWIJS
Programma
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”
ARN arrangement: ”Energie uit afval, een
schone zaak”

soort activiteit

Datum

School

Groep

lln

Adres

Plaats

gastles

Hazesprong

29

Bisonstraat 3

Nijmegen

gastles

Hazesprong

31

Nijmegen

gastles

Oversteek

31

gastles

Oversteek

31

gastles

Oversteek

31

gastles

Oversteek

31

Bisonstraat 3
Pijlpuntstraat 1 Griftdijk
93
Pijlpuntstraat 1 Griftdijk
93
Pijlpuntstraat 1 Griftdijk
93
Pijlpuntstraat 1 Griftdijk
93

gastles

Talent

32

Queenstraat 37B

Lent

gastles

Wingerd

28

Leuvensbroek 2010

Nijmegen

gastles

Wingerd

28

Leuvensbroek 2010

Nijmegen

Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

excursie

8-nov

Driemaster

27

Cortenaerpad 32

Nijmegen

excursie

3-nov

Geldershof

42

Laauwikstraat 11

Lent

excursie

14-apr

Hazesprong

29

Bisonstraat 3

Nijmegen

excursie

14-apr

Hazesprong

31

Nijmegen

excursie

10-mei

Oversteek

31

Bisonstraat 3
Pijlpuntstraat 1 Griftdijk
93

NB: De gehele lijst staat in een aparte bijlage 3

Nijmegen

Bijlage 4: De twintig meest populaire NME middelen 2016

Bijlage 5: afgenomen aanbod voortgezet onderwijs

