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 Samenvatting  

 

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. NME staat voor natuur- en 

milieueducatie en is vooral bekend om zijn buitenexcursies en andere praktijkervaringen voor het leergebied Oriëntatie op 

jezelf en de wereld voor alle onderwijsniveaus. Deze activiteiten 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 2018 hebben minimaal 24.487 leerlingen aan 893 NME activiteiten meegedaan. Deze kwamen 

uit 43 verschillende basisonderwijsinstellingen en 9 voortgezet onderwijsinstellingen (722 leerlingen). In 2018 is vanuit het 

stimuleringsbudget een totaalbedrag van € 19.991 uitgekeerd voor deelname aan NME activiteiten (plafond € 20.000).  

Met deze resultaten voldoet het NME-veld aan de jaarlijkse doelstelling. Naast deze resultaatcijfers, ligt de grootste 

meerwaarde van De Bastei aan NME in Nijmegen in de geleverde diensten aan de betrokken partijen én de verbinding die 

De Bastei maakt met diverse andere partijen om tot een vernieuwend en uitdagend onderwijsaanbod te komen.  

 

Een unieke mogelijkheid op het gebied van samenwerking, bood de Green Capital Award. Met Green Capital 

(Challenges) zijn vele nieuwe contacten opgedaan. Betrokken vrijwilligers en professionals hebben met hun 

specialismen en ervaringsdeskundigheid een unieke bijdrage geleverd aan het NME aanbod. Hiermee heeft De 

Bastei nog meer leerlingen kunnen betrekken en enthousiasmeren voor een duurzame levensstijl, met als doel om 

dit onder Nijmeegse jongeren een vanzelfsprekendheid te laten worden. 

 

Het startsein van het Green Vibe randprogramma bij Nijmegen Green Capital 2018 was de openingsshow o.a. in 

samenwerking met Museum het Valkhof en Evelien Bosch (van Zapp Your Planet). Deze openingsshow was de aftrap 

voor de duurzaamheidschallenges voor scholen, met uitdagingen rondom mobiliteit, energie, afval, circulaire 

economie  en de buitenlesweek. Samenwerking met diverse organisaties maakten de uitvoering van deze challenges 
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mogelijk. Daarnaast heeft het onderwijs in 2018 mee kunnen doen aan het ‘Groene Voetstappen’ project, de boomfeestdag, de kinderraad, de 

Kinderklimaattop Arnhem, Operatie Steenbreek, project Groene Schoolplein en Knopje Om. Ook het voortgezet onderwijs weet De Bastei steeds beter te 

vinden.  

 

Naast bovengenoemde projecten en activiteiten begeleidt De Bastei scholen in een structureel aanpassingsprogramma voor duurzaamheid, de Eco-Schools 

certificering. Dit is hét internationale keurmerk voor duurzaamheid in het onderwijs. Eind 2018 werken er 3 PO scholen en 3 VO scholen aan om dit 

keurmerk te behalen. Bijzonder is dat de Radboud Universiteit Nijmegen is gestart om de eerste Eco-Campus van Nederland te worden (huidige status: 

Brons). Het tweede hoogtepunt in 2018 is de getoonde aandacht van Z.M. Koning Willem-Alexander voor dit traject in Nijmegen op 4 juli. 

 

Om ook in de toekomst het onderwijsveld met boeiende NME materialen te faciliteren, spelen de grootste ontwikkelingen en werkzaamheden van De Bastei 

zich achter de schermen af. Met vakoverstijgende activiteiten en extra projecten en door in te spelen op onderwijsvernieuwingen kan NME een steeds 

grotere rol spelen in het onderwijs. Het succes hiervan meten we door een stabiele afname aan activiteiten en diensten, als tegenhanger voor de landelijk 

gemeten daling hiervan.  

 

Inspelend op de vraag vanuit het onderwijs naar meer handzame, moderne en digitale middelen voor natuuronderwijs, heeft De Bastei 7 organisaties 

begeleid in het traject om ICT middelen aan hun aanbod toe te voegen of als middel in te zetten. Dit gezamenlijke project met Ixperium is gestart in 2016 en 

heeft gelopen tot begin 2018. Met hen zetten we samen de stap naar het implementeren van de 21ste -eeuwse vaardigheden in het NME onderwijs.  

 

De Bastei pakt voor gemeente Nijmegen de rol om vernieuwend NME onderwijs te verzorgen op, en doet dit niet alleen. Sinds 2016 werkt De Bastei samen 

met de volgende partners: HAN Ixperium Nijmegen, NIBI, HAN PABO, Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG), Marant, 

Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, SOL Identiteitsbegeleiders, NXP, SME Advies, IVN Rijk van Nijmegen, NL Bloeit, Operatie Steenbreek, 

WattWinst, WeCycle, IVN Gelderland en diverse vrijwilligers, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de Nijmegen Green Capital Challenges.  
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NME in Nijmegen: De Bastei als onderwijsmakelaar  

De rol van onderwijsmakelaar op het gebied van NME ligt sinds 2015 bij Stichting De Bastei. NME staat voor natuur- en milieueducatie en is vooral bekend 

om zijn buitenexcursies en belevingsactiviteiten voor kinderen. De formatie bestaat uit drie consulenten (1,9 fte) en een medewerker voor 0,2 fte binnen de 

NME uitleenservice. De NME consulenten slaan de brug tussen de vraag aan passend lesmateriaal uit de onderwijswereld in Nijmegen (zie bijlage 1, 

Overzicht van de onderwijsinstellingen) en de aanbieders met NME aanbod, en ondersteunen het onderwijs en de betrokken uitvoerende organisaties in de 

ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.  

 

Deze middelen die De Bastei gebruikt binnen het NME onderwijs, 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 vakoverstijgend werken, zowel binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld1 (OJW), als met andere leergebieden zoals het taal- en 

rekenonderwijs.  

 

Het huidige NME leergebied OJW houdt meer in, dan waar de afkorting NME van oudsher voor staat. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, 

op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze betekenis geven aan hun bestaan. Ze oriënteren zich op hun natuurlijke 

omgeving en op de verschijnselen die zich daarin voordoen, en op de wereld dichtbij, veraf en maken ook gebruik van cultureel erfgoed. De Bastei zoekt 

uitbreiding van het aanbod om het onderwijs ook bij deze thematiek te faciliteren.  

De meer dan 300 lesmiddelen waaruit scholen kunnen kiezen komen van 50 bedrijven, organisaties, overheden, en burgerinitiatieven (zie bijlage 2, 

Overzicht NME aanbieders).  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld is ingedeeld in vier domeinen: Mens en samenleving (kerndoelen 34 t/m 39), Natuur en techniek (kerndoelen 40 t/m 46), Ruimte 

(kerndoelen 47 t/m 50) en Tijd (kerndoelen 51 t/m 53). Door deze hedendaagse brede insteek met uitbreiding naar techniekonderwijs duurzaamheid en 21ste -eeuwse vaardigheidstraining is 

NME makkelijker vakoverstijgend in te zetten dan bij de vroeger  gehanteerde groen-grijze indeling.   
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De Bastei zorgt dat de doorlopende leerlijn goed aansluit op zowel de vraag vanuit het onderwijs als op het gemeentelijk milieu- en duurzaamheidsbeleid 

door te zorgen dat: 

 

1. de materialen: 

- een goede kwaliteit hebben;  

- blijven aansluiten aan onderwijsvernieuwingen, zowel inhoudelijk als qua vorm;  

- passen bij de belevingswereld en interesse van de leerlingen;  

- gebruiksvriendelijk zijn voor de docenten.  

 

2. docenten/scholen:  

- met bijscholingsmiddagen de NME materialen nog beter weten in te zetten;  

- met persoonlijke begeleiding het duurzaamheidsdenken een vast onderdeel 

maken binnen de reguliere vakken en het schoolbeleid. 

  

Veldles De Stadswaard 
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Het NME Netwerk  

Belangrijke partners in het NME veld in Nijmegen zijn gemeente Nijmegen, de onderwijssector op alle niveaus vanaf het primair onderwijs, de partijen met 

NME aanbod en de landelijke NME organisaties-verbonden met elkaar via het GDO. 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. 9) en een selectie aan materialen die passen binnen een jaarlijks vastgesteld thema. In 2018 was dat thema, in het kader van 

Green Capital;  ‘duurzaamheid’.  

De onderwijssector  

De Bastei heeft contact met alle 43 basisscholen en hun sublocaties en de 6 speciaal onderwijsscholen. In het voorgezet onderwijs is er contact met 

docenten, bouwcoördinatoren, afdelingsleiders en stagecoördinatoren. Met deze personen zijn wij telefonisch, via mail of persoonlijk in contact om hun 

wensen door te nemen voor nieuwe lesmiddelen, maatschappelijke stages, Eco-schools, het 

implementeren van duurzaamheid en de overige geboden mogelijkheden.  

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). 

Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)  

Ieder jaar neemt De Bastei deel aan de GDO tweedaagse, in 2018 gehouden in De Bastei. Hier 

ontmoeten wethouders, NME-leidinggevenden en vertegenwoordigers van DuurzaamDoor 

(Ecomonische Zaken), de Duurzame Pabo en maatschappelijke initiatieven elkaar en gaan zij met 

actuele vraagstukken aan de slag. GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en wil vooral 

voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken door te inspireren en te verbinden. 

Communicatie, educatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.  

Daarnaast neemt De Bastei deel aan het Gelders NME overleg. 
GDO tweedaagse Bastei 2018 
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Het GEO overleg  

Het GEO overleg bestaat uit de van oudsher acht grote partijen met NME aanbod in Nijmegen. Wegens de stimuleringsregeling van de gemeente Nijmegen 

zijn hun educatieve activiteiten declarabel voor het Nijmeegse onderwijs.  

 

Deze acht partijen zijn:  

- Dierenambulance Nijmegen  

- IVN Rijk van Nijmegen  

- Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG)  

- Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)  

- Hortus Nijmegen  

- Warmoes Historische Tuinderij Lent  

- De Broeikas  

- De Bastei  

 

De organisaties van het GEO ontvangen vanuit de opgestelde 

stimuleringsregeling een vaste vergoeding van € 1,10 per leerling per 

anderhalf uur. Als het aanbod duurder is, kunnen de organisaties de 

restkosten in rekening brengen bij de deelnemende school.  

Het plafond aan uit te keren vergoedingen binnen deze 

stimuleringsregeling is € 20.000 per jaar. In 2018 is een totaalbedrag 

van € 19.991 uitgekeerd aan deze organisaties. Binnen deze 

stimuleringsregeling is er tevens een budget projectgeld toegekend 

voor activiteiten rondom het Nijmegen Green Capital 2018 jaar, zoals 

de challenges en Eco-Schools. Meer informatie daarover is te lezen 

vanaf pagina 17.  

 

De GEO organisaties komen naar tevredenheid van de betrokkenen 

twee keer per jaar bijeen, voor een toelichting vanuit De Bastei over de werkwijze en resultaten, en het inventariseren van wensen vanuit de organisaties. In 

2018 is een begin gemaakt van een intensievere samenwerking met IVN, de SENG en de Hortus, in strategisch overleg voor het NME beleid. In een 

werksessie is vastgesteld waarmee iedereen aan de slag wil. Ook zijn er criteria opgesteld voor in 2019 waaraan GEO deelnemers zich moeten committeren.  

  

GEO-overleg locatie Hortus 



10 
 

 
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 5 thema’s: natuur, techniek, milieu en duurzaamheid, en gezondheid.  

Daarnaast is het te zoeken op trefwoord, niveau, methode of op domein binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, zie pagina 6. Nieuw aanbod 

krijgt een opvallende markering in de digiplanner en aandacht in de nieuwsbrief.  

 

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, of projecten. De Bastei moedigt sinds 2016 

organisaties aan om meer arrangementen aan te bieden, bestaande uit een gastles op school met aansluitend een excursie. De ARN, Natuurwijs, de 

Warmoes, Jac. P. Struiner, IVN en Struin bieden dit momenteel aan.  

 

De Bastei is sinds 2016 lid van de vereniging en van de hiervan afgeleide PO werkgroep 

en Gelderse NME centra. In overleg werken deze partijen samen voor verbeteringen en 

sommige projecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leskist 'Spinnen'  
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Communicatie  

Via de website www.debastei.nl/nme communiceren wij nieuwsberichten gericht op NME, informatie over projecten en kunnen scholen via de digiplanner 

lesmaterialen en excursies reserveren. Uit een scholenbezoekronde in de periode eind 2017 tot midden 2018 is gebleken dat scholen de website vooral 

gebruiken als portal tot de digiplanner. Weliswaar blijft de website een medium voor de informatie over schoolprojecten en nieuwsberichten, maar 

vanwege dit signaal vanuit scholen is besloten geen prioriteit aan website-communicatie te geven.  

 

Naast de website als structurele informatiebron ontvangen scholen van het basis- en voortgezet onderwijs en de partijen met NME aanbod actuele 

activiteiten en meldingen via de nieuwsbrief. Het basisonderwijs heeft 4 nieuwsbrieven ontvangen en het voortgezet onderwijs 2. Tevens is er een extra 

mailing tussendoor verzonden over Groen@School. 

Het digitaal loket 

De EDSO digiplanner is een landelijk digitaal loket, waarop De Bastei het 

lokale NME aanbod toont aan scholen. In tegenstelling tot vroeger waarin 

men een jaar van te voren de activiteiten moest inplannen, zijn deze nu 

jaarrond te reserveren. Dit is mogelijk gemaakt door de toegevoegde 

mogelijkheden zoals timeslots, maximaal aantal activiteiten per week en  

uiterlijke reserveringsdatum.  

Docenten kunnen via trefwoorden, domeinen, leergebieden of gebruikte 

lesmethode de gewenste activiteiten zoeken en reserveren. Bij het 

inboeken kan de docent advies ontvangen, gebaseerd op eerdere 

reserveringen van de school en hun lesmethode (of aan De Bastei 

aangeven dit te willen ontvangen). Dit systeem zorgt voor een leerlijn 

met diverse praktijkervaringen en voorkomt ongewenste herhaling in 

activiteiten of onderwerpen.  

 
Vlog van VMBO Helicon over Eco-Schools 
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Het aanbod in de digiplanner wordt doorlopend aangepast aan de vraag en behoeftes van de scholen en de organisaties. 
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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 2018 bereikte resultaten. Deze zijn grotendeels gehaald uit reserveringen volgens de digiplanner en een klein deel 

komt uit handmatige toevoegingen van organisaties die een eigen reserveringssysteem hebben en de Green Capital activiteiten die eenmalig zijn 

georganiseerd buiten de digiplanner om.  

 

 Aantal activiteiten / klassen Aantal bereikte scholen  Aantal leerlingen 

Minimale eis 2018 900 (10% marge) 50%  (26 unieke scholen) 20.000 

Reserveringen 2018 uit 

digiplanner 

613 (+118)1 41 PO scholen en 2 VO 17.555 (+400) 2 

Bereikt in 2018 via externe 
partijen 

108 22 PO en 6 VO 709 (+1.925) 3 

Bereikt in 2018 via Green 

Capital activiteiten  

16 (+70) 4 39 PO en 4 VO 4.698 5 

Totalen 6 925 43 unieke PO scholen en 9 unieke 
VO scholen 

25.287  

                                                           
1 Uit de teller van de digiplanner komt een aantal van 613 activiteiten. Echter reserveren scholen soms materialen voor een periode die door meerdere groepen worden gebruikt 
tijdens de reserveringsperiode. In die reserveringen waarbij meer dan 35 leerlingen gebruik maakten van het materiaal hebben we een formule van 25 leerlingen per klas 
genomen. Met die berekening hebben nog eens 118 klassen gebruik gemaakt van de materialen. Het totaal aantal afgenomen activiteiten via de digiplanner komt daarmee op 
713. 
 
2 Uit de teller van de digiplanner komt een aantal van 17.555 leerlingen. Bij 16 reserveringen staan geen leerlingenaantallen genoteerd. Een correctie daarop (met het gemeten 
gemiddelde van 25 leerlingen per groep), levert 400 extra bereikte leerlingen op.  
 
3 Bij 77 groepsreserveringen zijn geen leerlingenaantallen doorgegeven. Met een gemiddelde van 25 leerlingen per klas komen er 1.925 leerlingen bij.  
 
4 Aan de gereserveerde activiteiten doen soms meerdere klassen tegelijk mee, afgeleid uit de leerlingen aantallen. In die reserveringen waarbij meer dan 35 leerlingen als 
gebruikers zijn genoteerd, hanteren we een formule van 25 leerlingen per klas. Met die berekening hebben nog eens 70 klassen deelgenomen aan de activiteiten. 
  
5 Dit cijfer is exclusief het leerlingenaantal van de 7 onderwijsinstellingen die deelnemen aan het programma Eco-Schools. 
  
6 Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag zijn van 2 organisaties de aantallen activiteiten en leerlingendeelnames nog niet bekend of doorgegeven. Daarmee zijn deze 
aantallen voorlopig maar voldoen desalniettemin aan het gestelde criterium.  
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Detailoverzichten van het aantal afgenomen activiteiten in 2018 door het PO vanuit de digiplanner en de verzamelde activiteiten door organisaties die 

buiten de digiplanner om geboekt zijn, zijn online in de zien. Zie https://www.debastei.nl/nl/onderwijs/nme-nijmegen/wie-zijn-wij. 

 

De behaalde eisen uit de budgetovereenkomst gaan over aantallen deelnemers en georganiseerde activiteiten. Naast deze coördinerende functie merkt De 

Bastei al sinds de oprichting van de NME afdeling in 2015 een verandering in haar rol als NME centrum. Steeds vaker hebben scholen een adviesverzoek of 

begeleidingsvraag, zonder dat daar een activiteit aan gekoppeld is. Als voorbeeld is te denken aan de Eco-Schools begeleiding. Dit zorgt ervoor dat wij 

scholen en/of leerlingen op een andere manier bereiken dan via een reservering van het bestaande aanbod. De Bastei probeert voor 2020 deze 

werkzaamheden en service ook in de NME taakstelling en missie op te stellen, ter rechtvaardiging van deze werkzaamheden binnen gemeente Nijmegen.  

  

Activiteiten NME  
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Inspiratiedagen onderwijs  

Naast individuele begeleiding organiseert De Bastei jaarlijks een dag (-deel) om geïnteresseerde docenten of scholen een bijscholing te geven over de 

mogelijkheden van NME bij hun lessen en/of diensten die De Bastei kan leveren. In 2018 waren dit de volgende inspiratiedagen: 

 

Evenement: Georganiseerd door: Datum:  Locatie  Aantal deelnemers 

Groene Schoolpleinen Conferentie De Bastei i.s.m. IVN Gelderland 
en NME Centra 

20-6-2018 De Verwondering 65 deelnemers uit heel Gelderland, 

leerkrachten, directies als ook NME'ers 

Informatiedag Eco-Schools De Bastei i.s.m. Helicon VMBO 5-4-2018 Helicon VMBO 6 deelnemers 

 

Een groen schoolplein biedt een breed scala aan leuke mogelijkheden als buitenlokaal. 

Niet alleen voor natuurles, maar ook als context voor taal, rekenen en meer. Steeds 

meer scholen willen een groen schoolplein, maar er zijn ook een hoop vragen. Hoe kom 

ik aan financiering? Hoe ontwerp ik het beste een groen schoolplein? Op woensdag 20 

juni organiseerde De Bastei in samenwerking met IVN Gelderland, het netwerk Gelderse 

NME-centra en gemeente Nijmegen een conferentie voor scholen die aan de slag willen 

met een groen schoolplein. Met workshops van Natuurcentrum Arnhem, IVN 

Natuureducatie, NME Plaza, Adviesbureau Beleef en Weet en het Netwerkbureau 

Buitenruimte kregen de ca. 65 deelnemers veel inspiratie en tips om hun eigen groene 

schoolpleinen te realiseren, gebruiken en onderhouden. 

 

  

Groene schoolpleinen conferentie 2018 
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Schoolmoestuin van het Kleurrijk, bij de Haard Nijmegen 

Tijdens de  bijeenkomst bij VMBO Helicon informeerde De Bastei de aanwezige docenten over de kosten en mogelijkheden van Eco-Schools voor hun 

school. Deelnemende scholen waarderen bij Eco-Schools vooral het ontstane scholennetwerk binnen alle onderwijsniveaus, waarbinnen kennis en 

succesactiviteiten uit te wisselen zijn, als ook de mogelijkheid om leerlingen op elkaars instellingen in te zetten voor Eco-Schools. 

 

Naast de informatiedagen heeft De Bastei tussen augustus en oktober 2018  een student begeleid. Deze heeft in opdracht van De Bastei en de GGD 

onderzoek gedaan over de mogelijkheden en effecten van schoolmoestuinieren bij het Nijmeegse onderwijs. Hiervoor zijn 21 Nijmeegse basisscholen 

benaderd. Uit gesprekken met de scholen bleek dat er voor schooltuinen een investering van tijd, middelen en mankracht nodig is en dit niet op alle scholen 

mogelijk en/of beschikbaar is. Moestuinieren is niet ingebed in het onderwijs; het blijkt vaak afhankelijk te zijn van persoonlijke interesse van een docent.  

 

Landelijk is er voor scholen een subsidie beschikbaar vanuit Jong 

Leren Eten, specifiek om aan de slag te gaan met voedingseducatie. 

Ook heeft de gemeente Nijmegen de ambitie om groener en 

gezonder te worden.  

Vanuit deze ambitie, en vanuit de resultaten van het 

behoefteonderzoek, is er door de gemeente een opdracht uitgezet 

aan Beleef & Weet, om onder andere 4 Nijmeegse scholen te 

adviseren bij het maken van een schooltuinplan en uitvoering 

daarvan. Daarnaast wordt onderzocht hoe de continuïteit van 

moestuinen voor een periode van minimaal 5 jaar gewaarborgd kan 

worden.  
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Voortgezet onderwijs  

Het aanbod voor het VO is in 2018 steeds meer zichtbaar geworden door het leveren van maatwerk. Zo heeft De Bastei op aanvraag van het Kadinsky 

College workshops gegeven aan alle VWO en HAVO klassen rondom duurzaamheid en energie besparing, en een klimaatworkshop op NSG aan de onder- en 

bovenbouw, in het kader van Operatie Steenbreek.  In 2018 hebben 9 voortgezet onderwijs instellingen met 29 klassen meegedaan aan 12 verschillende 

activiteiten waaraan in totaal ongeveer 722 leerlingen deelnamen. Zie bijlage 3: Afgenomen activiteiten voortgezet onderwijs in 2018. Het VO reserveert 

meestal de NME activiteiten direct bij de organisaties en vooral voor een projectweek.  

 

Met hulp van experts uit het duurzaamheidswerkveld van het Green Capital en het Challenges netwerk zijn er in 2018 diverse 

activiteiten georganiseerd. Green Capital Challenges netwerk wil inwoners bewust maken dat we een schonere stad zelf in de 

hand hebben en organiseerde diverse duurzame uitdagingen voor bewoners, zoals de actie Nijmegen raapt het op. Het doel van 

de uitdaging is dat alle Nijmegenaren op 21 juni in ieder geval één stuk zwerfafval opruimen. Nu is zwerfafval nog de vaakst 

gemelde klacht bij Nederlandse gemeentes. Oprapers konden een ‘zwerfie’ sturen: een foto van jezelf met het stuk zwerfafval dat 

je hebt opgeruimd en deze te delen op social media met #zwerfienijmegen. Hieraan heeft in ieder geval 1 school uit het 

voortgezet onderwijs aan meegedaan.  

 

Gegevens van directe boekingen zijn nog niet allemaal binnen, vooral van organisaties die een eigen boekingssysteem hanteren 

zoals het Junior Technovium, ARN, de GGD en de incidentele Green Capital Challenges.  

 

De grote afsluiter van Green Capital 2018 voor het voortgezet onderwijs was de Nijmeegse Meesterproef, hét Nijmeegse event 

waarin duurzame beroepsoriëntatie centraal staat voor 350 leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet 

onderwijs. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, De Bastei en Milieu -en duurzaamheidsorganisatie Green Cross 

Nederland, met als grote publiekstrekker YouTuber Dylan Haegens.  De leerlingen kregen op deze manier de kans zich te oriënteren op vaardigheden die 

een duurzame, omgevingsbewuste toekomst van hen zal vragen. Deze dag is op 7 februari 2019 uitgevoerd op de nationale klimaatspijbeldag.  

 

De Bastei blijft nieuwe kennismakingsgesprekken inplannen met het voortgezet onderwijs om samen te kijken hoe we ze ondersteunen, zowel op het 

gebied van reguliere lessen als in schoolvisie en duurzaamheidsbeleid. Daarbij is het de verwachting dat de Eco-schools certificering en de groene 

schoolpleinen op het voortgezet onderwijs een goede ingangen zijn om meer aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid te creëren. Het Dominicus 

College en Canisius College zijn in 2017 gestart met Eco-Schools. In 2019 is NSG aangesloten.  
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Nijmegen Green Capital 2018 programma 

Aandacht voor duurzaamheid op school valt tot nu toe vaak binnen een projectweek; weinig scholen hebben het verweven in hun reguliere onderwijs of 
gebouwfaciliteiten. De Bastei is in 2016 gestart met het proces om duurzaamheid een vast onderdeel te maken op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen in 
Nijmegen. Om dat te realiseren werkt De Bastei vanuit twee invalshoeken; enerzijds de persoonlijke begeleiding van scholen, zoals bij het behalen van het 
Eco-Schools certificaat, en anderzijds het begeleiden van organisaties bij het creëren van meer duurzaamheidsaanbod.  
 
Het jaar 2018 stond in het teken van Nijmegen European Green Capital 2018, de groene hoofdstad van Europa. Om de gemeente hierin te ondersteunen 
heeft De Bastei het onderwijs bij de diverse jaaractiviteiten betrokken van zowel De Green Capital, als het door burgers opgezette Green Capital Challenges. 
Projecten rondom duurzaamheid die vanuit dit duurzaamheidsjaar geïnitieerd zijn, waren:  

 de jaaropening Groen@School; 

 de koppeling van het onderwijs aan evenementen van het Green Capital Challenges netwerk; 

 de begeleiding van 7 Nijmeegse onderwijsinstellingen in het verkrijgen van het internationale 
duurzaamheidskeurmerk ‘Eco-Schools’; 

 De Groene Meesterproef voor het Nijmeegse voortgezet onderwijs, over de arbeidsmarkt van duurzame 
beroepen (zie pagina 16); 

 het landelijke project Groene Voetstappen; 

 het onderwijsgedeelte van Operatie Steenbreek;  

 Groene Schoolpleinen;  

 de succesvolle boomfeestdag 2018 –met een deelname van 32 basisscholen. 
 
Een korte uitleg van de belangrijkste projecten volgt hieronder.  

Groene Schoolpleinen 

Naast alle aangeboden lesmaterialen en activiteiten, zet De Bastei ook steeds meer in op de vergroening van de 
directe schoolomgeving. Steeds meer scholen gaan aan de slag met een groen schoolplein of schooltuin. De 
Bastei biedt hierin sinds december 2018 de scholen procesbegeleiding van informatievoorziening rondom 
subsidiemogelijkheden, visievorming en leerling- en buurtbetrokkenheid tijdens de initiatiefase, tot het vinden 
van een passende ontwerper / uitvoerder en het implementeren van de mogelijkheden in het curriculum in de 
uitvoeringsfase.  
 
 
 

Boomfeestdag 2018 
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Eco-Schools 

Bij Eco-Schools inventariseren, bedenken én implementeren leerlingen en docenten meer duurzame oplossingen voor hun schoolgebouw. Daarnaast 
stimuleren zij met gerichte acties hun medeleerlingen tot meer duurzaam gedrag en zoeken ze samen met de docenten naar mogelijkheden om 
duurzaamheid in het curriculum te verwerken. Het proces duurt ongeveer 2 jaar, en is opgedeeld met twee tussentijdse certificeringen, de bronzen en de 
zilveren vlag. 
Twee hoogtepunten uit 2018 zijn de getoonde aandacht van Z.M. Koning Willem-Alexander voor Eco-Schools in Nijmegen op 4 juli, en de deelname van de 
Radboud Universiteit Nijmegen tot eerste Eco-Campus van Nederland.  
 
De Verenigde Naties heeft zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen benoemd, met de ambitie om deze doelen voor 2030 te realiseren. Het Eco-Schools 
certificaat geeft een concrete invulling aan tien van deze duurzaamheidthema’s. 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.  
 
De deelname van Radboud Universiteit Nijmegen aan het behalen van het Eco-Schools keurmerk, gaat de eerste Eco-Campus van Nederland opleveren. In 
een aantal oriënterende gesprekken is gekeken hoe we het internationale systeem passend kunnen maken voor onze nationale en lokale situatie. 
Aandachtspunten daarbij zijn het aansluiten van de scans en activiteiten op de koers van de universitaire Duurzaamheidsagenda 2016-2020, de Nederlandse 
SustainaBUL en de inrichting  van de Radboud Green Office. 
 
Het feit dat de leerlingen en diverse betrokkenen in en om school Eco-Schools dragen, maakt het zo geschikt om het onderwijs én de Nijmeegse jeugd actief 
te betrekken bij de vele activiteiten rondom Nijmegen Green Capital.  
 
Tabel: Eco-Schools huidige stand van zaken van deelnemers en hun planning tot de certificering Groene Vlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolinformatie  Gerealiseerd Planning 

Schoolnaam Schooltype Start  Brons Zilver Groene Vlag Dec 2018 Juni 2019 Dec 2019 

Meander Vrijeschool voor 
basisonderwijs PO 

 
Dec-2016 01-aug-18 

  

Zilver Groen 
 Jenaplanschool de Sterredans PO Dec-2016 01-aug-18 14-dec-18 

 
Zilver Groen 

 Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Nov-2017 26-sep-18 
  

Zilver Groen 
 Brede School Prins Maurits PO  01-aug-18 

  

Zilver Groen 
 Dominicus College VO  

   

Brons Zilver Groen 

Canisius College Nijmegen VO  

   

Brons Zilver Groen 

Helicon VMBO Groen Nijmegen VO  09-jun-17 12-jun-18 11-feb-19 Groen 
  



20 
 

Groen@School challenges  

Groene Voetstappen 

Het Groene Voetstappen project is een door Klimaatverbond Nederland landelijk georganiseerde 

duurzaamheidsweek aan het begin van het schooljaar. 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 ervan 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 de gemeente kunnen 

basisscholen uit Nijmegen kosteloos deelnemen. Het project is telefonisch, met een toegezonden poster, 

nieuwsbrieven en de website gepromoot. In Nijmegen is deelname niet beperkt tot die ene week, maar 

kunnen scholen gedurende het hele schooljaar meedoen.  

Resultaat: Vijf scholen hebben schoolbreed (groep 1-8) met 1454 leerlingen in totaal deelgenomen. 

 

Wecycle 

Ook een defect elektrisch apparaat heeft waarde. In een uniek Nijmeegs recycling traject kunnen 

leerlingen alles leren over de waarde van afgedankte apparatuur: via een inzamelwedstrijd naar 

stadsmeubilair!  

Resultaat: Basisschool de Klokkenberg heeft deelgenomen aan deze activiteit. De leerlingen hebben maar 

liefst 85 apparaten opgehaald.  

 

Van energie naar Genergie 

Elke school maakt gebruik van gas, licht en water. Kunnen leerlingen het verbruik van hun eigen school 

verlagen? Door eigen metingen komen leerlingen zelf tot doelen voor energiebesparing.  

Resultaat: Basisscholen de Wieken en de Meiboom hebben deelgenomen aan deze challenge. Zij 

beoordeelden deze activiteit zeer positief. Leerlingen gingen zelf aan de slag als Energie detective. Bij de 

Wieken hebben ze 3 maanden lang diverse duurzaamheidsthema’s behandeld. Voor deze challenge, 

uitgevoerd door WattWinst, hebben zij zelfs een aparte nieuwsbrief gemaakt (zie blz. 21/22).  

Groene Voetstappen stickers plakken (Klimaatverbond) 

Stadsmeubilair van recyclede materialen 
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De groene buitenlesweek 

Maak van je leerlingen echte ‘Groenlingen’, en ga op avontuur in de stadsnatuur, op het schoolplein of daarbuiten.  

Resultaat: Basisschool de Meiboom heeft hieraan deelgenomen. Onder leiding van IVN gidsen hebben de leerlingen de Staddijk verkend. Tijdens deze 

activiteit bleek dat veel leerlingen nog nooit op de Staddijk waren geweest, dé groene locatie in hun woonomgeving.  
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Nieuwsbrief van basisschool De Wieken, naar aanleiding van hun deelname aan Groen@School  
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Bijlage 1: Overzicht Nijmeegse onderwijsinstellingen  

Naam PO onderwijsinstelling Bezoekplaats    Naam PO onderwijsinstelling Bezoekplaats  

Akker Nijmegen   Montessori Dukenburg Nijmegen 

Aldenhove Nijmegen   Montessori Lindenholt Nijmegen 

Aquamarijn Nijmegen   Montessorischool Nijmegen Nijmegen 

Bloemberg Nijmegen   Muze Nijmegen 

Brakkenstein Nijmegen   Nijmeegse School Vereniging II Nijmegen 

Buut Nijmegen   Nutsschool Lankforst Nijmegen 

Driemaster Nijmegen   Octaaf Nijmegen 

Dukendonck Nijmegen   Oversteek Lent 

Geldershof Lent   Petrus Canisius Nijmegen 

Hazesprong Nijmegen   Prins Clausschool Nijmegen 

Hidaya Nijmegen   Prins Mauritsschool Nijmegen 

Klein Heyendaal Nijmegen   St. Nicolaasschool Nijmegen 

Kleine Wereld Nijmegen   Sterredans Nijmegen 

Kleurrijk Nijmegen   Talent  Lent 

Klokkenberg Nijmegen   De Uitdaging Nijmegen 

Klumpert Nijmegen   De Verbinding Lent 

Lanteerne Nijmegen  Verwondering Lent 

Lindenhoeve Nijmegen   Vossenburcht Nijmegen 

Luithorst Nijmegen   Wieken Nijmegen 

Meander Vrije School Nijmegen   Wingerd Nijmegen 

Meiboom Nijmegen   Zonnewende Nijmegen 

Michiel de Ruyterschool Nijmegen     
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Naam Speciaal onderwijs instelling Bezoekplaats Soort onderwijs 

Kentalis VSO de Marwindt Nijmegen Speciaal voortgezet onderwijs 

Kristalis  Nijmegen Speciaal voortgezet onderwijs 

Martinus van Beekschool Nijmegen Speciaal basisonderwijs 

SBO De Windroos locatie Goffert Nijmegen Speciaal basisonderwijs 

SBO De Windroos locatie Lindenholt Nijmegen Speciaal basisonderwijs 

SBO De Windroos locatie Waalsprong Lent Speciaal basisonderwijs 

St. Tarcisiusschool Nijmegen Speciaal PO & VO 

Talita Koemi-school Nijmegen Speciaal PO & VO 

 

Naam VO onderwijsinstelling Bezoekplaats  soort onderwijs 

Canisius College Nijmegen vmbo (tl, mavo), havo, vwo (atheneum, gymnasium) 

Citadel College Lent vmbo (bbl, kbl, tl / mavo), havo, vwo  

Dominicus College Nijmegen havo, vwo (atheneum, gymnasium)  

Dominicus College De Monnikskap Nijmegen havo, vwo voor jongeren met lichamelijke beperking of chronische ziekte 

Helicon Nijmegen vmbo 

Het Rijks Nijmegen vmbo (bbl, kbl, gl, tl, mavo) 

Kandinsky College Nijmegen VMBO, mavo,  (tweetalig) havo/vwo/gymnasium 

Karel de Grote College Nijmegen  vmbo (tl, mavo), havo, vwo (atheneum) 

Mondial College - Beroepscollege Nijmegen vmbo (bbl, kbl) 

Moncial College - Leuvensbroek Nijmegen vmbo (tl, mavo), havo, vwo 

Montessori College Nijmegen vmbo (bbl, kbl, gl, tl, mavo), havo, vwo 

NSG Nijmegen vmbo (tl, mavo), havo, vwo (atheneum, gymnasium) 

Pontem College Akkerlaan & Streekweg Nijmegen anderstalige leerlingen 

Pro College Nijmegen praktijkonderwijs 

SSgN Nijmegen vmbo (tl / mavo), havo, vwo (atheneum)  

Stedelijk Gymnasium  Nijmegen vwo (gymnasium)  

Sint Jorisschool Nijmegen vmbo (tl, mavo) 
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Bijlage 2: Overzicht Natuur- en milieu organisaties  

Leverancier Plaats 

ARK Nijmegen 

ARN B.V. Weurt 

Boerderijeducatie Rivierenland Tricht 

Boswachter Beer / Natuurdetective Nijmegen 

Bureau Toezicht en Handhaving Nijmegen 

DAN (Dierenambulance) Nijmegen 

Dar Nijmegen 

De Bastei Nijmegen 

De Rode Maan Nijmegen 

De Witte Molen Nijmegen 

Educatieve Natuurtuin Goffert Nijmegen 

Educatieve Speelboerderij Het Hof van Kaatje Wijchen 

GGD Regio Nijmegen Nijmegen 

Gilde Nijmegen Nijmegen 

Hortus Nijmegen Nijmegen 

IVN Rijk van Nijmegen Nijmegen 

Jac. P. Struiner  Ooij 

Jean Phagoe: schaapsherders Nijmegen 

Junior Technovium Nijmegen 

Kinderboerderij `t Boerke Nijmegen 

Kinderboerderij De Goffert Nijmegen 

Kinderboerderij Kobus Nijmegen 
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Leverancier Plaats 

Kinderboerderij Lindenholt Nijmegen 

Klasseboeren Groesbeek 

Madame Poubelle Nijmegen 

Marant EduService Elst 

Milieucentrum De Broeikas Nijmegen 

Naturama Nijmegen 

Natuurwijs Nijmegen 

Nederlands Watermuseum Arnhem Arnhem 

Schaapsherder That Will Do Zyfflich 

Staatsbosbeheer  Ooij 

Stichting Stiksoep Nijmegen 

Struin Nijmegen 

‘t Zwanenbroekje Ubbergen 

TCCN (Technisch Creatief Centrum Nijmegen) Nijmegen 

Techno Promo Cuijk 

Van 't Lindenhoutmuseum Nijmegen 

Vlinderstichting Wageningen 

VNC (Das en Boom) Beek-Ubbergen 

Vogeltelling op het schoolplein Nijmegen 

Warmoes, Historische Tuinderij Lent Lent 

Waterschap Rivierenland Tiel 

WindpowerNijmegen Nijmegen 

Young & Fair Utrecht 

Zero plastic waste lifestyle Nijmegen 
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Bijlage 3: Detailoverzicht afgenomen aanbod VO in 2018 

Organisatie Activiteit Naam Niveau Leerlingen Begeleiders Datum 

De Bastei  Woordvoerders van de Waal - 
Museumbezoek 

 Citadel College Lent VO 1e klas 10 
  

15-1-2018 

De Bastei Eco-schools  Citadel College Lent gehele school       

De Bastei Rondleiding De Bastei  Citadel College Lent VMBO1 9 1 15-6-2018 

Windpower Nijmegen   Excursie Citadel College Dijkstraat Groep 1 vmbo BK 10   13-4-2018 

De Bastei Struinen door de Stadswaard Dominicus College klas 1 42 2 25-4-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Dominicus College HAVO/VWO 20 6 21-8-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Dominicus College HAVO/VWO 20 6 21-8-2018 

De Bastei Eco-schools Dominicus College gehele school       

  Eco-schools Helicon VMBO Nijmegen gehele school       

De Bastei Rondje De Bastei Helicon VMBO Nijmegen klas 1/2 31 3 9-10-2018 

De Bastei Rondje De Bastei Helicon VMBO Nijmegen klas 1/2 32 2 9-10-2018 

De Bastei Rondje De Bastei Helicon VMBO Nijmegen klas 1/2 32 2 9-10-2018 

De Bastei Rondje De Bastei Helicon VMBO Nijmegen klas 1/2 31 3 9-10-2018 

De Bastei Bezoek Koning - presentatie 
Eco-Schools Helicon VMBO Nijmegen 

VMBO Helicon 9 
  

4-7-2018 

Natuurtuin Goffert  BB Waterles: Wateronderzoek Het Rijks VMBO Goffertweg Groep 1E 24   19-6-2018 

Natuurtuin Goffert   BB Waterles: Wateronderzoek Het Rijks VMBO Goffertweg 1A 24   19-6-2018 

Natuurtuin Goffert   BB Waterles: Wateronderzoek Het Rijks VMBO Goffertweg Groep 1D 24   19-6-2018 

Natuurtuin Goffert  BB Waterles: Wateronderzoek Het Rijks VMBO Goffertweg Groep 1C 24   21-6-2018 

Natuurtuin Goffert  BB Waterles: Wateronderzoek Het Rijks VMBO Goffertweg Groep 1F 24   21-6-2018 
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Organisatie Activiteit Naam Niveau Leerlingen Begeleiders Datum 

De Bastei Workshops duurzaamheid 
energie besparing 

Kandinsky College Havo VWO klassen 160 
  

23-4-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Karel de Grote College klas 1 28 4 4-6-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Karel de Grote College klas 1 26 3 5-6-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Karel de Grote College klas 1 23 1 6-6-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Karel de Grote College klas 1 26 2 7-6-2018 

De Bastei Rondleiding De Bastei Karel de Grote College klas 1 28 2 7-6-2018 

De Bastei Object uitleen  Montessori Nijmegen     

De Bastei Opening Sustainable Fashion NSG Groenewoud   15   7-12-2018 

De Bastei Klimaatworkshop NSG Groenewoud Onder & 
bovenbouw 

50 
  

20-12-2018 

De Bastei Object uitleen Stedelijk Gymnasium     

 Totaal    9 VO scholen   722     

 


