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NDCE Westerkwartier     

Werkplan 2020-2021 
 
 

Voor het schooljaar 2020-2021 werken we aan 3 hoofdzaken: 

 

1. Het Scholennetwerk 

2. De bedrijfsvoering van NDCE 

3. Communicatie en netwerken 

 

Doelen op een rijtje 
 

1. 150 uitleningen en 80 buitenlessen; 

2. nestkastenproject basisscholen; 

3. zwerfvuilproject basisscholen; 

4. project VO volgens methode Jongeren Advies Bureau; 

5. verder ontwikkelen en digitaliseren van lesmateriaal; 

6. nieuwe vraaggerichte website; 

7. contacten onderhouden met de gemeente Westerkwartier; 

8. contacten onderhouden met terreinbeheerders, particuliere groene organisaties, 

cultuur en de scholen; 

9. continuïteit van NDCE; 

 
Scholennetwerk 
Er zijn ruim 40 basisscholen (en BSO) in de gemeente Westerkwartier. We streven er 

minimaal naar dat alle scholen NDCE kennen en op de hoogte zijn van ons aanbod aan 

projecten, producten en diensten. Het gros van de scholen in Westerkwartier maakt in 

meerdere of mindere mate gebruik van ons aanbod. We verwachten in 2020-2021 

opnieuw 80 buitenlessen aan te bieden en 150 keer lesmaterialen uit te lenen. Verder 

streven we ernaar dat minimaal 20 scholen meedoen aan onze jaarlijkse zwerfvuilactie. 

Ten slotte willen we 20 basisscholen mee laten doen aan het onderwijsproject, dat dit 

jaar het thema ‘vlinders’ heeft. 

 

Partners in het aanbieden van natuur-, cultuur-en duurzaamheidseducatie zijn: 

• Gemeente Westerkwartier 

• Staatsbosbeheer 

• Stichting Het Groninger Landschap 

• Landschapsbeheer Groningen 

• IVN Natuureducatie 

• Stichting Kunst en Cultuur 

• Stichting Curringherveld 

• Stichting Kuzemerkooi 
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Onderwijsproject 2020-2021: Vlinders 
 

Het thema van het onderwijsproject voor schooljaar 2020-2021 is Vlinders! We bieden 

dit weer samen met IVN aan. IVN zorgt voor de trainingen en de materialen en NDCE 

biedt in aanvulling buitenlessen over vlinders, vlinderkweekpakketten en de 

vernieuwde leskist vlinders. Ook benaderen we andere organisaties waar je terecht 

kunt voor aanvullende vlinderactiviteiten. Het is dit jaar niet verplicht om je er 

schoolbreed voor aan te melden. Scholen mogen ook meedoen met bijvoorbeeld 

alleen de onderbouw. Wel is er altijd een contactpersoon nodig bij deelname aan een 

NDCE/IVN schoolproject.  

  

Vlinders zijn niet zomaar toevallige, kleurige passanten maar onderdeel van een 

buitengewoon boeiend en ingewikkeld systeem waar we zelf ook onderdeel van 

uitmaken: de natuur. Kinderen die vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid 

kennismaken met vlinders en hun verhaal, krijgen natuur-bagage mee voor de rest 

van hun leven. 

 

Het project is voor leerlingen van alle bouwen. De contactpersoon van de school komt 

naar de contactpersonenbijeenkomsten. De betreffende leerkrachten komen naar één 

van de teamtrainingen. Hieronder staan de data. Alle materialen worden tijdens een 

teamtraining op school gebracht. 

 

   

Datum Tijd Thema Voor  wie 

Di 22 sep 2020 

  
16.00 uur - 17.30 uur 

CP aftrap rondom 

project Vlinders 

Contactpersonen 

  

  

Di 14 maart 2021 15.30 uur - 17.00 uur 
CP de eerste 

voorjaarsvlinders 

Contactpersonen 

  

  

Ma 10 mei 2021 15.30 uur - 17.30 uur TT Vlinderproject 
Teams 

  

Woe 12 mei 2021 14.00 uur - 16.00 uur TT Vlinderproject Teams 

Di 24 juni 2021 16.00 uur - 18.00 uur Evaluatie en excursie Contactpersonen 

 

 

Nieuwe leskist vlinders 
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Bedrijfsvoering NDCE 
 

Alle basisscholen in het Westerkwartier kunnen materialen lenen en buitenlessen 

aanvragen bij NDCE. In het NDCE-centrum werken 15 vrijwilligers en 1 professional aan: 

 

1. Vernieuwing (verjonging) team. Vrijwilligersvacatures, promotie en werving, 

buddy-systeem en inzet huidige vrijwilligers meer op maat; 

2. Begeleiding van vrijwilligers die bezig zijn met vernieuwing van educatieve 

producten diensten; zoals Marjan met leskisten Vlinders en Bollen, Jaap met 

leskist Roofvogels en Laura, Rob en Herman met de buitenles ‘Eten uit de natuur; 

3. Cursus NDCE-schoolgids (voorjaar 2021) eventueel i.s.m. IVN Westerkwartier; 

4. Uitbreiding aanbod buitenlessen (qua gebied, qua thema), zoals in de 

Marumerlage;  

5. Contact met scholen, opgavelijsten maken, versturen, registreren, totaallijsten 

maken (zowel voor buitenlessen als voor materiaal uitleen) en weer 

terugkoppeling naar scholen; 

6. Coördinatie bemensing op buitenlessen-praktische ondersteuning-contact met 

scholen; 

7. Vernieuwing, uitbreiding, digitalisering lesmateriaal, zoals 

- Inhoud meer toegespitst op doelgroep/leergang 

- Activerende werkvormen 

- Nieuwe inrichting website (gericht op gebruiker ipv aanbieder) 

8. Versterken presentatie en promotie producten en diensten NDCE (via schooleigen 

kanalen, website en formulieren); 

9. Versterken loketfunctie NDCE tussen andere aanbieders (partners in gebied) van 

natuur- en cultuureducatie en scholen. Hiervoor moet dat andere aanbod veel 

beter worden geïnventariseerd en beschreven door die aanbieders; 

10. Versterken van relatiebeheer, netwerkfunctie en daardoor acquisitie van 

opdrachten en financiering – vooral ook op langeren termijn;  

 

11. Initëren, voorbereiden, organiseren, voorzitten en notuleren van 

ambtenarenoverleg, bestuursoverleg, partneroverleg en last but not least NDCE-

teamoverleg; 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leskist bollen
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Communicatie en netwerken 

 

NDCE Westerkwartier is een Stichting, die waar mogelijk samenwerkt met andere 

aanbieders in het gebied. De samenwerkingspartners sturen -indien relevant- hun 

aanbod naar NDCE en NDCE integreert dit in het onderwijsproject en ontsluit dit via de 

website. Waar moet je aan denken bij het aanbod van samenwerkingspartners? 

 

 

Groninger Landschap 1. Project Vogeltrek voor groep 7/8 

2. Project Zoogdieren 

3. Landschap lezen 

4. Activiteiten rond Coendersborg 

5. Activiteiten in de Lettelberter Petten 

 

Staatsbosbeheer  1. De gebieden 

    2. Blôde Fuottenpad 

    3. Educatiepakketten/Blotevoetenhof 

 

Landschapsbeheer  1. Natuurwerkdag op 1e zaterdag van november 

2. Ondersteuning activiteiten bijv wilgenknotten 

3. Boomfeestdag i.s.m. gemeenten 

         

Stichting K&C   1. Contacten met scholen over beleid en programma’s  

    2. Ideeën voor het onderwijsproject 

      

 

IVN natuureducatie  1. Projectleider onderwijsproject (beroepskrachten) 

    2. Hulp bij activiteiten (vrijwilligers) 

 

 

St. Curringherveld  1. Bezoek aan Curringherveld en Curringherschuur 

     + kabouterpad voor de onderbouw 

     + sporenpad  

     + natuur/ontdekpad voor midden- en bovenbouw 

 

St Kuzemerkooi  1. Lessen over de eendenkooi 

    2. Lessen over houtsingels in het Westerkwartier  

    3. Lessen over kloosters en historische kerken in het WK 

 

 

 

Corona 
Onze ambities zijn groot maar door de uitbraak van Corona, liep en loopt alles anders op 

scholen. We hebben een Coronaprotocol ontwikkeld maar zijn afhankelijk van de 

beleidskeuzes van scholen. In de stille tijd werken we door aan ontwikkeling en 

digitalering van les materialen en de renovatie van de website. We hopen dat de overige 

activiteiten, als uitleen materialen, verzorgen buitenlessen en organiseren zwerfvuil- en 

nestkastjesproject door kan gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Grootegast, januari 2020  


