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  Voorwoord 
 

 Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Centrum Natuur- en Milieu-Educatie 
“Doetinchem en omstreken” over het jaar 2013. Opnieuw wordt samengewerkt 
met de gemeenten Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek. Vanuit de 
gemeente Doetinchem werd dit jaar een eenmalige laatste NME-bijdrage door de 
gemeenteraad gevoteerd, zodat er ook dit jaar nog activiteiten konden zijn. 
 
Het jaar 2013 kenmerkt zich door een landelijke financiële recessie. Er zijn 
voornemens om verschillende Rijksoverheidstaken over te hevelen naar de 
gemeenten,  tegen een geringere vergoeding. Bij de gemeenten zelf, vallen begrote 
inkomsten tegen en men is huiverig voor de extra taken die zij van het Rijk krijgt 
toebedeeld. Sommigen spreken zelfs over een zich terugtrekkende overheid. 
Inwoners worden meer aan hun lot overgelaten; bestaande voorzieningen 
verdwijnen. Burgerparticipatie lijkt een toverwoord. 
Stap voor stap verdwijnt er welzijnsaanbod binnen de gemeenten, middels 
kerntakendiscussies en toekomstbestendige visies. Het Regionaal NME-Centrum 
ontkomt ook niet aan deze “kille” vorm van bezuinigen. Per gemeente zijn er 
echter duidelijke verschillen waar te nemen. Daar waar de ene gemeente haar taak 
m.b.t. het bevorderen van het milieubewustzijn nog serieus neemt, ziet een andere 
gemeente NME uitsluitend als  een soort van “kers op de taart” voor het onderwijs, 
die dat dan ook maar zelf moet betalen. 
 

Het stichtingsbestuur kan in 2013 vanuit haar algemene reserves nog boventallige 
formatie handhaven, met als bestuursopdracht: Het verwerven van andere 
inkomsten, anders dan alleen die van de gemeenten. Scholen krijgen voor het eerst 
te maken met een verminderd aanbod. Voor de scholen uit de gemeente 
Doetinchem werd na de zomervakantie een NME-abonnement in het leven 
geroepen.  Nog geen 15% van de scholen kan van dit financieel laagdrempelige 
aanbod gebruik maken. De leerkrachten hebben aangegeven zelf onvoldoende 
capaciteiten en/of tijd te hebben om zelf NME uit te voeren. De scholieren zijn het 
kind van de rekening. 
 

Eind 2013 werd vastgesteld dat de extra inkomsten onvoldoende waren om de 
bestaande formatie te handhaven. Twee medewerkers, met respectievelijk 17- en 
20-jaar NME-ervaring, werden  noodgedwongen ontslagen. Ook de vooruitzichten 
voor 2015 en verder zijn somber en vormen een serieuze bedreiging in het 
voortbestaan van het Regionaal NME-Centrum en haar activiteiten. 
 

Het NME-stichtingsbestuur voelt zich verlaten; in de kou gezet door enkele 
gemeenten, opdrachtgevers van het eerste uur. Eind 2013 werd door ons de 
noodklok geluid. De gemeente Montferland nam het initiatief tot intergemeentelijk 
bestuurlijk crisisoverleg, 
 

waarvoor mijn dank, 
 

namens het Stichtingsbestuur,      
   
           Willy Waalderbos 
 
                                                             (Voorzitter) 



 

  Uitvoering NME-basispakket  
 
De ontwikkeling van het aantal  deelnemende scholen, het totaal aantal groepen in ons werkgebied, 
alsmede het aantal aangevraagde en gehonoreerde klavertjes ziet er over de afgelopen schooljaren als volgt 
uit: 

 

Schooljaar: 
Aantal scholen 
in werkgebied 

Aantal deelnemende 
scholen 

Totaal aantal groepen 
in werkgebied 

2010-2011 101 101 822 

2011-2012 102 101 781 

2012-2013 102 98 763 

2013-2014 100 98 753 

 

Voor een gedetailleerd en inhoudelijk overzicht van projecten en activiteiten wordt u verwezen naar het 
NME-jaarprogramma 2013-2014. Hieronder een overzicht van de dit schooljaar inmiddels aangevraagde, 
uitgevoerde of nog uit te voeren activiteiten per soort van activiteit: 

Soort activiteit Aangevraagd Uitgevoerd Aantal leerlingen 

20.. 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 

Lesactiviteiten 397 171 128 397 171 128 9.531 4.301 3.384 

Leskisten 716 472 314 716 472 314 18.007 11.871 8.123 

Materiaalzendingen 98 269 84 98 269 84 2.465 6.765 2.180 

Activiteiten externen 84 147 94 84 147 94 2.113 3.697 2.350 

 ================================================================================      

Totalen: 1.295 1.059 620 1.344 1.295 620 32.116 26.634 16.037 

 
            

   De NME klvertjes in relatie tot kosten en  het aantal groepen 
 

Het aanmelden via internet is steeds actueel, flexibel en adequaat. Alle aanvragen van scholen voor 
lesactiviteiten, materiaalzendingen en activiteiten kunnen worden gehonoreerd, omdat het aantal per 

groep beschikbaar gestelde klvertjes (10 stuks = 5 uur) is gerelateerd aan de beschikbaar gestelde tijd. De 

ter beschikking gestelde klvertjes per school worden door de scholen limitatief gebruikt. M.a.w. men 
vraagt niet meer aan dan waar men recht op heeft. Vraagt men meer aan, dan de beschikbaar gestelde 

klvertjes, dan kost dat geld. Scholen hebben geen budget voor NME-activiteiten, dus zijn terughoudend in 

het overschrijden van het aantal beschikbare klvertjes. De eigen schoolbijdrage van € 7 als 
tegemoetkoming in de brandstofkosten voor de bezorging en het ophalen van een leskist heeft een 
verminderde afname van het aantal leskisten tot gevolg gehad.   
 
De scholen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben tot de zomervakantie nog volledig deel kunnen 
nemen. Vanaf de zomervakantie, schooljaar 2013-2014 moeten zij voor 50% zelf in de kosten voorzien. Niet 
één school uit de gemeente Oude IJsselstreek heeft meer aangevraagd dan het aantal kosteloos ter 
beschikbaar gestelde aantal klavertjes. 
De scholen in de gemeente Doetinchem konden vanaf de zomervakantie, schooljaar 2013-2014, niet meer 
kosteloos gebruik maken van het NME-aanbod. Vijf van de 42 schoollocaties in Doetinchem hebben toch 
nog een NME-abonnement genomen, zij reserveren echter mondjesmaat NME-activiteiten. 
 
 
 
 



 

Door het flexibele systeem van aanmelden voor NME-activiteiten blijkt dat gaande weg het schooljaar 

scholen later toch nog invulling geven aan de resterende NME klvertjes. In de telling hiervoor konden 
deze gegevens niet meegenomen worden. 
 

 
 

 

   Beleidsontwikkelingen 

 

 Gemeente Doetinchem 
 

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde de gemeenteraad voor om te stoppen met NME. Een 
ingediend amendement eind 2012 resulteerde in een meerderheidsbesluit van de gemeenteraad om toch 
nog één jaar door te gaan met het aanbieden van NME aan het primair onderwijs. In de motie werden 
randvoorwaarden genoemd om in het overgangsjaar 2013 te onderzoeken of de scholen NME zelf kunnen 
betalen (zoals het college stelde) en of de scholen in staat zijn NME aan de leerlingen te bieden, zoals het 
NME-Centrum dat doet. Ons stichtingsbestuur heeft de gemeenteraad in 2013 hierover aanvullend 
geïnformeerd. Verdere initiatieven m.b.t. eerder genoemde randvoorwaarden zijn echter niet ontplooid. 
Eind 2013 werd opnieuw vanuit de gemeenteraad een amendement ingediend voor het behoud van NME. 
Op aanraden van de portefeuillehouder Milieu werd het amendement met een nipte meerderheid 
verworpen. 
  

   Nieuwe koers 
 

Het stichtingsbestuur is genoodzaakt te anticiperen op de veranderende, geminimaliseerde of 
verdwijnende NME- budgetten. Om het Regionaal NME-Centrum als voorziening te handhaven, maar ook 
als werkgever heeft zij de zorg om het financieel beleid aan te passen naar de omstandigheden.  
Vooralsnog wordt boventallige formatie gehandhaafd om nieuwe inkomstenbronnen aan te kunnen 
spreken. Op het gebied van buitenschoolse opvang, samenwerking met bedrijven, doelgroepverbreding en 
met de verwerving van subsidies voor gemeentelijke projecten zijn vele initiatieven ontplooid. Extra 
inkomsten waren er, maar helaas onvoldoende om de bestaande formatie te handhaven.  
 
Het stichtingsbestuur heeft na de zomervakantie 2013 besloten om de resterende personele bezetting 
vooral in te zetten op uitvoering, in plaats van productontwikkeling of inhoudelijke ondersteuning bij 



 

projecten. Zolang de beschikbare kennis en personele capaciteit voor handen is in 2013 kunnen alleen nog 
projecten ontwikkeld worden, waar extra aanvullende financiën tegenover staan.  
 

Na het gedwongen ontslag van personeel zullen er per 1 januari 2014 zonder extra inkomsten, maar met 
een aantal forse besparingen nog 4 medewerkers werkzaam zijn, die gezamenlijk 1,89 Fte bezetten, gedekt 
vanuit een structureel budget. 
  

   Aanvullende activiteiten, naast het NME-basispakket 
 

Binnen het Regionaal NME-Centrum spant men zich jaarlijks in om tijd beschikbaar te stellen voor het 
leveren van maatwerk en het bieden van inhoudelijke ondersteuning op initiatieven, beleidsontwikkeling 
en uitvoering binnen de gemeenten uit het werkgebied. Daarbij streeft men naar een evenredige verdeling 
van tijd en capaciteit over de vier gemeenten. In overleg met de beleidsambtenaren van de betrokken 
gemeenten worden twee jaarlijkse speerpunten van beleid geformuleerd. Dit schooljaar staan de thema’s 
Energie en Afval” centraal .  
 

Kinderboerderij Engbergen  

 
Janrein van Oostrum (bestuurslid) en Norbert Kock (mede-
initiatiefnemer en huidig beheerder)  

Vanuit het NME-stichtingsbestuur werd het bestuurslid, 
de heer van Oostrum, in het bestuur van de nieuw te 
ontwikkelen Kinderboerderij PLUS afgevaardigd. De 
PLUS-factor van de kinderboerderij kan gerealiseerd 
worden vanuit de centrale NME-view om andere 
partijen nadrukkelijk te benaderen en te betrekken bij 
de invulling en realisatie van activiteiten in het gebied. 
De eerder toezegging om voor een deel bij te dragen in 
de exploitatie is niet mogelijk gebleken door  de 
bezuinging op het NME-budget in deze gemeente.  
 
Na een voorbereidingsperiode van meer dan vijf jaar , 
waarbij ook intensief vanuit het Regionaal NME-
Centrum werd meegedacht, werd de kinderboerderij 
Engbergen op 29 juni 2013 officieel geopend.  
De heer van Oostrum is teruggetreden, uit zijn functie 
als bestuurlid namens het NME-stichtingsbestuur in het 
bestuur van de kinderboerderij. 

  

De Wenswijk - Didam  

 
Frank van Alen met het “Koningspaar” 

In opdracht van de gemeente Montferland heeft het 
Regionaal NME Centrum sinds 2011 Wenswijk-trajecten 
begeleid in ’s-Heerenberg en in Didam. Ook in 2013 is er 
gevolg gegeven aan de gezamenlijke wens om de buurt 
meer te betrekken bij de school en natuurlijk de school 
meer bij de buurt.  
Met name richting het woonzorgcentrum Meulenveld-
en en de naast de school gelegen serviceflats wilde men 
komen tot een verbinding tussen jong en oud. De 
gevormde werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van basisschool De Ontdekking, Welcom, BSO Puck & 
Co, een bewonersvertegenwoordiging en een 
medewerker van het Regionaal NME-Centrum.   
 
 



 

 

Men heeft de Kroningsspelen op 26 april 2013 
aangegrepen om wederom te proberen de buurt 
bij elkaar te brengen.  
 
Tijdens een gezamenlijk ontbijt in de hal van Meulen-
velden in Didam kijkt men samen naar de toespraak van 
ons toekomstig “koningspaar” en daarna gaan kinderen 
en buurtbewoners dit vieren met een programma van 
sport-, natuur- en cultuurworkshops voor meer dan 500 
deelnemers. Doel van de creatieve workshops is om 
uiteindelijk het parkje (tijdelijk) om te toveren tot een 
Oranjepark. 
 
Het initiatief werd door de inwoners van de gemeente 
Montferland gekozen en door het Oranjefonds 
bekroond tot een Kroonappelbuurt. 

  

Afvalexcursie 
 

 

 

In opdracht van de gemeente Montferland brachten 
meerdere scholen uit het primair en voorbereidend 
beroepsonderwijs een bezoek aan de afval-
aanbiedstations van de Reinigingsdienst Liemers in 
Zevenaar en ’s-Heerenberg.  
 
Na een excursie, leerden de leerlingen aan de hand van 
concrete opdrachten en sorteerwerkzaamheden dat 
afval een nieuwe grondstof kan zijn voor nieuwe 
producten.  
 
Goed scheiden betekent een besparing van geld en 
waardevolle grondstoffen.  

  

Boomfeestdagen  
 

 

 

De boomfeestdag is een soms onderschatte activiteit, 
die onder begeleiding van het Regionaal NME-Centrum 
in enkele gemeenten jaarlijks terugkeert. De gemeenten 
Montferland en Doetinchem verzochten ons dit jaar 
opnieuw om de activiteit een educatieve meerwaarde 
te geven. Onderzoeksopdrachten werden nabij de 
plantlocatie in Didam en Nieuw-Wehl uitgevoerd door 
leerlingen van “De Ontdekking” en “Het Timpaan”. 
 

 



 

Opening Cool Nature “De Bleijke” en natuurpark “Amphion” 
 

Met het project “Spelend leren tot je groen ziet” is er veel expertise aanwezig binnen het Regionaal NME-
Centrum. De afgelopen jaren werd inhoudelijke ondersteuning gegeven bij de aanleg en ontwikkeling van 
het Cool Naturepark “De Bleijke” in Hengelo en het Amphionpark in Doetinchem. Beide locaties werden dit 
jaar feestelijk geopend. 
 

  
 

  

De Energieke School  

  

In samenwerking met de gemeente Doetinchem, het Bredescholen Netwerk en het Technieklokaal werd 
het project “De Energieke School” aan de bovenbouw van het primair onderwijs aangeboden. Het enige 
NME-aanbod voor het Doetinchems onderwijs na de zomervakantie. Het Regionaal NME-Centrum 
verzorgde de activiteiten op de scholen zelf. Veel onderzoeksopdrachten, zelf ontdekkend leren en een 
duidelijke link naar het eigen energieverbruik op school en thuis. De tweede fase van dit project bestond uit 
een werkbezoek aan het Technieklokaal in het Metzo College. Hier werd onder begeleiding een autootje op 
zonne-energie in elkaar gezet. Alle leerlingen van groep 7 en 8 in Doetinchem bezitten nu een 
speelgoedauto wat rijdt op een oneindige bron van energie. 
 

  

 

 

 

Scholing BSO-Groepsleidsters 
 

 

 

In het kader van doelgroepverbreding werd een 
gecertificeerde na- bijscholingscursus gegeven ten 
behoeve van groepsleidsters die werkzaam zijn in 
de buitenschoolse opvang. Het doel is om de 
leidsters vaardigheden bij te brengen en eventuele 
drempels weg te nemen om met kinderen buiten in 
de natuur aan de slag te gaan. Door zelf te ervaren 
zijn dikke studieboeken niet nodig gebleken. Alle 
crusisten ontvingen wel het naslagwerk 
“Natuursprong” met 1000 en 1 tips en suggesties 
om zelf aan de slag te gaan.   



 

Didactische module NME - Helicon (MBO) 
 

 

 

De uitvoering van natuur- en milieu-educatieve 
activiteiten , buiten in de natuur met leerlingen, 
verlangt specifieke didactische en organisatorische 
vaardigheden. Wij verzorgden een ochtend voor 
derdejaars studenten van de opleiding Eco & 
Wildlife van Helicon MBO in Velp in het kader van 
de module didactiek. Na enkele weken van 
voorbereiding werd de theorie door de studenten 
in de praktijk gebracht met “echte” 
basisschoolkinderen. 

 

 Overige activiteiten 
 

Naast het NME basispakket zijn er aanvullende activiteiten uitgevoerd op verzoek van derden, regionale 
organisaties ten behoeve van het onderwijs.  
 

De andere activiteiten buiten het basispakket zijn: 
 

 ●          10 lessen voor Staatsbosbeheer “De boswachter en het bos” 
 ●           1 publieksdag voor Natuurmonumenten bij de waterspeelplaats ‘t Peeske 

 ●           3 dagdelen voor AOC Oost: veldwerk bos in de Slangenburg 

 ●   2 dagen voor het Isala: veldwerk bos in het Idinkbos 

 

           Publiciteit    
  
In 2013 werd er veel “gepost” via Facebook. Het aantal “vrienden” groeit dagelijks. In het regionaal veel 
bekeken programma “Gerrits Weerproat” van FocuzTV  stond men tijdens een NME-activiteit met 
leerlingen in het bos, uitgebreid stil bij de activiteiten die de leerlingen deden en … het weer natuurlijk. 
 

  
 
Op uitnodiging van de gemeente Oude IJsselstreek werd deelgenomen aan de driedaagse voorjaarsbeurs in 
de DRU te Ulft. Samen met de de stichting kinderboerderij Engbergen werd een doe- en onderzoekstand 
ingericht. 
 

 Personele bezetting 2013 
 

Naast de vaste medewerkers is er een kleine hechte groep vrijwilligers. De afgelopen jaren was er niet of 
nauwelijks sprake van enig verloop in het personeelsbestand. Echter sinds 2012 is daar door gedwongen 
ontslagen verandering in gekomen. Na de pensionering van één parttime WEDEO medewerker werd half 
2013 de vacante positie opnieuw vervuld met een parttime medewerker.  
 



 

Ook in 2013 was er nauwelijks sprake van ziekteverzuim (0,5 %). Voor 2012 was dit ook al gering. Toen 
werd er een ziekteverzuim geregistreerd van 1,7%. In een kleine organisatie is het effect van het persoonlijk 
welzijn van soms maar een of twee medewerkers relatief groot. Dit jaar werd het laagste ziekteverzuim ooit 
gemeten. 
 

 Boventalige en andersoortige invulling formatie 
 

Eén medewerker was tot de zomervakantie 2013 boventallig (12,5/36 u.). Vanuit de financiële reserves 
worden praktische NME-activiteiten uitgevoerd. Vanwege het bijstellen van “De Koers” van het Regionaal 
NME-Centrum heeft het stichtingsbestuur besloten deze positie ook na de zomervakantie te handhaven. 
 

Eén medewerker heeft boventallig voor 7/23 deel acquisitie gepleegd, voor het verwerven van nieuwe 
opdrachten. Deze termijn liep tot 1 januari 2014 waarna (23/23 u.) ontslag volgde.  
 

Eén medewerker werd in 2013 geheel vrij geroosterd (16/36) voor het verankeren van NME binnen de 
buitenschoolse opvang. De beoogde doelen werden onvoldoende bereikt. Per 1 januari 2014 (16/16 u.) 
volgde haar ontslag. 
 

 Stagiaires   
 

Eén student van de STOAS uit Wageningen volbracht zijn stage bij het Regionaal NME-Centrum. Naast de 
vele praktijkervaring die hij op deed, werd een onderzoek gedaan naar de NME-kwaliteiten en -capaciteiten 
van de leerkrachten in het basisonderwijs in Doetinchem. 
 

 Vrijwilligers 
 

Het aantal actieve vrijwilligers is stabiel gebleven, vergeleken met vorig jaar. Eind 2013 staan er acht 
personen geregistreerd als vrijwilliger.  
 

 Werktijden 
 

Binnen het Regionaal NME-Centrum wil men over de maximale personele capaciteit beschikken op het 
moment dat deze het hardst nodig is. Zo wordt de NME-normjaartaak (totale arbeidstijd per jaar) verdeeld 
over het aantal beschikbare werkdagen /-weken per jaar. Op de momenten dat de hoofddoelgroep, het 
primair onderwijs, vrij of op vakantie is, is de personele aanwezigheid nihil. Enige verschuiving in de 
vakantieperiodes is ontstaan, omdat het werkgebied van het Regionaal NME-Centrum zich bevindt in twee 
(Midden en Zuid) schoolvakantieregio’s. Met het oog op de toekomst, waarbij ook in de schoolvakanties 
activiteiten ontplooid kunnen worden, met andere doelgroepen dan het onderwijs, zal op termijn werktijd 
en verlof meer afgestemd worden op de behoefte van personele inzet. 
 

 Werkklimaat 
 

Veel medewerkers voelen dit jaar de hete adem in de nek omtrent het onzekere voortbestaan van hun 
baan. Eind 2013 werden beëindigingsovereenkomsten tussen het stichtingsbestuur en Frank van Alen en 
Jacqueline Kiwitz gesloten.  Met het vertrek van deze twee medewerkers gaan vele jaren NME-ervaring 
verloren. Het stichtingsbestuur kon haar CAO-verplichtingen nakomen, daarbij zal echter een beroep 
gedaan moeten worden op de uittredende gemeenten voor wat betreft frictie- of ontvlechtingskosten.   
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frank van Alen                               Jacqueline Kiwitz 
  

 



 

In 2013 waren de volgende medewerkers in dienst van de Stichting Centrum Natuur en Milieu Educatie: 
 

Naam Functie Aanstellingsdeel 
 
Dhr. E. Jongkind 

 
Directeur 

 
36/36 

 

Dhr. F. van Alen Coördinator Primair Onderwijs 23/36 tot 01-02-2014 
Dhr. Th. Besselink Administratief/ didactisch medewerker 28,8/36* vanaf 03-06-2013 
Mw. J. Kiwitz Educatief medewerker 16/36 tot 31-12-2013 
Mw. J. Berendsen Didactisch medewerker 12,5/36  
Mw. J. Bergwerff Didactisch medewerker 12,5/36  
Dhr. H. Wissink Systeembeheerder 6/36  
Dhr. H. Wissink Administrateur 32/36 *  

 
 *) = Via WEDEO ingeleende formatie. 

 

  Doelstelling en samenstelling Stichtingsbestuur en directie 
 

 Doelstelling  
 
a. Bevorderen dat mensen kennis en inzicht verwerven over de natuur, het milieu en de invloed  van 
 menselijk handelen daarop. 
b. Mensen in staat stellen vaardigheden te ontwikkelen, waarmee bewuste keuzes gemaakt kunnen 
 worden. Keuzes die berusten op verkregen kennis en inzicht aangaande het milieu. 
c.  Het bieden van een handelingsperspectief aan mensen, zodat het milieubesef ook tot 
 milieuvriendelijke gedrag aanleiding geeft. 
 

 Samenstelling Stichtingsbestuur en directie 
 
In onderstaande, wisselende samenstelling, vergaderde volgens vergaderrooster het dagelijks bestuur  
8 keer en het algemeen bestuur 3 keer. 
 
 Bestuurssamenstelling in 2013: 
 
 Dhr. W.H. Waalderbos  -  Voorzitter  
 Dhr. H.A.T.M. Jansen  -  Penningmeester/ Secretaris 
 Mevr. L.W.C.M. van der Meijs -  Lid namens de portefeuillehouders van de gemeenten  
         Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, 
 Dhr. J.R. van Oostrum  - Lid / afgevaardigde naar de stichting Kinderboerderij Engbergen
 Dhr. R. van Gijssel  -  Lid 
   
 Adviserend/ ondersteunend:  
 
 Dhr. E. Jongkind  - Directeur  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaarverslag is vastgesteld in de AB-vergadering van _______ 2014 te ’s-Heerenberg 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


