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2020 was een bewogen jaar. Terugblikkend kunnen we niet
om corona heen. De crisis en scholensluiting zorgden ervoor
dat we met onze NatuurWijzers en onze partners moesten
schakelen naar wat wél mogelijk was. Gelukkig zijn we daar
goed in geslaagd. Samen met onze partner Staatsbosbeheer is
er binnen ‘no time’ de reeks 'Leer het van de boswachter'
ontwikkeld. Zo werden 80.000 abonnees en al onze scholen
voorzien van natuuropdrachten voor in de tuin en park – dit
om het thuisonderwijs te ondersteunen. De opdrachten
werden maar liefst 118.000 gedownload. Toen de scholen
weer helemaal opengingen op 8 juni zijn onze NatuurWijzers
aan de slag gegaan en hebben ze alles op alles gezet om de
afgezegde natuurdagen weer in te plannen.

We kijken in dit jaarverslag breder terug. Naar het verdere
ontwikkelen van onze activiteiten tijdens schoolvakanties,
voor kinderen woonachtig in de grote steden. En naar het
verstevigen van ons doel om leerkrachten in staat te stellen
om zelf met hun leerlingen de natuur in te gaan door hen te
voorzien van eenvoudige natuurlessen voor in en rondom de
school.  We bouwden verder aan onze grote groep van
NatuurWijzers door, ondanks de beperkingen, toch 10 nieuwe
NatuurWijzers op te leiden.

Dank aan alle leerkrachten, NatuurWijzers en partners waar
we mee gewerkt hebben. En veel dank aan onze sponsoren
die ons werk blijven mogelijk maken.

VOORWOORD

D E B B I E  K A M P H U I S
Voorzitter bestuur Stichting NatuurWijs



Online natuuropdrachten ter ondersteuning thuisonderwijs
Naar aanleiding van het sluiten van de scholen tijdens de
eerste ‘Corona’ lockdown hebben we de handen ineen-
geslagen met Staatsbosbeheer en de reeks ‘Leer het van de
boswachter’ snel ontwikkeld. Het bevatte wekelijks 5
natuuropdrachten voor in de tuin of in het park. Met iedere
week een ander thema; zoals bewegen, muziek, lente, taal,
rekenen enz. Iedere week gedurende de lockdown hebben
alle abonnees (80.000) van Staatsbosbeheer en NatuurWijs
'Leer het van de boswachter' ontvangen. Het was een enorm
succes.
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De Kraanvogel uit Almere
Montessori Tiel uit Tiel
KC De Kwartiermaker uit Den Bosch

118.000 unieke downloads van ‘Leer het van de boswachter’
in 12 weken. 
Met onze gratis online natuuropdrachten willen we graag
leerkrachten inspireren en stimuleren om zelf met hun
leerlingen naar buiten te gaan. Tijdens een lockdown
ondersteunen we leerkrachten én ouders met gratis doe-
opdrachten voor thuisonderwijs.

De leerlijn scholen
We merken een groeiende belangstelling voor de NatuurWijs-
leerlijn. Deze leerlijn is zo samengesteld dat er voldaan wordt
aan alle kerndoelen en TULE voor natuuronderwijs op de
basisschool. Leerkrachten roemen de ‘op maat’ benadering, de
tijd en ruimte die kinderen krijgen om een eigen band met
natuur op te bouwen en de deskundigheid van de
NatuurWijzers. In 2020 zijn er drie nieuwe leerlijn scholen
bijgekomen:
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NatuurWijs en Staatsbosbeheer hebben de op kinderen
gerichte spaaractie ‘Buiten in Nederland’ van supermarkt
PLUS met succes ondersteund. Het doel van PLUS was om
naast de commerciële kant van een spaaractie, kennis over de
natuur met kinderen te delen en te laten zien dat natuur altijd
dichtbij is. In het kader van deze samenwerking heeft
NatuurWijs een lespakket ontwikkeld met 25 nieuwe
natuuropdrachten, passend bij de 5 thema’s van ‘Buiten in
Nederland’. Het lespakket is 3500 keer online bekeken; 2000
downloads doe-opdrachten lespakket en 6827 keer bekeken
op Staatsbosbeheer.nl/plus. 

NatuurWijs tijdens schoolvakanties: On toer!
De NatuurWijs Lente-, Zomer- en Herfsttoers bestaan uit 3
hele dagen in de natuur onder begeleiding van professionele
NatuurWijzers en vrijwilligers. Deze ‘toers’ worden in de
schoolvakanties uitgevoerd, in samen-werking met
welzijnsorganisaties, gemeenten en sociaal makelaars.  Ze
worden aangeboden aan kinderen die anders niet op vakantie
zouden gaan. Naast de begeleiding regelen we ook vervoer.
De kinderen worden met een touringcar in hun wijk
opgehaald en weer teruggebracht aan het einde van de dag.
En ze genieten gedurende de dag van een gezonde lunch,
fruit en andere gezonde snacks. On toer is een totaal concept
en wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren (Edwin
Bouw Fonds, Amsterdam, Provincie Utrecht en Groen doet
goed Utrecht).

Samenwerking met PLUS supermarkten



KERNTAAK

Bosuitje (1 schooldag);
Driedaagse (3 schooldagen over schooljaar verspreid) 
NatuurWijs-leerlijn (alle kinderen in de school van
groep 1 t/m 8 doen jaarlijks mee aan de Driedaagse). 

NatuurWijs wordt in drie varianten aangeboden aan
basisscholen: 

In 2020 hebben 11.550 kinderen meegedaan aan
NatuurWijs. Dit was minder dan in 2019 maar, gezien de
beperkingen door de lockdown, een mooie prestatie. Met
dank aan onze toegewijde en deskundige NatuurWijzers!

We blijven leerkrachten stimuleren om zelf naar buiten te
gaan met hun leerlingen door het beschikbaar stellen van
gratis natuuropdrachten – de 100+ natuuropdrachten –
voor op het schoolplein of park in de buurt van de school.
Alle 2000 abonnees krijgen elke maand 3 doe-
opdrachten en 4x per jaar een seizoensspecial met daarin
5 doe-opdrachten met het seizoen als thema.

Er zijn NatuurWijs locaties in Amsterdam, Utrecht, Den
Haag, Breda, Leiden, Rotterdam, Schiedam/Vlaardingen/
Maassluis en Rivierenland-West (in de Betuwe). Al deze
locaties hebben een eigen coördinator die het lokale
team van NatuurWijzers ondersteunt met acquisitie en
planning van de buitendagen met scholen. Daarnaast
wordt NatuurWijs uitgevoerd door individuele
NatuurWijzers verspreid over het hele land.



NatuurWijs is een ‘label’ van Staatsbosbeheer, naast de
twee andere labels Boomfeestdag en Buitenfonds.
NatuurWijs geeft vorm aan natuureducatie voor
Staatsbosbeheer. Dit doen we door NatuurWijs aan te
bieden aan lokale scholen vanuit de buitencentra van
Staatsbosbeheer. Daarnaast werken groepen
NatuurWijzers samen met een lokaal beheer-team om
scholen uit de omgeving te begeleiden tijdens de
NatuurWijs-buitendagen. Ten slotte levert 
NatuurWijs de opdrachten voor 'Leer het van de
boswachter' in het maandelijkse nieuwsbericht van
Staatsbosbeheer aan scholen.

NatuurCollege draagt bij aan de NatuurWijzer training
door te zorgen voor vernieuwing. Er is een module
‘Inclusiviteit’ toegevoegd aan de training. Inclusiviteit
betekent dat de deelnemers aan een NatuurWijs
activiteit (kinderen, NatuurWijzers en begeleiders) zich
met elkaar kunnen identificeren en elkaar zien staan. Er is
nieuwsgierigheid naar anders zijn en hoe dat verrijkend
kan zijn voor alle betrokkenen.

Om de drempel voor deelname aan NatuurWijs voor
scholen te verlagen, richt NatuurWijs zich op samen-
werking met gemeentelijke NME-afdelingen. Allereerst
om in het NME-aanbod opgenomen te worden dat
centraal per gemeente aan scholen wordt aangeboden
(digitale NME-gids/reserveringssysteem). Daarnaast
bieden gemeenten vaak de mogelijkheid aan scholen om
met korting of zelfs gratis deel te nemen. NatuurWijs
maakt afspraken met gemeenten om voor deze subsidie
in aanmerking te komen.

PARTNERS



NatuurWijs maakt zich zorgen over de kansen-ongelijkheid onder kinderen en zet
zich daarom in voor kinderen die in aandachtswijken opgroeien. Aan deze kinderen
bieden we NatuurWijs-dagen aan tijdens de schoolvakanties. De kinderen bereiken
we via welzijnsorganisaties en sociaal makelaars.
Deze organisaties kennen de kinderen en de gezinnen waar ze deel van uitmaken
goed. In 2020 hebben we onze samenwerking met Combiwel (welzijnsorganisatie
Amsterdam) voortgezet en zijn we een nieuwe samenwerking met DOCK (social
makelaar in o.a. Utrecht) aangegaan.

NatuurWijs werkt al een aantal jaren samen met Duurzame Pabo en IVN aan het
project Natuur als leukste vak. Hoofddoel van het project is om Pabo studenten
kennis te laten maken met verschillende vormen van natuureducatie, waaronder
NatuurWijs, tijdens hun opleiding. Het project heeft in 2020 stilgelegen in verband
met het sluiten van de Pabo opleidingen als gevolg van de corona maatregelen.
Zodra het kan wordt het project weer opgestart.

En we hebben een e-zine ontwikkeld waarin een aantal van onze partners vertellen
over de samenwerking met NatuurWijs. 
..
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Onze impact



Een knappe prestatie van onze NatuurWijzers 
gezien het feit dat het hele voorjaar wegviel

vanwege het sluiten van de scholen. Dit is een
daling ten opzichte van 2019 

(741 schoolklassen en 18525 kinderen).

SCHOOL

11.550
 kinderen

462 
schoolklassen 

mee naar buiten
genomen

150
kinderen op Zomer-

en Herfsttoer

 Unieke downloads 'Leer het van de boswachter' 

118.000



90 actieve NatuurWijzers
  8 coördinatoren
  6 trainers
  8 mentoren
  4 ambassadeurs
Bestuur en kernteam

Team NatuurWijs

2444

616
463

Website
Aantal bezoeken:
2019: 26.060 
2020: 105.334
Aantal personen:
2019: 18.097    
2020: 75.817

(na lancering nieuwe website)
ONLINE

  100+ natuuropdrachten
  Homepage
  Training NatuurWijzer

Top 3 best bezochte pagina’s op de site 
1.
2.
3.



STICHTING EDWIN
BOUW FONDS

SPONSOREN EN SUBSIDIEVERSTREKKERS

REFERENTIES - ERVARINGEN



176.297

 37.001

 11.071

 10.196

Baten sponsoren en subsidies

Inkomsten scholen

Inkomsten trainingen

Overige baten

Kosten uitvoer NatuurWijs

Kosten trainingen

Kosten lesmateriaal 

46%
 

11%
 

8%
 

22%
 

14%
 

100%

75%
 

16%
 

5%
 

4%
 

100%

Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting NatuurWijs
www.natuurwijs.nl  info@natuurwijs.nl 

KOSTEN

INKOMSTEN

Totale inkomsten 234.564

ter ondersteuning van leerkrachten

Kosten communicatie & marketing

Kosten backoffice

Totale kosten

 106.721 

 26.218 

 17.922 

 50.865 

 32.167 

 233.894 

FINANCIEN


