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Veranderd sinds de tijd van Jac.P. Thijsse 
– educator in optima forma – zijn de reik-
wijdte en de urgentie van deze doelstelling.
Wat betreft de reikwijdte: ging het indertijd
vooral om waardering voor het behoud van
natuurgebieden, inmiddels weten we dat
het lot van natuur nauw verbonden is met
een duurzame omgang met milieu. De laat-
ste jaren groeit bovendien de aandacht voor
de relatie tussen omgang met natuur en
een gezonde leefstijl van kinderen en vol-
wassenen. Wat betreft de urgentie: de
gevolgen van milieuverontreiniging en over-
exploitatie zijn thans zo manifest dat ze
zelfs door verstokte tegenstanders niet lan-
ger worden ontkend. In een wereld waarin
voorkeuren van kiezers en consumenten
vaak de doorslag geven, is hun mening van
cruciaal belang voor het slagen van de her-
vormingen die nodig zijn.
Daarmee zijn de uitdagingen waarvoor
NME zich geplaatst ziet kort geschetst.
Door middel van onderwijs en onderzoek
draagt de bijzondere leerstoel bij aan het
versterken van NME in het aangaan van die
uitdagingen. Hierna geven we een beknopt
overzicht van de belangrijkste speerpunten
daarbij.

Onderwijs: het Master of Science-profiel
NME
Omdat het praktijkveld van NME zich gro-
tendeels buiten de universitaire wereld had
ontwikkeld, was de prioritaire opdracht
voor de leerstoel om het aandachtsgebied
te verankeren in de wetenschappelijke
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.
Aanvankelijk was de leerstoel verbonden
aan de leerstoelgroep Agrarische Onder-
wijskunde van de Wageningen Universiteit.
Na de opheffing van deze leerstoelgroep
werd de bijzondere leerstoel NME ver-
plaatst naar het Centrum voor Didactiek
van Wiskunde en Natuurwetenschappen
van de Universiteit Utrecht (tegenwoordig
heet dit centrum Freudenthal Institute for
Science and Mathematics Education). In
het doctoraalprogramma van dit centrum
werd al een ruim zeven maanden durende,
voltijdse cursus NME gegeven.
Tegelijk met de invoering van de bachelor-
masterstructuur werd voor de bètafacultei-
ten van de UU het masterprogramma
Communicatie en Educatie ontwikkeld. Dit
tweejarige masterprogramma heeft vier
afstudeerrichtingen: de eerstegraads lera-
renopleiding, NME, gezondheidseducatie,

en wetenschaps- en techniekcommunicatie
(WTC). Studenten moeten bij inschrijving
voor dit masterprogramma aangeven
welke afstudeerrichting zij kiezen. Het pro-
gramma heeft een meervoudige sandwich-
formule; een aantal vakken wordt plenair
voor alle afstudeerrichtingen gegeven,
andere vakken worden toegespitst op de
verschillende richtingen. Theoretische en
meer op de beroepspraktijk gerichte vak-
ken wisselen elkaar af, maar een substanti-
eel deel van de studie is gericht op ‘harde’
bètavakken. Door deze sandwichformule
wordt recht gedaan aan zowel de weten-
schappelijke eisen als de maatschappelijke
belangen verbonden aan een dergelijke
Master of Science-titel.

Onderzoek: vier kenmerkende thema’s
Over gebrek aan onderzoeksopdrachten
heeft de leerstoel nooit te klagen gehad.
Eerder was het omgekeerde het geval: de
vele verzoeken mochten niet als los zand
aan elkaar hangen, maar moesten bijdra-
gen aan de fundamentele onderbouwing
en wetenschappelijke verantwoording van
NME. De titels van de nu volgende para-
grafen verwijzen naar de thema’s van het
onderzoeksprogramma. Ook dit program-
ma staat niet geheel op zichzelf, maar
heeft  dwarsverbindingen met het onder-
zoeksprogramma van het Freudenthal
Instituut.

1. STANDAARDISERING - PROFESSIONALISERING

Zoals binnen elk zichzelf respecterend
praktijkveld is er ook binnen het NME-veld
behoefte aan een doorgaande professiona-
lisering. Mede door de ontstaansgeschie-
denis van NME is er een grote diversiteit
aan oriënteringen, benaderingen, activitei-
ten, doelgroepen, organisatievormen enz.
Discussies over doelen, didactiek en leer-
inhouden kunnen daardoor zeer weerbar-
stig zijn. In opdracht van het IVN-Vereni-
ging voor Natuur- en Milieueducatie en
gefinancieerd door het interdepartemen-
tale programma Extra Impuls NME heb-
ben de medewerkers van de leerstoel
onderzoek gedaan naar standaarden voor
NME (Hovinga et al., 1999).
Het onderzoek is in volle interactie met
het praktijkveld uitgevoerd en heeft niet
zozeer geleid tot gefixeerde standaarden,
maar meer tot reflectie op standaarden als
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hulpmiddel om te praten over kwaliteit.
Bijvoorbeeld dat de leerinhoud actueel,
betrouwbaar, en wetenschappelijk en maat-
schappelijk houdbaar moet zijn. Dit lijkt
een ‘open deur’, maar in de nodige school-
boeken en educatieve materialen schort
het hieraan.
Bij professionalisering hoort ook een 
effectieve uitwisseling van kennis tussen
wetenschap en praktijk. Een heel concrete
bijdrage van de leerstoel is de database
‘HetWiel’ (www.nmeonderzoek.nl) waarin
op NME-gebied relevante Nederlandse
wetenschappelijke publicaties kunnen wor-
den gezocht en gedownload.

2. PLURALISME

Op verzoek van de interdepartementale
stuurgroep Extra Impuls NME voerde de
leerstoel een Quick Scan uit naar natuur-
beelden in lesmethoden aardrijkskunde en
biologie voor het basis- en voortgezet
onderwijs (Margadant-van Arcken & Wals,
1998). Uit deze Quick Scan bleek dat
bepaalde natuurbeelden sterker vertegen-
woordigd zijn dan andere. Zo domineren
de kwetsbare natuur en de natuur als hulp-
bron, terwijl de natuur als sociaal-cultureel
construct en de arcadische natuur (d.w.z.
de immateriële waarden van natuur) dui-
delijk minder aandacht krijgen. Belangen-
tegenstellingen die verbonden zijn met
verschillende natuurbeelden worden hier-
door zelden uitgewerkt, zoals ‘Redt het tro-
pisch regenwoud!’. Ja natuurlijk, maar dan
wel aan de hand van vragen als: ten koste
van wat, en hoe staat het met de oorspron-
kelijke bewoners, en wat doen wij in
Nederland met onze bossen, enz. Leerlin-
gen kunnen op die manier inzicht krijgen
in compromissen tussen op het eerste
gezicht elkaar uitsluitende perspectieven,
waardoor mede hun natuurbeelden gedif-
ferentieerder worden.
Omdat leerkrachten zich meestal strikt
houden aan de gehanteerde lesmethoden,
zijn de natuurbeelden in deze methoden
van grote invloed op de inhoud van het
onderwijs. Onze huidige samenleving
wordt echter gekenmerkt door een toene-
mende pluriformiteit, ook wat betreft
opvattingen omtrent natuur. In een derge-
lijke samenleving is het leren begrijpen en
respecteren van en het leren omgaan met
verschillen niet alleen een verrijking van
het eigen leven, maar ook een bijdrage aan
een meer democratische, leefbare en duur-
zame samenleving. Daarom heeft de leer-
stoel, eveneens met ondersteuning van de
interdepartementale stuurgroep, voor-

beeldlesmateriaal laten ontwikkelen, waar-
in genuanceerd wordt omgegaan met ver-
schillende beelden, opvattingen, waarden
en normen, en manieren van handelen ten
aanzien van natuur. Het project heeft gere-
sulteerd in vier lespakketten (kader 1).
Deze pakketten zijn ook in de praktijk uit-
geprobeerd en systematisch geëvalueerd
(Margadant-van Arcken & van den Berg,
2000). Eveneens heeft het project geleid
tot een internationale publicatie, die
lovende reviews heeft opgeleverd (Lijm-
bach et al., 2002).

3. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING

De roep om evidence-based methoden is
niet aan de NME-sector voorbijgegaan.
Vanuit het beleid wordt steeds nadrukkelij-
ker gevraagd om ‘harde’ onderzoeksgege-
vens die de effectiviteit van NME-activitei-
ten kunnen staven. Zo deed de leerstoel
onder andere een evaluatieonderzoek naar

Earth Education (van den Berg & Marga-
dant-van Arcken, 1999). Voor dit onder-
zoek is het programma Earthkeepers
onder de loep genomen. Dit programma
beoogt ecologische basisprincipes (zoals
kringlopen) en natuurbeleving en –waarde-
ring te combineren. De natuurbelevingsac-
tiviteiten waren een groot succes, vooral
de activiteit Magic Spot. Hiervoor zoeken
de leerlingen (groep 7-8 basisonderwijs)
individueel een eigen plek in de natuur om
te denken, te kijken, te luisteren of gewoon
te zitten. Drie maanden na afloop bleek dit
nog steeds de meest indrukwekkende erva-
ring geweest te zijn. Wat betreft de weten-
schappelijke en maatschappelijke houd-
baarheid waren echter de nodige kritische
kanttekeningen te plaatsen. De verschillen-
de kringlopen bleken soms hinderlijk door
elkaar te lopen en gedragsalternatieven
waren heel individualistisch en moralis-
tisch ingevuld. Voor de begripsontwikke-

Voorbeeld van een knipvel met afbeeldingen aan de hand waar-
van de leerlingen bepalen wat zij meer of minder natuur vinden

(tekeningen: Laura Holthaus, met toestemming overgenomen
uit ‘Onderwijs en Nationale Parken’, IVN, Amsterdam, 1992).
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1. Natuur! Natuur?
Lespakket biologie 
– basisvorming – 
Auteur: Frans Olofsen

Wat vinden de leerlingen wel
of niet natuur? Met behulp
van een aantal afbeeldingen
bepalen de leerlingen wat zij
meer of minder natuur vinden.
Vervolgens oefenen de leerlin-
gen hun kennis over natuur-
beelden door een interview
met een volwassene te hou-
den. Welk(e) natuurbeeld(en)
heeft die persoon? In een vol-
gende les discussiëren ze in
groepjes over een ‘brandende
kwestie’, waarin mens en
natuur (milieu) op gespannen
voet staan, en formuleren ze
een persoonlijk standpunt
over deze kwestie. Tenslotte
blikken ze terug op het pro-
ject.

2. Is jouw wijk groen?
Lespakket aardrijkskunde 
– basisvorming – 
Auteur: Daphne Ariaens

In deze lessenserie inventari-
seren de leerlingen in groepjes
het groen in de schoolwijk en
interviewen ze bewoners. Aan-
sluitend maken zij een kaart
met legenda van het groen in
de wijk. Door het gezamenlijk
maken van een kaart leren de
leerlingen consensus te berei-
ken en het proces daarachter
te begrijpen. Vervolgens wor-
den de gemaakte kaarten met
elkaar vergeleken en gecon-
fronteerd met een overheids-
kaart, zodat duidelijk wordt
dat op verschillende manieren
tegen eenzelfde hoeveelheid
groen in een wijk kan worden
aangekeken. In een terugblik
wordt gekeken of de meningen
van de leerlingen in de loop
van het project zijn veranderd
en hoe dat komt.

3. De boer op
Lespakket natuuronderwijs 
– bovenbouw basisonderwijs –
Auteur: Gert Talens

In dit lespakket maken leerlin-
gen van groep 7 en 8 kennis
met twee akkerbouwbedrijven;
een gangbaar en een biolo-
gisch akkerbouwbedrijf. 
Ze leren verschillen waar te
nemen en te beschrijven. Ze
verklaren waarom de twee
bedrijven anders zijn en hoe
dit komt. Vervolgens gaan de
leerlingen ontdekken waar je
gangbare en biologische
bedrijven en producten kunt
vinden. Tenslotte geven ze
hun eigen mening en horen ze
ook de mening van anderen.

4. Nieuwe Natuur
Lespakker aardrijkskunde 
– bovenbouw basisonderwijs – 
Auteur: Arend Pottjegort

Deze lessenreeks gaat over de
duinen bij Schoorl en de Kerf.
De leerlingen leren het land-
schap waar te nemen dat er
op het eerste oog uitziet als
een stukje oernatuur. Het
waarom van de Kerf wordt uit-
gelegd, evenals waarom we dit
ingrijpen ‘nieuwe natuur
maken’ noemen. Vervolgens
worden nog twee voorbeelden
van nieuwe natuur nader beke-
ken en worden de leerlingen
nadrukkelijk uitgenodigd in
hun eigen omgeving voorbeel-
den te zoeken van nieuwe
natuurontwikkeling. Eveneens
worden de belangentegenstel-
lingen die hierbij kunnen spe-
len, behandeld.

ling van kinderen bleek dit na drie maan-
den geen al te positief effect te hebben.
Voorts had de leerstoel een flink aandeel in
de wetenschappelijke onderbouwing en
rapportage van een onderzoek van Veld-
werk Nederland naar de lange-termijneffec-
ten van NME op basisscholen (Smit et al.,
2006). Op basis van een steekproef van
meer dan 700 oud-leerlingen toonde dit
onderzoek statistisch aan dat oud-leerlin-
gen van basisscholen met relatief veel
NME-activiteiten op latere leeftijd een dui-
delijk positievere attitude en gedrag ten
opzichte van natuur en milieu laten zien
dan leerlingen van scholen met relatief
weinig NME. Op 27-jarige leeftijd was dit
positieve effect nog altijd aanwezig (Bulten
& Jansen, 2007). Het onderzoeksrapport is
inmiddels door het Ministerie VROM in
het Engels vertaald, omdat het als kwanti-
tatief langetermijnonderzoek internationaal
vrij uniek is.
Maar ook evaluatieonderzoek van meer
bescheiden omvang kan een positieve uit-
straling hebben, zoals blijkt uit een recent
onderzoek vanuit de leerstoel naar de kor-
tetermijneffecten van het natuurbelevings-
programma ‘Het Bewaarde Land’ in Bra-
bant (de Gelder & van Koppen, 2007). Dit
onderzoek toonde aan dat een natuurbele-
vingsprogramma van beperkte omvang 
– in totaal wordt driemaal een dagexcursie
naar een natuurgebied gemaakt – al duide-
lijk aanwijsbare positieve effecten heeft op
de houding en de kennis van kinderen ten
aanzien van natuur.
Omdat beide evaluatieonderzoeken vrij
veel aandacht kregen in media en beleid
leverden zij niet alleen wetenschappelijk
inzicht op, maar droegen ze ook bij aan
een beter besef bij overheid en publiek van
het nut van NME-activiteiten op school.
Sinds ruim een jaar is de leerstoel inten-
sief betrokken bij het natuurbelevingspro-
gramma ‘Natuur-wijs’, een programma
waarin Staatsbosbeheer, het Natuurcollege
van Irene van Lippe-Biesterfeld en de Uni-
versiteit Utrecht samenwerken.

4. VERBREDING

Gestimuleerd door internationale ontwikke-
lingen, zoals de UN Decade of Education
for Sustainable Development 2005-2014,
heeft het leren voor duurzame ontwikke-
ling een grote vlucht genomen. De vraag
naar de betekenis van NME binnen dit 
bredere veld van educatie staat centraal 
in het recent verschenen proefschrift van
Dieuwke Hovinga (2007).
Een andere vorm van verbreding is de

Kader 1. Beschrijving van vier lespakketten
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groeiende inbreng van NME in leerproces-
sen die zich afspelen buiten de school, bij-
voorbeeld in projecten waarin burgers par-
ticiperen in de formulering en de uitvoe-
ring van natuurbeleid. Hoewel de formele
educatie van kinderen en jongeren een
belangrijk taakveld van NME zal blijven, is
de verwachting dat op de maatschappij
gerichte educatie-activiteiten in omvang en
belang zullen groeien. Een belangrijk
speerpunt in deze activiteiten is NME
gericht op duurzaam consumeren (van
Koppen, 2007).
Een derde aspect van verbreding is mon-
diale samenwerking. Zoals de klimaat-
problematiek bij uitstek illustreert is de
bescherming van natuur en milieu een
mondiale zaak, en internationale samen-
werking is daarom onontbeerlijk. De leer-
stoel levert aan die samenwerking een 
bijdrage in de vorm van een vergelijkend
onderzoek naar NME-curricula voor 
primair en voortgezet onderwijs in Neder-
land, Engeland en China, uitgevoerd door
een Chinese promovenda bij de leerstoel.

Tot slot
Binnen het NME-veld zelf is er een duide-
lijk streven naar een meer professionele,
beter onderbouwde en breder gerichte aan-
pak. In breder maatschappelijk verband
kunnen we wijzen op de recente opleving
van aandacht voor milieu, voor natuur en
gezondheid, en voor het belang van educa-
tie. Voor een succesvolle verdere ontwikke-
ling van NME is het nodig dat de doorslag-
gevende rol van leerprocessen in toene-
mende mate wordt onderkend en onder-
steund, door natuur- en milieuorganisa-
ties, door beleidsmakers, maar ook in het
domein van wetenschap. Wat dat laatste
betreft speelt de Stichting Bijzondere Leer-
stoelen Natuurbeheer, in samenwerking
met het Prins Bernhard Cultuurfonds, een
buitengewoon nuttige rol.
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Summary
Challenges for environmental education
While environmental education has been one
of the aims of Dutch nature conservation
advocates for a century, both the urgency and
the scope of environmental education have
increased over the last decades. In 1997 a spe-
cial chair in environmental education was
appointed by the ‘Stichting Bijzondere Leer-
stoelen Natuurbeheer’ (Foundation for
Appointment of Special Chairs for Nature
Management), with support from the Prince
Bernhard Cultural Foundation. The article des-
cribes the activities of the chair in supporting
education and research in the field of environ-
mental education. A specialization for environ-
mental education has been realized within the
MSc Science Communication and Education at
Utrecht University. The chair has engaged in
several fields of research, such as development
of standards for environmental education,
development of conceptual frameworks and
materials for e.g. education on pluralism in
nature views, and evaluation of environmental
education. Recent research themes include
environmental education and civil society, and
comparative research on environmental educa-
tion curricula in Europe and China.
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Boompje klimmen 
– een uitdaging
voor ieder kind.
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