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duurzaamheid, dat is belangrijk voor 

ons allemaal 
 

Duurzaamheid vinden we belangrijk in Assen. Samen moeten we zuinig zijn op onze leefomgeving. 

Daarom besteden we in onze stad veel aandacht aan bijvoorbeeld klimaatverandering. En zijn we 

steeds op zoek naar manieren om goed met water en groen om te gaan. In het Duurzaamheids-

centrum laten we zien hoe dat zou kunnen. Door veel zaken die belangrijk zijn uit te leggen, te laten 

zien en ook door je zelf dingen uit te laten proberen. Zoals zelf in een imkerpak de bijenstal in gaan, 

en in het water naar waterdiertjes zoeken. Zo proberen we duidelijk te maken hoe belangrijk het is 

om zuinig om te gaan met onze aarde. En dat je daar zelf veel aan kan doen. Het Duurzaamheids-

centrum in Assen is de plek om dat verhaal aan zoveel mogelijk mensen te vertellen. Om met elkaar 

nieuwe ideeën te verzinnen. Met oudere mensen en met jongeren. Want je kan niet vroeg genoeg 

beginnen met nadenken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat onze aarde leefbaar blijft. 

Dat is ook de reden waarom alle lessen voor het basisonderwijs in het Duurzaamheidscentrum voor 

alle leerlingen uit de gemeente Assen gratis zijn. 

Ik hoop dan ook dat veel leerlingen in het schooljaar 2019-2020 weer naar het Duurzaamheids-

centrum komen om te leren over het belang van zuinig omgaan met onze wereld. En meedoen met 

allerlei duurzame activiteiten. Je zal merken dat je zelf met hele simpele dingen al veel kunt doen 

om onze wereld een beetje beter te maken. 

 

 

wethouder Karin Dekker 

portefeuille duurzaamheid en energietransitie 
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Duurzaamheidscentrum Assen 
 

In het Duurzaamheidscentrum werken de gemeente Assen en stichting Het Drentse Landschap 

samen met als doel om aandacht te vragen voor een duurzame samenleving. Het belangrijkste doel 

van het Duurzaamheidscentrum is het versterken van de bewustwording over natuur, milieu en 

duurzaamheid in de brede zin en het bijdragen aan praktische en eenvoudig toepasbare 

oplossingen in het dagelijks leven. In het Duurzaamheidscentrum komt alles wat met duurzaamheid 

te maken heeft samen. Van exposities en (gezins)activiteiten voor jong en oud tot educatie voor de 

basisscholen. 

 

visie op duurzaamheid 

Het is belangrijk om duurzaamheidseducatie aan te bieden aan alle Asser basisscholen. Educatie en 

bewustwording op dit thema is al op een jonge leeftijd van belang om zo zelf een visie te kunnen 

ontwikkelen op dit thema en om een gezonde en duurzame leefstijl te ontwikkelen. Met dit 

lesprogramma gebeurt dit op een laagdrempelige en speelse wijze. 

 

duurzame thema’s 

Alle educatie en activiteiten in het Duurzaamheidscentrum worden ingevuld vanuit zes thema’s.  

 energie 
Binnen dit thema vallen onderwerpen als energiebesparing en energietransitie. 

 groene leefbaarheid en natuur 
Binnen dit thema vallen onderwerpen als natuurbeheer, dierenwelzijn en biodiversiteit. 

 water en klimaat 
Binnen dit thema vallen onderwerpen als klimaatverandering en waterkwaliteit. 

 afval, grondstoffen en recycling 
Binnen dit thema vallen onderwerpen als zwerfvuil, afvalscheiding en massaconsumptie. 

 gezonde en duurzame leefstijl 
Binnen dit thema vallen onderwerpen als gezonde en duurzame voeding, moestuinieren en participatie. 

 cultuur, erfgoed en Asser omgeving 
Binnen dit thema vallen onderwerpen als de Asser geschiedenis en cultuur en lokale duurzame initiatieven. 

In het bestuursakkoord Duurzaam Assen van de gemeente Assen staat dat Assen in 2050 

klimaatneutraal wil zijn. Dat kan de gemeente niet alleen bereiken. Dit kan alleen samen met 

inwoners en alle partijen die economisch en maatschappelijk actief zijn in Assen. Met deze 

duurzame thema’s en ons lesprogramma probeert het Duurzaamheidscentrum hier ook een 
bijdrage aan te leveren door al op jonge leeftijd basisschoolleerlingen voor te lichten (in de bijlage 

is terug te vinden in welke les welke duurzame thema’s aan bod komen). 
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partners in het Duurzaamheidscentrum 

In het Duurzaamheidscentrum werken diverse organisaties, verenigingen en vrijwilligers samen. 

Doel is om aandacht te vragen voor een duurzame samenleving. Zo bieden de gemeente Assen en 

stichting Het Drentse Landschap een programma vol educatie, informatie en activiteiten. PrO 

Assen, school voor praktijkonderwijs, verzorgt er een horeca- en groenopleiding met werk- en 

leertrajecten. De horeca en het beheer van het pand wordt verzorgd door stichting Phusis. IVN 

Drenthe heeft haar kantoor in het gebouw en werkt mee aan onderwijs en activiteiten. De 

gemeente Assen heeft er ook een wijkpost voor het groenonderhoud in de stad. 

In het lesprogramma werken allerlei partners mee. De kinderboerderij Asserbos, het ICO, IVN 

Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en stichting Het Drentse Landschap bieden lessen aan in het 
Duurzaamheidscentrum. Op deze manier kunnen we nog beter voorzien in een breed aanbod in 

duurzaamheidseducatie. 

 

inschrijven 

Alle basisscholen in Assen kunnen kosteloos deelnemen aan dit lesprogramma. Het maken van 

lesafspraken gaat in overleg met de educatief medewerkers van het Duurzaamheidscentrum Assen. 

Voor het maken van lesafspraken kan de basisschool contact opnemen met het 

Duurzaamheidscentrum. 

Wanneer er in overleg een lesplanning gemaakt is voor een basisschool, ontvangt de basisschool 

deze planning. Vanaf dat moment gelden ook de algemene voorwaarden (zie bijlage) die afgelopen 

schooljaar 2018-2019 voor het eerst zijn ingevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn afgelopen 

schooljaar niet actief gehandhaafd. Vanaf dit schooljaar (2019-2020) zullen de algemene 

voorwaarden wel actief gehandhaafd worden. 

 

kerndoelen 

Het lesprogramma van het Duurzaamheidscentrum en dat van de partners richt zich vooral op de 

kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld. Bij de lessen van het Duurzaamheidscentrum zelf zijn 

de kerndoelen (zie bijlage) die aan de orde komen aangegeven. In alle lessen komen echter ook 

kerndoelen van andere vakgebieden aan de orde. In alle lessen spelen kerndoelen Nederlands een 

rol en in verschillende lessen komen ook kerndoelen van rekenen/wiskunde, kunstzinnige oriëntatie 

en/of bewegingsonderwijs aan de orde. 

 

hulpvragen 

Wanneer een basisschool een hulpvraag heeft over natuur, milieu of duurzaamheid, kan deze 

contact opnemen met het Duurzaamheidscentrum. Wanneer mogelijk kan het 

Duurzaamheidscentrum dan voorzien in een antwoord of een advies geven. 
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Ook wanneer een basisschool materialen nodig heeft op het gebied van natuur-, milieu- en 

duurzaamheidseducatie, kan deze contact opnemen met het Duurzaamheidscentrum. Wanneer 

mogelijk worden de gevraagde materialen dan kosteloos uitgeleend. 

 

locaties 

Vrijwel alle lessen uit dit lesprogramma worden verzorgd in of rondom het Duurzaamheidscentrum 

en kinderboerderij Asserbos (deze ligt tegenover het Duurzaamheidscentrum). Alleen de lessen 

lang leven afval en waterzuivering en de theatrale rondleiding de waterfabriek zijn op een andere 

locatie in Assen. 

 

 

 Duurzaamheidscentrum Assen 

       Bosrand 2 

       9401 SL Assen 
 

fiets 

De fietsen kunnen gestald worden voor of naast het 

gebouw. 
 

auto 

De auto’s kunnen geparkeerd worden op de 
parkeerplaats aan de Stadsbroek (navigatie-adres: 

Stadsbroek 11a). 

 

 locatie Buitenzorg 

       Van Doornestraat 5 

       9403 AN Assen 
 

fiets 

De fietsen kunnen gestald worden bij de ingang van het 

gebouw. 
 

auto 

De auto’s kunnen geparkeerd worden op de 
parkeerplaats aan het begin van de straat. 

 

 rioolwaterzuiveringsinstallatie Assen 

       W.A. Scholtenstraat 16 

       9403 AK Assen 
 

fiets 

De fietsen kunnen gestald worden op het terrein op 

aanwijzing van het personeel. 
 

auto 

De auto’s kunnen geparkeerd worden buiten de 
hekken. 
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de boer op   40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

kinderboerderij Asserbos 

uitvoering 

dierverzorger kinderboerderij 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 2 uur Marcel J. de Jong 
  

Help mee op de kinderboerderij 
 

Op de kinderboerderij wonen verschillende dieren. Al deze dieren moeten goed verzorgd 

worden en daar is hulp bij welkom. 
 

Bij deze les gaan de leerlingen actief aan de slag op de kinderboerderij. Aan de hand van 

verschillende doe-opdrachten maken de leerlingen kennis met de verschillende dieren op de 

kinderboerderij. Tijdens het uitvoeren van de doe-opdrachten leren de leerlingen wat er nodig is 

voor een goede verzorging van de dieren. 
 

TIP Trek kleding aan die vies mag worden. 

 

kabouterpad   39  40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum (Asserbos) 

uitvoering 

doe-het-zelf 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Beleef het Asserbos in de herfst 
 

Misschien is de herfst wel het mooiste seizoen om een wandeling te maken door het mooie 

Asserbos.  
 

Bij deze les gaan de leerlingen in kleine groepjes een wandeling maken door het Asserbos. 

Onderweg komen de ze kabouters tegen. Bij de kabouters voeren de ze een opdracht uit. Bij 

verschillende opdrachten wordt (bijvoorbeeld met een loepje of een spiegeltje) gekeken naar 

paddenstoelen, zaden, vruchten of afgevallen bladeren. 
 

TIP Zorg voor een extra begeleider die de route vooraf uitzet en na afloop opruimt. 

vernieuwd 
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wauw, zie die pauw   40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

kinderboerderij Asserbos 

uitvoering 

doe-het-zelf 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 2 uur 

 

  

Maak kennis met je zintuigen 
 

Op de kinderboerderij leven veel dieren. Al deze dieren zijn anders en al deze dieren vallen op 

hun eigen manier op. 
 

Dit is een afwisselende les met doe-opdrachten op de kinderboerderij. De nadruk van de doe-

opdrachten ligt op het gebruik van zintuigen. Ook komen onderwerpen als uiterlijk, keutels, 

vacht, voortbeweging en geluiden aan de orde. Op een speelse wijze komen de leerlingen met 

deze onderwerpen in aanraking. 
 

TIP Trek kleding aan die vies mag worden. 

 

poep onder de loep   35  40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

doe-het-zelf 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Ontdek het verhaal achter poep 
 

Alle dieren op de kinderboerderij eten. En wanneer een dier iets eet, moet er natuurlijk 

uiteindelijk ook iets uit… 
 

Elk dier heeft andere poep. Aan de hand van een keutel gaan de leerlingen in groepjes op zoek 

naar het dier waarvan de keutel is. Eenmaal het dier gevonden, krijgen de leerlingen meer 

opdrachten over dit dier. Door goed te kijken naar het dier, ontdekken de leerlingen van alles en 

leren ze ook wat het dier voor ons betekent. 
 

TIP Trek kleding aan die vies mag worden (de leerlingen raken géén poep aan bij de les). 

vernieuwd 

vernieuwd 
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gaap, een winterslaap   40  41  44  46 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 0,75 uur 

 

  

Winter in het Asserbos 
 

In het bos leven veel verschillende dieren. Al die dieren moeten de winter doorkomen en dat 

doen ze allemaal op een andere manier. 
 

In deze les staat het leven van dieren in de winter centraal. Het is dan een stuk kouder en is er 

ook minder voedsel te vinden. Elk dier gaat op een andere manier om met deze verandering. In 

deze les worden verschillende dieren besproken en wordt er aandacht besteed aan het 

aanleggen van voedselvoorraden, winterrust en winterslaap. 
 

TIP Bezoek na afloop van de les de kinderboerderij. 

 

gemekker en gepiep   40  41  42  44 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 0,75 uur 

 

  

Ontmoet de jonge dieren op de kinderboerderij 
 

In het voorjaar worden er veel jonge dieren geboren. Ook op de kinderboerderij zijn er dan 

veel jonge dieren te bewonderen. 
 

Bij deze les maken de leerlingen kennis met de jonge dieren op de kinderboerderij. Deze jonge 

dieren worden bekeken en tijdens de les wordt besproken wat er bijzonder is aan het jonge dier. 

En misschien zijn er ook welke bepaalde kenmerken hetzelfde als bij de leerlingen zelf. Ook 

komen alle namen van de jonge dieren (en ouders) aan de orde. 
 

TIP Bezoek na afloop van de les de kinderboerderij. 
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uitpluizen   40  41  46 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Ontdek wat een uil eet 
 

Uilen eten hun prooi in één keer op en ze eten dan dus ook botten en haren. Deze komen er 

weer uit als een braakbal en daar kan je goed onderzoek aan doen. 
 

In het Asserbos leven verschillende soorten uilen. In deze les ontdekken de leerlingen de 

verschillen tussen deze uilen en leren ze hoe uilen leven. Daarbij wordt gekeken naar het uiterlijk, 

maar vooral naar wat ze eten. Vervolgens gaan de leerlingen braakballen uitpluizen en ontdekken 

ze wat de uil precies heeft gegeten. 
 

TIP Informeer van tevoren welke leerlingen allergisch zijn voor (huis)stof. 

 

geuren en kleuren   

39  40  41  47 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Ontdek de verschillende manieren van zaadverspreiding 
 

Planten maken zaden om zich voort te planten. Maar niet elke plant doet dat op dezelfde 

manier. 
 

Bij deze les ontdekken de leerlingen dat planten verschillende manieren hebben ontwikkelt om 

hun zaden te verspreiden. Sommige planten maken gebruik van de wind, andere schakelen de 

hulp in van dieren en weer andere doen het totaal anders. Na afloop van deze les kunnen de 

leerlingen zelf ook helpen met het verspreiden zaden met (zelfgemaakte) zaadbommen. 
 

TIP Informeer goed na afloop van de les waar de zaadbommen verspreid kunnen worden. 
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blij met de bij   39  40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Ontdek het belang van de bij voor ons eigen eten 
 

Bij bijen denken de meeste leerlingen aan de honingbij. Maar er zijn nog veel meer soorten 

bijen in Nederland en die hebben het moeilijk… 
 

Bij deze les leren de leerlingen hoe belangrijk bijen en andere bestuivers zijn voor de natuur en 

ons eigen eten. Ook wordt er gekeken naar de verschillen tussen wespen, bijen en bepaalde 

zweefvliegen en leren ze deze uit elkaar te houden. Aansluitend bezoeken de leerlingen de 

bijenstal om te zien hoe een bijenkast er van binnen uitziet. 
 

TIP Informeer van tevoren welke leerlingen allergisch zijn voor bijensteken. 

 

klein, maar fijn  39  40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Ontdek wat er in en op de bodem leeft 
 

Misschien heb je wel eens bodemdiertjes gezocht. Dan heb je al ontdekt dat er veel 

verschillende soorten zijn. 
 

Bij de start van de les gaan de leerlingen op zoek naar bodemdiertjes. Geprobeerd wordt om alle 

gevonden bodemdiertjes op naam te brengen. Alle vondsten worden vervolgens besproken en 

daarbij wordt vooral gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen de bodemdiertjes. En 

er is natuurlijk ook aandacht voor het nut en belang van deze dieren. 
 

TIP Trek kleding aan die vies mag worden. 

vernieuwd 
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project ei   40  41 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker (i.s.m. stagiaires pabo NHL Stenden Hogeschool) 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Maak kennis met de vogels in het Asserbos 
 

In het Asserbos hangen veel nestkasten. In al die nestkasten broeden verschillende soorten 

vogels. 
 

Bij deze les maken de leerlingen kennis met de meest voorkomende vogels die broeden in 

nestkasten. Ze leren waarom deze nestkasten er eigenlijk hangen. Vervolgens gaan de leerlingen 

het Asserbos in om bij verschillende nestkasten te kijken wat er in zit. Hierbij ervaren ze dat je al 

veel over de vogels en de nestkast kan ontdekken door goed te observeren. 
 

TIP Hang thuis of op het schoolplein ook een nestkast op. 

 

maak het verschil 
  

35  39  40  41  44  45 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Van grondstof tot product 
 

Alles wat je kan kopen is ergens van gemaakt. Deze grondstoffen komen allemaal uit de 

natuur. Maar de ene grondstof is de andere niet… 
 

Bij deze les ontdekken leerlingen aan de hand van ruwe grondstoffen waar verschillende 

producten van gemaakt zijn. Ook leren ze dat bepaalde grondstoffen en/of producten beter voor 

het milieu zijn dan andere. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde producten misschien beter niet 

kopen en andere producten, van gerecyclede grondstoffen, misschien juist wel. 
 

TIP Ga thuis of op school ook eens na waar alles van gemaakt is. 

vernieuwd 
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doe maar duurzaam  35  39  42  44  45 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

per 5 leerlingen een begeleider 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur Marcel J. de Jong 
  

Alle kleine beetjes helpen 
 

Duurzaamheid is een lastig begrip. Wat voor de één duurzaam is en makkelijk is, is voor een 

ander nog een hele opgave. 
 

Bij deze les ontdekken de leerlingen op een actieve wijze wat duurzaamheid is en wat dat 

betekent voor hun zelf.  Met simpele voorbeelden ervaren ze dat een kleine verandering in 

leefstijl al een positief effect kan hebben. Bij deze les (volgens het principe escape the classroom) 

zijn verschillende vaardigheden en inzichten van belang en leidt samenwerken tot succes. 
 

TIP Pas de bevindingen direct thuis en op school toe. 

 

tuin van de toekomst 39  44  45  46  47 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum (tuin) 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Van grijs naar groen 
 

In deze les - in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s - ontdekken leerlingen hoe ze 

een tuin duurzaam kunnen inrichten 
 

Veel tuinen hebben veel tegels. Dat betekent dat dieren en planten er minder goed een plek 

kunnen vinden om te leven. Maar ook zorgen tegels ervoor dat veel regen het water minder goed 

weg kan. In deze les ervaren leerlingen door zelf aan de slag te gaan met een tuin wat het 

verschil is tussen grijs en groen in de tuin. 
 

TIP Kijk thuis of op het schoolplein eens of er tegels uit kunnen. 

nieuw 
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lang leven afval   35  39  44 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Buitenzorg 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Afval goed scheiden is van belang 
 

In Assen wordt afval gescheiden ingezameld. Daarnaast kan veel afval ook op verschillende 

plaatsen in de stad ingeleverd worden. 
 

Bij deze les leren de leerlingen waarom het zo belangrijk is om afval goed gescheiden in te 

zamelen. Goed gescheiden afval levert namelijk grondstoffen voor allerlei nieuwe producten. 

Want eigenlijk bestaat afval niet. Tijdens de les ervaren de leerlingen dat afval scheiden nog best 

lastig kan zijn. Ook brengen de leerlingen een bezoek aan het milieupark.   
 

TIP Informeer eens of het mogelijk is om ook op school afval te scheiden. 

 

het onzichtbare zichtbaar 35  39  40  41  44  45 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

educatief medewerker 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur Marcel J. de Jong 
  

Ontdek dat ook het onzichtbare leven zichtbaar kan zijn 
 

Behalve planten, dieren en paddenstoelen is er ook een hele onzichtbare wereld vol met leven. 

Deze onzichtbare wereld vol schimmels, bacteriën en virussen zijn van groot belang voor ons. 
 

Bij deze les wordt er kort aandacht besteed aan het nut van het onzichtbare leven voor de mens 

en de kringloop van het leven in de natuur. Vervolgens wordt er vooral gekeken naar het belang 

van schimmels in onze voedselproductie. Hierbij leren de leerlingen hoe ze een korte 

wetenschappelijk proef kunnen opzetten en uitvoeren. 
 

TIP Bewaar producten thuis op de juiste manier om ongewenste schimmels te voorkomen. 

vernieuwd 
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de groene snelweg 
  

 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

stichting Het Drentse Landschap 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur Geert de Vries 
  

Een snelweg voor dieren  
 

Grijze snelwegen kent iedereen. Maar dieren gebruiken ook snelwegen, vaste paden, om langs 

te reizen. 
 

Veel dieren gebruiken natuurlijke stroken die langs verschillende gebieden en wegen lopen. Een 

houtwal is een goed voorbeeld van en groene snelweg. Een houtwal wordt door veel dieren, 

waaronder de egel, gebruikt om zich op een veilige manier te verplaatsen, te verstoppen, er een 

nest te bouwen of om voedsel te vinden. 
 

TIP Wanneer je ‘s winters een egel ziet, neem dan contact op met de dierenambulance. 
 

de das in Drenthe   

 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

stichting Het Drentse Landschap 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur Johan Vos 
  

Veilige wegen voor dieren zijn noodzakelijk 
 

In de nacht komt er een mysterieus dier uit zijn burcht om op zoek te gaan naar voedsel. Om 

veilig weer thuis te komen gebruikt hij verbindingen tussen natuurgebieden. 
 

In Drenthe gaat het steeds beter met de das. De groeiende populatie is mede te danken aan de 

verbindingszones tussen de natuurgebieden in Drenthe, zoals wildtunnels, en een goede 

bescherming. Ook andere dieren profiteren van deze verbindingszones en elk dier vraagt zijn 

eigen oplossing. 
 

TIP Pas je tuin of schoolplein aan, zodat dieren deze ook kunnen bereiken. 

vernieuwd 

vernieuwd 
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de bever in Drenthe    

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

stichting Het Drentse Landschap 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur Klaas Schipper 
  

Beste natuurbeheerders 
 

De bever is jarenlang uitgestorven geweest in Drenthe. Enkele jaren geleden is de bever weer 

uitgezet in Drenthe door Het Drentse Landschap. 
 

De reden voor deze herintroductie is dat bevers een belangrijke bijdrage leveren aan het 

ontstaan van een natuurlijk beekdal. Hierdoor vestigen zich ook allerlei (zeldzame) dieren en 

planten zich in zo’n gebied. Daarom zijn bevers in Drenthe losgelaten en al snel voelden ze zich 

hier thuis. 
 

TIP Als vervolg op deze les kan er een veldexcursie ingepland worden om beversporen te zoeken. 

 

cultuurmenu  

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum en school 

uitvoering 

ICO 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

afhankelijk van het gekozen project 

 

  

Ontdek wat duurzaamheid precies is 
 

Cultuurmenu duurzaamheid bestaat uit drie verschillende projecten. Al deze projecten hebben 

een ander uitgangspunt en een andere verwerking. 
 

Elk project bestaat uit een bezoek aan het Duurzaamheidscentrum. Dit bezoek is de eerste les en 

wordt verzorgd door een vakdocent. Vervolgens zijn er gastlessen op school (ook verzorgd door 

een vakdocent) waarbij de opgedane kennis wordt verdiept en creatief wordt toegepast. Alle 

leerlingen ontvangen ook een ‘het DOEBOEK!’. 
 

TIP Voor het inplannen van deze projecten, kunt u contact opnemen met het ICO. 

vernieuwd 
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van boer naar bord    

 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

IVN Noord 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Deze les is een verdere uitwerking van de bekende ‘smaaklessen’. 
 

Ontdek waar je eten vandaan komt en ervaar dat er heel wat te kiezen is bij wat je koopt en 

wat je eet. 
 

Tijdens deze praktische les ontdekken de leerlingen waar hun eten vandaan komt. Door te 

proeven, te voelen, te horen, te ruiken en te kijken verkennen de leerlingen hun eten. Het 

beleven van eten staat hierbij centraal. Gedurende de les krijgen de leerlingen heel wat kennis 

over eten en ervaring met gezond en duurzaam kiezen. 
 

TIP Kijk thuis ook eens in de koelkast en ontdek waar je eten vandaan komt. 

 

zonde om weg te gooien    

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

IVN Noord 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Deze les is een verdere uitwerking van de bekende ‘smaaklessen’. 
 

Met z’n allen kopen we van alles in de supermarkt en op de markt. Vaak zien het fruit en de 
groente er mooi uit. Maar hoe zit het met minder mooi fruit en groente? 
 

Tijdens deze praktische les ontdekken leerlingen hoe precies gaat met de verschillen in kwaliteit 

van fruit en groente. Bekend zijn ‘kromkommers’ en ‘buitenbeentjes’, maar hoe zit het met de 
rest? In deze komt voedselverspilling aan bod en gaan de leerlingen samen praktisch aan de slag 

om oplossingen bedenken om voedselverspilling verder tegen te gaan 
 

TIP probeer bij het boodschappen doen echt alleen dat te kopen wat je echt nodig hebt. 

vernieuwd 

vernieuwd 
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biomimicry    

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

IVN Noord 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Haal ideeën uit de natuur 
 

Kijken en leren van de natuur en zo op ideeën komen voor gebruik door de mens, dat is 

biomimicry. 
 

Bij deze les bekijken de leerlingen enkele geniale voorbeelden van toegepaste biomimicry. De 

leerlingen gaan op zoek naar kleine dieren en bekijken deze met nieuwe ogen. Ze kijken naar 

vorm en functie met hulp van een observatieformulier. In de groep worden de waargenomen 

bijzonderheden besproken op mogelijke toepassingen voor gebruik door de mens. 
 

TIP Bedenk zelf ook een oplossing voor een probleem met behulp van de natuur. 

 

energie uit Drenthe   

 

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

IVN Noord 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Ervaar en ontdek wat energie is 
 

Elke dag gebruiken mensen energie voor van alles. Voor bijna alles wat we doen is namelijk 

energie nodig. Denk aan reizen, koken, of zelfs gewoon simpel ontspannen. 
 

Tijdens deze les staat het thema energie centraal. Na een korte introductie gaan de leerlingen 

zelf in groepjes aan de slag met uitdagende proefjes over energie en energietransitie. Leerlingen 

bekijken verschillende brandstoffen en energiebronnen. Ze ontdekken de gevolgen van het 

gebruik van fossiele brandstoffen en ontdekken van alles over hernieuwbare energiebronnen. 
 

TIP In plaats van televisie kijken of gamen kan je ook lekker samen buiten gaan spelen. 

nieuw 
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waterwasmachine    

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

waterschap Hunze en Aa’s 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 0,75 uur 

 

  

Ontdek hoe water schoongemaakt wordt 
 

Elk dag gebruikt iedereen water. Dat water komt schoon uit de kraan, maar verdwijnt vies in 

het riool. 
 

In deze les leren de leerlingen hoe water gezuiverd wordt. Een waterdruppel, Droppie Water, is 

vies geworden en moet naar de waterwasmachine. Wat er allemaal gebeurt in die 

waterwasmachine ontdekken de leerlingen bij deze les. Dit is een interactieve les met een 

voorleesverhaal en een proefje. 
 

TIP Een paar minuten korter douchen bespaart al heel veel water. 

 

Eiki en Oeki   

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

waterschap Hunze en Aa’s 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 0,75 uur 

 

  

Eiki en Oeki hebben natte pootjes 
 

De eekhoorntjes Eiki en Oeki wonen in het bos. Maar het bos wordt steeds natter, omdat de 

rivier overstroomt… 
 

Om het bos droog te houden, moet er een dijk gebouwd worden. Het verhaal De dijk wordt 

voorgelezen en aansluitend wordt er een geluidspel gespeeld. De les wordt afgesloten met een 

bingo met watergeluiden. Het boek waar het verhaal uit voorgelezen is, krijgt de groep mee naar 

school (één exemplaar per school). Hierin staan nog meer waterverhalen. 
 

TIP Lees op school de andere verhalen uit het boek voor. 
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ontsnap aan het water    

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

waterschap Hunze en Aa’s 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Ervaar de gevolgen van een overstroming 
 

In 2017 was het 300 jaar geleden dat de zeedijk brak in het noorden van ons land. Wat er toen 

gebeurde had grote gevolgen… 
 

De dijkdoorbraak was tijdens kerst 1717. Gelukkig is er daarna nooit weer zo’n grote 
overstroming in het noorden geweest. Maar weten de leerlingen wat ze moeten doen als er toch 

weer een dreiging voor een overstroming is? Dat leren ze door het evacuatiespel te spelen. Ook 

krijgen ze (fragmenten) van de film over de Kerstvloed te zien. 
 

TIP Kijk de film in z’n geheel op school. 
 

muskusrat  

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

Duurzaamheidscentrum 

uitvoering 

waterschap Hunze en Aa’s 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Leer alles over de muskusrat 
 

Muskusratten leven in het water. Maar het waterschap is helemaal niet blij met deze dieren. In 

deze les ontdek je waarom. 
 

Tijdens deze les leer je van alles over de muskusrat. Hoe zien ze er uit? Hoe leven ze? En, 

misschien wel het allerbelangrijkste, waarom is het waterschap niet zo heel blij met deze dieren 

in het water? Dit alles wordt verteld door een echte muskusrattenvanger en om zijn verhaal 

duidelijk te maken wordt er heel veel aanschouwelijk materiaal meegenomen. 
 

TIP Heb je een muskusrat gezien, dan kan je dat melden bij het waterschap. 

vernieuwd 
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waterzuivering    

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Assen 

uitvoering 

waterschap Hunze en Aa’s 

begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1,5 uur 

 

  

Ontdek hoe water schoongemaakt wordt 
 

Elk dag gebruikt iedereen water. Dat water komt schoon uit de kraan, maar verdwijnt vies in 

het riool. 
 

In deze les leren de leerlingen hoe water gezuiverd wordt. Op de rioolwaterzuivering in Assen 

wordt al het afvalwater van Assen en de omgeving schoongemaakt. Dat schoonmaken gebeurt 

deels door bacteriën die het water zuiveren. Eigenlijk eten ze afval. Hoe het water precies wordt 

schoongemaakt ontdekken de leerlingen tijdens de rondleiding. 
 

TIP Gooi geen afval weg in het riool. 

 

de waterfabriek  

 

groep 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

locatie 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Assen 

uitvoering 

PeerGroup Locatietheater Noord-Nederland (i.s.m. waterschap Hunze en Aa’s) 
begeleiding 

minimaal 2 begeleiders per groep 

periode 

aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul 

lesduur 

ca. 1 uur 

 

  

Een theatrale rondleiding op de rioolwaterzuivering van Assen 
 

In deze theatrale rondleiding gaat het meisje Jans op zoek naar een liefdesbrief die ze door de 

wc heeft gespoeld. 
 

Jans schrijft een liefdesbrief die ze per ongeluk door de wc spoelt. Al snel krijgt ze spijt en wil ze 

de brief terughalen. Zo begint een doldwaas avontuur op de RWZI Assen. Jans komt er al snel 

achter dat de installatie bijzonderder is dan ze dacht. Niet alle rommel kan daar opgeruimd 

worden die door de wc gespoeld wordt… 
 

TIP Gooi geen afval weg in het riool. 

nieuw 

alleen in 2019 
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overig aanbod 
 

Behalve het lesaanbod van het Duurzaamheidscentrum en haar partners worden er ook ander 

activiteiten door het Duurzaamheidcentrum georganiseerd, zoals ‘Dag van de Duurzaamheid’ en 

‘Nationale Boomfeestdag’. Voor deze activiteiten zal het programmeringsteam basisscholen 

benaderen om deel te nemen. Wanneer u geïnteresseerd bent in één van deze activiteiten, kunt u 

ook zelf uw groep aanmelden door contact op te nemen met het programmeringsteam. Naast de 

geplande activiteiten zijn er ook incidentele activiteiten. Voor deze activiteiten zal het 

programmeringsteam basisscholen benaderen om deel te nemen. Tevens worden door 

verschillende organisaties landelijke projecten, themadagen of –weken georganiseerd. In deze 

kalender geven we ons overig aanbod en enkele voorbeelden van projecten, themadagen of –
weken van andere organisaties. 

 

jaarkalender 

september 2019 
 

3 Duurzame Dinsdag 

Duurzame Dinsdag biedt jouw duurzame idee of initiatief een podium in politiek Den Haag. 

28-30 Bodemdierendagen 

Welke ‘bodemschatjes’ leven er allemaal onder onze voeten? Van 28 september tot en met 6 oktober kun 

je, samen met NIOO-KNAW, op zoek naar bodemdieren. 

 

oktober 2019 
  

1-6 Bodemdierendagen 

zie september 

4 Werelddierendag 

Op Werelddierendag wordt extra aandacht besteed aan dieren. 

5-6 Weekend van de Wetenschap 

Bedrijven, onderzoekinstituten, universiteiten en musea openen hun deuren voor een breed publiek, 

waardoor de wondere wereld van de wetenschap bekeken en beleefd kan worden. 

26 Nacht van de Nacht 

Tijdens Nacht van de Nacht worden activiteiten georganiseerd in het donker en doven bedrijven en 

gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. 

 Nationale Week van ons water 

Tijdens de nationale Week van Ons water vieren we het waterbeheer in Nederland. 

 

november 2019  
  

2 Natuurwerkdag 

Op deze dag wordt geprobeerd om meer mensen te stimuleren samen groen vrijwilligerswerk te laten doen 

in Nederland. 

 

december 2019 
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januari 2020 
 

24-26 Nationale Tuinvogeltelling 

Tel gedurende een half uur de vogels in de tuin, op het schoolplein óf bij het Duurzaamheidscentrum en 

geef de telling door aan Vogelbescherming Nederland. De nationale tuinvogeltelling levert een 

momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn.   

 Week van de Circulaire Economie 

Circulaire koplopers zetten hun deuren open voor ondernemers om ook circulaire principes in hun eigen 

bedrijf toe te passen. 

 

februari 2020 
 

7 Warmetruiendag 

Zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar energie en koolstofdioxide. 

  

maart 2020 
  

 Beleef de Lente (in de klas) 

Kijk via webcams van Vogelbescherming Nederland live mee naar vogels in hun nest. Op deze manier 

kunnen spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van broedvogels worden gevolgd. 

11 Nationale Boomfeestdag 

Tijdens de Nationale Boomfeestdag beleven de leerlingen de wondere wereld van bomen en leren ze het 

belang van bomen voor een duurzame leefomgeving. Door tijdens de Nationale Boomfeestdag leerlingen 

actief bomen te laten planten worden ze geïnspireerd hun steentje bij te dragen aan een duurzame 

leefomgeving. Jaarlijks organiseert het programmeringsteam van het Duurzaamheidscentrum de 

boomfeestdag in de gemeente Assen. Hiervoor zal het programmeringsteam basisscholen benaderen om 

deel te nemen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze activiteit, kan je ook zelf jouw groep aanmelden 

door contact op te nemen met het programmeringsteam. 

13-14 NLdoet 

NLdoet zet vrijwilligers werk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen 

te steken. 

21 Landelijke Opschoondag 

Ga samen aan de slag en schoon de buurt op. 

 

april 2020 
  

7 Nationale Buitenlesdag 

Buitenlessen zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen. 

 Nationale Bijentelling 

Tel gedurende een half uur de bijen in de tuin, op het schoolplein óf bij het Duurzaamheidscentrum, breng 

ze op naam en geef de telling door aan Nederland Zoemt. Daardoor weet Nederland Zoemt waar de bijen 

wonen en met hoeveel ze zijn, zodat zij de vele bedreigde bijensoorten kunnen helpen.   

  

mei 2020 
  

 Nationale Week van ons water 

Tijdens de nationale Week van Ons water vieren we het waterbeheer in Nederland.  

  

juni 2020 
  

5 Wereldmilieudag 

Op Wereldmilieudag staan overheden en bevolking stil bij het milieu. Daarmee wordt het bewustzijn 

hierover verbeterd. 

 Nationale Buitenspeeldag 

Buitenspelen is super belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar wordt steeds minder 

vanzelfsprekend. Op deze dag wordt er van Nederland één grote speelplek gemaakt. 
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juni 2020  vervolg 
 ModderDag 

Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met 

de aarde voor hen betekent. Met ModderDag wordt er extra aandacht besteed aan spelen in de natuur.  

 IVN Slootjesdagen 

In dit weekend kun je op avontuur langs de waterkant. Zoek de grote spinnende watertor, ontdek wie er in 

de zomer op het water kan schaatsen en probeer de snelste zwemmers van de sloot te vangen. 

 

juli 2020 
  

 Open Imkerijdagen 

Bijen zijn erg belangrijk voor bestuiving. Op deze dag kun je een imker bezoeken en kijken in de wereld van 

de honingbij. 

 

augustus 2020 
  

 Tuinvlindertelling 

Tel vlinders, breng ze op naam en geef de telling door aan De Vlinderstichting. Dankzij deze jaarlijkse telling 

ontstaat een goed beeld van de toestand van de vlinder en de natuur in stad en dorp. 
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bijlage 

duurzame thema’s 
 

In het Duurzaamheidscentrum wordt gewerkt met zes thema’s. Deze thema’s vormen de ‘groene 
draad’ in het lesaanbod. 
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groep 1 en 2       

de boer op       

kabouterpad       

wauw, zie die pauw       

poep onder de loep       
       

groep 3 en 4       

gaap, een winterslaap       

gemekker en gepiep       

uitpluizen       

geuren en kleuren       
       

groep 5 en 6       

blij met de bij       

klein, maar fijn       

project ei       

maak het verschil       
       

groep 7 en 8       

doe maar duurzaam       

tuin van de toekomst       

lang leven afval       

het onzichtbare zichtbaar       
 

 Dit thema wordt in de les uitgebreid behandeld. 

 Dit thema wordt in de les behandeld. 
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bijlage 

jaarplanning 
 

Gedurende het hele jaar worden er lessen aangeboden. Bepaalde lessen worden in een bepaald 

seizoen aangeboden. In onderstaand schema is te zien wanneer welke les aangeboden wordt. 
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groep 1 en 2             

de boer op             

kabouterpad             

wauw, zie die pauw             

poep onder de loep             
             

groep 3 en 4 

gaap, een winterslaap             

gemekker en gepiep             

uitpluizen             

geuren en kleuren             
             

groep 5 en 6             

blij met de bij             

klein, maar fijn             

project ei             

maak het verschil             
             

groep 7 en 8             

doe maar duurzaam             

tuin van de toekomst             

lang leven afval             

het onzichtbare zichtbaar             
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bijlage 

algemene voorwaarden 
 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de algemene voorwaarden gehanteerd. Vanaf het schooljaar 

2019-2020 worden alle algemene voorwaarden, ook artikel 6 en 7, daadwerkelijk gehandhaafd. 

1. Het Duurzaamheidscentrum Assen zal voor de ingeplande lessen het materiaal, de faciliteiten en diensten 

aanbieden zoals beschreven in het ‘lesprogramma 2019-2020’. 
 

2. Deelnemende scholen mogen maximaal één les per klas uit het lesaanbod van het Duurzaamheidscentrum en 

maximaal één les per klas uit het lesaanbod van stichting Het Drentse Landschap, IVN Noord en waterschap 

Hunze en Aa’s (hierna genoemd onze partners) boeken. 

 

3. Het boeken van lessen van onze partners vindt uitsluitend plaats op beschikbaarheid. Het 

Duurzaamheidscentrum kan geen garantie geven dat elke wenselijke les daadwerkelijk door onze partner 

ingepland en verzorgd kan worden. Het inplannen van de lessen cultuurmenu van het ICO verloopt via het ICO 

zelf. 

 

4. Bij de te boeken lessen wordt niet afgeweken van de groep die bij de lessen in het ‘lesprogramma 2019-2020’ 
staan vermeld. Lessen voor groep 1/2 zijn dus uitsluitend te boeken voor groep 1/2. Voor afwijkende 

combinatieklassen, zoals 2/3, wordt een uitzondering gemaakt. 

 

5. De lessen van onze partners kunnen uitsluitend geboekt worden in combinatie met een les uit het lesaanbod 

van het Duurzaamheidscentrum. 

 

6. Deelnemende scholen behoren de lesafspraak of lesafspraken van het Duurzaamheidscentrum na te leven. 

Lessen van het Duurzaamheidscentrum kunnen uiterlijk 48 uur van te voren geannuleerd of gewijzigd worden. 

Wanneer de deelnemende school de lesafspraak of lesafspraken niet naleeft of niet 48 uur van te voren 

annuleert of wijzigt, is het Duurzaamheidscentrum Assen genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De 

kosten voor het nalaten van de lesafspraak of lesafspraken bedragen €50 per lesafspraak.  
 

7. Deelnemende scholen behoren de lesafspraak of lesafspraken van onze partners na te leven. Lessen van onze 

partners kunnen uiterlijk één week (vijf werkdagen) van te voren geannuleerd of gewijzigd worden. Wanneer 

de deelnemende school de lesafspraak of lesafspraken van onze partners niet naleeft of niet één week van te 

voren annuleert of wijzigt, is het Duurzaamheidscentrum Assen genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 

De kosten voor het nalaten van de lesafspraak of lesafspraken van onze partners bedragen €100 per 

lesafspraak. 

 

8. Tijdens de lessen zorgt het programmeringsteam voor alle randvoorwaarden die de veiligheid waarborgen. 

Echter blijft de veiligheid een verantwoordelijkheid voor de begeleidende leerkracht(en) en andere begeleiders 

van de school. De leerkracht(en) en andere begeleiders moeten daarom van tevoren op de hoogte zijn van de 

lesinhoud. Bij activiteiten waarbij de leerlingen in groepen verdeeld worden, dient elke groep leerlingen door 

een volwassene begeleid te worden. De leerkracht(en) moeten zorgen voor voldoende begeleiders en deze 

van tevoren goed instrueren. 

 

9. Het lenen van educatiematerialen wordt kosteloos aangeboden. Echter bij beschadiging en/of verlies wordt de 

nieuwwaardeprijs in rekening gebracht. 

 

10. Er kan uitsluitend worden afgeweken van bovengenoemde voorwaarden op grond van calamiteiten, ter 

beoordeling van het programmeringsteam van het Duurzaamheidscentrum Assen. 
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bijlage 

kerndoelen 
 

Bij de lessen uit het eigen aanbod van het Duurzaamheidscentrum Assen is aangegeven welke 

kerndoelen tijdens de les aan de orde komen. 

 

oriëntatie op jezelf en de wereld: mens en samenleving 
  

35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 
  

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

  

oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek 
  

40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen 

en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
  

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 

onderdelen. 
  

42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
  

44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het 

materiaalgebruik. 
  

45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 
  

46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht 

veroorzaakt. 

  

oriëntatie op jezelf en de wereld: ruimte 
  

47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 

elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, 

recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee 

lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in 

Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
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