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INLEIDING
De collectie van Stichting Natuurbeelden bevat een unieke verzameling natuurbeelden, beschikbaar voor het basisonderwijs. Stichting Natuurbeelden bestaat
uit 11 natuurorganisaties en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
De collectie geeft een overzicht van de grote variatie aan landschappen, planten
en dieren in Nederland en Caribisch Nederland.
De lesmodule Natuurbeelden in de klas gebruikt beelden uit deze bijzondere
beeldbank. Leraren van groep 6 t/m 8 kunnen deze lesmodule inzetten om hun
natuuronderwijs te verlevendigen. De lesmodule bestaat uit drie themalessen met
werkbladen en 18 korte natuurclips met unieke beelden van bijzondere dieren.
De natuurclips zijn bedoeld als opwarmer voor scholen om zélf onderzoek te doen
en de natuur in eigen omgeving te ervaren.
In de lesmodule komen drie thema’s aan bod die aansluiten bij het curriculum:
Welkom in de natuur, Alles hangt samen en Relatie mens en omgeving. Rond deze
thema’s komen ontroerende, grappige en bijzondere filmpjes van dieren, planten
en landschappen aan bod.
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1. DOELGROEPEN EN DOELSTELLING
Het lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. U kunt bij de opdrachten variëren in de mate van
begeleiding. Bij leerlingen uit groep 6 kunt u de lesbladen en onderzoeksopdrachten eerst klassikaal bespreken,
terwijl leerlingen uit groep 8 direct zelfstandig aan de slag kunnen.

DOELSTELLINGEN

NATUUR IN DE BUURT

Het lesmateriaal heeft de volgende doelstellingen:

Elke les bevat een onderzoeks- of kijkopdracht. Deze
opdrachten nodigen de leerlingen uit om zelf op onder-

De leerlingen:
•

zoek te gaan.

breiden hun kennis uit over de kringloop van de natuur
(geboren worden, aanpassen, overleven, voortplanten

GEBRUIK COMPUTERS

en sterven) in Nederland;

Bij elke les horen zes natuurclips die de inhoudelijke basis

breiden hun kennis uit over de samenhang en variëteit

vormen van de les. De natuurclips vindt u op de site van

binnen een ecologisch systeem;

het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid:

•

leren gericht te kijken naar de natuur;

www.beeldengeluid.nl/natuurbeeldenindeklas.

•

verwonderen zich over de natuur dichtbij huis.

•

Voor het klassikaal bekijken van de clipjes heeft u een
Met deze doelstellingen sluit het lesmateriaal inhoudelijk

groot scherm met internetverbinding nodig, bijvoorbeeld

aan bij het vak wereldoriëntatie, met name natuureducatie.

een digitaal schoolbord of een beamer. Bij het maken van

Er wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen van het

de opdrachten op het werkblad is het de bedoeling dat

domein Oriëntatie op jezelf en de wereld:

de leerlingen in kleine groepjes achter de computer de
benodigde natuurclips bekijken. Wanneer dit niet haalbaar
is, kunt u ook eerst gezamenlijk de diverse clips bekijken.

RELEVANTE KERNDOELEN

U kunt de les ook aanvullen met filmpjes uit de algemene

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

beeldbank van Stichting Natuurbeelden
(www.natuurbeelden.nl). Hier vindt u een schat aan ruw,

Mens en samenleving
Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg
om te gaan met het milieu.

ongemonteerd beeldmateriaal om de les mee te verrijken.
Ook leerlingen kunnen gebruik maken van de beeldbank
als zij beeld zoeken voor bijvoorbeeld een spreekbeurt
of werkstuk.

Natuur en samenleving
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen
omgeving veel voorkomende planten en
dieren onderscheiden en benoemen en leren
hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 41: De leerlingen leren over bouw
van planten, dieren en mensen en over de
vorm en functie van hun onderdelen.
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2. OPBOUW LESPAKKET
Het lespakket bestaat uit drie themalessen. Bij elke les hoort een werkblad met opdrachten, een onderzoeksopdracht
en zes natuurclips. Bij de onderzoeksopdrachten analyseren de leerlingen een natuurlijk proces of verschijnsel bij ‘natuur
om de hoek’. U bepaalt zelf of u de onderzoeksopdracht tijdens de les uitvoert of dat u de opdracht als huiswerkopdracht
meegeeft. De lessen, zonder onderzoeksopdracht duren een uur per les. Wanneer u uitgebreider aandacht wilt besteden
aan de onderzoeksopdrachten zal dit meer zijn.

THEMA 1: WELKOM IN DE NATUUR

DRIE LANDSCHAPPEN

•

Introductie en verwondering over mooie natuur

Binnen de lesmodule vindt u drie herkenbare landschappen.

in eigen land.

In deze landschappen komen specifieke planten en dieren

•

Hoe leven planten en dieren en in welke omgeving?

voor, die samen een leefgemeenschap vormen. Deze land-

•

Welke voorwaarden zijn er nodig om te kunnen

schappen vormen de achtergrond waarbinnen de drie

groeien en leven?

thema’s aan de orde komen.

THEMA 2: ALLES HANGT SAMEN

1.

Bos & heidelandschap

•

2.

Zee en strand

Wat is een ecosysteem, hoe hangt alles samen.
Leefgemeenschap; eten of gegeten worden.

•

Wat is een voedselketen (planten/dieren/alles) –

(kust, wadden of Caribisch Nederland)
3.

Weide en cultuurlandschap

territorium – bedreigingen.

ONDERZOEKSOPDRACHTEN
THEMA 3: RELATIE MENS EN OMGEVING

Het lesmateriaal laat de kinderen op speelse wijze in

•

Wisselwerking tussen mens en milieu: natuur, cultuur,

aanraking komen met planten, dieren, mensen en land-

infrastructuur, landschappen.

schappen. De clipjes en werkbladen zetten de leerlingen

Het milieu heeft betekenis voor de mens en mensen

ook aan om zelf naar buiten te gaan en veel voorkomende

die ingrijpen in het milieu.

planten en dieren in de eigen omgeving te onderzoeken.

•
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3. VERLOOP VAN DE LES

4. LESBESCHRIJVINGEN

De lessen hebben de volgende opbouw:

LES 1 WELKOM IN DE NATUUR! 			

Introductie | Duur: 10 minuten

Doelen

•

Bekijk met de klas 1 of meerdere natuurclipjes die

•

Leerlingen maken kennis met natuur in eigen land.

bij het lesblad horen.

•

Leerlingen weten dat dieren en planten in

•

De filmpjes bevinden zich op www.beeldengeluid.nl/
natuurbeeldenindeklas.

verschillende landschappen voorkomen.
•

Leerlingen weten dat dieren en planten verschillende

•

De clips duren gemiddeld 1- 2 minuten.

voorwaarden nodig hebben om te kunnen groeien,

•

Voer naar aanleiding van het filmpje een inleidend

leven, zich voortplanten en overleven.

gesprek over het themaonderwerp.
Antwoorden lesblad
Verwerking | Duur: 30 minuten

1. Welkom in de natuur!

•

Bij elke les hoort een werkblad. De opdrachten

A. Diverse antwoorden mogelijk.

hierop verwijzen naar de clips.

B. Eigen ervaring.

U kunt de werkbladen printen en kopiëren voor

C. Eigen mening.

verwerking in de klas of thuis.

D. De dieren leven in verschillende landschappen;

•
•

Leerlingen kunnen de clips in groepjes in de klas

in het bos, op de heide, rond het water,

of thuis als huiswerk bekijken.

in de weide (cultuurlandschap).

•

Leerlingen kunnen de werkbladen in groepjes maken.

E. Eigen mening over natuur, diverse antwoorden mogelijk.

•

De antwoorden vindt u bij de beschrijving van

F. Eigen ervaring over natuurbeleving.

de themalessen.
2. In het bos
Afsluiting | Duur: 20 minuten

A. Een gewei.

•

B. Het edelhert gebruikt een gewei om mee te vechten

Bespreek de opdrachten en eventueel de
onderzoeksopdracht in de buurt.

en indruk te maken, het geeft het mannetje een stoere
uitstraling.

Onderzoeksopdracht| Duur: divers

C. Het edelhert gooit het gewei af.

•

D. Ja, een gewei valt na de bronstijd (voortplantingstijd)

Aansluitend op het werkblad vindt u een aanvullende
onderzoeks- of kijkopdracht die de leerlingen kunnen

af en groeit vanzelf weer aan.

uitvoeren in de natuur bij u in de buurt. U bepaalt

E. Burlen.

zelf of u dit onder schooltijd wilt doen of dat u deze

F. Edelherten burlen in de nazomer in de voortplantings-

opdracht als huiswerkopdracht meegeeft.

tijd (augustus, september). Mannetjes willen zo aandacht trekken van vrouwtjesherten en hun territorium
bewaken.
G. Drie voorbeelden: gras tussen gewei, zich onder plassen
voor de geur, vechten met andere mannetjes.
3. In de zee (oorkwal)
A. Eigen beschrijving of tekening van oorkwal.
B. De oorkwal heeft vier ‘oren’ in het midden van zijn
lichaam. Dit zijn de geslachtsorganen van de kwal.
C. Eigen mening.
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D. De oorkwal leeft vaak in grote groepen in zee.

uit het buitenland broeden en nieuwe ooievaars-

E. De oorkwal gebruikt zijn tentakels net als veel andere

gezinnen groot brengen.

kwallen om kleine visjes en kreeftachtige diertjes te

E. Er is veel ruimte gemaakt voor rivieren en beken,

vangen. Die zwemmen tegen de tentakels aan waarin

waardoor er meer natte gebieden zijn ontstaan. In

de netelcellen zitten. De kleine harpoentjes uit deze

die gebieden kan de ooievaar goed leven, hierdoor

cellen komen in de huid van de vis waardoor hij verlamd

zijn ooievaarsstations minder nodig. Toch zijn er

raakt. De kwal kan ze dan opeten.

nog steeds niet genoeg ooievaarsjongen voor een

F. De oorkwal is voor mensen ongevaarlijk. Hun tentakels
komen niet door onze huid heen. Voor mensen is een

gezonde populatie.
F. Eigen voorbeelden van legenden, sagen en bijgeloof

oorkwal dus ongevaarlijk. Maar dat geldt niet voor

rondom de ooievaar. de ooievaar wordt al sinds mensen-

alle kwallen!

heugenis gezien als brenger van geluk en nieuw leven.
Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kindje. Vroeger

4. In de zee (sepia)

wilde men niet praten over seksualiteit en waar baby’s

A. Een weekdier is ongewerveld dier, zonder botten.

vandaan kwamen, daarom werd het verhaal van de

Vaak hebben weekdieren wel een schelp of hard

ooievaar verteld.

omhulsel dat hun lichaam beschermt.
B. De Nederlandse naam van de sepia is zeekat.
Eigen interpretatie van de leerlingen over die naam.
C. Paaien betekent het voortplanten bij vissen, door
het afzetten van eieren bijvoorbeeld.
D. Een sepia inktvis kan van kleur en vorm veranderen.
E. Om zich te beschermen, om zich aan te passen aan

6. In de zon
A. De grijze zeehond uit het filmpje leeft in het Waddengebied. Ze komen voor in de Noordzee, langs de kusten
van bijvoorbeeld Engeland, Schotland en Scandinavische
landen.
B. Zeehonden kunnen ook prima in zoet water leven,

zijn omgeving. Door het veranderen van kleur en

zolang er maar genoeg vis is. Er zwemmen regelmatig

vorm zie je hem minder goed.

grijze zeehonden in het IJsselmeer.

F. Een sepia eet vis, weekdieren, kreeften en krabben.
Vijanden van de sepia zijn roggen, haaien en de mens.
G. De sepia zwemt langzaam over de zeebodem, terwijl hij
waterstraaltjes blaast over het zand. Hiermee worden

C. Een volwassen mannetje kan wel 3 meter lang worden;
het grootste roofdier in de Noordzee.
D. Niet aaien! Ze zien er wel erg lief en vriendelijk uit,
maar ze kunnen lelijk bijten.

prooidieren als garnaaltjes en jonge vis opgeschrikt. De

E. Kleine grijze zeehonden hebben de eerste weken een

opgeschrokken prooidieren worden met de vangarmen

dikke wollen vacht en ze liggen vaak in een kuil in de

bliksemsnel gegrepen voordat ze zichzelf weer ingraven.
Met de snavelvormige bek worden ze opgegeten.

duinen, beschut tegen de wind.
F. Zoogdieren.
G. Na de geboorte moeten ze enkele weken op het droge

5. Op het dak
A. Ooievaar leeft in natte gebieden, de ooievaar is een
weidevogel. In natte graslanden kan hij voldoende
voedsel vinden in de vorm van kikkers, padden,
kevertjes, muizen en ook af en toe visjes.
B. Ze bouwen vaak hun nest op een schoorsteen of op
het dak van een huis.
C. Boeren gebruikten gif op hun land en er was niet
genoeg te eten voor de ooievaar (natte natuur) en
andere weidevogels.
D. De aanleg van ooievaarsstations. Hier konden ooievaars

blijven, tot ze verhaard zijn en voldoende vetreserve
hebben.
H. Verschillende antwoorden mogelijk, zoals genieten
van de zon, bezorgd als moeder weg hobbelt naar zee.
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LES 2 ALLES HANGT SAMEN! 			

3. Op haar hoede
A. De ree gaat naar het open veld om te grazen.

Doelen

B. Ze kijkt onrustig om zich heen, oren gaan heen en weer,

•

Leerlingen maken kennis met het begrip ecosysteem

•

Leerlingen weten dat alles in de natuur met elkaar

C. De ree is bang voor aanvallers, vooral voor mensen.

samenhangt

D. Een territorium is een gebied dat een dier (of mens)

•

Leerlingen weten dat binnen leefsystemen het principe
‘eten of gegeten worden’ geldt (bedreigingen,

•

ze rent weg.

voor zichzelf reserveert en waar dat dier de baas is.
E. Dieren gebruiken hun territorium om er eten te zoeken

territorium).

of om zich daar voort te planten. Ze jagen andere dieren

Leerlingen maken kennis met het begrip voedselketen

weg uit hun territorium (vechten, dreigen) of ze laten
hun geur achter door te plassen.

Antwoorden lesblad

F. Mensen hebben ook vaak een territorium, al noem je

1. De Wadden: een uniek gebied

het dan meestal niet zo. Iedereen heeft wat ruimte

A. Leerlingen zoeken op internet of in de atlas

voor zichzelf nodig, zoals een eigen kamer of een

het Waddengebied op.
B. Het Waddengebied is sinds 2009 Werelderfgoed. Het na-

eigen huis of tuin. Daar wil je niet dat iedereen
zomaar binnenwandelt.

tuurgebied is zo bijzonder omdat het een uniek en gevarieerd gebied is. De natuur verandert hier steeds, alleen

4. Een nieuw gezin

de sterkste en slimste dieren kunnen hier overleven.

A. Eigen beschrijving of tekening van een wild zwijn.

C. Diverse wadvogels, zoals de zilvermeeuw, kanoet en
lepelaar.
D. De snavels van deze vogels hebben een andere vorm.

B. Everzwijn (bekend van Asterix en Obelix) , zwartwild
of borstelwild.
C. De mannetjes vechten om indruk te maken op elkaar en

Dat komt omdat elke vogel op een andere manier zijn

de vrouwtjes. Ze jagen elkaar weg, de winnaar mag met

eten vangt. Sommige vogels zoeken dieper in de grond,

het vrouwtje paren.

andere vogels lepelen hun eten uit het water zoals de
lepelaar.
E. Vogels uit het koude noorden, zoals de rotgans overwinteren hier.
F. Zij gebruiken de Waddenzee als tijdelijke stop. De lepelaars broeden ook in het waddengebied. De trekvogels
sterken aan in dit gebied, omdat er genoeg te eten is.

D. Een ketel. Het nest is een gat in de grond met varens
er in. Daarnaast bouwen ze er ook een klein dak
overheen van kleine takken. Die plakken ze aan
elkaar met speeksel!
E. De biggen blijven een week bij hun moeder in het nest,
daarna sluiten moeder en jongen zich weer aan bij
de groep.
F. De strepen op hun rug zorgen ervoor dat de biggen

2. Rondscharrelen

niet goed te zien zijn op de bosbodem. Ze dienen dus

A. Veel dieren eten muizen. Zelf eten ze insecten en/of

als camouflage om ze te beschermen.

planten.
B. Eigen uitwerking of tekening van een voedselketen
van een bosmuis.
C. Naast ‘ware muizen’ bestaan er ook woelmuizen
en bosspitsmuizen.
D. De alleseter onder de muizen is een ware muis,
dus de huismuis of de bosmuis.
E. Bosmuis eet planten en dieren, woelmuis eet alleen
planten, spitsmuis eet vooral dieren (insecten) en
daarnaast ook planten.

5. Diefstal in een wespennest
A. Een wespendief is een roofvogel die larven uit een
wespen- of bijennest steelt en opeet.
B. De wespendief heeft een dik verenpakket dat hem
beschermt tegen wespensteken en schubben op
zijn poten.
C. Volwassen geworden larven heten werkster.
D. Bijen. Overeenkomsten bijen en wespen: ze leven samen
in grote groepen (kolonie) met vaste taken. Ze steken
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allebei (maar een wesp steekt vaker mensen).

LES 3 RELATIE MENS EN NATUUR 			

Verschillen: bijen bezoeken alleen bloemen, wespen
eten ook dode insecten en alles wat zoet is.

Doelen

Voortplanting is bij bijen en wespen anders.

•

Bijen maken honing, wespen niet.
E. In de voorzomer zijn de wespen druk in het nest;

de omgeving en het milieu
•

de koningin legt eieren en de werksters verzorgen
de larven. In de nazomer zijn de larven volwassen

Leerlingen weten dat Nederland een polderland is
en waarom.

•

rond op zoek naar zoete dingen en jouw limonade.

Leerlingen weten dat mensen en dieren soms
samenwerken en samenleven.

•
6. Zeeschildpad

Leerlingen weten dat het milieu betekenis heeft voor
de mens en mensen die ingrijpen in het milieu

•

geworden en gaan ze zelf voedsel zoeken.
Ook de werksters hebben geen taken meer en vliegen

Leerlingen weten dat de mens invloed heeft op

Leerlingen weten dat sommige dieren gebruik maken
van de ingrepen van de mens.

A. De zeeschildpad komt voor in warme zeegebieden voor,
zoals Sint Eustatius, Caraïbische Zee. De zeeschildpad

Antwoorden lesblad

heeft warmte en koraal nodig om te kunnen leven.

1. Nederland polderland

B. De zeeschildpad heeft sterke poten als flippers, en een
plat gestroomlijnd schild.
C. Met zijn scherpe bek kan hij koraal of zeedieren zoals
krabben, schelpdieren af- of openbreken en opeten.
D. Bedreigde diersoort. Te weinig plek om rustig eieren

A. Diverse antwoorden mogelijk, zoals molen, sloot, gras,
polder water, hek, koeien, weiland, boerderij.
B. Polderlandschap is weidelandschap. Hierin leven allerlei
slootdieren, insecten, vogels, hazen.
C. De polders zien eruit als vakjes weiland en daaromheen

te leggen, drukke stranden, vervuild zeewater, te weinig

water, landbouwgrond, wegen, huizen. De mensen de-

koraal (voedsel), bijvangst bij visserij, vangst voor illegale

den dat om het waterpeil te kunnen regelen, en om zich

handel. Natuurorganisaties willen de zeeschildpad

te beschermen tegen hoogwater.

beschermen in natuurreservaten. Daarnaast: instellen
van meer beschermde zeegebieden met rustige legstranden voor eieren, voorkomen van bijvangst bij

D. Een cultuurlandschap is een natuurlijk landschap dat
onder invloed van mens bewust is aangepast.
E. Eigen mening van leerling of groepje waarom wel/niet.

visvangst, illegale handel aanpakken.
2. Veluwse heideschapen
A. Heidelandschap.
B. De heide is een cultuurlandschap dat is ontstaan door
begrazing en het kappen van bomen. De heide is een
half-natuurlijk landschap. Het is ontstaan door toedoen
van de mens (kappen bomen, grazen schapen) maar
niet bewust en wordt nu in stand gehouden
door natuurbeheer.
C. De schapen grazen het gras en de boompjes weg, waardoor de grond schraal blijft. Je zou kunnen zeggen dat
de schapen de mensen helpen bij natuurbeheer.
D. De schaapsherder begeleidt een kudde schapen naar
een bepaalde plek en houdt de kudde bij elkaar.
De bordercollie en de Hollandse herder helpen bij
het hoeden van de schapen.
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3. Das ook wat

5. Slijmvissen

A. Voor de das vormen die routes herkenbare en veilige

A. De slijmvis is een kleine vis zonder schubben, met een

punten. Hij vindt er ook zijn eten, want er leven allerlei kleine dieren in de hagen. De das maakt daar graag
gebruik van.
B. Dassen graven in de grond op zoek naar dikke vette
regenwormen.
C. Mensen dachten vroeger dat de das een gevaarlijk

slijmerige huid.
B. In ondiep getijdenwater, tussen rotsen en stenen. Het is
een kleine zeevis die voorkomt in de Atlantische Oceaan,
in de Noordzee en de Middellandse Zee.
C. Een oester is een weekdier; een dier zonder botten dat
wordt beschermd door een schelp met twee kleppen.

roofdier was. Er werd ook op de das gejaagd vanwege

D. In een oester zit heel soms een parel.

zijn mooie vacht.

E. Yerseke, Zeeland.

D. Een dassenburcht.

F. Nee, want die eten de oogst op!

E. Dassen bouwen hun burchten graag bij slootkanten en
in landbouwgebieden. Hier worden ze soms verstoord

6. Visarend

door boeren die hun land bewerken. Dassen graven

A. Genoeg voedsel, genoeg waterpartijen om te leven.

ook gaten in weilanden, daar hebben boeren last van

B. Mens heeft meer ruimte gemaakt voor waternatuur.

of ze eten van hun gewassen zoals maïs.

C. Snavel, scherpe klauwen.

Helaas worden dassen ook aangereden op wegen. Om

D. De zeearend is nog groter, die heeft een spanwijdte

dit te voorkomen hebben mensen op sommige plekken
dassentunnels aangelegd.
F. De das mag niet worden gedood en gevangen worden
genomen. Het is verboden om hun directe leefomgeving
te beschadigen, vernielen of verstoren.
G. Eigen mening over deze maatregel. Er zijn boeren die
niet blij zijn met deze maatregel omdat hun gewassen
beschadigd raken, of bijvoorbeeld projectontwikkelaars

van 2 meter.
E. De visarend staat bovenaan de voedselketen van
het water.
F. De visarend maakt een duikvlucht naar de vissen toe.
Dit kan hij doen vanuit een biddende positie boven het
water. Hij blijft dan boven het water hangen. Zonder
van plaats te veranderen.
G. Op de paal heeft hij een goed uitzicht. Hier kan hij

die hun bouwprojecten moeten aanpassen omdat er

andere roofdieren zoals meeuwen en kraaien goed

dassen leven.

in de gaten houden. Deze lusten namelijk wel een
makkelijk hapje. Als hij andere roofdieren niet in

4. Au! Dat prikt.
A. Een parasiet is een dier (of virus) dat kan leven en zich
vermenigvuldigen ten koste van een ander dier of mens.
B. Alleen de vrouwtjesmuggen prikken. Die hebben mensenbloed nodig voor hun jongen. De vrouwtjes prikken
bloed omdat zij de eiwitten gebruiken om eitjes te maken waar de jongen in groeien.
C. In stilstaande watertjes, die goed warm kunnen worden.
D. Muggen zijn erg nuttig voor het onderwaterleven. Daar
vormen ze voedsel voor allerlei dieren zoals vissen en
insecten, maar ook kikkers en salamanders. Daarnaast
zijn er ook rovers boven het water die zich voeden met
muggen, zoals spinnen.
E. Een muggenbeet jeukt, tropische muggen kunnen
ziektes overbrengen zoals malaria en het zikavirus.

de gaten houdt, pikken zij z’n visje af.
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5. AANVULLENDE LESSUGGESTIES EN EXCURSIES / PARTNERS
ARK

DIERENBESCHERMING

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur. Rondom haar

De Dierenbescherming beschermt dieren door het verlenen

projecten verzorgt ARK veldlessen voor scholieren uit het

van (nood)hulp en opvang, het handhaven van welzijn en

basisonderwijs. Al meer dan 25 jaar zijn honderdduizenden

het beïnvloeden van een diervriendelijke samenleving.

kinderen vertrouwd geraakt met nieuwe natuur in hun

Voor meer informatie en activiteiten, kijk op:

achtertuin. Dankzij deze jarenlange ervaring kan ARK

•

uitstekend adviseren over het opzetten van educatieve

www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/ons-werk/
voorlichting/jeugd

programma’s rondom natuurontwikkelingsprojecten.

•

www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/op-school

Kijk voor meer informatie en activiteiten op

•

www.dierenbescherming.nl/sponsorloop (Organiseren

www.ark.eu/jeugd en www.ark.eu/activiteiten.

van een sponsorloop)

DCNA

GOOIS NATUURRESERVAAT

De Dutch Caribbean Nature Alliance is een organisatie in

Het Goois Natuurreservaat wil de inwoners van ’t Gooi

Caraïbisch Nederland. DCNA biedt hulp en ondersteuning

graag in contact brengen met de rijk gevarieerde natuur. Er

aan organisaties voor natuurbehoud op de eilanden Aruba,

is in ’t Gooi veel cultuurhistorie te vinden met grafheuvels,

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

landgoederen en oude karrensporen. Het natuurreservaat

Samen werken zij aan het behoud van de unieke natuur in

biedt onderdak aan vele soorten planten en dieren. Het

deze gebieden.

kennis laten maken met deze soorten rijkdom vinden wij

Voor meer informatie, kijk op: www.dcna.nl

voor iedereen belangrijk!
Meer informatie en activiteiten: www.gnr.nl/ontdek_het_

LANDSCHAPPENNL

gnr/activiteiten/voor_scholen

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de
belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale

UCN NL

stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal,

De International Union for Conservation of Nature (IUCN)

interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast lever het

is ‘s werelds grootste en oudste unie van natuurorganisaties.

samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke

IUCN NL werkt met groene organisaties, bedrijven, over-

zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

heden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van

Voor meer informatie en activiteiten,

natuur als basis van de economie en maatschappelijk

kijk op www.landschappen.nl

welzijn.
Kijk voor meer informatie op: www.iucn.nl

10 DOCENTENHANDLEIDING NATUURBEELDEN IN DE KLAS

IVN

VOGELBESCHERMING

IVN werkt aan een duurzame samenleving. IVN is ervan

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke,

overtuigd dat mensen zich pas écht bewust worden van

landelijke natuurbeschermingsorganisatie.

de waarde van de natuur als zij die zelf ervaren. Daarom

Vogelbescherming komt op voor wilde vogels en de

laat IVN jong en oud de natuur van dichtbij beleven.

leefgebieden waar ze leven: van steden tot platteland en

Kijk voor meer informatie en activiteiten op: www.ivn.nl/

natuurgebieden.

activiteiten

Activiteiten voor het onderwijs: http://www.
vogelbescherming.nl/ik__vogels/educatie

NATUURMONUMENTEN

Vogelgames, werkstukken, kleurplaten:

In bomen klimmen, buiten ravotten, op ontdekkingstocht

http://www.vogelbescherming.nl/ik__vogels/jeugd

in de tuin of op het schoolplein. Daar worden kinderen blij

Groen schoolplein:

van. OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten

http://www.vogelbescherming.nl/ik__vogels/schoolplein

voor kinderen van 0 – 12 jaar.
Kijk op OERRR.nl voor inspiratie, tips en activiteiten

WADDENVERENIGING

in de natuur. Voor meer informatie over Natuur-

De Waddenvereniging is een landelijke organisatie

monumenten en activiteiten voor gezinnen:

die opkomt voor de belangen van de Waddenzee. De

www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/agenda

Waddenvereniging wil het natuurgebied de Waddenzee
beschermen.

VERENIGING NEDERLANDS CULTUURLANDSCHAP

Kijk voor meer informatie, lesmateriaal en activiteiten

De VNC wil Nederland weer mooi maken… En dan vooral

op: http://www.waddenvereniging.nl/jeugd

ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland. Nu veel
prikkeldraad en vrij levenloos. Dat kan beter: door aanleg
en aanplant van heggen, houtwallen, elzensingels en
sloten met natuurlijke oevers, ontstaat een groen-blauw
‘wegennetwerk’ voor de natuur.
Voor meer informatie: www.nederlandscultuurlandschap.nl
U kunt ook het informatiecentrum bezoeken. www.
nederlandscultuurlandschap.nl/informatiecentrum/
openingstijden-en-entree/
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6. COLOFON
Het beeldmateriaal in de lesmodule is afkomstig uit de collectie van Stichting Natuurbeelden. Deze stichting bestaat
uit 11 natuurorganisaties en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De collectie is tot stand gekomen dankzij
een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en geeft een overzicht van de grote variatie aan landschappen,
planten en dieren in Nederland en Caribisch Nederland.

CONTACT
Stichting Natuurbeelden is te bereiken via:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum
Postbus 1060, 1200 BB Hilversum
T: 035- 677 5555
E: stichting@natuurbeelden.nl
Dit materiaal is ontwikkeld door Podium, Bureau voor educatieve
communicatie in opdracht van Stichting Natuurbeelden.
Vormgeving: Lidewij Spitshuis
Filmbeelden: Beeldbank Natuurbeelden, Luc Enting,
Edward Snijders, Peter van Rodijnen, Michael Sanderson,
Marc Plomp, Klaudie Bartelink.
Inhoudelijk advies: Roel Diepstraten
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