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Inspiratie

Voor verdere tips en adviezen kun je contact  opnemen met 

de educatie medewerker van Utrecht Natuurlijk. Program-

ma’s van de Buren vullen een aantal thema’s mooi aan.

Hieronder vind je inspiratie, tips en  voorbeelden 
van ons programma, passend bij belangrijke 
maatschappelijke thema’s.

Inspiratie per thema

Lessen

•	Alle tuin- en boerderijlessen

•	Buitengewone 

Bodembeesten

 Materiaal projecten

•	Liesje bloeit vlijtig

•	 Jungle op je tafel

•	Rupsen voor en vlinders na

•	Tuin bij school

 Leskisten

•	Vogels

•	Bomen, bos, hout en papier

•	 (W)onderwaterwereld

•	Eigen Lijf/Ander Lijf

 Doe-het-zelf-projecten

•	Bomen, het jaar door

•	Slakken

•	Wildernis

•	Winterquiz

•	Kiemen, groeien, bloeien

•	Duiven in de stad

•	Wilde bijen

•	Moestuinpraatplaten

 Divers

•	Utrecht Bomenstad

•	Alle Natuurwijsprogramma’s

•	Natuurwerkweken

•	Biomimicry

•	Visdeurbel

 Leskisten

•	Ontdekken & Onderzoeken 

•	Expeditie Moendoes

Doe-het-zelf-projecten

•	Wetenschap in een wc-rol 

 Divers

•	Biomimicry

•	Programma’s van Weten-

schaps knooppunt Utrecht

Lessen

•	Buitengewone 

bodembeestjes

 Leskisten

•	Energie(k)

•	Energieke klas

•	Zwerfafval

•	Sarah’s Wereld

•	Bomen, bos, hout en papier

 Doe-het-zelf-projecten

•	Ecologische voetafdruk

•	 Juniorklimaattocht

•	Keuzekisten

 Divers

•	Warmetruiendag

•	Duurzame week Utrecht

•	Groene Voetstappen

•	 Junior Global Goals

•	Het Voetadruk Avontuur 

•	Eco-schools

•	PRISE

Lessen

•	Buitengewone 

bodembeestjes

•	Tuinverkenners

•	Groene Vingers 

•	Proef de Herfst 

•	Bevrijd de bijen!

 Materiaalprojecten

•	Tuin bij school

•	Rupsen/vlinders

Leskisten

•	De zaak X

•	Ontdekken & Onderzoeken

 Doe-het-zelf-projecten

•	Bomen, het jaar door

•	Moestuinpraatplaten

•	 Junior Klimaattocht

Divers

•	Het Voetafdruk Avontuur

Lessen

•	Alle tuinlessen 

 Materiaalprojecten

•	Water om te drinken

Leskisten

•	 (W)onderwaterwereld

•	Weer & Klimaat

 Doe-het-zelf-projecten

•	 Junior Klimaattocht

•	Bomen, het jaar door

•	Drinkwatereducatie

Divers

•	Excursie Waterschap

•	Les je dorst

Natuurlijke omgeving, 

biodiversiteit

Onderzoekend leren 

en wetenschap

Energie, afval, 

 duurzaamheid

Kringlopen en 

circulariteit

Seizoenen, klimaat 

en water

Bekijk ook  

het Programma 

van de Buren
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Praatplaten Moestuinieren

Utrecht Natuurlijk heeft ook landelijk een rol in de ontwik-

keling van vernieuwende educatieproducten. In opdracht 

van de vereniging Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling 

(GDO) en met subsidie van Jong Leren Eten hebben we  samen 

met twee andere NME-centra in de provincie Utrecht, 

 Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Groene Belevenis acht  

moestuinpraatplaten ontwikkeld. 

De platen zijn primair ontwikkeld voor moestuincoaches, 

maar zijn natuurlijk ook door leerkrachten en andere bege-

leiders bij schooltuinieren in te zetten. Tijdens de lessen op 

de educatieve tuinen van Utrecht Natuurlijk worden ze ook 

gebruikt.

Inzicht in (kringloop)processen
Aan de hand van de ervaringen en belevenissen in de moes-

tuin geven de praatplaten de leerlingen meer inzicht in 

verschillende thema’s en processen. Met ontdekopdrachten, 

het stellen van doordenkvragen en het voorleggen van 

stellingen, worden de leerlingen gestimuleerd zelf na te 

denken over de wereld om hen heen, hun voedsel en moge-

lijke duurzame(r) en gezonde(r ) keuzes daarin. Een mooi 

voorbeeld van natuurfilosofie.

www.vereniginggdo.nl/project/praatplaten-voor- 

moestuinlessen

TIP Maak gebruik van de moestuincoaches in Utrecht! 

www.jonglereneten.nl/moestuincoaches-utrecht

Hiervoor kun je als school ook de subsidie 'Lekker 

naar buiten!' van Jong Leren Eten inzetten. Hou de 

berichtgeving hierover in de gaten! Waarschijnlijk kun je 

in september 2021 een nieuw verzoek indienen.

www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten-0

Vlogs

Tijdens de lockdown in Coronatijd hebben de educatie-

medewerkers van Utrecht Natuurlijk een aantal vlogs 

gemaakt om Utrechtse kinderen toch nog iets van de mooie 

gebeurtenissen op onze tuinen en boerderijen te laten zien. 

Bekijk deze op onze website en in het digitaal inschrijf-

systeem bij de betreffende lessen op de lesvoorbereidings-

pagina. Voor iedereen vrij toegankelijk. In de digitale versie 

van dit programmaboek vind je direct de links naar de 

 filmpjes op deze pagina.

Aanraders
Bij de bijenlessen:

 M  Imker Maarten in de bijenstal bij Griftsteede: Beleef een 

bezoek aan het bijenvolk alsof je er zelf bij bent. 

www.youtube.com/watch?v=9bDxFVtflio&t=889s

Bij de tuinlessen (van Groene Vingers):

 M  Zaden en zaaien: Ga zelf (vast) aan de slag met 

tuinieren op school. 

www.youtube.com/watch?v=5BD1kgxSm18&t=1s

 M  Knollen en bollen: Hoe zat het ook al weer? Wat is een 

knol en wat een bol? 

www.youtube.com/watch?v=0wEuDJEYuug

Bij Warmetruiendag:

 M  Hoe zit dat met warme truien en energie besparen? Hoe 

doen dieren dat eigenlijk? 

www.youtube.com/watch?v=fQekGmYk024

Openbaar YouTubekanaal:

www.youtube.com/channel/UC1L4lXfEYMvpQ12iAkfCrOg

Tip 

Maak ook gebruik 

van het gratis DHZ-

project Moestuin-

praatplaten  

(blz. 53)

http://vereniginggdo.nl/project/praatplaten-voor-moestuinlessen/
http://vereniginggdo.nl/project/praatplaten-voor-moestuinlessen/

