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Een schooltuin, ook wel schoolwerktuin genoemd, is een stuk grond waar aan leerlingen van 

het basisonderwijs les wordt gegeven over de natuur, het milieu en landbouw. 

 

Introductie 

Aanleiding voor dit initiatiefvoorstel is het 100-jarig bestaan van de schooltuinen in Amsterdam. 

De Amsterdamse schooltuinen bestaan sinds 1920. Ze waren oorspronkelijk bedoeld om kinderen in 
contact te brengen met gezond voedsel dat ze anders niet zouden eten vanwege de grote armoede 
die kort na de Eerste Wereldoorlog heerste.  
Op de schooltuinen van nu wordt natuureducatie gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en 

oogsten. Veel meer dat met de natuur te maken heeft komt aan bod! Doel van de lessen is om 

leerlingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen. Dit heeft aanleiding gegeven door 

een initiatiefnemer om samen met het CDA dit verder uit te werken en handen en voeten te geven. 

 

Samenvatting 

Natuureducatie in de buitenlucht voor alle kinderen van onze gemeente. 

Het opzetten van een schooltuin waarin alle basisschoolkinderen van groep 6/7 één seizoen tuinieren 

in een eigen moestuin van minimaal 7 m2. De leerlingen tuinieren onder begeleiding van een 

schooltuin docent. De schooltuinlessen sluiten aan op de kerndoelen van het onderwijs. De doelen 

van de reguliere lesuren worden hiermee gehaald. Een schooltuinjaar begint in januari (groep 6) met 

3 binnen lesuren in een lesgebouw op de schooltuin. Van april tot oktober zijn de lessen buiten. In 

het najaar (groep 7) zijn er nog 2 binnen lessen. Het gaat in totaal om 25 lessen in een schooltuinjaar. 

De binnen lessen zijn om de twee weken, de buitenlessen wekelijks. De lessen zijn 1,5 uur per keer 

(Excl.vervoer). Het afgesloten schooltuinterrein bestaat minimaal uit tuintjes voor iedere leerling en 

een gebouw met leslokaal, keukentje en toilet. Het terrein is alleen toegankelijk tijdens aanwezigheid 

van de schooltuin docent. De docent is in dienst van de gemeente zoals momenteel bij het 

bewegingsonderwijs wordt gedaan. Er is een samenwerking met de groenvoorziening van de 

gemeente betreft materieel en mankracht. Een voorbeeld van de koppeling van theorie en praktijk is 

het maken van soep van je eigen groente zoals op de schooltuin gebeurt. 

 

Doel 

 Meer kennis van natuur, milieu en Landschap maakt bewust en vergroot betrokkenheid.  

 Versterken van voedsel en voedingsbewustzijn van kinderen.  

 Leren wat gezond voedsel is 

 Kennis van kringloop, ecologie, jaarcyclus   

 Tuinieren als onderdeel voedseleducatie 

 Aandacht voor obesitas en overgewicht bij kinderen 

 Praktijkonderwijs inspireert en blijft ‘hangen’. 

 Buiten bezig zijn 

 Schooltuinen dragen bij aan de biodiversiteit van de stad. 

 

Opvoedkundig  

 Nuttig bezig 

 Bevordert kameraadschappelijkheid  

 Andermans tuin/akker te eerbiedigen  

 Zelfwerkzaamheid/ zelfredzaamheid 
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Waarom hier aandacht voor in 21 ste eeuw?  

 Kinderen weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt  

 Kennis over gezonde voeding ontbreekt  

 Invloed van reclame op kinderen (slechte voeding)  

 Teveel kinderen met overgewicht of obesitas  

 

 

Locatie / Gebouw 

Locatie is momenteel nog in onderzoek en niet concreet. Het terrein is/wordt eigendom van de 

gemeente Harlingen en wordt voorzien van hekken op een oppervlakte van ca. 5000 m2 (ter grootte 

van 1 voetbalveld) voor het op termijn kunnen realiseren van toekomstige wensen en uitbreiding. 

Op het terrein wordt een (mobiel) gebouw geplaatst waar de educatie kan worden gegeven en waar 

gekookt kan worden. Het afgesloten schooltuinterrein bestaat minimaal uit tuintjes voor iedere 

leerling en een gebouw met leslokaal, keukentje en toilet. Gewenste aanvullingen zijn een schuurtje, 

kweekkas, extra moestuinruimte voor eenjarige bloemen, bijzondere gewassen en projecten van 

andere leerjaren, een fruithoek met fruitbomen en bessenstruiken en andere eetbare vaste planten, 

een kruidentuin en een bijenstal. 

 

Functie en rolverdeling: 

- Schooltuin docent/beheerder  

- Hovenier  

- Vrijwilligers  

 

De schooltuindocent is ook beheerder van het terrein. Verzorgt het onderwijs, maakt de planning en 
is verantwoordelijk voor het faciliterende deel. De hovenier (i.c.m. Empatec of stagiaires van 
Nordwin college) of groenvoorziening zorgt voor het groot onderhoud en snoeien. Het onderhoud 
van het terrein wordt ondersteund door vrijwilligers (ouder/familie/inzet nieuw zuid) 

Waardevolle toevoegingen op de tuin zouden zijn: 

 

- Een kweekkas. Door een onverwarmde kas tot de beschikking te hebben op de schooltuin is 
er veel meer mogelijk. Het vergemakkelijkt het zelf opkweken van plantgoed. Een kas maakt 
het bovendien mogelijk om warmte minnende of tropische gewassen te verbouwen met de 
leerlingen.  

- Door de schooltuin op een ruim terrein te maken geeft het mogelijkheden voor de toekomst. 
De extra ruimte moet in twee delen worden gezien. Eén deel van de extra ruimte is bedoeld 
voor de moestuinen van leerlingen van groep 6/7. Wat extra ruimte voor deze leerlingen 
draagt bij aan de beleving van de tuin. Deze ruimte zou kunnen worden ingezaaid of beplant 
met eenjarige bloemen en bijzondere gewassen. Op die manier levert de ruimte een bijdrage 
aan de beleving en mogelijkheden tot leren voor de leerlingen. Bovendien zal niet ieder jaar 
het aantal kinderen gelijk zijn. De extra ruimte maakt dat de tuin mee kan vormen met het 
aantal groep 6 leerlingen van dat jaar. De tweede soort extra ruimte zou in de beginfase 
kunnen worden ingezaaid met een bloemenmengsel speciaal voor bijen en andere insecten. 
In de toekomst zou de extra ruimte kunnen dienen om de extra activiteiten van de schooltuin 
een plek te geven. Bijvoorbeeld ruimte voor leerlingen van de RSG Simon Vestdijk om 
experimenten uit te voeren voor biologie. Of iets totaal anders dat in de toekomst wordt 
bedacht. 

- Het zou om verschillende redenen een mooie aanvulling/verfraaiing van de tuin zijn wanneer 
er een stuk van de tuin wordt aangeplant met fruitbomen en struiken. De bomen en struiken 
geven allerlei mogelijkheden tot leer en verwerkingslessen op de tuin. Daarbij geven ze de 
tuin meer karakter en biodiversiteit.  

- Een kruidentuin zou om dezelfde reden als de fruitbomen een mooie aanvulling kunnen zijn 
op de tuin.  
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- Plaats voor bijen op de tuin zou heel waardevol zijn. Voor een bijenvolk op de schooltuin is 

een min of meer afgeschermd en rustig gelegen stukje tuin nodig. Een overkapping/bijenstal 
is niet noodzakelijk maar wel praktisch en fraai. Het hebben van bijen op de schooltuin is in 
verschillende opzichten erg waardevol. Het hebben van bijen op de tuin geeft de 
mogelijkheid voor de leerlingen van dicht mee te maken wat bijen zijn, hoe ze werken en 
waarom ze belangrijk zijn. Verder betekent het hebben van bijen op de tuin een vergroting 
van de opbrengst door een goede bestuiving. Daarbovenop is een schooltuin een goede plek 
om bijen te hebben staan omdat er voor de bijen veel dracht(eten) is. Dus ook goed voor de 
bij! 

 

Lessen Schooltuinen vragen om: 

 Professionele ondersteuning  

 Continuïteit van middelen  

 Passie en liefde voor tuinieren, kind en gezondheid 

 

 

                         
 

School-Ouders-Leerlingen 

Alle scholen zijn bezocht of via de digitale weg geïnformeerd. De onderstaande scholen hebben 

aangegeven hier positief tegenover te staan: 

 IKC ’t Wad* 

 Het Baken* 

 Sint Michael* 

 Middelstein* 

 Prins Johan Friso* 

 Het Noorderlicht* 

*Alleen als het vervoer hiervoor goed geregeld wordt. 

 

Totaal betreffen het ca. 150 kinderen. Ouders en opa’s en oma’s worden in de gelegenheid gesteld 

om als vrijwilliger mee te helpen bij de lessen. Koppeling zoeken met reeds bestaande projecten 

binnen de school en ondersteunt door de GGD zoals JOGG, IVN Natuureducatie en de gezonde 

school. 

 

Educatie en kerndoelen (* kerndoelen zijn beschikbaar) 

Officieel moet er volgens de kerndoelen 1 uur per week aan natuur- en milieueducatie besteed 
worden op school. Vaak is dit niet het geval en lopen scholen en leerkrachten tegen verschillende 
knelpunten aan. De voornaamste zijn het te kort aan voorbereidingstijd en menskracht om een 
natuur les uit te voeren of met de klas naar een buitenlocatie te gaan. Niet alle leerkrachten hebben 
evenveel met de natuur of bezitten voldoende kennis om een Natuur les te geven. Kennis, 
vaardigheden en ondersteuning worden dan ook vaak gemist. 
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Goede organisatie van een schooltuin is nodig om te voorkomen dat de buitenlessen uitlopen in 
verlengde speelkwartieren en de tuin er onverzorgd uit gaat zien. Een vaste groep begeleiders is 
nodig om de lessen te geven en het onderhoud van de tuin op zich te nemen. Het schooltuinwerk kan 
het beste aangestuurd worden door een vaste schooltuin docent/medewerker. Die  geeft 
continuïteit, organisatie, structuur en inhoud aan het werk en de lessen en is tevens beheerder. 
Hierdoor wordt de drempel aanzienlijk lager om deel te nemen aan een schooltuin en voor ouders 
om een keer in de week deel te nemen aan de begeleiding. 

Aansluiten bij bestaande organisaties/programma`s met betrekking tot het onderwijs:  
 
JOGG  
Samenwerking/ aansluiting bij stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het JOGG heeft als 
doelstelling een gezonde leefstijl bevorderen bij jongeren. Het JOGG is al actief in gemeente 
Harlingen en heeft contact met de basisscholen. De doelstellingen van de schooltuin en het JOGG 
hebben veel overlap en kunnen elkaar versterken en helpen in de toekomst.  
‘JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet 
alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven 
mogelijk maakt’ https://jogg.nl/  
 
Gezonde School  
Een aantal basisscholen in Harlingen zijn aangesloten bij het Gezonde School programma. Dit is een 
programma/aanpak die de scholen helpt bij stimuleren van een gezonde leefstijl bij de leerlingen 
docenten en ouders. Het programma wordt ondersteund vanuit het GGD. Een gezonde School werkt 
aan een gezonde leefstijl in verschillende thema`s. De schooltuin zou binnen de thema`s; voeding, 
beweging en milieu/natuur mogelijk onderdeel kunnen gaan uitmaken van het Gezonde school 
programma.https://www.gezondeschool.nl/  
 
IVN  
IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én 
belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf 
leren en doen staan altijd centraal.’ Het IVN is een organisatie met een schat aan kennis en kunde. 
Een samenwerking of aansluiting bij een project van de schooltuin met het IVN zou in de toekomst 
tot een mogelijkheid kunnen horen. Denk bijvoorbeeld aan het huidige Tiny Forests project van het 
IVN.  https://www.ivn.nl/ 
 
Lokale Boeren 
Het is van meerwaarde voor de schooltuin om in verbinding te staan met de agrariërs van onze 
gemeente. Zo is het vanuit de schooltuin en het onderwijs dat daar gegeven wordt een logische stap 
om met basisschoolleerlingen langs te gaan op boerderijen in de gemeente om te zien hoe het 
voedsel daar geproduceerd wordt. 
 
Mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst  
Samenwerken met andere initiatieven in de stad en de regio door bundeling van kracht en kennis en 

daarmee als voorbeeldfunctie te fungeren. Uitbreiding van onderwijs voor lagere klassen en 

samenwerking Simon Vestdijk voor biologie en natuurkundelessen. 

De schooltuin kan ook aansluiten bij andere dan op het onderwijs georiënteerdeprojecten en 
initiatieven. Denk aan een ploeg vrijwilligers die samenkomt door een project dat eenzaamheid 
bestrijdt. Of bijvoorbeeld een samenwerking met de voedselbank/Sociale Dienst.  
 

 

                                                                             

 

                                                                      

https://jogg.nl/
https://www.gezondeschool.nl/
https://www.ivn.nl/
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        Financiën: 

 

De schooltuin dient jaarlijkse haar begroting in. De jaarlijks terugkerende kosten zullen zijn:  

- Zaden en plantgoed 

- Aarde, potgrond, compost en mest 

- Lesmateriaal 

- Tuin-benodigdheden (gereedschap, stokken etc.) 

- Klusbenodigdheden  

- Huishoudelijke artikelen, kantoorartikelen en vakliteratuur  

- Inhuur derden 

- Afvoer groenafval 

- Vrijwilligers bijeenkomsten 

- Eventueel het organiseren van een open dag 

 

Verder zijn er nog de niet beïnvloedbare kosten: 

- Vaste lasten voor het schoolgebouw 

- Schoonmaak 

- Afvalverwerking 

- Plaagdierbestrijding 

- Afschrijving  

 

Incidentele kosten: 

- Groot onderhoud lesgebouw 

 

De jaarlijkse kosten, na de opstartfase, voor het draaien van een schooltuinprogramma schatten we 
in totaal op maximaal € 6.500,- euro. Hierbij zijn incidentele kosten, zoals groot onderhoud, niet 
meegenomen. Het aantal uren van de parttime schooltuindocent worden geschat op 0,7 fte. 
De salariskosten van de schooltuindocent kun je het beste beschouwen zoals de kosten van een 
vakleerkracht gym. In Amsterdam vallen de schooltuindocenten onder de CAO van de ambtenaren 
minimaal € 2277,- en maximaal € 3293,- bruto per maand. De eenmalige opstart kosten zijn erg 
afhankelijk van de plek en de keuzes die gemaakt worden over het gebouw en de inrichting. Dit zal 
nadat de locatie definitief is, moeten worden begroot. 
 

Dekking: 

Algemene investering reserve (investering ter compensatie voor einde pacht kweeklust) 

IHP middelen (openlucht leslokaal) 

 

Algemeen: 

Schooltuinwerk is een sterk educatief middel waarbij leerlingen over een langere periode de natuur 

meemaken en door eigen ervaring bewuster worden van natuur, voeding en het milieu. Het koppelt 

kennis aan beleving en zintuiglijke ervaring. Leerlingen doen kennis op van planten, dieren, voedsel 

en natuurlijke processen en leren door zelf te doen, te ontdekken en te onderzoeken. De theorie die 

ze gehoord hebben in de les voeren ze direct zelf uit op de tuin. Waar kan een kind nog een compleet 

groeiproces van A tot Z meemaken? Van  lege bodem en zaad tot volgroeide groenten en soep? En 

ervaren dat het ook wel eens tegenzit als vogels van de planten hebben gegeten of het toch echt te 

droog is geweest. 

 

Met heel eenvoudige middelen en manieren kan al een schooltuin tot stand komen. Het voordeel is 

dat een schooltuin geen hoge productie hoeft te draaien. Het doel is het kennis maken met natuur 

en gezonde voeding en het werk- en leerproces op zich. 
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