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JAARVERSLAG 2019 

 

 

 

Inleiding 

 
CNME De Rollen is als Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie voortdurend in ontwikkeling, ook in 
2019. Een jaar met een extreem hete en droge zomer, waarin de noodzaak voor duurzame 
ontwikkeling steeds breder wordt onderkend en gedeeld. De uitdagingen zijn groot in onze 
samenleving, ook in onze regio de Westelijke Mijnstreek. Dat betreft de energietransitie, het 
tegengaan van klimaatverandering en tegelijk het opvangen van de gevolgen ervan, het inrichten 
van een circulaire economie op regionale schaal, het ontwikkelen van een nieuw voedselsysteem en 
het herstellen van biodiversiteit.  
 
Centraal daarbij staat het werken aan de verbinding tussen mensen en natuur.  
Dat biedt dan ook goede kansen voor CNME De Rollen, zowel in het betrekken van jongere 
generaties bij natuur, milieu en duurzaamheid, als bij partners, opdrachtgevers en doelgroepen. 
CNME De Rollen is hét centrum voor natuur- en milieueducatie in deze regio. De educatieve 
kerntaken staan al ruim 16 jaar centraal en het aantal aanvragen stijgt. We zien een uitbreiding naar 
het voortgezet en beroepsonderwijs, een verheugende ontwikkeling omdat daarmee de jongeren in 
de regio bereikt worden.  
De vraag van scholen buiten de regio Westelijke Mijnstreek is groeiende, meer scholen uit 
gemeenten Beekdaelen en Echt-Susteren maken actief gebruik van onze educatieve producten.  
Ook neemt de belangstelling toe vanuit de kinderopvang. Een mooie vorm van samenwerking met 
de opleiding van Pedagogisch medewerkers (Vista College voorheen Leeuwenborgh) is in 2019 in 
gang gezet. 
 
Het gebruik van het aanbod aan buitenactiviteiten neemt steeds verder toe. Dat sluit 
aan bij de visie dat natuurbeleving een essentiële basis vormt bij het bereiken van de 
educatieve doelstellingen. Immers: ‘zonder groen       geen groene leefstijl  ’. 
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Interne organisatie 

 
De uitvoering 

 

De benadering van de activiteiten van CNME De Rollen gebeurt op drie ‘niveaus’: hoofd, hart en 

handen. Alle drie vinden we even belangrijk.  

 

 

Het team 

 

De personeelsbezetting was in 2019 als volgt: 
  

Per 1-1-2019   
Coördinator  0,70 fte  25 uur per week  
Consulent  0,55 fte  20 uur per week  
STEM-medewerker  0,90 fte  32,4 uur per week  
Totaal 2,15 fte 77,4 uur per week 
   
Per 31-12-2019   
Coördinator  0,90 fte 32,4 uur per week 
Consulent  0,55 fte  20 uur per week  
Educatief medewerker 0,40 fte 16 uur per week 
Totaal 1,85 fte 68,4 uur per week 

 
 
De wijziging in het personeelsbestand in de loop van 2019 is het gevolg van het feit dat project STEM 
II PLUS aan het einde van het schooljaar 2018-2019 ophield. In juni kwam versterking voor de 
educatieve uitvoering van NME-taken. 
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Vrijwilligers 

 

Bij jaarlijkse activiteiten als de Boomfeestdag en het Waterveldwerk voor het Voortgezet Onderwijs 
assisteert een vaste groep vrijwilligers. Daarnaast zijn 3 tot 5 vrijwilligers actief voor administratieve 
ondersteuning, onderhoud leskisten en andere klussen. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van stichting CNME De Rollen is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de 
financiën. Het bestuur vergadert zes keer per jaar.  
 
De bestuursleden zijn:  
Mevr. José Ie (Stein), voorzitter  
Dhr. Glenn van der Heijden (Geleen), vicevoorzitter en secretaris 
Dhr. Casper Bruens (Limbricht), penningmeester  
Mevr. Ria Dielissen (Grevenbicht), bestuurslid  
Dhr. Math de Loo (Born), bestuurslid 
Dhr. Tjalle Fijlstra (Koningsbosch), bestuurslid m.i.v. augustus 

 
Samenwerking 

 

CNME De Rollen is een 

netwerkorganisatie. Samenwerking 

met partners en anderen is nodig om 

goede uitvoering te geven aan de visie 

en missie. Het netwerk breidt zich 

gestaag uit, hetgeen uitvoering aan 

projecten ten goede komt. In 2019 

nam CNME De Rollen het initiatief om 

de samenwerking tussen de Limburgse 

NME-organisaties nieuw leven in te 

blazen.  

De IVN Limburg Beroepsorganisatie 

faciliteerde de eerste ontmoeting.  

Deze foto laat zien waar de Limburgse 

NME-organisaties zich zoal mee bezig 

houden. De samenwerking bestaat uit 

uitwisseling, leren van elkaar en 

samen optrekken in projecten en 

subsidieaanvragen. 
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Doelgroepen, activiteiten en bereik 
 

In overleg met de subsidiënten/opdrachtgevers en partners is het werkplan samengesteld en zijn 
thema’s uitgewerkt. Daarbij richt het CNME zich op de volgende drie doelgroepen:  
 
1. het basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, na- en buitenschoolse opvang 
2. het voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
3. het algemene publiek 
 

Doelgroep 1 Het basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, na- en buitenschoolse opvang 

 

Kinderen verblijven doordeweeks steeds langer op school. Daarom is de doelgroep basisonderwijs 
uitgebreid met organisaties als de Tussenschoolse Opvang, Buitenschoolse Opvang en andere 
programma’s. Deze organisaties weten inmiddels het CNME te vinden voor ondersteuning en 
begeleiding.  
CNME heeft een regulier aanbod van gastlessen en uitleenmateriaal, maar biedt ook mogelijkheden 
voor maatwerk en ondersteuning bij schoolbrede projecten als de ontwikkeling van een moestuin, 
het vergroenen van het schoolplein of het verduurzamen van de school. 
 
Vrijwel alle basisscholen binnen de subsidiërende gemeenten Sittard-Geleen en Stein weten het 
CNME te vinden. Ze lenen lesmateriaal, nemen deel aan een gastles, veldwerkles of doen mee met 
de zwerfvuilactie. Ook de scholen in Beek maken regulier gebruik van het aanbod. Zij kunnen de 
factuur indienen bij hun gemeente. 
De scholen buiten de subsidiërende gemeenten willen graag gebruik maken van het aanbod. Zij 
vallen echter in het hoge tarief en missen de financiële middelen. Zodra een activiteit betaalbaar of 
zelfs gratis is vanwege een subsidie, bijvoorbeeld van Waterschap Limburg, dan is hun deelname 
groot. Deze deelnemers zijn enthousiast.  
Verder is er een toename in de uitleen van materialen door Buitenschoolse Opvang (BSO) en 
peuterspeelzalen/dagverblijven.  
 

 

Projecten 

 
In 2019 voerde het CNME de volgende projecten uit: 
 

 Opdrachtgever Naam project 

A Kindante (penvoerder) en LED STEM II PLUS (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en STEM HGN 

B Waterschap Limburg 1. Waterlessen voor VO, 2. Roode Beek en 3. Educatie Beekdalen en                
4. Wateroverlast door klimaatverandering 

C Gemeenten Sittard-Geleen en 
Stein 

Boomfeestdag en Boomwerkdagen 

D Gemeenten Beek en  
Sittard-Geleen 

Zwerfvuilacties 

E Ark Natuurontwikkeling Veldlessenprogramma RivierPark Maasvallei/Meers (Grensmaaslessen) 
 

F Landelijk programmabureau Jong 
Leren Eten (RVO) 

Jong Leren Eten 

G Gemeente Sittard-Geleen Pilot Afval scheiden op school 

H Vista College (voorheen 
Leeuwenborg) 

Workshops Zero waste life style 

I Zij-Actief Lezingen over Thuis minder plastic gebruiken 
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A. Projecten STEM  
 
STEM II PLUS  
 
In het kader van STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) verzorgde CNME STEM-
lessen in de eerste helft van 2019, op 11 scholen met in totaal 78 groepen. Dat betekent qua 
aantallen: 
 

1e helft 2019 Aantal 
scholen 

Aantal 
groepen  

Aantal 
begeleiders 

Aantal 
leerlingen 

Totaal aantal 
leerlingen 

STEM-II-PLUS 11 78 145* 2184 x 4 lessen =  
8736 lln.** 

 
*Het gaat hier meestal om twee leerkrachten per groep, duo partners, die allebei in het STEM-
traject worden meegenomen.   
**Een groep werd vaker bezocht, het gaat hier dus om herhaald contact.  
 
Eind juni werd STEM II PLUS afgesloten na een looptijd van 2 jaar. 
 
STEM HGN 
 
In opdracht van Kindante (penvoerder STEM) voert Continium Kerkrade in onze regio een project uit 
over Het Groene Net. CNME verzorgt daarvan een klein onderdeel, een les over isolatie.  
 

1e helft 2019 Aantal 
scholen 

Aantal 
groepen  

Aantal 
begeleiders 

Aantal 
leerlingen 

Totaal aantal 
leerlingen 

STEM-HGN 20 26 30 538 538 

 
 
B. Watereducatie in opdracht van Waterschap Limburg 
 
4 projecten:  

 Waterlessen voor Voortgezet Onderwijs 

 Project Roode Beek 

 Project Educatie Beekdalen 

 Wateroverlast door klimaatverandering (nieuw)  
 

Met de 4 projecten bereikte CNME de volgende aantallen: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Door de financiële bijdrage van het Waterschap is dit programma niet gemeente-gebonden, maar 
voor alle scholen in de regio. 
De noodzaak voor deze vorm van onderwijs (veelal veldwerklessen) is hoog. Leerkrachten geven 

telkens weer aan deze manier van lesgeven niet zelf te kunnen uitvoeren. Veldwerk is iets waar ze 
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onvoldoende zelfvertrouwen voor hebben, te weinig kennis, teveel gedoe en complexe organisatie. 

Maar veldwerk heeft een duidelijke meerwaarde, voor veel kinderen is dit echt een openbaring. Niet 

alleen de jeugd, ook de volwassenen, de begeleiders, steken hier iets van op, hetgeen een duidelijke 

meerwaarde heeft. 

Project Wateroverlast door klimaatverandering scoort hoog op de Expertscore Kwaliteitsindicatoren 

Leermiddelen en is als lessenserie te koop is voor NME-organisaties. 

 
C. Boomfeestdag en Boomwerkdag in Sittard-Geleen en Stein 
 
Rondom de Nationale Boomfeestdagen organiseerde CNME – in samenwerking met andere 
organisaties - Boomwerkdagen en de Boomplantdagen op 8 locaties, te weten 2 in Schipperskerk,     
1 in Sittard-Lahrhof, 1 in Munstergeleen en 4 in Stein. 
 
Schipperskerk 
In Schipperskerk organiseerde CNME De Rollen samen met gemeente Sittard-Geleen, het IKL, IVN, 
Consortium Grensmaas, de Dorpsraad en omwonenden een Boomfeestdag. 95 leerlingen van bs  
Kingbeek uit Grevenbicht en 40 kinderen van bs De Wissel uit Born werkten aan takkenrillen, een 
wilgentunnel, meidoornhaag, fruitbomen en bessenstruiken. 

 
 
Hoogstamboomgaard Lahrhof 
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Het programma op 20 maart in Hoogstamboomgaard was een samenwerking van Bewonersinitiatief 
Hoogstamboomgaard Lahrhof, Pomologisch Genootschap Limburg, De Tuinman Gemeente Sittard-
Geleen, IKL, CNME De Rollen en basisschool Lahrhof groepen 6a en 6b. De werkzaamheden waren: 
het planten en stutten van fruitbomen, verplaatsen van snoeihout, uitleg over stroop maken en 
enten van fruitbomen. 
 
Stein 

Voor het derde jaar maakt gemeente Stein gebruik van de service van CNME De Rollen om de 

organisatie van de Boomfeestdag te coördineren en de scholen te werven. In deze gemeente werd 

Boomfeestdag op maar liefst vier locaties uitgevoerd. Op alle locaties waren wethouders aanwezig. 

Hier een overzicht van de deelnemers, het programma en een fotocollage. 
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Munstergeleen 

6 scholen deden mee aan de Boomwerkdagen in het Absbroekbos. Tijdens de Boomwerkdagen 

worden onderhoudswerkzaamheden verricht aan bomen die jaren geleden geplant zijn op 

Boomfeestdag. Vooraf krijgen de leerlingen een voorbereidende les in hun eigen klas. Ze worden 

voorbereid op de werkzaamheden en krijgen uitleg van de noodzaak van de werkzaamheden.  

Aan de Boomwerkdagen deden 6 groepen mee met in totaal 113 leerlingen. Dit is een samenwerking 

van CNME De Rollen, Natuurmonumenten, Gemeente Sittard-Geleen en IVN. 

 
 

 
 
D. Zwerfvuilacties in Beek en in Sittard-Geleen 
 
Zwerfafvalactie in Beek is uitgebreid naar Neerbeek. De deelnemers meldden zich na afloop om ook 
door het jaar heen vaker samen zwerfvuil te rapen.  
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Dagblad de Limburger, 27 maart 2019 
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Samen waren deze opruimers goed voor 107 zakken afval.  
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E. Grensmaaslessen bij Meers 
 
In opdracht van Ark Natuurontwikkeling heeft CNME De Rollen het veldlessenprogramma RivierPark 
Maasvallei/Meers uitgevoerd in de periode mei, juni, augustus en september 2019.  
De veldlessen werden uitgevoerd in het natuurgebied Meers, gemeente Stein.  
15 groepen 6, 7, 8 van 13 basisscholen met in totaal 397 leerlingen hebben de PowerPointpresentie 
en de Grensmaaslessen meegemaakt. Bij de Grensmaaslessen waren in totaal 93 begeleiders 
aanwezig. 
Financiers van dit project zijn Ark Natuurontwikkeling, Provincie Limburg en Consortium Grensmaas.  
 
Klik voor een impressie van deze buitenlessen 
https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen 
en specifiek voor de veldwerkles bij Meers 
https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen/veldlessen-meers                           
 

 
 
 
 

 

https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen
https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen/veldlessen-meers
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F. Jong Leren Eten 
 

Jong Leren Eten (JLE) is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke 

organisaties samenwerken om kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met 

informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om 

gezonde én duurzame keuzes te maken. CNME De Rollen ontving ook een subsidie en stelde daarvan 

speciaal voor dit programma een brochure samen met extra aanbod dat aansluit bij JLE.  

Gratis zadenpakket voor de moestuin, kweekkasjes, moestuinbakken, begeleiding bij moestuinieren 

en/of vergroenen schoolplein, eetbare paddenstoelenpakket, groente workshops, leskisten over 

voeding en eieren uitbroeden in de klas zijn voorbeelden uit dit aanbod. 

 

G. Voor de gemeente Sittard-Geleen: proef Afval scheiden op school  

 

Om te komen tot een (rest)afvalvrije school is meer nodig dan gescheiden afvalbakken neerzetten. 

Het is voor scholen niet makkelijk is afval te scheiden, gescheiden afval langere tijd op te slaan en 

gescheiden op te laten halen. Aan deze proef die loopt gedurende schooljaar 2019-2020 werken 4 

Kindantescholen mee.  

 

Na-/Buitenschoolse activiteiten 

 

In februari organiseerde CNME een brainstorm over 

zwerfafval met Kinderwijkraad Sittard-Oost. Dit leidde 

tot een structurele actie: groepjes kinderen houden bij 

toerbuurt het schoolplein gaan schoon. Grijpers worden 

geleverd door de gemeente. 

 

In de meivakantie organiseerde CNME een activiteit voor Ecsplore: insectenhotel bouwen en 

plantenonderzoek bij De Rollen.  

 

 

In juni organiseerde CNME voor het IVN in Brunssum de Slootjesdag en rond Plinthos veldwerklessen 

voor enkele klassen in opdracht van de Mutsaersstichting. 

http://derollen.nl/upload/files/Aanbod_Jong_Leren_Eten_2019-2020.pdf
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2. Doelgroep Voortgezet onderwijs, MBO en HBO 

 

 
Voortgezet Onderwijs 
9 groepen van het Graaf Huyn College deden mee aan Waterveldwerk Geleenbeek, onderdeel van 
project Waterlessen VO, medegefinancierd door Waterschap Limburg. Hiermee bereikte het CNME 
248 leerlingen.  
Voor het eerst sinds 2014 namen leerlingen van Trevianum deel aan het programma van CNME De 
Rollen. 12 brugklassers van de Life Science klas voerden begin oktober onderzoek uit langs de 
Geleenbeek. Een maand later kwamen ze naar De Rollen voor een les over Wateroverlast door 
klimaatverandering. In 2020 zullen alle brugklassers volgen en de derdejaars van het VWO. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBO Vista College (voorheen Leeuwenborgh) 
In het kader van lessen Burgerschap voor studenten van de afdeling maatschappelijke zorg 
verzorgde CNME tijdens de lessen Burgerschap lessen rond de Plastic wet/zwerfafval/plastic soup, 
om de studenten bewust maken van hun eigen rol in de vervuiling en het veroorzaken van een 
enorme plastic berg. 
Voor deze lessen werd Nila Patty uit Nijmegen ingehuurd, die al jaren zelf afvalvrij leeft. Nila kan 
over deze levensstijl op een inspirerende manier vertellen. 
 
 
MBO Vista College (voorheen Leeuwenborgh) 
Met de docent van de opleiding Pedagogisch medewerker werd een planning gemaakt voor 
samenwerking. De uitwerking hiervan is in voorjaar 2020.  
 
 
HBO-opleidingen  
Eind februari sloot HBO-stagiaire Toegepaste Psychologie haar stage positief af. Zij werkte mee aan 
de ontwikkeling van een evenement en aan de leskist Plastic Soep. Ook gaf zij enkele lezingen over 
reduceren van plastic in het huishouden. Gedragsverandering is hèt issue waar het gaat om het 
verduurzamen van gedrag. Toegepaste psychologie biedt ons inzicht over gedrag en hoe 
gedragsverandering tot stand kan komen.  
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De Nieuwste PABO  
Op 4 oktober zijn  30 eerstejaars studenten van de Nieuwste PABO een dagdeel bij het CNME te gast 
geweest. Door middel van (veldwerk)activiteiten en onderzoek maakten ze kennis met CNME De 
Rollen. Zo leren ze de mogelijkheden van het CNME kennen en weten ze voortaan de weg naar het 
CNME te vinden voor ondersteuning bij hun eigen lesactiviteiten. 
 
 

HBO-Pedagogiek, Van Hall Larenstein, Lerarenopleiding Biologie, Aeres Hogeschool 

Aan deze vier opleidingen biedt CNME De Rollen actief stageplaatsen aan.  

 

3. Doelgroep Algemeen publiek 

 

Volwassenen komen in aanraking met CNME De Rollen wanneer zij met schoolklassen meekomen als 
begeleider, bijvoorbeeld bij de lessen in de Rollenbol (het eigen leslokaal van het CNME), bij 
buitenlessen in het veld en bij acties als de Boomwerkdagen.  
Verder doen volwassenen, inwoners van onze gemeenten dus, mee aan de zwerfvuilactiviteiten.  
 
Voor de leden van ZijActief verzorgde CNME een avond over verminderen van plastic in het 
huishouden, met het tonen van aansprekende voorbeelden. 
 
Tijdens het Geheime Tuinen Festival in Sittard op 23 juni bezochten ongeveer 150 volwassenen en 

ca. 22 kinderen onze stand.  

Op 13 juli was CNME actief betrokken bij de opening van Broukheim/Schwienswei en verzorgde een 

programmaonderdeel waaraan 25 volwassenen en 8 kinderen deelnamen. 
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Cijfers 
 

Verhouding inkomsten uit gemeentelijke bijdragen en projectopdrachten 

 

 

 

 Scholen Groepen Leerlingen Volwassenen 

Afname NME-lessen  48 961 183 

Overige activiteiten  7 217 220 

Afname uitleenmateriaal  147x 175 3675 175 

Boomfeestdag Stein / Sittard-Geleen 7 9 383 123 

Boomwerkdag Sittard-Geleen 6 6 113 42 

Zwerfafvalactie Beek 3 23 444 82 

Zwerfafvalactie Sittard-Geleen 6 25 565 138 

Lessen voor Waterschap Limburg  58 1459 324 

Lessen voor STEM PLUS aantallen x4 11 78  8736  580 

Lessen voor STEM HGN 22 26 538 26 

Lessen voor Ark Natuurontwikkeling aantallen x2 13 30 720 99 
 

 

STEM-II PLUS
21%

STEM-HGN
1%

Waterschapactiviteiten
12%

Zwerfafval
5%

Bijdragen scholen e.a. 
4%

Ark Natuurontwikkeling
4%

Gemeente SG
42%

Gemeente Stein
11%

Inkomsten 2019
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Overige zaken 
 

Nieuwsbrief CNME 

In 2019 verschenen 3 nieuwsbrieven van CNME De Rollen. Op de maillist staan een kleine 1100 

mailadressen van mensen uit het basisonderwijs in de regio, naar VO-docenten, bestuurders, 

partners, collega-NME’ers en overige belangstellenden. Door de nieuwsbrief worden mensen 

geïnformeerd over de activiteiten, ontwikkelingen en wederwaardigheden van het CNME. 

 

Aanpassing logo 
De quote in het logo is aangepast, een onopvallende maar veelzeggende wijziging. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit zijn in een notendop de highlights van CNME De Rollen in het jaar 2019.  

April 2020, Jacqueline Tilman 
Coördinator CNME De Rollen 

 

  

CNME De Rollen 

 

Langereweg 9 6121 SB Born 
 
 


