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Het jaar 2020
Coronajaar
Sinds maart 2020 hangt een virus in de lucht dat zijn weerslag heeft op de uitvoering van de
werkzaamheden van CNME De Rollen. De coronamaatregelen leggen ons stevige beperkingen op.
Onze docenten mochten de school niet in, schoolklassen mochten niet vervoerd worden naar
buitenleslocaties, Boomfeestdag verviel en de Zwerfvuilacties werden opgeschort. Door steeds meer
activiteiten en afspraken in onze agenda’s kwam een streep te staan. Onze flexibiliteit wordt danig
op de proef gesteld. De situatie verandert constant en feitelijk kunnen we niet meer dan een paar
weken vooruitkijken.
Transitie
Naast dit alles was en is er een minstens even grote uitdaging: werken aan de
organisatieontwikkeling. De wens om door te groeien naar duurzaamheidscentrum leefde bij
bestuur en medewerkers reeds langer. In december 2019 ontvingen we een brief van Gemeente
Sittard-Geleen waarin de gemeente, onze grootste opdrachtgever, onze stichting uitdaagt om de
huidige taakstelling te verbreden, om meer bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven in het
kader van duurzaamheid. Daarnaast daagt de gemeente ons uit om meerdere partners te vinden die
steun kunnen geven aan onze stichting.
Deze brief vroeg natuurlijk om actie. We zijn een transitietraject ingegaan, de aanpak beschrijven we
op blz. 17.
Positieve insteek
In dit jaarverslag laten we zeker ook het licht schijnen op de gebeurtenissen die wél doorgingen. We
voelden ons uitgedaagd om flexibel en slagvaardig met de situatie om te gaan. In samenspraak met
opdrachtgevers bedachten we alternatieven om toch uitvoering te geven aan projecten.
Ook wij ontdekten de mogelijkheden van online bij elkaar komen. We raakten bedreven in Teams,
Google Meet en Zoom en we zagen er ook de voordelen van: online vergaderen scheelt reistijd en
kosten. Een webinar is gemakkelijk bij te wonen.

CNME De Rollen
draagt bij aan het op een andere manier nadenken over de wereld
benadert duurzaamheid integraal
reikt mensen handvatten aan om te verduurzamen
als slagvaardige en ambitieuze schakel
kan grote zaken klein maken
werkt vanuit de SDG, de Sustainable Development Goals

3

Uitvoering werkzaamheden en de invloed van corona

Scholensluiting in 2020
16 maart
Op 16 maart 2020 gingen de basisscholen, VO en kinderopvang dicht vanwege de infectieziekte
COVID-19. Aanvankelijk was de sluiting aangekondigd voor 3 weken, uiteindelijk heeft deze situatie
twee maanden geduurd. De leerkrachten leerden over te schakelen op afstandsonderwijs. Het
accent kwam te liggen op de ‘essentiële leerstof’: rekenen en taal.
11 mei
Vanaf 11 mei gingen de scholen weer open, maar op aangepaste manier. Leerlingen gingen
ongeveer de helft van hun lestijd weer naar school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd
kregen zij thuiswerk.
14 december
Op 14 december gingen de scholen weer dicht tot 18 januari, voor bijna alle leerlingen. Het
merendeel van de leerlingen kreeg onlineonderwijs.
Op 11 mei gingen de scholen weliswaar weer open, maar buiten het onderwijzend personeel mocht
niemand in school komen. Ouders niet, gastdocenten niet. Scholen waren vooral bezig met
overleven, nevenactiviteiten zoals die van het CNME pasten niet in het programma.
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In dit overzicht staan de activiteiten die ingepland waren vòòr 16 maart, dus vòòr corona.
Zoals de opsomming laat zien was de animo voor het aanbod wederom groot.
Helaas moesten alle activiteiten geannuleerd worden om de redenen die we op de vorige bladzijde
noemden.

van

naam leermiddel

klant/opdrachtgever

aantal aantal
groepen
lln

aantal
volw.

MAART
Niet of ten dele uitgevoerd
3-3-2020
3-3-2020
3-3-2020
9-3-2020
9-3-2020
14-3-2020

Kweekkasje voor (moestuin)zaden
Soep
Fruit
Zintuigen onderbouw
Kweekkasje voor (moestuin)zaden
Uitleen lesmaterialen over
klimaatadaptatie t.b.v. tentoonstelling

bs Kindcentrum Sittard
bs Kindcentrum Sittard
bs Kindcentrum Sittard
bs SO/VSO Xaverius
bs SO/VSO Xaverius
IVN Spau-Beek

5
5
5
4
1

20
20
20
13
7

2
2
2
1
1
80

bs Kindcentrum Sittard
IVN Spau-Beek
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20
28

2

16-3-2020
16-3-2020
18-3-2020
18-3-2020
18-3-2020
19-3-2020
19-3-2020
19-3-2020
20-3-2020
23-3-2020
23-3-2020
23-3-2020

Alles voor een pannenkoek
Presentatie lesmateriaal CNME bij
opening tentoonstelling IVN
Leskist en Broedmachine
Kuikenverzorgingspakket
Boomfeestdag Schipperskerk
Boomfeestdag gemeente Stein
Vrijheidsboom planten met veteranen
Gastles Cradle 2 cradle
Gastles Isolatie
Leskist Eieren onderbouw
Zwerfvuilactie Sittard-Geleen
Zwerfvuilactie Beek Schoon
Leskist Alles voor een pannenkoek
Workshops opleiding Pedagogisch mw

De Kluis
De Kluis
2 scholen
3 scholen
2 kk van elke school in Stein
bs Aan de Meule
bs De Maaskei
bs Munstergeleen
scholen en inwoners
scholen en inwoners
bs De Avonturijn
Vista college

1
1
2
3
5
1
1
4

28
28
76
85
10
29
28
75
611
835
22
52

120
2
2
19
21
60
1
1
1
239
196
1
4

week 13
week 14
week 15
24-3-2020
25-3-2020
25-3-2020
26-3-2020
27-3-2020
30-3-2020
1-4-2020
2-4-2020
3-4-2020
6-4-2020
6-4-2020
8-4-2020
14-4-2020
16-4-2020
1-5-2020
4-5-2020
5-5-2020
6-5-2020
7-5-2020

Groentenworkshop
Groentenworkshop
Groentenworkshop
Groentenworkshop Beekdaelen
Groentenworkshop Beekdaelen
Gastles Cradle 2 cradle
Gastles Cradle 2 cradle
Stagemarkt
Leskist Eieren bovenbouw
Waterspeurtocht Stadspark Sittard
Bomen planten bij opening nieuw bos
Gastles Groeistuipjes Plinthos
Gastles Groeistuipjes Plinthos
Leskist Eieren onderbouw
Waterontdektocht De Rollen
Leskist Braakballen pluizen
Waterspeurtocht Stadspark Sittard
Vakantieactiviteit bij De Rollen
Kikkerkist ontdekhoek
Leskist Scharrelavontuur
Buitenles Kikkerpad Plinthos
Buitenles Kikkerpad Plinthos

KC Aelse
KC Sittard
SBO De Blinker Geleen
Ecsplore
Ecsplore
bs De Avonturijn
bs De Duizendpoot
Fontys Hogeschool Pedagogiek
bs De Avonturijn
bs De Leeuwerik
Corio Glana, gemeente SG
bs St. Martinus
bs Munstergeleen
bs Spaubeek
bs St. Martinus
bs Aan de Meule
Xaverius
Ecsplore
bs De Duizendpoot
bs St. Martinus
bs De Duizendpoot
bs De Duizendpoot

3
4
5
1
1
2
2

29
23
15
25
25
50
19
250
50
25
40
28
33
50
25
29
13
50
45
40
28
26

4
4
4
4
4
2
1
15
2
7
50
7
8
2
6
1
5
4
2
10
7
6

Geannuleerd of verplaatst
3-3-2020
14-3-2021
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2
2

2
1
1
1
4
1
1
4
4
2
4
1
1

8-5-2020
11-5-2020
11-5-2020
11-5-2020
12-5-2020
12-5-2020
12-5-2020
13-5-2020
14-5-2020
14-5-2020
14-5-2020
14-5-2020
15-5-2020
18-5-2020
19-5-2020
19-5-2020
19-5-2020
25-5-2021
26-5-2020
26-5-2020
28-5-2020
28-5-2020
week 28
week 28
2-6-2020
4-6-2020
8-6-2020
11-6-2020
12-6-2020
15-6-2021
16-6-2020
18-6-2020
19-6-2020
mei-juni
mei-juni
juni
mei-juni
12-jun
9-jun
9-jun
15-6-2020
23-10-2021
9-11-2020
9-11-2020
9-11-2020
8-12 t/m 1512

Gastles Het Klimaat Verandert
Waterontdektocht Ur
Leskist Broedmachine
Waterveldwerk Geleenbeek
Waterspeurtocht Nieuwstadt
Leskist Kriebelende Kruipertjes ob
Buitenles Kikkerpad Plinthos
Buitenles Kikkerpad Plinthos
Buitenles Kikkerpad Plinthos
buitenles Chris Hagedispad Plinthos
Waterspeurtocht Stadspark
Huur Rollenbol
buitenles Chris Hagedispad Plinthos
Droppiepad aan Vista studenten
Buitenles Kikkerpad Plinthos
Huur Rollenbol
Waterspeurtocht Keutelbeek
Stand op informatiemarkt
Droppiepad Sittard
Leskist Bodemmonsters
Huur Rollenbol
Kuikenverzorgingspakket
Gastles Klimaattafel De Rollen
Gastles Isolatie
Waterontdektocht Ur
buitenles Chris Hagedispad Plinthos
Leskist Bijengeheimen
Droppiepad Stadspark Sittard
Waterspeurtocht Keutelbeek
Introductieles over (C)NME
Waterspeurtocht Hemelbeek
Waterspeurtocht Stadspark
Waterspeurtocht Hemelbeek
gastles en buitenles Grensmaaslessen
Leskist Watch water
Gastles Watch water
Leskist Vlinders Kijken
Gastles Binnenproefjes Water
ontdekken
Leskist Wacht Hemelbeek
Droppiepad Hemelbeek
Leskist Boompje Groot
Grensmaas struintochten
Leskist Vleermuizen
Leskist Stroomkringen 3/4
Leskist Stroomkringen 5/6

Trevianum
bs De Avonturijn
Jenaplan De Vlieger
Graaf Huyn
bs De Avonturijn
Xaverius
Xaverius
Bs Aan de Meule
bs Sterrenrijk
bs Sterrenrijk
Jenaplan De Vlieger
MIK Maastricht
bs Munstergeleen
Vista College Pedagogisch mw.
bs Aan de Meule
MIK Maastricht
bs Loedoes
Da Capo College
bs Loedoes
bs St. Martinus
MIK Maastricht
Jenaplan De Vlieger
Trevianum
KC De Eik Nieuwstadt
bs Munstergeleen
Xaverius
Xaverius
Xaverius
bs St. Martinus
Vista College Pedagogisch mw.
Xaverius
bs Sterrenrijk
bs Munstergeleen
Ark Natuurontwikkeling
Kindcentrum Sittard
Kindcentrum Sittard
Kindcentrum Sittard

Gastles Minihuisjes project RRE

6
2
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
6
1
1
2
3
4
2
2
2
2
2
24
2
1
2
2

150
50
46
186
22
13
13
20
39
37
23
26
30
52
20
25
51
350
75
26
25
46
150
27
23
9
13
6
40
52
9
76
55
272
40
20
40
49

5
13
2
8
6
1
5
6
10
10
5
3
8
4
6
3
14
75
2
8
3
2
6
1
5
2
1
4
10
4
2
20
14
68
2
1
2
4

bs Schinveld
IVN Elsloo
IVN Elsloo
Duizendpoot Lindenheuvel
Ecsplore
Kindcentrum Sittard
Kindcentrum Sittard
Kindcentrum Sittard

1
1
2
8
3
3
3

20
20
50
80
60
60
60

6
7
2
10
1
1
1

Kindcentrum Sittard

5

118

5

214

5599 1290

In mei kregen alle scholen de brochure met het aanbod voor schooljaar 2020-2021; een aantal
scholen meldde zich, maar de meeste scholen wachten de ontwikkelingen van corona af. Het aantal
reacties was dus beduidend minder en de prognoses onzeker.
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Al die annuleringen, maar wat kwam ervoor in de plaats?
- Veel tijd ging zitten in het geregel: communicatie met scholen verliep moeizaam en was
omslachtig doordat er veel onduidelijkheid was; activiteiten werden enkele weken verplaatst
en dan weer opnieuw geannuleerd; continue roosterwijzigingen en aanpassingen in
agenda’s met onzekere prognoses.
- Er was een meldingsplicht voor activiteiten bij de GGD wanneer een klas de school verliet
voor een activiteit; d.w.z. elke activiteit werd gecheckt door de GGD. We moesten alles
kunnen uitleggen, ook aan ouders.
- Voor en met de opdrachtgevers (met name Waterschap Limburg en Ark Natuurontwikkeling)
bedachten we alternatieve programma’s die coronaproof uitgevoerd konden worden. Het
ontwikkelen en organiseren hiervan nam tijd in beslag.
- We werden verzocht ons aan te sluiten bij het ad hoc ontstane initiatief: netwerk
‘Ondertussen’, bijgenaamd de Coronaschool, een netwerk van scholen, GGD, aanbieders als
Domijnen, Ecsplore en CNME. Doel: op korte termijn een programma ontwikkelen voor
scholen, waarin we coronaproof diensten verlenen aan scholen waarbij we leerkrachten
ontlasten.
- Twee grote projectopdrachtenaanvragen kwamen binnen die we niet voorzien hadden (Zie
blz. 13): gemeente Sittard-Geleen voor het ontwikkelen van educatie in het kader van de
RRE-regeling en BSO De Blinker verzocht ons om dagdelen lessen te verzorgen op school.
Beide aanvragen leidden tot een flink aantal uren ontwikkelwerk, waar we anders iemand
voor hadden moeten inhuren.

Minihuisjes voor project RRE: Regeling Reductie Energie
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Verloop van de projecten en de corona alternatieven

Voor 2020 waren 14 projecten gepland. De tabel hieronder laat het volgende zien:
 6 projecten zijn uitgevoerd volgens plan
 2 projecten zijn uitgesteld en later in het jaar uitgevoerd
 voor 5 projecten zijn alternatieve programma’s bedacht, in samenspraak met de
opdrachtgever
 1 project – Duurzame Buren - kwam na een voortvarende start onverwacht stil te liggen
door externe, noodlottige omstandigheden en schuift door naar 2021

opdrachtgever

projectnaam

uitvoering

resultaat
1.

1Waterschap Limburg
apr

5 Ark Natuurontwikkeling

Project Roode Beek, project
In overleg met Waterschap
Beekdalen, project Waterlessen VO,
Limburg alternatieve
project Klimaatverandering en
programma’s ontwikkeld
wateroverlast (4 in totaal)

In overleg met Ark
Natuurontwikkeling
alternatieve activiteiten
bedacht

Grensmaaslessen

6 STEM - Kindante

STEM – Het Groene Net

Uitgevoerd m.u.v. 1 school

7 GDO

Duurzame Buren

Gestopt (niet door corona)

8 GDO

Themapagina Wikiwijs

Uitgevoerd

9 Gemeente Sittard-Geleen

Afvalvrije scholen

Uitgevoerd

10 Gemeente Beek

Beek Schoon

Uitgesteld

11 Gemeente Sittard-Geleen

Zwerfafval SG

Uitgesteld

12 Jong Leren Eten

Programma Jong Leren Eten

Uitgevoerd

13 Stichting Natuurfonds

Nestkast voor de koolmees

Uitgevoerd

14 n.v.t.

17 Duurzame Werelddoelenles

Uitgevoerd
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Digitale lessen

2.
Waterspeurtocht
voor gezinnen op 6 locaties in
zomervakantie
3.
Serie van 3 lessen
via afstandsonderwijs voor 5
Atheneumklassen (= 15 lessen)
1.
Programma
‘coronaschool’ met bs
Kingbeek
2.
Struintochten voor
gezinnen

Schuift door naar 2021

Uitgevoerd in september in
afgeslankte vorm
Uitgevoerd in juni en
september

Gastdocenten: wethouders

Bereik jeugd en volwassenen

project

groepen

volwassenen

kinderen

totaal

wel/niet
doorgegaan

24

153

583

736

niet

1

Roode Beek

1

Roode Beek

2

11

47

58

wel

2

Beekdalen

13

63

276

339

niet

3

Waterlessen VO

13

18

336

354

niet

4
4a
1a

Klimaatverandering en
wateroverlast
Klimaatverandering en
wateroverlast via online
lessen

9
5x3

niet
5

150

onbekend

onbekend

155

wel

Digitale waterlessen
Waterspeurtocht voor
gezinnen
(van 1 locatie geen
aantallen bekend)
Grensmaaslessen

56

73

129

202

wel

12

36

171

207

wel

5a

Struintochten langs de
Grensmaas

8

8

80

88

niet (regen)
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STEM – Het Groene Net

17

22

440

462

1 niet

7

Duurzame Buren

1

125

0

125

deels
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Themapagina Wikiwijs

n.v.t.

wel

9

Afvalvrije scholen

n.v.t.

wel

10

Beek Schoon maart

196

835

1031

niet

10a

Beek Schoon september

116

535

651

wel

11

Zwerfafval SG maart

236

601

837

niet

11a

Zwerfafval SG juni

69

26

95

wel

11a

Zwerfafval SG september

157

116

273

wel

12

Programma Jong Leren Eten

88 wel

13

Nestkast voor de koolmees

3

2a
5

wel

23 groepen niet
3

60

63

wel

NIEUWE PROJECTEN
14

Leerlijn Energie besparing

6

6

195

201

niet

15

WOB-woensdag De Blinker

8

12

120

132

wel

9

Alternatieve (coronaproof) programma’s
voor 1. Waterschap Limburg en voor 2. Ark Natuurontwikkeling
1. Voor Waterschap Limburg
Waterspeurtocht voor gezinnen

Flyer

Reacties van volwassenen:

De Limburger

Wat fijn om dit te doen nu in deze tijd waarin alles op slot is
Ik voelde me helemaal kind met de kinderen
Waar kunnen we deze schepnetjes kopen?

De 5 startlocaties

Twee restauranthouders liepen zelf de tocht, een met zijn kleinkinderen en een ander met haar drie
jonge kinderen. Alle restauranthouders hebben in principe hun medewerking toegezegd voor de
volgende zomervakantie, want deze activiteit is voor herhaling vatbaar.
10

Digitale lessen
Iedere maand verscheen een les op diverse social media over water gerelateerde onderwerpen.
Elke les bestond uit
-

een stukje informatie over het onderwerp met links naar filmpjes en goede websites
foto’s
tips om zelf onderzoek te doen
tips voor duurzaam gedrag, zelf een bijdrage leveren

Wanneer je klikt op onderstaande afbeelding word je naar de les geleid.
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2. Voor Ark Natuurontwikkeling
Struintochten langs de Grensmaas
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Twee nieuwe (niet geplande) projecten
Project Regeling Reductie Energiegebruik – RRE
Begin februari kwam het verzoek van de beleidsmedewerker duurzaamheid van Gemeente SittardGeleen om een educatief programma te ontwikkelen dat leidt tot aantoonbare CO2-reductie.
Bijvoorbeeld door gezinnen te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.
Dit in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik, de RRE, onderdeel van de uitvoering van
de Urgenda-uitspraak. Het project moest zijn uitgevoerd voor eind 2020, deze deadline is bepaald
door de overheid.
Dit heeft geleid tot een leerlijn Educatie Energie besparen voor alle groepen van het basisonderwijs.
In juni werden de scholen uitgenodigd voor deelname, via de website en de brochure maar ook via
persoonlijk contact. Dit laatste had het beste resultaat. Door de coronarestricties moest de
uitvoering talloze keren worden uitgesteld.
De leerlijn omzetten naar onlineonderwijs of naar digitale lessen was voor de scholen geen optie:
enerzijds ging alle aandacht uit naar de meest elementaire schooltaken, anderzijds zou deze
werkwijze de kracht van CNME-lessen tenietdoen: het bieden van ervaringsgericht onderwijs en het
werken met échte materialen: leren door doen.
Gelukkig verschoof de overheid haar deadline tweemaal.
Uiteindelijk zal de uitvoering – onder bepaalde restricties plaatsvinden in de eerste helft van 2021. Om te bereiken dat
kinderen daadwerkelijk energie besparen krijgt iedere leerling
een goodiebag met een douchetimer, radiatorfolie, een brief
van de wethouder en voorlichtingsmateriaal van gemeente
Sittard-Geleen.

WOB-woensdagen op SO De Blinker (Speciaal Onderwijs)
In augustus 2020 benaderde SO De Blinker uit Geleen ons met een speciaal verzoek: kan het CNME
in het kader van WOB-woensdag vanaf 9 september workshops voor ons verzorgen?
WOB staat voor Wereld Oriëntatie Breed, gekoppeld aan een onderzoekende en ontdekkende
houding. De kinderen kiezen elke week zelf workshops, passend bij hun interesse en talenten.
Voor meer diepgang worden veel workshops verzorgd door externen, waaronder dus het CNME.
Voor deze WOB-woensdag hebben we voor schooljaar 2020-2021 een programma samengesteld
voor 29 hele ochtenden. Acht van deze workshops zijn uitgevoerd in 2020. Voor een deel konden we
putten uit bestaande lessen en bestaand materiaal, maar voor enkele workshops moest nieuw
materiaal ontwikkeld worden.
Met deze twee niet-geplande projecten kunnen we de tabel van blz. 8 aanvullen met nog twee
projecten.
14
15

opdrachtgever
Gemeente
Sittard-Geleen
SO De Blinker

projectnaam
Regeling Reductie
Energiegebruik
WOB-woensdag SO De
Blinker

uitvoering
ontwikkeld en voorbereid
uitgevoerd
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resultaat
klaar voor gebruik

De 17 Duurzame Werelddoelen les
In deze les maakten de leerlingen kennis met de
17 Duurzame Werelddoelen, de SDG’s. De les
leidde tot actie: kinderen kozen zelf een
werelddoel waarvoor ze in actie wilden komen
en formuleerden deze actie. Gedurende twee
weken werd de actie uitgevoerd. Echter niet
alleen de kinderen kwamen in actie: ook hun
leerkracht en de gastdocenten. En die
gastdocenten waren: een CNME ’er en een
wethouder. Ook zij moesten een actie
benoemen en uitvoeren.

Wethouder Schmitz en oud-medewerker CNME op bs De Hoefer, Sittard

14

Wethouder Wingelaar en coördinator CNME op bs De Maaskei te Urmond

15

Activiteiten

Hieronder staat een greep uit de activiteiten die we in 2020 uitvoerden. Vanaf blz. 25 vind je een
Facebook impressie van deze activiteiten.

Presentatie op de Leermiddelenmarkt van het GDO tijdens de landelijke netwerkdag voor
NME’ers.
Boomwerkdag in het Absbroekbos, voor kinderen van groepen 7 en 8 basisonderwijs; een
activiteit in samenwerking met gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten.
Vrijwilligers van het IVN bieden ondersteuning.
Via Facebook publiceren we – nu de scholen dicht zijn - tips voor leerkrachten over
onderwijs. De onderwerpen gaan over wetenschap- en techniekonderwijs.
Thuisopdrachten over klimaatverandering voor leerlingen van Trevianum. Dit is een
onderdeel van een project dat is medegefinancierd door Waterschap Limburg.
Onze brochure met aanbod voor het Primair Onderwijs wordt in mei verspreid op alle
basisscholen in de regio: Sittard-Geleen, Stein, Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren. De
brochures voor BSO (Buitenschoolse Opvang) en de themabrochure ‘Jong Leren Eten’
verspreiden we digitaal als pdf.
Verstrekken van gratis moestuinzadenpakketten met daarbij te leen kweekkasjes en
kweekbakken.
We organiseerden zwerfvuilacties op 5 verschillende data, waarvan er 3 uitgevoerd konden
worden, in de maanden juni en september.
Struintochten langs de Grensmaas voor volwassenen en jeugd in de zomermaanden.
Watereducatie via de social media van CNME De Rollen en Waterschap Limburg.

CNME is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en Nieuwsbrief. Aanmelden kan via
onderstaande links.

https://www.facebook.com/derollen

https://twitter.com/CNMEDeRollen

https://www.instagram.com/cnme.derollen/?hl=nl
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De transitie
Koerswijziging bepalen
De eerste stap naar de transitie is gezet door bestuur en coördinator op 14 maart tijdens een
inspiratieochtend bij een van de bestuursleden thuis. Achteraf zal blijken dat dit de laatste keer is
dat we fysiek bij elkaar komen. We huren een adviseur in uit de NME-wereld die ons vakkundig door
deze sessie heen zal leiden. Op het programma staat: verkenning van mogelijke scenario’s, keuze
hierin maken, stappenplan en planning opstellen.
Het doel van de transitie wordt deze dag bepaald: een koerswijziging die kansen biedt om met
behoud van de huidige missie bij te dragen aan de realisatie van de opgaven van gemeenten, te
beginnen bij Sittard-Geleen, dan Stein en mogelijk volgen er meer. Met een toekomstbestendig
CNME De Rollen blijven de huidige activiteiten om kinderen een duurzame basishouding aan te leren
behouden en worden nieuwe activiteiten opgepakt om volwassenen te verleiden tot een duurzame
leefstijl. Kortom: van educatie naar educatie & participatie met aansluiting op de behoeften en het
beleid van gemeenten.
Met haar programma van de toekomst sluit CNME aan op 10 van de 17 Global Goals van de VN, de
goals die ecologische aspecten behelzen. Samen met mensen uit de politiek en uit het
maatschappelijk veld wil CNME betrokkenheid creëren om samen te werken aan de Werelddoelen,
voor een wereld die meer duurzaam en fair wordt voor iedereen.
Daarmee gaat de bal aan het rollen. De adviseur wordt ingehuurd voor langere tijd, in een brief naar
Gemeente Sittard-Geleen geven we een reactie aan Burgemeester en Wethouders, we leggen onze
plannen voor aan de wethouder, de adviseurs neemt interviews af. Aan de hand van alle
bevindingen, ideeën en gesprekken komt het koersdocument tot stand ‘Verkenning samenwerking
Gemeente Sittard-Geleen en CNME De Rollen’.
De opdracht luidde:
 De huidige taakstelling verbreden
 Meer bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven in het kader van duurzaamheid
 Partners vinden die steun kunnen geven aan onze stichting
De ambitie is om de transitie van De Rollen in 2 tot 3 jaar vorm te geven, zodanig, dat over vijf jaar
CNME is gegroeid naar een toekomstbestendig natuur- en duurzaamheidscentrum. Dit zal de nodige
krachtinspanning van de organisatie vergen en steun van de gemeente is daarbij onontbeerlijk.
Van natuureducatie naar Leren voor Duurzame Ontwikkeling
Een natuur- en duurzaamheidscentrum (NMD-centrum) zet in op ‘leren voor duurzame ontwikkeling’
en richt zich gericht op de hele samenleving. Het hele sociaal instrumentarium (educatie,
communicatie, participatie en bewustwording) wordt ingezet om een duurzamere leefstijl te
stimuleren. Want alleen met techniek, subsidies of wetgeving is dit niet te regelen. In het hele land
zien we deze transitie bij NME-centra, die als Natuur- en Duurzaamheidscentrum mensen helpen
bewustere en duurzamere keuzes te maken, zodat ze hun ecologische voetafdruk verlagen. Dit doen
ze via activiteiten die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie,
klimaatadaptatie, korte ketens voedsel, biodiversiteit en de bevordering van een circulaire
economie. Daarmee leveren NMD-centra een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.
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Ook CNME De Rollen wil binnen vijf jaar functioneren als natuur- en duurzaamheidscentrum: naast
educatieve activiteiten voor het onderwijs communicatie-, participatie- en
bewustwordingsactiviteiten uitvoeren voor en met volwassen.
In verkennende gesprekken met diverse contacten is onderzocht bij welke huidige en toekomstige
initiatieven aansluiting mogelijk is. Noodzaak voor verduurzaming is in ruime mate aanwezig, kansen
zien we bijvoorbeeld bij projecten als Zuidkamer, Waterklaar, De Tuinman, Platform Groen. Het
bestuur besluit een investering te doen op de toekomst door een Projectleider participatie en
duurzaamheid te werven.

NME Limburg
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat we onderzoeken of we met CNME Maastricht en NME
Weert een gezamenlijke backoffice kunnen creëren. Deze werkzaamheden vragen veel kennis en
inspanningen, die gezien de schaalomvang van CNME De Rollen te zwaar rusten op de organisatie.
Bovendien kunnen we samen optrekken in projecten, samen subsidies verwerven en activiteiten
ontwikkelen. Samen staan we zoveel sterker.
Met deze acties werken we aan de professionalisering van CNME, verbreden we de kennis en
werkzaamheden en werken we toe naar de gewenste positie van de organisatie.
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De organisatie CNME De Rollen
Missie, visie, strategie: educatie en participatie met hoofd, hart en handen!
Door middel van educatie en participatie zet CNME De Rollen zich in om bewoners in de regio te
motiveren en middelen aan te reiken om te werken aan een duurzame leefomgeving en
levenshouding. Samenwerken, verbinden, bewustwording, gedragsverandering en actieve aanpak
zijn kenmerkend voor en de kracht van het CNME.
Met educatie wil het CNME bijdragen aan duurzame scholen, duurzaam onderwijs en duurzaam
gedrag. CNME streeft naar een integrale aanpak en legt het accent op systemisch denken1,
natuurbeleving en Onderzoekend en Ontwerpend leren. Leren van de natuur, leren denken in
kringlopen en systemen is de basis voor circulair denken en doen.
Om haar missie te verwezenlijken richt het CNME zich op 10 van de 17 Duurzame Werelddoelen.

De SDG's met ecologische doelen

Deze 10 doelen richten zich alle op het verkleinen van onze ecologische footprint.
Concreet betekent dit
 Het ondersteunen van gemeenten en organisaties bij het ten uitvoer brengen van hun
beleidsdoelen, op praktische wijze.
 Het ondersteunen van het onderwijs met maatwerk en aanbod: lesprogramma’s voor
kinderopvang, basisscholen, VMBO, MBO, VO en PABO.
 Samenwerken met lokale en regionale instanties en samen het maatschappelijk draagvlak
verbreden/werken aan een duurzame samenleving.

1

Systemisch kijken betekent dat je kijkt naar interactie en wederzijdse beïnvloeding. Je beziet de wereld als een eindeloos
stelsel van netwerken van interacties, relaties en betekenissen.
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In samenwerking
Goede samenwerking met partners
en anderen is een voorwaarde om
goede uitvoering te geven aan de
visie en missie. De kleurige boom
hieronder toont met welke
organisaties CNME zoal contacten
heeft. De samenwerking bestaat uit
uitwisseling, leren van elkaar en
samen optrekken in projecten en
subsidieaanvragen.

Een kleine toelichting
Het GDO: Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling is het
landelijke netwerk voor gemeenten (90 aangesloten gemeenten) en NME- NMD-centra (140
aangesloten organisaties), voor kennisuitwisseling en samenwerken en veel meer.
POEL: is provinciaal overleg van de Limburgse NME-centra en aanverwante organisaties
De PABO: ongeveer 10.000 PABO-studenten lopen jaarlijks stage op een basisschool. Duurzaamheid
is een van de grote vakoverstijgende thema’s in het nieuwe curriculum van primair en voortgezet
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onderwijs. Leerkrachten van de toekomst moeten worden geholpen om daarover kennis en ervaring
op te doen. Samen met de Duurzame PABO en Leren voor Morgen zetten we daarom in op het
verstevigen van de relatie tussen studenten en NME.
SDG’s Nederland: Duurzaamheid komt ook terug in de Sustainable Development Goals (SDG’s)
oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. SDG 4 gaat over onderwijs. Integratie van
duurzaamheid in het onderwijsprogramma is daarbij een expliciet doel (SDG 4.7).
Dan ambtenaren prominent: als de beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren ons weten te vinden
kan dat goede samenwerking opleveren, niet alleen met gemeente maar ook met maatschappelijke
organisaties, inwoners, wijkverenigingen, enz. Voorbeeld: afvalscheiding op school; energiereductie.

Bijeenkomst van GDO-leden: netwerk van bijna 90 gemeenten en 140 NDE-organisaties

Bijeenkomst van POEL: Provinciaal Overleg Educatie Limburg
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Het team
De personeelsbezetting was in 2020 als volgt:
Per 1-1-2020
Coördinator
Consulent
Educatief medewerker
Totaal
Per 31-12-2020
Coördinator
Consulent
Administratief medewerker
Totaal

fte
0,9
0,4
0,4

0,9
0,4
0,1
1,53 fte
gemiddeld
per maand

uren per
week
32,4
16
16

32,4
16
4

t/m 15 juni

per 1 juli

De medewerker educatie ging halverwege juni uit dienst.
In juli startte de administratief medewerker, die al enkele jaren als vrijwilliger
administratieve/boekhoudkundige taken uitvoerde voor het CNME.
De invulling van de functie van medewerker educatie werd opgeschort totdat er meer duidelijkheid
zou zijn over de toekomst van het CNME, de koerswijziging en de daarmee samenhangende
benodigde competenties.
Inhuur derden
Voor een aantal taken werden derden ingehuurd. We noemden reeds de adviseur die ons met zijn
kennis en ervaring bijstaat bij het transitieproces. Van CNME Maastricht huurden we een
medewerker in voor het project Energie Reductie en voor de uitvoering van enkele
Grensmaaslessen. Een ZZP-er verzorgde 4 WOB-woensdagen.
Vrijwilligers
Er waren vrijwilligers actief voor diverse taken, waaronder IT-taken, onderhoud lesmateriaal,
netwerken bij de BuitenSchoolse Opvang, administratieve ondersteuning, fotografie en andere
klussen. Voor het geven van de 17 Werelddoelenlessen werden we geholpen door een oud-collega
en 5 wethouders hebben zich actief ingezet voor de klas: uit Stein de wethouder Wingelaar, Hendrix,
Ummels en Van Mulken, van Sittard-Geleen wethouder Schmitz.
Bestuur
Binnen het bestuur waren enkele wisselingen. We namen – helaas online – afscheid van Casper
Bruens en Glenn van der Heijden, die beiden 9 jaar bestuurslid waren (resp. penningmeester en
vicevoorzitter/secretaris) en van José Ie, na 4 jaar voorzitterschap. Zij werden opgevolgd door Gerdi
Breembroek en Stuf Kaasenbrood.
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Het bestuur van stichting CNME De Rollen is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de
financiën.
De bestuursleden zijn, per 31 december 2020:
Mevr. Gerdi Breembroek (Sittard), voorzitter en secretaris
Dhr. Math de Loo (Born), penningmeester
Mevr. Ria Dielissen (Grevenbicht), bestuurslid
Dhr. Tjalle Fijlstra (Stramproy), bestuurslid
Dhr. Stuf Kaasenbrood (Elsloo), bestuurslid
Het bestuur vergaderde, naast de inspiratiesessie in maart, 5x in voltallige bezetting. Daarnaast was
er een aantal overleggen in kleinere kring. De transitie vergt meer tijd en inzet van de bestuursleden
dan voorgaande jaren.

Inkomsten in 2020

Subsidienten: gemeenten en opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers in 2020 waren
-

Gemeente Sittard-Geleen, jaarsubsidie en 3 projecten
Gemeente Stein, jaarsubsidie
Gemeente Beek, 1 project
Waterschap Limburg, 4 projecten
Ark Natuurontwikkeling, 1 project
STEM – Kindante, deel van 1 project
GDO, mede managen van 1 project
Natuurfonds Sittard-Geleen, subsidie voor 1 project
Jong Leren Eten, een bijdrage voor het hele aanbod
SO De Blinker betaalt voor 8 dagdelen in 2020
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Afvalscheiden op
school
3%
Wikiwijs - GDO/LvM
1%

Natuurfonds
RRE 0%
ontwikkelkosten
8%

WOB - Blinker
1%

STEM - HGN
1%
Jong Leren Eten
3%
Ark
Natuurontw.
5%
Gemeente SG
46%
Zwerfafval
6%

Waterschapactiviteiten
14%

Gemeente Stein
12%

Gemeentelijke bijdrage
Projectsubsidies:
Gebruikersbijdrage:

€
€
€

88.038,75
63.074,00
3.087,90

53%
43%
4%

Dit zijn in een notendop de highlights van CNME De Rollen in het jaar 2020.
Op de volgende pagina’s een impressie van 2020 aan de hand van Facebookberichten.

Mei 2021, Jacqueline Tilman
Coördinator CNME De Rollen
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