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Jaarverslag 2013 Educatie 
 
De Hortus is een plek waar mensen zowel kunnen genieten van planten als kunnen leren 
over planten en over het belang van planten voor de wereld. Educatie is dan ook één van de 
kerntaken van de Hortus. 
De educatie bestaat uit lesprogramma's voor primair en voortgezet onderwijs, enkele 
modules voor biologiestudenten van de UvA, (tijdelijke) speurtochten en activiteiten voor 
kinderen van diverse leeftijden, themaroutes voor volwassenen en rondleidingen voor 
mensen van alle leeftijden. Dit jaarverslag behandelt de activiteiten voor kinderen van 0 tot 
18 jaar. 
 
 
1. Primair onderwijs 
 
1.1 Aantal bezoekende klassen 
Het aantal klassen van het basisonderwijs dat de Hortus bezoekt fluctueert al jaren rond de 
80 per jaar en is dus behoorlijk constant. In het lesaanbod dat zij afnemen is echter wel een 
verschuiving te zien. Het lesproject ‘Waar komt de chocola vandaan?’ (groep 7/8) is voor het 
negende jaar op rij uitgevoerd en trekt minder belangstelling dan in de beginjaren. Het 
aantal deelnemende klassen lijkt nu te stabiliseren rond de 39.  
 

     
Inleiding “Waar komt de chocola vandaan?”  Leerlingen van de Anne Frankschool 
in de Palmenkas.     zingen hun eigen Hortus-rap. 

 
De ‘Groepsspeurtocht Winkelmandje’ (groep 4/5/6) heeft voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar gedraaid en trekt juist jaarlijks meer belangstelling. Ook hier lijkt het aantal 
deelnemende klassen te stabiliseren rond de 38. De belangstelling voor de lesbrief ‘Nuttige 
planten’ (groep 7/8) nam af. Jarenlang schommelde het aantal deelnemende klassen rond 
de 7 per jaar, maar in 2013 waren het er slechts 2.  
 
Waarschijnlijk kunnen deze verschuivingen worden verklaard uit het overvolle 
lesprogramma in groep 7 en 8 en de scherpere eisen die worden gesteld aan de scholen met 
betrekking tot taal en rekenen. Ook de enorme concurrentie van andere musea en 
natuurinstellingen in Amsterdam die lessen voor groepen 7 en 8 aanbieden speelt een rol.  
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Leerlingen van de Achthoek vinden de zoete aardappel in hun Winkelmandje. 

 
Naast onze vaste lesprogramma’s hebben er ook drie klassen deelgenomen aan 
rondleidingen over bloemen en insecten, die speciaal voor hen op maat werden 
aangeboden. 
 
Verder hebben we een kleuterklas van de Boekmanschool op bezoek gehad op 20 maart, de 
Nationale Boomfeestdag. Zij hebben een nieuw exemplaar van de Wollemi pine in onze tuin 
geplant, de boom versierd met tekeningen en een lied gezongen. Het was een feestelijke 
gebeurtenis die de kleuters zich nog lang zullen herinneren. 
 

     
Insecten zoeken bij de vleesetende planten.  Boomfeestdag met de Boekmanschool. 

 
 
Tussen 2004 en 2009 is het aantal deelnemende klassen alleen per schooljaar geregistreerd. 
Sinds 2009 worden de aantallen ook per kalenderjaar bijgehouden. In onderstaande twee 
grafieken is te zien dat de totale aantallen fluctueren en dat er een verschuiving in het 
afgenomen lesaanbod optreedt. 
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1.2  Evaluaties door docenten 
Alle docenten die met hun klas de Hortus bezochten, hebben na afloop een 
evaluatieformulier ontvangen. Voor ‘Waar komt de chocola vandaan?’ heeft 59% van de 
docenten de evaluatie ingevuld. Alle docenten waren tevreden over het lesproject. Ze geven 
aan dat het contact vooraf met de Hortus prettig verloopt. Alle docenten maken gebruik 
van de lessuggesties die zij vooraf ontvangen. Zij vinden deze goed bruikbaar, duidelijk en 
leuk. Over de begeleiding van de klas in de Hortus wordt met name het grote enthousiasme 
van de vrijwilligers genoemd. Tevens zijn de docenten erg tevreden over de opdeling in 
kleine groepjes en het goede contact tussen de vrijwilligers en de leerlingen. De meeste 
docenten koppelen het Hortusbezoek aan hun lessen over Aardrijkskunde (wereldkaart, 
klimaten, handel, Fair Trade, voedselgewassen), Geschiedenis (VOC, 17e eeuw, Indië, 
specerijen, slavernij), Natuur (plantenkennis), Voeding (herkomst, bewerkingsprocessen, 
Schijf van Vijf),  en verder aan Taal, Rekenen, Muziek en Beeldende Vorming. Als 
belangrijkste reden om deel te nemen aan het lesproject noemen docenten dat ze de 
leerlingen graag willen laten kennis maken met de Hortus, dat het project goed aansluit bij 
de lessen en thema’s op school en dat de zintuigelijk ervaring in de Hortus  een grote 
meerwaarde biedt ten opzichte van ‘leren uit een boek’. 
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Bij de evaluaties van de ‘Groepsspeurtocht Winkelmandje’ hadden we een respons van 26%.  
Alle docenten waren positief over het Hortusbezoek. Voor groep 4 vindt een enkele docent 
het niveau iets te hoog, maar voor de andere groepen is het prima. De mandjes met 
producten worden goed gewaardeerd en natuurlijk is het voor de kinderen ontzettend leuk 
dat ze sommige producten kunnen proeven. 
Voor twee klassen die vorig jaar al de ‘Groepsspeurtocht Winkelmandje’ hadden gevolgd, 
hebben we dit jaar een alternatief programma aangeboden: de zomerspeurtocht “Ik ga op 
reis en ik neem mee…” is aangepast voor gebruik door schoolklassen. Op basis van de 
bevindingen en de feedback van de docenten wordt deze speurtocht verder aangepast, 
zodat deze binnenkort aan alle bezoekende scholen kan worden aangeboden. 
 
1.3 Project ‘Mijn Eten’ 
Het project ‘Mijn Eten’ heeft in 2012 als pilot gedraaid en is sinds het najaar van 2012 aan 
alle Amsterdamse basisscholen aangeboden. Dit project combineert bestaande lessen over 
voeding van vijf verschillende Amsterdamse partijen: de Schooltuinen, de GGD, Boerderij-
educatie Amsterdam, De Smaak te Pakken en de Hortus. Scholen worden uitgenodigd de 
lessen van de verschillende partijen in samenhang te volgen, zodat alle aspecten van 
voeding integraal aan bod komen: van herkomst tot gezondheid, van smaak tot 
handelsrelaties, van groeiwijze tot bereiding.  
 

     
 
‘Mijn Eten’ is in 2013 uitgegroeid tot een voorbeeldproject voor de gemeente Amsterdam en 
het ANMEC (NME-centrum Amsterdam), omdat in dit project bestaande succesvolle 
initiatieven samen werken en omdat het het enige project is dat het thema voeding 
integraal benadert. De gemeente heeft in 2013 een Voedselvisie geformuleerd waarin 
educatie over voeding een belangrijke rol inneemt. Het ANMEC heeft opdracht gekregen 
deze educatie vorm te geven. Zij geven ‘Mijn Eten’ hierin een belangrijke rol, waarmee de 
toekomst voor dit project is gegarandeerd.  
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De Hortus biedt in dit kader het Chocoladeproject en de Winkelmandjesspeurtocht aan. 
In het najaar van 2012 heeft de eerste school aan het project deelgenomen. In 2013 hebben 
in totaal 20 klassen de Hortus bezocht in het kader van ‘Mijn Eten’. Negen klassen volgden 
de ‘Groepsspeurtocht Winkelmandje’ en 11 klassen het lesproject ‘Waar komt de chocola 
vandaan?’. Op deze manier namen vier nieuwe scholen deel die nooit eerder in de Hortus 
waren geweest. Onze verwachting dat via ‘Mijn Eten’ meer scholen naar de Hortus zouden 
komen, met name ook scholen die tot op heden nog onbekend waren met de Hortus, komt 
dus uit. Wij hopen de komende jaren veel (nieuwe) scholen te bereiken met ons mooie 
lesaanbod. 
 
 
2. Buitenschoolse opvang 
In de afgelopen drie jaren is er een enorme toename in het aantal groepen van de 
Buitenschoolse Opvang (BSO) dat de Hortus bezoekt. In het verleden kwamen er nauwelijks 
groepen en de groepen die wel kwamen meldden zich doorgaans niet aan. Het aantal 
groepsbezoeken neemt nu toe en vrijwel alle groepen melden zich tegenwoordig aan, 
waardoor we beter maatwerk kunnen leveren. De groepen nemen deel aan speurtochten in 
de vakanties en/of boeken rondleidingen. 
In 2011 kwamen er 155 kinderen van 6 verschillende BSO’s naar de Hortus. In 2012 waren 

het 169 kinderen van 12 BSO’s. In 2013 telden 
we 305 kinderen van 19 BSO’s. We zijn blij dat 
de Hortus bij steeds meer BSO’s bekend is en 
dat we tegenwoordig in alle vakanties leuke 
activiteiten aanbieden, zodat er voor de 
kinderen ook altijd iets leuks te doen is. 
 
 
 
 
 
 

BSO De Tuuf op zoek naar Plantentoppers. 
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3. Activiteiten voor individuele kinderen 
In december 2012 en januari 2013 hebben we voor het vijfde achtereenvolgende jaar 
verhalen verteld voor kleuters (4-7 jaar). Diverse sprookjes waarin natuur een belangrijke rol 

speelt, passeerden de revue. Na afloop van 
het verhaal konden de kinderen zich laten 
schminken door een professionele grimeur. 
Er waren 9 vertelmiddagen die gemiddeld 13 
kinderen per keer trokken. Dat was een 
lagere bezetting dan de jaren ervoor, maar 
door het grotere aantallen vertellingen was 
het totale aantal kinderen toch gelijk aan 
voorgaande jaren. De aanwezige kinderen en 
ouders waren erg enthousiast over de 
middagen.  
 

In het vroege voorjaar (feb/mrt) konden kinderen de eerste voorjaarsbloeiers in de tuin 
komen natekenen en inkleuren. Bij de portier waren setjes van een kleurboekje met 
kleurpotloodjes verkrijgbaar. 63 Kinderen maakten van deze mogelijkheid gebruik. 
 
In de lente, zomer en herfst was de speurtocht “Planten in de hoofdrol” uit 2010 wederom te 
koop in de Hortuswinkel. Van deze speurtocht zijn dit jaar 88 Nederlandse en 16 Engelse 
exemplaren verkocht. De Engelse exemplaren zijn nu uitverkocht, van de Nederlandse 
exemplaren is er nog een kleine voorraad. 
 
In de zomervakantie en tijdens het Plantenweekend in september was er de speurtocht ‘Ik 
ga op reis en ik neem mee…’. Kinderen kregen een rugzakje met kaarten van 14 dingen die 
ze mee op vakantie zouden nemen, zoals een T-shirt, zonnebrandcrème, tandpasta, een 
zaklamp en kleurpotloden. Bij de 11 producten die van planten worden gemaakt, moesten 
ze de juiste plant vinden en twee vragen beantwoorden. Als alles juist was ingevuld 
verscheen de zin ‘Geen vakantie zonder planten’. 
Hiermee konden ze een prijsje winnen. 117 kinderen 
hebben de speurtocht gedaan. 
 
In de herfstvakantie konden kinderen (en volwassenen) 
weer plezier beleven aan het maken van een eigen 
herfstblaadjesherbarium en het maken van kunstwerkjes 
van bladeren. Het bleek dit jaar een nog groter succes 
dan vorig jaar: maar liefst 313 kinderen hebben een 
herbarium gemaakt! 
 
Tot slot was er in de Kerstvakantie een speurtocht in de 
tropische kas. ‘Nana en Ban in het regenwoud’ is een 
spannend verhaal over twee kinderen die verdwalen als 
ze op vakantie zijn en die drie dagen moeten overleven 
voordat ze de weg weer terug vinden. Gelukkig staat het 
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regenwoud (en onze tropische kas) vol met nuttige planten! Deze speurtocht is door 100 
kinderen gevolgd en ze vonden het erg spannend en leuk. 
 
Met alle activiteiten van 2013 zijn in totaal 816 kinderen bereikt. Dat Aantal ligt mooi op de 
stijgende lijn die sinds 2006 waarneembaar is. Alleen het jaar 2012 knalde er ver bovenuit, 
o.a. dankzij de Lorax-route. 
 

 
 
Ongeveer tweederde van alle kinderen komt uit Amsterdam. De meesten zijn tussen de 6 
en 10 jaar oud. Ongeveer tweederde van de kinderen komt voor het eerst in de Hortus en 
heeft nooit eerder een speurtocht in de Hortus gedaan. Er doen gemiddeld iets meer 
meisjes dan jongens mee aan de speurtochten (55-60%). 
 
 
 
 
4. Voortgezet onderwijs 
In 2013 kwamen 443 leerlingen van 22 verschillende klassen naar de Hortus om één van de 
lesbrieven te maken. Daarnaast hebben zich 9 klassen (221 leerlingen) aangemeld om een 
rondleiding of een eigen programma te volgen in de Hortus. Daarmee zetten we de 
stijgende trend van de afgelopen jaren voort, hoewel de recordaantallen van 2009 en 2010 
(tijdelijke lesbrief “Planten in het licht”) niet geëvenaard zijn. De Hortus wint aan 
bekendheid binnen het voortgezet onderwijs, maar het blijft lastig om docenten 
daadwerkelijk de tuin in te krijgen. Om de Hortus meer bekendheid te geven bij de 
docenten, hebben we afgelopen jaar een speciale avond voor hen georganiseerd rond de 
opening van de gerenoveerde woestijnkas. Er was een lezing met als titel “Droogte 
overleven”,  een rondleiding door de nieuwe kas en aansluitend een brainstorm over hoe 
deze kas kan worden ingezet voor het voortgezet onderwijs. Er waren ongeveer 15 
docenten van verschillende scholen aanwezig en er werd enthousiast gebrainstormd. 
Enkele van deze docenten hebben inmiddels met hun klas de Hortus bezocht. 
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Niet alle docenten hebben na afloop van het bezoek een evaluatieformulier ontvangen; één 
tevreden docent heeft een positieve evaluatie terug gestuurd. Aangezien het merendeel 
van de docenten jaarlijks terug komt, mogen we aannemen dat ook de anderen tevreden 
zijn. 
 
5. Vrijwilligers 
Het team van vrijwilligers dat helpt bij het uitvoeren van de lessen bestaat uit 19 mensen en 
is zeer constant. In 2013 is helaas één van onze vrijwilligers overleden. Gemma was nog veel 
te jong en vitaal om al te scheiden van deze wereld en we missen haar enthousiasme, 

authenticiteit en warmte in ons team. 
Eén vrijwilligers is gestopt omdat zij het niet 
kon combineren met haar nieuwe baan. Eén 
nieuwe vrijwilliger is het team komen 
versterken. Het team is hecht, betrokken, 
enhtousiast en werkt prettig samen. 
 
 
 
 
 
 

Het Chocoteam probeert zelf chocola te maken. 
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