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2 Voorwoord 

‘En opeens stond alles stil’ 

De activiteiten van de stichting Groene Pedagogiek zijn in 2020 beduidend minder omvangrijk geweest ten 

opzichte van wat we ons hadden voorgenomen. Vanwege Corona hebben we als bestuur een 

omschakeling moeten maken naar online overleg en communicatie. Dat is gelukkig, na een gewenningstijd 

gelukt. 

 

3 Terugblik activiteiten 

Onze externe activiteiten hebben geleden onder de Corona situatie. De twee geplande 

themabijeenkomsten hebben we moeten annuleren. Door deze annulering hebben we de leden en 

organisaties die bij de stichting zijn aangesloten dit jaar geen lidmaatschapskosten in rekening gebracht.  

Achter de schermen ging het werk van de stichting wel gewoon door. We hebben een start gemaakt met 

het inventariseren en overnemen van het zeer omvangrijke archief van ons erelid, natuurpedagoog Kees 

Both. Dat doen we in goede samenwerking met de Heimans en Thijsse stichting en met ‘Bronnen voor 

NME’ van Stichting Milieu Educatie (SME).   

Onze stichting krijgt, met name vanuit opleiding en onderwijs, veel vragen over het onderwerp groene 

pedagogiek. De stichting heeft, mede daarom, besloten een publicatie te maken over dit omvangrijke 

thema. We borduren voort op het document “Op weg naar een groene pedagogiek” van ons erelid Kees 

Both. Dit jaar is er, in samenwerking met enkele leden van de stichting, een start-document geschreven. 

Dat is een goede basis voor de publicatie die de stichting in 2021 zal uitbrengen. In lijn met deze publicatie 

heeft het bestuur besloten om een introductie cursus groene pedagogiek te ontwikkelen gericht op 

pedagogisch medewerkers en andere belanghebbenden in het sociaal pedagogisch domein. Dit jaar 

ontwikkelden we de aanpak. Die wordt in 2021 uitgewerkt in een cursus met bijbehorend cursusmateriaal.  

Samenwerking met toonaangevende organisaties die zich bezighouden met onderwerpen rond (groen) 

opvoeden en onderwijs heeft een duidelijke meerwaarde voor onze stichting. Dit jaar hebben we contact 

gelegd met het NIVOZ, een stichting die wil bijdragen aan een nieuw, fundamenteel perspectief op 

verbetering van het onderwijs gericht, op het realiseren van een duurzame, menswaardige samenleving. In 

twee bijeenkomsten heeft de stichting een bijdrage geleverd aan visie ontwikkeling op de relatie 

pedagogiek en ecologie. Verdere uitwerking zal in 2021 plaatsvinden. Via een kort filmpje met de 

opbrengsten van zowel de inleidingen als de workshops werden de resultaten van de middag met alle 

deelnemers gedeeld en bij een hapje en een drankje met elkaar besproken. De stichting Groene 

Pedagogiek kijkt terug op een zeer geslaagd congres. Ook aan de reacties van deelnemers van het 

congres te horen was het een geslaagde, inspirerende middag.  
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4 Vooruitblik activiteiten 

De stichting heeft geen ‘online’ oplossing gevonden als alternatief voor de themabijeenkomsten. Hierdoor 

zullen er ook in 2021 geen themabijeenkomsten plaatsvinden. 

In 2021 staan de volgende activiteiten op het programma: 

• Gereed maken en publiceren van de theoretische grondslag voor groene pedagogiek; 

• Uitwerken Introductie cursus Groene Pedagogiek 

• Samenwerking met externe partijen 

  

5 Organisatie 

Het is de missie van stichting Groene Pedagogiek om ieder kind in Nederland in contact te brengen met 

natuur in al haar verschijningsvormen, opdat deze deel gaat uitmaken van hun bestaan. Wij bevorderen en 

stimuleren kennis over een pedagogische grondhouding die zich richt op de relatie tussen kind en natuur. 

We richten ons op beleidsmakers, pedagogen, opleidingen, gezondheidszorg en de wetenschap. 

De website van de stichting is www.stichtinggroenepedagogiek.nl Geïnteresseerden kunnen met de 

stichting in contact komen door een e-mail te sturen naar info@stichtinggroenepedagogiek.nl  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66234522.  

Het fiscale nummer van de stichting is 8564550523 

 

5.1 Bestuur 

Het bestuur van de stichting groene pedagogiek bestaat uit 5 personen. In 2020 zijn er geen 

bestuurswisselingen geweest. De functie van voorzitter is nog vacant. 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Wel worden reiskosten vergoed. De 

bestuurssamenstelling is als volgt:  

 

Voorzitter:   vacant 

Penningmeester: mevr. Angelique van den Anker 

Secretaris:   mevr. Laura Minderhoud  

Bestuurslid:  dhr. Joop Butti 

Bestuurslid:  dhr. Marnix Vietor  

http://www.stichtinggroenepedagogiek.nl/
mailto:info@stichtinggroenepedagogiek.nl
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Bestuurslid:  mevr. Ilse Vonder (waarnemend secretaris) 

 

5.2  Werknemers 

Het bestuur is onbezoldigd en heeft geen werknemers in dienst. De activiteiten worden op vrijwillige basis 

uitgevoerd. Afhankelijk van de uit te voeren activiteiten wordt soms gebruik gemaakt van externe inhuur. 

 

6 Jaarrekening en begroting 

De jaarrekening en begroting van de stichting zijn opgenomen in het financieel jaarverslag. Het financieel 

jaarverslag is inzichtelijk via www.stichtinggroenepedagogiek.nl  

http://www.stichtinggroenepedagogiek.nl/

