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Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zijn er zowel landelijke als provinciale initiatieven 

om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren en daarbij iedereen uit de samenleving te 

betrekken. In Overijssel zetten provincie, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, 

Imkervereniging Nederland, LTO en EIS, kenniscentrum voor insecten zich, onder de vlag van de 

Bijenbeweging Overijssel, in voor de bescherming van bijen. Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij 

een reeks van zeer succesvolle acties ondernomen richting algemeen publiek, imkers, 

natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen. In het nieuwe jaar benaderen we alle 

basisscholen van Overijssel om ook jonge kinderen en hun omgeving te betrekken bij de 

bescherming van bijen.  

Idee 

Het benaderen van basisscholen bestaat uit: het onder de aandacht brengen van lesmateriaal, het 

toezenden van bloemenzaadmengsel met zaai instructie en het organiseren van een workshop voor 

het bouwen van een insectenhotel op een select aantal basisscholen.  

• Voor het lesmateriaal wordt gebruik gemaakt van het recentelijk uitgebrachte lesmateriaal van 

Nederland Zoemt bestaande uit drie modules; Nationale Bijentelling, B & B voor wilde bijen en 

Bestuivingskracht. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs. Het 

lesmateriaal wordt digitaal (via mail) aan alle basisscholen aangeboden.  

• Naast het digitale lesmateriaal ontvangen de scholen een zakje biologisch bijenbloemzaad dat 

gebruikt kan worden voor lesmodule 2 (onderzoek naar verschillende bloemenmengsels). 

Hiervoor schaffen we 2 kg Bijenmengsel 1 en 2 kg Bijenmengsel 2 van de Cruydt-Hoeck aan. 

Bijenmengsel 1 bevat een mengsel van vaste planten, bijenmengsel 2 bevat een mengsel van 

een- en tweejarige planten. Dit is ongeveer voor 125 scholen.   

• Gastlessen. De Bijenbeweging Overijssel stelt een lijst op met gastdocenten die in het eerste 

deel van het jaar een gastles kunnen verzorgen op school. Uitgangspunt is goede spreiding over 

de provincie. Voor de gastdocenten wordt een 2x 2 uur durende cursus aangeboden. Het eerste 

deel van de cursus beslaat informatie over de wilde bij, waarbij een ervaringsdeskundige vanuit 

Landschap Overijssel of EIS betrokken is. In het tweede deel van de cursus wordt het educatieve 

aspect behandeld. Hierbij komt ook de didactiek aan bod. De gastdocenten krijgen een 

handleiding en het nieuwe Bijenmagazine.  

• Tot slot bieden we 10 scholen een workshop ‘’insectenhotel maken’’ (ook module 2 uit lesbrief) 

aan. NME centra worden hiervoor als eerste benaderd. Zij hebben tot eind februari de 

mogelijkheid om zich met een school aan te melden. Als er dan nog geen 10 scholen/gemeenten 

zijn gemeld, dan zoeken we in eerste instantie ondersteuning bij Landschap Overijssel en hun 

landschapsonderhoud groepen en evt. natuurorganisaties. De workshop neemt een hele 

schooldag in beslag of 2 keer een dagdeel. De school bepaalt samen met het NME-centra of 

landschapsonderhoud groep de beste plek voor het insectenhotel. Het lesmateriaal (module 2) 

kan worden gevolgd en door het NME centrum worden begeleid of er wordt samengewerkt met 

lokale natuurorganisaties als IVN, imkerverenigingen, Groene Lopers en de gastdocenten (zie 

gastlessen). Voor het bouwen van een insectenhotel is een budget van €400,- beschikbaar.     

 

https://www.groenbezig.nl/lesmateriaal-voor-scholen

