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INLEIDING

Wat willen we nou precies met educatie in ons museum? En wat vinden we nou echt belangrijk te 
doen? Is de huidige richting de weg die wij willen blijven volgen? Of willen we een ander richting 
met educatie inslaan? Vragen die wij als educatief team onszelf steeds vaker zijn gaan stellen. Er is 
al lange tijd behoefte naar het maken van een keuze en een duidelijke richting op papier te zetten.

Het Natuurmuseum Fryslân is in 1923 ontstaan en vanaf 1987 gevestigd op de huidige plek. Inmiddels 
is het museum uitgegroeid tot een familiemuseum waar de natuur op een verrassende manier getoond 
wordt. 

Het aantal familiebezoek is gegroeid en er is ook een groeiende toename van schoolbezoek. Tijden 
veranderen en daarmee de wensen en verwachtingen van(uit) de samenleving en het onderwijs. 
Een bezoek naar een museum moet niet alleen leuk zijn, maar ook leerzaam. Daarom wordt (natuur)
educatie binnen het museum steeds belangrijker, educatie die ook de vernieuwingen in het onderwijs 
volgt en ondersteunt.

Door de nieuwe beleidsperiode 2020-2024 en de korting die wordt toegepast op de Provinciale subsidie 
van het Natuurmuseum Fryslân is dit hét moment om stil te staan bij de steeds terugkerende vragen en 
een richting te kiezen, rekening houden met de veranderende samenleving 
en nieuwe ontwikkeling in het onderwijs. 



1 HUIDIG BELEID

Het Natuurmuseum Fryslân is een middelgroot museum in de provincie Friesland en wil met zijn 
museale presentaties en activiteiten een breed publiek, maar vooral families, op een aansprekende 
manier beleving en kennis bijbrengen over de natuur met de bedoeling bij te dragen aan een 
respectvolle opstelling ten opzichte van natuur en milieu. 

Het Natuurmuseum Fryslân heeft 16 vaste medewerkers. Een deel van de medewerkers heeft een 
parttime dienstverband. Het aantal fte’s is in totaal 13,0.
Het museum is daarnaast, in nauwe samenwerking met andere organisaties, hét kenniscentrum en 
informatiecentrum over natuur in de provincie Fryslân waarbij de rijke collecties van het museum een 
centrale rol spelen.

HUIDIGE MISSIE EN VISIE 

De doelen en taken van het museum worden vastgelegd in een beleidsplan, die steeds elke 4 jaar wordt 
aangepast. Elk beleidsplan bevat een apart hoofdstuk over de educatieve invulling van het museum. 
Hierin staan de educatieve doelen, bezigheden en plannen met de algemene missie en visie van het 
museum in het achterhoofd.

De missie van het museum is als volgt beschreven:

Het Natuurmuseum Fryslân wil met zijn museale presentaties en activiteiten een breed publiek, maar 
vooral kinderen, op een aansprekende manier beleving en kennis bijbrengen over de natuur met de 
bedoeling bij te dragen aan een respectvolle opstelling ten opzichte van natuur en milieu.

Het museum is daarnaast, in nauwe samenwerking met andere organisaties, hét kenniscentrum en 
informatiecentrum over natuur in de provincie Fryslân waarbij de rijke collecties van het museum een 
centrale rol spelen.

De visie van het Natuurmuseum Fryslân is in 2018 herschreven. Daarbij is deze vertaald naar concrete 
statements gevangen in drie woorden.
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Waarom
We zijn ons bewust dat wij mensen dichter bij de natuur kunnen brengen. Daarom willen wij de kennis 
over de natuur bij mensen vermeerderen, zodat zij respectvol kunnen omgaan met hun natuurlijke 
omgeving. We verbinden onze doelgroepen op spraakmakende en actuele wijze met natuur. Juist daarom 
zijn we verankerd in de Friese samenleving. 

Hoe
Bezoekers waarderen het dat we zo laagdrempelig en kindvriendelijk zijn. Daarbij hebben we een zeer 
goed geordende collectie, bijeengebracht met veel biologische kennis. We onderscheiden ons in de 
verrassende manier waarop we deze presenteren. Daarmee laten we echt een ander geluid horen. Dat 
doen we niet alleen in het museum, maar ook daarbuiten. 

Wat
We zijn trots op wat we doen. We hebben een omvangrijke collectie van wetenschappelijke waarde. 
Spraakmakend en wisselend aanbod van exposities en evenementen. We verrijken jong en oud en zijn 
een belangrijke educatieve partner voor scholen. En last but not least: we beschikken over een uniek en 
multifunctioneel gebouw. 

Om het ‘waarom-hoe-wat’ goed te kunnen presenteren, koppelen we die aan waarden. De waarden die 
passen bij het Natuurmuseum Fryslân zijn:

Met de waarde ‘verrijkend’ geven we de ambitie van het museum aan. We verstaan hieronder het 
verrijken, vergroten van kennis en bewustwording over allerlei facetten van natuur, natuurbeleving 
voor elke leeftijd. Maar ook het zijn van een werkplek voor een divers team en bijdragen aan groei van 
medewerkers in onze organisatie. Verrijking vinden we ook in het aansluiten op actuele en relevante 
ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot natuur en duurzaamheid en die te adresseren in en 
buiten het museum. 

Met de waarde ‘verrassend’ geven we de werkwijze van het museum aan. We hebben een nauwkeurige 
en gevarieerde collectie, een geheel eigen wijze van presenteren en beleven in en buiten het museum, 
we maken spraakmakende exposities, we zijn flexibel en 
gastvrij. 

Met de waarde ‘verbindend’ geven we aan waarin we verankerd zijn in de (Friese) samenleving. 
We werken nauw samen met allerlei partners die actief zijn op het gebied van natuur. Van IVN tot 
Staatsbosbeheer, van Fryske Gea tot Sovon. We delen onze expertise met onze omgeving. We zoeken 
aansluiting bij de toeristische sector en andere culturele instellingen. We verbinden op bestuurlijk niveau 
met gemeenten, provincie en waterschap. 
Alle (school)programma’s en activiteiten werden opgezet aan de hand van de bovenstaande missie en de 
visie. Maar door de veranderende samenleving en nieuwe ontwikkeling in het onderwijs is het tijd voor 
een educatieve aanvulling op de visie.
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2 EDUCATIEVE VISIE

Alle kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Van jongs af aan verkennen en onderzoeken zij de wereld 
om hun heen met onbevangen nieuwsgierigheid. Al op jonge leeftijd zijn ze bezig met hutten bouwen 
en het verzamelen van schelpen of steentjes, alles gaat mee in de broekzak. Wanneer de kinderen ouder 
worden, wordt deze onderzoeksdrang/nieuwsgierigheid passief. Ze moeten op school netjes in hun 
bankjes blijven zitten, de leerkracht bepaald het programma of methode en het wat, hoe en wanneer. 
Vaak ontbreken hierbij concrete materialen om mee te werken, waardoor kinderen voornamelijk leren 
door te lezen, kijken en luisteren. Deze situatie verschilt nogal van de manier waarop een kind van nature 
leert. We laten met dit type onderwijs dus veel kansen liggen om het leren betekenisvoller, efficiënter en 
leuker te maken voor alle betrokkenen.

Wij willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun families weer stimuleren door de huidige 
missie en visie te verbreden met educatieve uitgangspunten.

EDUCATIEVE UITGANGSPUNTEN

Hieronder worden de educatieve uitgangspunten beschreven die helpen onze algemene missie te 
behalen.

Verwondering en collectie

We verwonderen en enthousiasmeren families en leerlingen en maken ze nieuwsgierig voor de rijkdom 
van de natuur (in hun eigen omgeving).

Dit doen we door:

• de collectie van het museum centraal te stellen. Door gebruik te maken van onze veelzijdige 
collectie, het aanbieden van deze echte voorwerpen, die ze mogen aanraken, ruiken en van 
heel dichtbij nauwkeurig kunnen bekijken. 

• activiteiten te ontwikkelen, binnen en buiten het museum, om een andere kijk op de natuur 
te geven, door beter te laten observeren en uit te dagen om onderzoek te doen. 

• de natuur in eigen omgeving (Nederland) te laten zien in onze vaste tentoonstellingen aan 
te sluiten op actuele en relevante ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot 
natuur en duurzaamheid. 
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OOL/ Onderzoekende houding creëren

We willen geen schoolse bedoeling in het museum met vraag en antwoord. We kiezen voor 
onderzoekend leren. Bij het onderzoekend leren gaat het om het onderzoeken van je eigen nieuwsgierige 
vragen. De benadering is open, het eindresultaat is niet bij voorbaat bekend. Net als wetenschappers 
gaan leerlingen op zoek naar nieuwe kennis. Onderzoekend leren is niet hetzelfde als ‘leren 
onderzoeken’. Het einddoel van onderzoekend leren is om explorerend gedrag bij kinderen te stimuleren 
en ruimte te geven aan hun natuurlijke nieuwsgierigheid, niet om kinderen wetenschappelijk onderzoek te 
leren doen. 

Dit doen we door:

• aan te sluiten bij de 21ste eeuwse vaardigheden die nu gebruikt worden binnen het onderwijs.
• de activiteiten met behulp van Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL)¹ leren te ontwikkelen. 

Hierdoor wordt de onderzoekende houding gecreëerd, dat aansluit bij de natuurlijke behoefte van 
kinderen en worden vaardigheden vanuit wetenschap en techniek gebruikt.

Verbinding met het onderwijs

We hebben een goede verbinding met het onderwijs, bestaande contacten worden geïntensiveerd en 
nieuwe contacten zijn toegevoegd.  

Dit doen we door:

• activiteiten uit te breiden met andere vormen van didactiek zoals Ontwerpend leren en/of 
(wetenschap) lesmateriaal op afstand aan te bieden voor scholen op grote afstand.

• de huidige contacten met het onderwijs meetbaar te maken door vastlegging van de  
gemaakte contacten (vanuit het museum en vanuit de school).

• de nauwe samenwerking met de opleiding Diermanagement van Hogeschool Van Hall 
Larenstein uit te breiden met de opleiding Kust- en Zeemanagement. 

• de nauwe samenwerking met de PABO opleiding van NHL/Stenden uit te breiden door 
een NATUURLAB in het museum te ontwikkelen. Zo willen wij het buitenlokaal voor de 
bovengenoemde hogescholen kunnen zijn.

• verbinding te maken met de RUG, die nu ook in Leeuwarden gevestigd is, door het 
aanbieden van stageplekken m.b.t. wetenschapscommunicatie.

• een NATUURLAB in het museum te ontwikkelen. Zo willen wij het buitenlokaal voor deze 
opleidingen zijn.

• vaste scholen als testschool te gebruiken voor het testen van activiteiten en programma’s.
• met Kinderopvangcentra en BSO’s speciale abonnement af te sluiten.
• de (vakantie)activiteiten onder de aandacht te brengen door middel van een digitale 

nieuwsbrief (2x per jaar) en tussentijdse digitale updates naar de scholen te sturen.
• het NME centrum een belangrijke plek in het educatieve aanbod te geven door het een  

vast onderdeel te laten zijn van activiteiten voor het onderwijs.
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Inclusiviteit

Natuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Activiteiten worden zo ontworpen en uitgevoerd dat sociaal-
economische factoren en/of een lichamelijke of geestelijke beperking zo min mogelijk invloed heeft op 
het kunnen meedoen met die activiteit.

Dit doen we door:

• speciale avondopenstellingen te houden voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor 
kinderen met Autisme.

• een Natuurclub ‘Natuur om de Hoek’ op te richten in een versteende en verarmde wijk.
• georganiseerde activiteiten buiten het museum gratis en/of vrij toegankelijk te maken. 
• de expositie ‘Tastwereld’ in de vaste tentoonstelling Verwonderland te updaten.

Interne kennis vergroten en samenwerken

We vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en dat alle programma’s 
aansluiten op de doelgroep. Daarnaast willen we graag ook samenwerken met andere (natuur)
organisaties zolang dat raakvlakken met natuur, milieu en duurzaamheid heeft.

Dit doen we door:

• aan te sluiten bij overleggen met het netwerk zoals het SNNC, het Fries Educatief Platform, 
de VSC en het IVN. Hierdoor blijven we op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen m.b.t. 
natuur, het onderwijs en de samenleving en zijn er mogelijkheden tot samenwerkingen.

• didactische kennis van de educatieve medewerkers te vergroten door aan te sluiten bij 
de trainingsdagen (2x per jaar) van het SNNC en het volgen van mogelijke cursussen van 
andere organisaties.

• stagiaires en vrijwilligers te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen educatieve 
programma’s, ze binnen het museum te trainen en te begeleiden om het vernieuwde 
aanbod en/of nieuwe vaardigheden in te kunnen zetten.


