
 

 

Opening ontmoetingstuin bij Helicon MBO                       Nijmegen, 22 mei 2014  

 

Annerie Rutenfrans MEC Nijmegen: 

´Kijk, er is een bloem geboren!’ Deze uiting van verwondering vorige week door 

een van de kinderen, geeft aan dat het schoolmoestuinproject nu al geslaagd is. 

Een mooiere duiding van wat er gebeurt bij het ontluiken van een bloem kan ik 

niet bedenken. Deze leerling was getuige van een wonder, ervoer dat als 

zodanig en deelde dat ook met zijn omgeving door dit te roepen. Dat is toch 

fantastisch! Deze ervaringen zoals een bloem geboren zien worden maar ook 

parende langpootmuggen, de glibberigheid van een naaktslak die onder aan de 

krop sla zit en die je voelt als je de krop uit de tuin trekt, zullen een kind altijd 

bij blijven. Zeker als het ook nog als zodanig benoemd wordt. Verwondering 

gaat vooraf aan bewondering met als gevolg respect. Een bloem die je geboren 

hebt zien worden, verniel je immers niet! 

In het voorjaar van 2013 lazen we in de krant over de nieuwe opleiding 

Pedagogisch werker Natuur en Welzijn bij Helicon MBO. Judith van de Camp 

voelde meteen bij ons eerste gesprek iets voor het opzetten van een schooltuin 

op het terrein van Helicon tbv deze opleiding. Met haar, Judith Houtkoop, Liz 

van Haaren, Henk Langens en Jos van de Broek maakten we een plan. Ik zorgde 

vanuit het MEC voor een draaiboek en vond snel een nabijgelegen enthousiaste 

basisschool: Aquamarijn. Arie Krijgsman, de directeur, liet zijn groene hart 

spreken bij ons eerste telefonische gesprek Hij ging vroeger in Amsterdam ook 

altijd naar een schooltuin. Zou dat hier ook mogelijk zijn? Hij vond het 

geweldig. Ik hoefde niet verder te zoeken.  

Een schooltuin is een veilige inspiratieplek waar kinderen al spelenderwijs leren 

denken in natuurlijk kringlopen. Verwondering over ‘groei en bloei’ stimuleert 

ook het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Bovendien is het goed 

voor de ontwikkeling van kinderen. Zowel hun kennis en begrip van planten, 

voedsel, natuur en klimaat als hun vocabulaire, zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen, welbevinden, veerkracht, verantwoordelijkheidsgevoel en 

motorische vaardigheden nemen toe. Verder vormt de schooltuin een 

onuitputtelijke inspiratiebron en relevante context voor andere lessen zoals 

rekenen en taal.  



Schooltuinen bevorderen ook een gezond eetgedrag. Naast het feit dat 

kinderen weer leren waar hun voedsel vandaan komt blijkt uit onderzoek dat 

de consumptie van groenten en fruit bij hen door tuinieren significant 

toeneemt,  terwijl alleen lesgeven over voeding maar een marginale  invloed 

heeft op het voedselgedrag. Niet alleen het gebruik van groenten en fruit 

neemt toe, tuinierende kinderen zijn ook eerder bereid groenten en fruit te 

proeven.  

De verbondenheid van de kinderen met natuur en milieu neemt toe en de 

verworven competenties vergroten op lange termijn de kans op succesvolle 

deelname aan de maatschappij en het nemen van sociale 

verantwoordelijkheid. Deze kinderen zullen eerder en vanzelfsprekender 

meewerken aan een circulaire duurzame economie. Iets dat bij Helicon MBO 

hoog in het vaandel staat, aangezien jullie bezig zijn om de eerste eco-school 

(gecertificeerde duurzame school) van Nijmegen te worden. 

Het eerste half jaar van de opleiding pedagogisch werk natuur en welzijn werd 

gebruikt om de 9 studenten voor te bereiden op de werkzaamheden in de 

schooltuin. Nu begeleiden ze 25 kinderen die in kleine groepjes iedere 

donderdag, gedurende een uur tuinieren. Bij de uitvoering ervaren de 

studenten wat er allemaal komt kijken bij het tuinieren met kinderen. Iets dat 

hen zeer van pas zal komen bij hun latere werk in bijvoorbeeld de BSO of 

kinderopvang. Ze leren lesgeven aan de kinderen maar ook 

verantwoordelijkheid dragen voor het hele proces. De kinderen worden zelfs 

op de fiets, speciaal aangeschaft voor dit project(!), opgehaald door de 

studenten.   

De Ontmoetingstuin,  de 3
e
 Nijmeegse schooltuin naast De Wielewaal in de Ooij 

en Het Hatertshofje bij Helicon VMBO, is een uniek project waar educaties met 

elkaar verbonden worden en zo een meerwaarde krijgen die eigenlijk niet in 

woorden is uit te drukken. Jullie geven kinderen de mogelijkheid om een bloem 

geboren te zien worden en daar dan ook even bij stil te staan …. op de 

basisschool is daar helaas meestal geen ruimte, tijd en rust voor. 

Helicon MBO, proficiat met deze prachtige ontmoetingstuin! Ik hoop dat hier 

nog veel bloemen geboren gaan worden in de toekomst! 

 


