
 Krijg vijf weken lang een eigen hommelvolk uit 
logeren! 

 Kinderen leren onderzoek doen in de natuur.  

 Hommels zijn hele zachtaardige zoemers, 
daardoor zijn het uitstekende ambassadeurs 
voor bijen en biodiversiteit. 

Hommelproject De school krijgt vijf weken lang een eigen nestkast met hommels. De 
leerlingen krijgen twee gastlessen van een echte bijendeskundige. 
Daarna doen ze één keer per week, 45 tot 50 minuten onderzoek 
naar de hommels – Wat doen ze de hele dag? Wat eten ze nou  
eigenlijk? Waar vliegen hommels eigenlijk naartoe en waarom? 

Korte inhoud 

Wat zou het mooi zijn als kinderen nu al bekend raken met de 
(meer) waarde van biodiversiteit en de meerwaarde daarvan voor 
natuur, cultuur en maatschappij. Met het hommelproject onder-
zoekt het Van Hall Instituut of leerlingen later ‘natuurvriendelijker’ 
in het leven staan. 



Doelgroep 

Start project Duur project 

Hoeveel tijd kost het ? 

Wat gaan de kinderen doen? 

Doelen van het project 

Bovenbouw basisonderwijs. Er is een lespakket voor 
groep 7-8 (er is ook een lespakket voor groep 5-6, maar 
dat is voor 2020 niet van toepassing). 

April, mei of juni 2020. Vijf weken. 

Nog geen uur per week – 45 tot 50 minuten per keer.  

De kinderen starten met een gastles van een bijendeskundige. In de 
weken daarna mogen ze zelf buiten aan de slag. Aan het eind van het 
project komt de deskundige weer in de klas voor een eindles. 

 Kinderen kennis laten maken met hommels en bijen, leren over biodi-
versiteit en het belang van bestuivers in de natuur en voedselkringloop. 

 Kinderen basiskennis bijbrengen over doen van wetenschappelijk onder-
zoek. 

 Kinderen zelf laten bedenken hoe het komt dat er afnamen van bijen is 
en wat er tegen die afname te doen valt.  

 Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek: 

 Terwijl de kinderen leren over hommelvolkjes leren wij hoe we  
 natuureducatie en wetenschappelijk onderzoek op scholen succesvol  
 kunnen combineren. 
 We onderzoeken of kinderen - met de kennis die ze opdoen – ook van  
 houding of gedrag veranderen ten opzichte van de natuur. 

Wat krijgt de school? 
 Vijf weken lang een eigen hommel-

kast. 

 Een aftrap van het project in de vorm 

van een gastles. 

 Een afsluitende gastles en een facul-

tatieve excursie naar een echte  

imker. 

 Voor elke leerling een 

mooie  

hommelschoolkrant. 

 Informatie voor de leer-

kracht. 

 Een lespakket met werkbladen voor de leerlingen. 

 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. 

 De hommelcoördinator komt voor aanvang op school en legt de 

leerkracht uit hoe het hommelproject werkt.  

Kosten 

Het wetenschappelijke onderzoek 

Het project wordt gesponsord door Hogeschool Van Hall Larenstein 

en NME De Klyster en kost daarom slechts 1 euro per leerling. 

Omdat de scholen met dit project ook deelnemen aan wetenschap-
pelijk onderzoek, is het volgen van het lespakket zeer belangrijk. Af-
wijken van het programma is dan ook niet de bedoeling - we kunnen 
dan de resultaten niet meer gebruiken om ze te vergelijken met de 
resultaten van andere locaties.  

Ook zin om aan de slag te gaan met een eigen hommelvolk? Neem dan contact op met NME 
centrum de Klyster. 

Doniawei 95 

9104GK Damwâld 

T 0511 42 55 55 
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