
NME-ZEELAND ZOEKT GASTDOCENTEN VOOR 
ZEEUWSE INTERACTIEVE GASTCOLLEGES 
RONDOM ENERGIETRANSITIE

Vanaf oktober bieden de 
Zeeuwse NME-centra twee 
interactieve gastcolleges aan 
over heel Zeeland: een les over 
de Regionale Energiestrategie 
(RES) en een spannend Warmte 
Experiment. 

Voor deze gastcolleges is NME-Zeeland nu op 
zoek naar gastdocenten die met enige kennis en 
veel enthousiasme groep 7 en/of 8 willen 
bijscholen. Hoe kan Zeeland de uitstoot van CO 
verminderen? Wat moeten we doen om 
voldoende duurzame stroom op te wekken? 
Zie jij jezelf al voor de klas staan en leer jij 
antwoorden op een interactieve wijze aan de 
kids van groep 7 en/of 8?

Lees meer op de volgende pagina!

Wat is NME-Zeeland?
De samenwerkende natuur- en milieu educatie centra in Zeeland vormen samen 
NME-Zeeland. Samen willen wij kinderen graag meenemen in verhalen over 
bloemetjes en bijtjes, de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie 
en voedseleducatie. Dit doen we aan de hand van vier thema’s. Kijk voor meer 
informatie op www.nmezeeland.nl 
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 AANMELDEN:

Leer jij de RES en isoleren aan 

groep 7 en/of 8 ? 

Meld je dan hier aan!

WORD JIJ ONZE NIEUWE GASTDOCENT?

NME-Zeeland zoekt gastdocenten die zelfstandig op pad 
kunnen, affiniteit hebben met een jongere doelgroep en af 
en toe, of regelmatig inzetbaar zijn. Voorafgaand aan dit 
lesgeef-avontuur zorgt NME-Zeeland voor een gedegen 
training waarmee jij in oktober helemaal klaar bent voor 
het geven van mooie energie-lessen op de Zeeuwse scholen.

vergoeding

trainingen vanaf september 2022

bij jouw in de regio

Hoe ziet die traning voorafgaand aan jouw 
lessen-avontuur er dan uit?

De traning bestaat uit twee delen en vindt plaats in 
september, op een centrale plek in Zeeland. In deel 1 gaan 
wij het hebben over de klimaatopgaves waar wij nu voor 
staan: specialisten uit het veld lichten de Regionale Energie 
Strategie toe en vertellen je meer over isolatie. Ook 
worden de lessen doorgenomen die jullie gaan geven aan de 
kids.

Deel 2 gaat over didactiek. Hoe houd jij de kids bij de les? Je 
krijgt tips mee die je helpen om een goede en leuke les te 
kunnen geven. Als afsluiter van de traning bezoek je een 
duurzame plek zodat je vol inspiratie kunt starten!

lesgeven vanaf oktober 2022


