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1. Voorwoord
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Geachte lezer,
Hierbij treft u het jaarverslag aan
over het jaar 2015 van de Stichting
Pieter Vermeulen Museum (PVM).
De volgende bladzijden nemen
u mee op een reis langs de vele
activiteiten die we ook dit jaar
weer hebben gerealiseerd en
geven u tevens een inkijkje in onze
organisatie.
Een uitgebreide rapportage die,
naar de mening van het bestuur,
geen nadere toelichting nodig heeft.
Wél is een toelichting op zijn plaats
wat betreft de mogelijke verhuizing
van het museum naar het toekomstige ‘Kust Informatie en Innovatie
Centrum’, inmiddels omgedoopt
naar de naam ‘BRAK! IJmuiden’.
Zowel bestuur als medewerkers zien
deze nieuwe locatie, midden in een

prachtig natuurgebied aan de kust,
nog steeds als een goed alternatief voor ons huidige, tijdelijke,
onderkomen. Echter, over de door
het onderzoeksbureau voorgestelde
invulling van de huidige activiteiten
die het PVM, mede in opdracht van
de gemeente, op haar schouders
neemt, hadden en hebben wij nog
de nodige vraagtekens. Daarom
heeft het bestuur gemeend onze
uitgangspunten nog eens duidelijk
vast te moeten leggen in het
document ‘Kernwaarden Pieter
Vermeulen Museum’.
Dit document is op 16 november van
dit jaar onder meer gestuurd aan de
betrokken wethouders en aan alle
leden van de gemeenteraad. Dit is
niet de plaats om deze 12 pagina’s
op te nemen, maar wij willen het u
graag toesturen/mailen als u hier
kennis van wilt nemen.

Hoofdpunten zijn in ieder geval:
continuering NME-status van de
gemeente Velsen / behoudfunctie
basiseducatie voor alle basisscholen
in Velsen en omgeving en behoud
van ons kwaliteitskeurmerk
‘geregistreerd Museum’.
Ook komend jaar zal hier alle
aandacht aan worden besteed.
Tenslotte wil ik, namens het bestuur,
onze vaste medewerkers en alle
vrijwilligers bijzonder hartelijk
danken voor ieders inzet.
Mede hierdoor zijn we ook dit jaar
weer in staat geweest het PVM nóg
sterker op de kaart te zetten.
Namens het bestuur,
Joop Waijenberg, voorzitter.
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2.1 Bestuur 2015
Joop Waijenberg, voorzitter,
Sylvia Hamers, penningmeester,
Gerda Zonneveld,
Joke Blaauboer,
Ton Tholens.
Het bestuur kwam in 2015
7 keer officieel bij elkaar voor
een bestuursvergadering. Naast
zaken van het dagelijks bestuur
werd vooral veel overlegd over de
toekomst en de plannen voor het
nieuw te realiseren kustcentrum.
Het bestuur kwam in verschillende
samenstelling regelmatig samen
voor lopende zaken.
Het bestuur richtte een Raad van
Advies op, waarvan de leden uiteenlopende expertise bezitten, om haar
bij te staan en te adviseren bij alles
rondom het nieuwe Kust Informatie
Centrum.
Ferry Walberg (voormalig museum
consulent), Frits Korf (voormalig

raadslid) en Ruud Porck (voormalig
directeur Technisch College Velsen,
programma directeur gemeente
Amsterdam) waren in 2015 lid van
de Raad van Advies van de stichting.

2.2 Personeel
Vast personeel:
Gerda Ransijn, educatief
beleidsmedewerker (0,5 fte, 18 uur),
Hiske Brouwer, educatief
beleidsmedewerker (0,5 fte, 18 uur).
Detachering Wet Sociale
Werkvoorziening: Wim Bosch,
conservator (1fte).

2.3 Vrijwilligers
Vrijwilligers:
30
Gemiddeld aantal uren werkzaam:
150 uur per week, 7200 uur per jaar.
Werkzaamheden:
Baliewerk, bestuurswerkzaamheden,
ontvangst van bezoekers,
begeleiding van schoolgroepen,
technische werkzaamheden /
opbouw tentoonstellingen,
beheerwerkzaamheden in en om
het gebouw en buitenterrein,
uitleen en beheer van leskisten,
archiefwerkzaamheden, beheer
museumwinkel, redactie nieuwsbrief,
begeleiding bij (knutsel)activiteiten,
administratieve werkzaamheden en
vormgeving.
Twee keer werd een algemeen
vrijwilligersoverleg georganiseerd.
Daarnaast werd er vergaderd met de
diverse secties.
In 2015 werd gewerkt volgens het
‘Vrijwilligersbeleidsplan 2014-2016’.
De vrijwilligerscoördinator zorgde
er mede voor dat er volgens het

Vrijwilligersbeleidsplan werd
gewerkt. De coördinator past het
plan gedurende het jaar, indien
nodig, aan.

2.4 Financiën
Nadat het arbeidscontract van
de facilitair medewerkster niet
was verlengd, bleek dat het PVM
eigenrisicodrager van de WW is.
Na de verzelfstandiging heeft het
museum in 2003 de zogenaamde
B3 status verkregen die maakt dat
het museum bij recht op WW van
ex-werknemers verantwoordelijk is
voor de re-integratie van de exwerknemer en voor de kosten van
de WW-uitkering. Zowel het museum
als de personeelsconsulent van de
gemeente Velsen heeft zich dit niet
gerealiseerd tot de situatie zich
voordeed. De stichting heeft daarom
noodgedwongen een reservering
voor deze kosten gemaakt voor het
moment dat de ex-werknemer recht
heeft op een WW-uitkering.
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2.5 Stichting Vrienden van
het Pieter Vermeulen
Museum
Deze stichting werd op 8 november
2002 opgericht. Vrienden kregen,
zoals elk jaar, een aantal gratis
toegangskaartjes. Daarnaast kregen
zij 50% korting op de toegangsprijs,
actuele informatie via de nieuwsbrief
en uitnodigingen voor openingen
en lezingen.
De minimale donatie bedroeg €
e12,50 voor individuele personen
en e20,00 voor gezinnen.
Ook kregen nieuwe vrienden ter
introductie gratis de uitgave
‘60 jaar Pieter Vermeulen Museum’.

2.6 Toekomst en ambitie
In 2008 moest het Pieter Vermeulen
Museum een nieuwe start maken in
een tijdelijke locatie, de voormalige
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Jan Campertschool aan de
Driehuizerkerkweg, met de belofte
dat er snel een nieuw onderkomen
voor het museum gerealiseerd zou
worden. In 2015 maakten ongeveer
12000 personen gebruik van het
aanbod van het museum.
We kunnen vaststellen dat het
museum zeer succesvol opereert
binnen de mogelijkheden die de
tijdelijke locatie biedt.
Het Bestuur van de stichting
Pieter Vermeulen Museum was
enthousiast toen in maart 2015 de
gemeenteraad akkoord ging met het
voorstel van het College omtrent het
KIIC.
Later dat jaar vonden er
verschillende sessies plaats met de
gemeente Velsen en projectbureau
IMA. De stichting PVM heeft n.a.v.
deze bijeenkomsten verschillende
documenten geproduceerd
waaronder ‘Kernwaarden Pieter
Vermeulen Museum’ en later een

document waarin wordt beschreven
hoe deze kernwaarden ingepast
kunnen worden in het BRAK!
concept. Omdat er binnen het
concept geen ruimte leek voor de
ideeën en het gedachtengoed van
het PVM is het bestuur verheugd dat
zij op dit moment met de gemeente
in gesprek is over de invulling van
NME in het BRAK! concept. Daarbij
krijgt zij de kans om toe te lichten
hoe de collectie is opgebouwd en
wat het belang is van de museale
status.
De missie (op dit moment in de
tijdelijke situatie): Het PVM stelt
zich ten doel een representatieve
collectie, betrekking hebbend op de
natuur in het westelijk kustgebied,
duurzaam beschikbaar te hebben
ten dienste van informatie, educatie
en onderzoek.
De doelstellingen (op dit moment in
de tijdelijke situatie): Het vergroten
van de bewustwording van haar

doelgroepen over natuur, milieu,
landschap en de eigen invloed
hierop evenals het stimuleren
van natuur- en milieuvriendelijk
gedrag gericht op een duurzame
samenleving.
Het verzamelen en beheren van een
natuurhistorische collectie gericht
op het westelijk kustgebied.
De ambitie voor (in) de nieuwe
situatie:
• PVM/BRAK! blijft het
Natuurhistorisch Museum en
NME-centrum van de gemeente
Velsen.
• PVM/BRAK! groeit uit tot een
kennis- en informatiecentrum
voor het kustgebied.
• PVM/BRAK! breidt haar
doelgroepen uit.
• Innovatie van producten en
diensten.
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Het PVM is inmiddels gestart met
het ontwikkelen van een visie/beleid
voor de nieuwe situatie in het KIIC.
In dit gedeelte vindt u de visie
en het beleid in hoofdlijnen
voor het tijdelijke verblijf aan de
Driehuizerkerkweg te Driehuis.

3.1 Kerntaken en
verbetering bestaande
producten/diensten
De kerntaken van het PVM bestaan
momenteel uit:
• Het museum:
Hieronder vallen de vaste
tentoonstelling, tijdelijke
tentoonstellingen, jaarlijks
terugkerende evenementen en
activiteiten en het beheer van de
natuurhistorische collectie.
• NME voor onderwijs:
(lesprogramma’s, hier vallen o.a.
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de lesprogramma’s bij de
tentoonstelling, de leskisten en de
lesprojecten onder).
Het Pieter Vermeulen Museum
continueert de koers die ze de
afgelopen jaren heeft ingezet en
die gericht is op het, binnen de
mogelijkheden, verder kwalitatief
verbeteren van producten en
diensten. Zij doet dat door
het aanbieden, verbeteren,
vernieuwen en actualiseren van de
dienstverlening aan het onderwijs
en aan particulieren. De input wordt
hierbij gegeven door de afnemers,
de actualiteit (wat leeft in de
maatschappij/onderwerpen waarbij
in het belang van een duurzame
samenleving bewustwording
moet groeien) en de gemeente
Velsen (o.a. Visie op Velsen,
Milieubeleidsplan).

3.2 Uitbreiding
doelgroepen
In ons tijdelijk onderkomen hebben
wij in 2015 rond de 8200 bezoekers
mogen ontvangen. Een heel mooi
resultaat gezien de (tijdelijke)
locatie. We kunnen constateren dat
er binnen de gemeente en in de
regio veel behoefte aan NME is.
Door deelname aan diverse acties en
activiteiten, zoals de ‘Dag van het
Park’, ‘Nationale Museumweek’, de
‘PET-dagen’, de ‘Museumkidsweek’,
‘Dag van duurzaamheid’ maar vooral
ook door onze eigen veelzijdige
activiteiten, hebben wij een breed
publiek kunnen informeren over
onze diensten, de tijdelijke locatie
en de toekomst.
Het PVM vindt het belangrijk haar
doelgroepen te interesseren voor de
bestaande (verbeterde) producten
en diensten.

Nieuwe interessante doelgroepen
die het museum steeds vaker weet
te bereiken zijn:
• Volwassenen en ouderen, die
zoeken naar een leerzame en/of
interessante vrijetijdsbesteding.
In 2014 is de wandel/GPS-route
geïntroduceerd. Deze route is voor
een breed publiek toegankelijk
en met name interessant voor
volwassenen en middelbare
scholieren. In 2015 is de bekendheid
van de GPS-tocht vergroot.
In 2012 is in het museum een
tentoonstellings-gedeelte met
een stukje van de vaste collectie
geopend dat geschikt is voor
alle leeftijden. Ook zijn in 2012
diverse touchscreens in gebruik
genomen die het gebrek aan
tentoonstellingsruimte voor de
vaste collectie opvangen door
bezoekers op een andere manier
kennis te laten maken met de
collectie. Op deze manier heeft het
museum altijd een programma voor
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volwassenen met interesse in natuur
en milieu of op zoek naar een dagje
uit in de gemeente Velsen.
• Allochtonen, in het kader
van inburgeringcursussen. De
speurtochten die voor kinderen zijn
ontwikkeld en de tentoonstellingen
waar beleven en ontdekken met
verschillende zintuigen centraal
staan, lenen zich uitstekend voor
het kennismaken met en het verder
ontwikkelen van de Nederlandse
taal.
• Peuters, in het kader van voor- en
vroegschoolse educatie (VVE).
In 2015 hebben wederom
peutergroepen het museum bezocht.
De begeleiders (vrijwilligers) konden
met behulp van een aangepast
programma de peuters begeleiden.
De ervaringen waren zowel
voor de begeleiders als voor de
peutergroepen erg positief. Een

aantal peutergroepen plannen, door
de positieve ervaringen, nu jaarlijks
een bezoek aan het museum.
• Middelbare scholieren. Veel
bestaande programma’s zijn met een
kleine aanpassing zeer geschikt voor
middelbare scholieren. Regelmatig
zijn er scholen voor voortgezet
onderwijs die lesmateriaal van het
museum lenen.

3.3 Innovatie van
producten en diensten

3.4 Verbreding van het
financieel draagvlak

Naast verbetering van de bestaande
producten en diensten streven
we naar de ontwikkeling van
nieuwe producten en diensten.
In 2015 heeft het PVM een
serie duurzaamheidslessen met
praktijklessen voor basisschool de
Pionier ontwikkeld. Deze kant en
klare lessen kunnen nu ook door het
museum bij andere scholen worden
ingezet.
In 2016 zal, afhankelijk van de
actualiteiten en hetgeen speelt
binnen de gemeente, ook weer
ondersteuning geboden worden
bij projecten die een NME/
duurzaamheidskarakter hebben.
Nieuwe producten en diensten
die hieruit ontstaan kunnen
daarna makkelijk opnieuw of aan
een andere doelgroepen worden
aangeboden.

Het PVM ontvangt een
budgetsubsidie van de gemeente
Velsen. Om de ambities waar te
maken en de afhankelijkheid van
één subsidiegever te verminderen
is het museum altijd op zoek naar
extra financieringsmogelijkheden.
Dit doet zij op de volgende
manieren:
• Primair wordt het financieel
draagvlak vergroot door meer
bezoekers te trekken en daarmee
meer inkomsten uit entreegelden te
verkrijgen.
• In kaart brengen van alle
subsidiemogelijkheden (inclusief
voorwaarden) zodat snel getoetst
kan worden of een nieuw idee of
product voor subsidie in aanmerking
komt. Zodra meer zicht komt op het
‘nieuwe’ kustcentrum, de ligging, de
ambities, mogelijkheden en ruimte
kan het PVM grotere projecten
ontwikkelen die in aanmerking
komen voor subsidie.
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•Projectsubsidies verwerven in
samenwerking met strategische
partners. Incidenteel en vanuit
de subsidiegever kunnen ook
vrijwilligers meewerken. Ook hier
geldt dat voor dergelijke subsidies
makkelijker een plan met aanvraag
te maken is wanneer er meer
duidelijkheid is over de toekomst.
•Verwerving sponsorgelden en
legaten. Wederom geldt hier:
duidelijkheid over de toekomst biedt
meer mogelijkheden.

4.1 Collectie
De basis van de collectie wordt
gevormd door de verzameling van
Pieter Vermeulen, geschonken
aan de gemeente Velsen door
Frits Vermeulen. De collectie
werd aangevuld met meerdere
schenkingen, waaronder
verzamelingen schelpen van de
heren Groot en Both.
De collectie omvat ongeveer 10.500
objecten en nog eens duizenden
monsters verdeeld over 4.500
soorten. Ongeveer 98 % hiervan
is via automatische registratie
(Adlib) ontsloten. De belangrijkste
onderdelen van de collectie zijn
schelpen en opgezette vogels en
zoogdieren.
In 2015 zijn een aantal objecten
afgestoten maar er zijn ook objecten
aan de collectie toegevoegd. Het
gaat dan vooral om in de
omgeving gevonden, voorkomende
of verzamelde objecten waaronder
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opgezette vogels, schelpen en
schedels.
In 2013/2014 is de gehele
collectie ontsmet. Een ingrijpende
aangelegenheid waar het museum,
na lange tijd in een voor de
collectie minder geschikt pand
gehuisvest te zijn, niet onderuit
kwam. In 2014 is de preparateur
met de restauratie gestart van de
collectiestukken die mede door
de staat van het gebouw waren
aangetast. In 2014 is ook gestart
met de standplaatsregistratie van de
collectie.
Het museum werd in juni 2014
getroffen door een computercrash.
Al het beeldmateriaal dat het
museum in de loop der jaren had
verzameld, werd vernietigd net als
alle gegevens die al waren ingevoerd
t.b.v. de standplaatsregistratie.

Fotografie
In 2015 is het museum gestart met
het fotograferen van de collectie
door een professionele fotograaf.
Het fotograferen van de hele
collectie is te omvangrijk.
Er is een selectie gemaakt en in
2016 wordt verder gewerkt aan het
project. Op dit moment zijn er rond
800 beelden beschikbaar.

4.2 Ontheffing Flora- en
faunawet
Volgens de Flora- en faunawet is het
niet toegestaan om eiercollecties,
producten van beschermde
plantensoorten en producten
van beschermde diersoorten te
gebruiken (b.v. tentoon te stellen).
In 2014 is vanwege de museale en
educatieve functie voor het gebruik
ontheffing verleend aan het Pieter
Vermeulen Museum.

4.3 Officieel geregistreerd
museum
Het Pieter Vermeulen Museum was
één van de eerste musea die de
officiële museumstatus verdiende.
Aan het certificaat hecht het
museum veel waarde. Hierdoor
weet een ieder dat het museum
verantwoord met allerlei zaken,
zoals haar collectie, bezoekers,
vrijwilligers, werknemers, financiële
middelen, beleid enzovoorts
omgaat. Het museum wil een

officieel geregistreerd museum
blijven en hiervoor vond in 2012
herijking plaats. Onder de huidige
omstandigheden is het voldoen
aan de voorwaarden lastig maar
niet onmogelijk. De herijking
heeft een aantal aanbevelingen
opgeleverd. Met de uitvoering
van deze aanbevelingen is het
museum in 2013 gestart. Zo
heeft er een grote collectieontsmetting plaatsgevonden en
is een begin gemaakt met de
standplaatsregistratie voor de
gehele collectie. Inmiddels heeft
de commissie in 2014 geoordeeld
dat het Pieter Vermeulen Museum
heeft aangetoond de museale
taken nog steeds op verantwoorde
wijze te vervullen en daarom is de
museumregistratie verlengd.
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4.4 Tijdelijke tentoonstellingen
Het museum werkt met tijdelijke
tentoonstellingen volgens het
volgende principe:
De basistentoonstelling wordt
gehuurd of is een eigen productie
waarna het museum de tentoonstelling verder aankleedt. Bij de
tentoonstelling ontwikkelt het
museum altijd een lesprogramma en
een lespakket. Het lesprogramma en
het lespakket worden aangeboden
aan iedereen die een groepsbezoek
bij het museum boekt. Tijdens een
tentoonstellingsbezoek worden de
groepen door één van de vrijwilligers
begeleid bij het lesprogramma. Het
lespakket bevat lessen en lessuggesties, die gebruikt kunnen
worden na of voorafgaand aan het
tentoonstellingsbezoek.
Uitgangspunt van een museum/
tentoonstellingsbezoek is dat de

bezoeker zich amuseert en kennis opdoet over het aangeboden
onderwerp. Verrijkt met kennis over
natuur en/of milieu zal de bezoeker
het museum verlaten en dat kan
het begin zijn van een vorm van
gedragsverandering en/of bewustwording. Het mag duidelijk zijn dat
de hoeveelheid opgedane kennis per
individu verschilt.
Om het plezier van een tentoonstellingsbezoek te vergroten, maar
ook om de kans dat de opgedane
kennis en informatie beklijft, zal
de tentoonstelling een doe- en/
of ontdekkarakter hebben. Verder
zorgt het museum om diezelfde
reden altijd voor een speurtocht,
een rondleiding met vragen, bij de
tentoonstelling.
In 2015 bood het museum vier
tijdelijke tentoonstellingen te
weten: ‘Bosranden’, ‘Woning
gezocht’, ‘Toverbos’ en ‘Kerstgroen’.

Bosranden
Met de boswachter op stap werd van
alles ontdekt over bomen, vogels,
insecten en bosdieren die je in deze
omgeving aan de rand van het bos
tegen kunt komen.
Woning gezocht
In de lente werd de tentoonstelling
‘Woning gezocht!’ geopend. In de
tentoonstelling maakten bezoekers
kennis met de gevarieerde, slimme
en verrassende woonvormen van de
dieren in ons land.
Toverbos
Met de start van het nieuwe
schooljaar werd de tentoonstelling
‘Toverbos’ door twee Velsense
kleuterklassen geopend. In deze
tentoonstelling konden kinderen
met hun toverstafje dieren laten
vertellen over zichzelf.
Kerstgroen
Deze tentoonstelling over het
gebruik en de geschiedenis
van zeer uiteen-

lopende planten en bomen bij de
december/winterfeesten, werd
in december en januari naast de
andere tijdelijke tentoonstelling
geëxposeerd.
Evaluatie
Iedere (school)groep die het
museum bezoekt ontvangt na het
bezoek een enquêteformulier om
het bezoek te evalueren. Voor het
museum een instrument om kritisch
naar zichzelf te blijven kijken en
een middel om te kunnen inspelen
op de wensen van haar bezoekers.
Wij ontvingen in 2015 ruim 25%
van de evaluatie-formulieren retour.
De uitslagen van de enquêtes
worden per tentoonstelling verwerkt
in evaluatiedocumenten. De
documenten worden door het team
besproken. Zo nodig wordt er direct
op een enquête gereageerd.
In 2015 werden de
tentoonstellingen in alle enquêtes
met goed of heel goed beoordeeld.
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Het overgrote deel van de groepen
stelt prijs op het bijgeleverde
lesmateriaal en gebruikt dit ook
voorafgaand aan een bezoek.
Groepen van buiten de regio die
het museum bezoeken maken soms
geen gebruik van het materiaal.
Het bezoek aan het museum
wordt dan als uitje gezien en
minder als leermoment. De prijs/
kwaliteit verhouding wordt als
goed beoordeeld. De begeleiding
vanuit het museum wordt een
enkele keer als voldoende, maar
voornamelijk als goed of zeer
goed beoordeeld. Het werken met
aparte opdrachtenkaarten voor de
groepen die nog niet kunnen lezen
werd in 2015 geïntroduceerd. Het
werd als een prettige aanvulling
op het bezoek gezien zowel door
schoolgroepen als door particuliere
bezoekers. Suggesties uit de
evaluatieformulieren worden ter
harte genomen en indien mogelijk
toegepast. We ontvingen dit

jaar veel positieve reacties: ‘Wat
een leuke kennismaking met de
natuur, wat ontzettend leerzaam,
uitdagend voor kinderen en wat was
de betrokkenheid van de kinderen
groot!’
Evaluatie van de tentoonstelling
vindt ook plaats door het bespreken
van reacties van de individuele
bezoekers en groepsbezoekers,
door onze schoolbegeleiders en
baliemedewerkers. Een aantal
onderdelen uit de speurtocht en het
schoolprogramma zijn gedurende de
tentoonstelling aangepast.
Het bleek nogal eens voor te komen
dat de collega die het bezoek had
geboekt, de lessuggesties niet
had doorgestuurd naar de andere
leerkrachten. In het vervolg zullen
wij bij boekingen vragen naar de
mailadressen van alle groepsleiders/
leerkrachten die het museum
bezoeken.

4.5 Vaste Tentoonstelling
In 2012 werd, in het kader van
het 60 jarig bestaan, een kleine
tentoonstelling met objecten uit
de vaste collectie, geïntroduceerd
en in de tentoonstellingsruimte
geintegreerd. Het museum is erg
blij dat zij op deze manier ondanks
de beperkte ruimte toch een deel
van de collectie aan het publiek
kan aanbieden. In deze vaste
tentoonstelling staan een aantal
pronkstukken en curiositeiten uit de
collectie centraal. Het decor voor
deze tentoonstelling bestaat uit
het klasje van de onderwijzer Pieter
Vermeulen, die ten tijde van het
graven van het kanaal lesgaf aan de
kinderen van de eerste bewoners
van IJmuiden, en een bruinviswand.
Bij de vaste tentoonstelling is
ook een speurtocht, een korte
rondleiding met vragen, ontwikkeld.
In het jubileumjaar heeft het
museum door sponsorbijdragen vier
touchscreens in gebruik kunnen
nemen. Via deze touchscreens

kan de collectie en andere
informatie over het museum
of de onderwerpen van de
tentoonstellingen aan het publiek
op een gevarieerde wijze worden
aangeboden. De informatie die
de touchscreens bieden, wordt
aangepast aan de expositie of
actualiteit.

4.6 Overige activiteiten
van het museum
Behalve de tijdelijke
tentoonstellingen, de vaste
tentoonstelling en de touchscreens
had het museum in 2015 nog tal
van andere activiteiten te bieden.
Een greep daaruit:
Knutselactiviteiten
In 2015 zijn er veel knutselworkshops georganiseerd in het
Pieter Vermeulen Museum. De
uiteenlopende knutselactiviteiten
worden aangeboden om
verschillende redenen.
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Eén van de redenen is natuurlijk dat
kinderen het bijzonder leuk vinden
om zelf iets te maken en helemaal
om het gemaakte mee naar huis te
nemen. Een verwerkingsactiviteit
na het bezoek aan de informatieve/
educative tentoonstelling, waarbij
kinderen zelf iets maken, leidt
tot verdieping van de opgedane
kennis. Kennis over bepaalde
onderwerpen rond natuur en milieu
wordt dus, door deelname aan b.v.
een knutsel-workshop, vergroot.
Door het aanbieden van standaard
twee knutselactiviteiten bij iedere
tentoonstelling, heeft de bezoeker
een bredere keuze bij een bezoek
aan het museum.
Pet dagen
Tijdens het Promotie Evenement
Techniek bood het PVM een
minicursus ‘stroom’ aan. Het
evenement trok zo’n 2000 bezoekers
en er was voor 300 leerlingen uit
groep 8 ruimte om een workshop bij

het PVM te volgen. Deelnemers aan
de workshops mochten het door hen
gemaakte astroïde ledlampje met
glasvezels mee naar huis nemen.
Stranddagen
In samenwerking met de gemeente
Velsen werd een aantal dagen
georganiseerd voor het basisonderwijs, waarbij steeds een
andere groep kennismaakte met zee
en strand. Het PVM verzorgde het
gedeelte voorlichting en milieueducatie over zee en strand, o.a.
met opdrachten uit de strandkar van
het PVM. De strandkar is een
verrijdbaar activiteitencentrum
waarmee kinderen van alles
kunnen ontdekken over zon, zee,
zand, water en wind en de dieren die
het strand en de zee bevolken.
De herziene kustvisie Velsen voorziet
in een toekomstig Kust Informatie
en Innovatie Centrum aan de
Kennemerboulevard.

Deze educatie ochtenden zijn een
voorproefje van wat er mogelijk is
aan activiteiten en samenwerking.
Dag van de Duurzaamheid
De gemeente Velsen wilde in 2015
graag aandacht besteden aan de
Dag van de Duurzaamheid en het
PVM nam zitting in de werkgroep die
de organisatie op zich nam.
Er werd een duurzaamheidsmarkt
georganiseerd waarbij het PVM een
workshop organiseerde voor
kinderen: zonnebloemen laten
draaien op zonne-energie. Het PVM
gaf op de markt ook voorlichting
over duurzaamheid en afval. Eerder
die dag liet het PVM 2 groepen 7 van
de Rozenbeek de duurzaamheid van
Kinderboerderij Velserbeek scannen.
De uitkomsten van de scans werden
tijdens de markt door leerlingen
aangeboden aan de wethouder.
Het PVM zorgde dat er tijdens de
duurzaamheidsmarkt 120
basisschoolleerlingen kwamen

touwtje springen: ze werden zich
er op deze manier van bewust dat 5
minuten eigenlijk best lang is en dat
je dus wel wat korter kunt douchen
om zo water te besparen.
Museumweek
In 2015 werd in plaats van het 34ste
Museumweekend, voor het eerst
de Museumweek georganiseerd.
Uiteraard deed het PVM mee.
Een schoolklas kreeg deze week
de mogelijkheid om, na een
indrukwekkend verhaal van Cees
Verkerke over dieren in je eigen
tuin, nestmateriaal voor de vogels
in de eigen tuin of het balkon
te maken. Onder leiding van
muzikant/natuurjournalist Bert
van Baar werden er dierenliederen
gecomponeerd en op cd gezet door
2 schoolklassen.
Tijdens de museumweek was de
opgezette Griel ‘het pronkstuk’ van
het PVM. Kinderen konden zelf een
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collectiestuk maken en preparateur
Ron Philippo gaf een demonstratie
van het preparateursambacht. Het
was een drukke, succesvolle week.
Romeinen jaar
In de gemeente Velsen stond 2015
in het teken van de Romeinen:
het was 2000 jaar geleden dat de
Romeinen bij Velsen gelegerd waren.
Het PVM heeft al een succesvolle
leskist Malorix, over de Romeinen
in het leskisten-aanbod. Maar
speciaal voor het Romeinen jaar
werden er workshops voor diverse
schoolklassen georganiseerd om
kinderen op originele wijze kennis
te laten maken met de Romeinen.
De workshop was erg succesvol en
is zelfs door groepen buiten Velsen
gevolgd. Alle basisschoolleerlingen
uit Driehuis hebben tijdens het
dorpsfeest (dat ook in het teken van
de Romeinen stond) de Romeinenworkshop van het PVM gevolgd in
het museum of in de klas.

Museumkidsweek
De museumvereniging heeft een
speciale Museumkids-afdeling.
Zij willen het museumbezoek onder
kinderen vergroten en aantrekkelijker maken door in bepaalde weken
van het jaar landelijk extra aandacht te geven aan de Museumkids
met leuke acties en prijsvragen.
Het PVM deed in oktober mee aan
de ‘Rabokidsweek’ en trok hiermee
1000 bezoekers naar het museum!
Extra activiteiten in het museum
Passend bij het seizoen of de
tentoonstelling worden regelmatig
in schoolvakanties, maar ook
daarbuiten, extra activiteiten
georganiseerd in het museum. In
2015 organiseerde het museum o.a.
workshops braakballen pluizen,
zomerknutsels maken, muisjes
en egels maken (met natuurlijke
materialen), insectenhotels maken,
herten maken, vogelvoederkettingen

maken en nog veel meer. Rond 1200
personen namen deel aan deze
‘extra’ activiteiten.
Duurzaamheidslessen
Vanaf het najaar 2015 biedt het
museum duurzaamheidslessen
aan toegespitst op het onderwerp
dat de (basis)school graag extra
wil belichten. In 2015 maakten
ongeveer 250 Velsense kinderen op
deze manier kennis met het begrip
duurzaamheid. De lessen bevatten
veel proefjes en opdrachten zodat
de kinderen letterlijk ervaren hoe
duurzaamheid kan worden uitgelegd
en hoe de samenleving en hoe je
zelf duurzaamheid in de praktijk kan
brengen.
Adopteer een kerstboom
Het PVM was dit jaar voor het
eerst uitgiftepunt voor de
adoptiekerstboom, het duurzame
alternatief voor wegwerpboom.
Bijna alle kerstbomen werden
geadopteerd en werden na de

feestdagen weer ingeleverd zodat
zij opnieuw de grond in konden op
de biologische kwekerij, om volgend
jaar weer een beetje groter, de
kerstdagen bij hun adoptiefamilie
door te brengen.
Dankzij medewerking van café
Middeloo, waar de bomen tijdelijk
werden ondergebracht, kon het PVM
meedoen als uitgiftepunt.
Alle adoptanten konden bij het
afhalen of terugbrengen van de
kerstboom de tentoonstelling
‘Kerstgroen’ bekijken.
Diverse lezingen
In 2011 is het museum, op initiatief
van de Stichting Vrienden, gestart
met het organiseren van lezingen
voor haar donateurs en andere
belangstellenden. In 2015 werden er
lezingen gegeven door Hans Schut
‘Onze Bomen’ en door Cees Verkerke
‘Dieren in onze tuin’.
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Verhuur en cursusruimte
Het museum verhuurt,
tegen gereduceerde tarieven
collectiestukken maar ook
andere materialen zoals oude
tentoonstellingsonderdelen en
informatieborden aan verschillende
instellingen die met deze materialen
kunnen exposeren en/of voorlichten
over natuur en/of milieu.
Er worden regelmatig exposities
in scholen, verpleeghuizen,
bibliotheken en natuurinstellingen
ingericht met materiaal van het PVM.
In 2015 werden in het museum
diverse cursussen vanuit
andere organisaties gegeven.
Het vogelhospitaal vergaderde
regelmatig in het museum.
Museum op locatie
Bij diverse evenementen was
het PVM aanwezig en bood daar,
aansluitend bij het thema,
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activiteiten en informatie aan. Zo
was het museum in 2015 o.a. bij het
‘Havenfestival’ en de ‘Dag van het
Park’.
Natuurpad
In het nabijgelegen park
Schoonenberg heeft het museum
een leuk maar ook leerzaam
natuurpad ontwikkeld en
uitgezet. Gewapend met een
tas vol materialen (verrekijkers,
zoekkaarten etc.) kan een
speurtocht rond de vijver worden
gemaakt om de natuur in de
omgeving van het museum beter te
leren kennen.
GPS-tocht
In 2014 werd de GPS-bomenroute
gelanceerd. Een 3 km lange
wandeling die de deelnemers de
variëteit aan bomen in en nabij
de Velsense landgoederen doet
ontdekken. Wandelaars maken
kennis met 22 verschillende bomen

en de Keltische bomenhoroscoop.
Wie de route loopt, krijgt niet alleen
inzicht in de feitelijke kenmerken en
eigenschappen van de bomen maar
ook in zijn eigen bomenhoroscoop.
Dit laatste element is toegevoegd
om de route ook aantrekkelijk en
uitdagend voor jongeren te maken.
Verder wordt er stilgestaan bij
tradities, mythes en het gebruik van
de bomen in verschillende culturen.
Deelnemers van de GPS-tocht zijn
allemaal zeer enthousiast over de
route en de bijgeleverde brochure.
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4.7 NME/Leskisten
NME-overleg
In 2015 nam het museum regelmatig
deel aan bijeenkomsten van de
gezamenlijke NME-centra IJmond
en Zuid-Kennemerland. Met de
deelnemende organisaties wordt
de website www.nmewijzer.nl
beheerd met het actuele aanbod
aan leskisten en activiteiten. Via
deze website dienen de leskisten te
worden gereserveerd. De producten
van de NMEwijzer worden ook
getoond op groengelinkt.nl. De
ervaring is dat de meeste boekingen
via de NMEwijzer.nl worden gedaan.
De gezamenlijke centra geven
een aantal malen per jaar een
nieuwsbrief uit om basisscholen
te informeren over actuele zaken/
activiteiten van de verschillende
organisaties.

Leskisten PVM
In 2015 is het gebruik van de
leskisten gelijk gebleven. Het aantal
leerlingen dat met lessen van het
PVM op locatie hebben gewerkt, is
gestegen. Dit is o.a. toe te schrijven
aan het Romeinen jaar (er is veel
met de leskist Malorix gewerkt) en
aan de duurzaamheidslessen die
extra werden aangeboden.
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om leskisten,
lesmateriaal en lesprojecten te lenen
door scholen en andere instanties in
Velsen en omliggende gemeenten.
Uiteraard vormde net als vorig
jaar de ligging van de tijdelijke
locatie voor een aantal leerkrachten
een belemmering. Er is geen
parkeergelegenheid voor het gebouw
en de meeste leskisten bestaan uit
meerdere vaak behoorlijke zware
dozen. De laatste jaren merken wij
ook dat het voor leerkrachten steeds
moeilijker wordt om in het volle
jaarprogramma verbredende/

extra lessen toe te voegen, terwijl
de onderwerpen van de leskisten
maatschappelijk gezien juist in
de belangstelling staan. Het PVM
probeert de kisten/lessen daarom
zo compleet mogelijk aan te bieden
waardoor er nauwelijks iets extra’s
van de leerkracht wordt verwacht.
Sinds de leskisten via de
NME- wijzer op het internet te
boeken zijn en niet meer worden
aangeboden middels een folder,
werd een terugloop van de
uitleen waargenomen. In 2008
werd daarom gestart met het
vermelden van de leskisten in de
folder van het PVM. Daarbij worden
(verschillende) leskisten actiever
gepromoot. Bijvoorbeeld door in
de NME-nieuwsbrief en in de eigen
nieuwsbrief een kist centraal te
stellen. Sindsdien is de uitleen
van leskisten stabiel. De komende
jaren blijft het museum de leskisten
actief onder de aandacht brengen
bij scholen en organisaties. Het
museum blijft daarom

inventariseren hoe scholen/
organisaties het best benaderd
kunnen worden.
In 2014 heeft PABO studente
Winnie Hartman geïnventariseerd
welke lesmethodes de verschillende
basisscholen in Velsen gebruiken
en vervolgens heeft zij uitgezocht
welke leskisten/projecten van het
PVM bij welke lessen inpasbaar
zijn. Het PVM hoopt na deze
inventarisatie de scholen nog
meer ‘op maat’ haar lesmateriaal,
leskisten en lesprojecten aan te
bieden.
De afgelopen jaren is er opvallend
meer interesse in leskisten en
lesprojecten vanuit naschoolse
opvang en er wordt ook meer
interesse getoond vanuit het
middelbaar onderwijs.
De leskisten en lesprojecten die
worden uitgeleend, zijn altijd
voorzien van een evaluatieformulier
die de huurder na het gebruik kan
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invullen. De evaluatieformulieren
worden bij ontvangst
gedocumenteerd om door het team
per periode besproken te worden.
De conclusies en trends worden
meegenomen in het te voeren
beleid. Indien noodzakelijk wordt
er direct actie ondernomen op een
evaluatieformulier.
Leerlijn Erfgoededucatie Velsen
In 2011 is het Pieter Vermeulen
Museum gevraagd om met diverse
scholen en erfgoedinstellingen
binnen de gemeente Velsen deel te
nemen aan het opzetten van een
plan voor een doorgaande leerlijn
voor cultuureducatie in de gemeente
Velsen. Dit plan is opgenomen
in het cultuurbeleidsplan van de
deelnemende scholen. Gedurende
de 8 schooljaren maken leerlingen
met behulp van diverse thematische
leskisten en een bijbehorend bezoek
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aan een culturele instelling kennis
met de verschillende culturele
instellingen in de gemeente Velsen.
Het Pieter Vermeulen Museum
heeft in 2012 hard gewerkt aan
dit project zodat het begin 2013
van start kon gaan. Maar liefst 20
groepen 4 hebben in 2015 met de
leskist ‘Bijzondere Vondsten’ van het
museum gewerkt en aansluitend het
museum bezocht voor een workshop
en een rondleiding.
Goed voorbeeld
Het lesprogramma ‘Bijzondere
Vondsten’ van het PVM werd
ingediend voor de
‘Museumeducatieprijs 2015’. Het
programma ‘Bijzondere vondsten’
is als goed voorbeeld opgenomen
in het advies van de Taskforce
Museumeducatie. Zij publiceert de
goede voorbeelden waarin samenwerking tussen musea en scholen
in het primair onderwijs centraal
staan.
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Deelname leskisten/projecten
In 2015 is er met 97 groepen,
door zo’n 2900 leerlingen/
deelnemers van de volgende
leskisten/lesprojecten gebruik
gemaakt:
Natuurpad
Strandkar				
Steengoed				
Jop vindt een veer
Kluts			
Bijen
Papier 					
Voel maar
Dierenhuiden domino			
Wecycle leskoffer
Pieter de Pier				
Spoorzoeken
Slootjeskoffer				
Bijzondere vondsten
Windekind
Kaas en boter maken
Zaaigoed
Wateronderzoek
Uilen
			

Van graan tot brood
Vlinders in hun omgeving
Vlinders voor kleuters
Vlinders in de klas			
Zeerover Faldido
Kleur kijken			
Malorix
Poldermysterie				
Energie natuurlijk duurzaam
Strandproject flessenpost
Fossielen
Voor BSO/NSO groepen is het
lastiger om aantallen deelnemers
door te geven. Het bovengenoemde
aantal deelnemers zal in de
werkelijkheid hoger liggen dan 2900.
De NSO/BSO instellingen maken
met verschillende groepen van
de opvang gebruik van de kisten/
projecten. Naast het gebruik van de
leskisten en lesprojecten werden er
ook veel losse materialen gehuurd
zoals: skelet, torso, schepnetjes,
loeppotjes, grondboren, windmeters
en visnetten.

4.8 Stages
In 2015 bood het Pieter Vermeulen
Museum verschillende studenten
en leerlingen een stageplaats. Dit
waren maatschappelijke stages en
snuffelstages.

4.9 Bereik
Museumbezoeken
In 2015 hebben ongeveer 8200
bezoekers het museum bezocht.
Ongeveer de helft van deze
bezoeken vond in groepsverband
plaats. Er werden 105
groepsbezoeken geregistreerd
waarvan 8 peutergroepen, 26
kinderdagverblijven BSO/NSO
groepen, 68 basisschoolgroepen,
3 groepen verpleeghuisbewoners.
Naast de groepsbezoeken werden
er een 20-tal kinderfeestjes in het
museum gegeven.
Meer dan 1200 personen namen
deel aan de extra activiteiten die
het museum organiseerde.
Ruim 2900 personen (vooral

leerlingen van de basisschoolleeftijd) vergrootten buiten het museum
via lesmateriaal/leskisten/lesprojecten van het museum hun kennis over
onderwerpen betrekking hebbende
op natuur en/of milieu.
Dit is nog los van de deelnemers
aan activiteiten bij de ‘Dag van het
Park’, ’Dag van Duurzaamheid’,
‘Havenfestival’ etc.
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Tot ziens!

