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1 Algemene gegevens 

Adres Horizon Educatief vzw 
Fortstraat 128 bus 2 
8400 Oostende 

Telefoon 059 32 21 83 
E-mailadres               info@horizoneducatief.be 
Website www.horizoneducatief.be 
Rechtsvorm Vereniging zonder winstuitkering 

Niet btw-plichtig 
Opgericht op 19 december 1995 

IBAN-nummer    BE68 7360 7660 7634 
Ondernemingsnummer 0457.440.716 

2 Missie 

“Iedereen zot van de zee” 

Horizon Educatief begeestert mensen om de veelzijdigheid van onze kust te ontdekken en 
te waarderen. Horizon Educatief werkt rond de pijlers natuur/milieu en kusterfgoed. De 
activiteiten van deze educatieve werking leggen linken met duurzaamheid en solidariteit 
in een zo breed mogelijke context. Creativiteit en ervaringsgericht werken staan centraal in 
het aanbod van begeleide ateliers, vorming en pakketten op maat. Horizon Educatief richt 
zich in eerste instantie tot het onderwijs, maar werkt ook op maat voor andere doelgroepen. 

3 Visie 

Horizon Educatief wil iedereen zot maken van de zee. 
De zeeën en oceanen zijn belangrijk voor het leven op 
aarde. Door activiteiten, dikwijls met een hoek af, aan 
te bieden, willen we de passie en de liefde voor de zee 
meegeven zodat de mensen de zee respecteren, 
waarderen en beschermen. We willen dat mensen 
duurzaam omgaan met onze planeet en de rol van de 
zee erkennen.  

Het grootste aanbod is weggelegd voor het onderwijs. 
We hebben ervaringsgerichte en speelse sessies voor 
peuters, kleuters, kinderen uit de lagere school en 
scholieren uit het secundair. De thema’s waarrond we 
werken hebben altijd een link met de zee: 
klimaatverandering, ecologie, biodiversiteit, visserij, 

mailto:info@horizoneducatief.be
http://www.horizoneducatief.be/
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maritieme vaardigheden, kusterfgoed,… Werkvormen zoals ervaringsgericht, zintuiglijk en 
onderzoekend leren, STEM maar ook creatieve werkvormen hebben een plaats in ons 
aanbod. Het onderwijs neemt de belangrijkste poot van onze werking in en daar zullen we 
blijven op inzetten. We werken er aan om alle sessies up-to-date te houden en aan te 
passen aan de onderwijsvernieuweing zodat alles voldoet aan de eindtermen.  

Ook gezinnen en families willen we de liefde en de passie voor de zee meegeven. De zee 
beleven vinden we ontzettend belangrijk. Daarom zijn we ook gestart met het organiseren 
van kampen voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Spelenderwijs leren de kinderen meer bij over 
de zee en het kustmilieu. De uitbouw van activiteiten voor kinderen en gezinnen  

Duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. We streven naar een leefbare planeet voor 
iedereen. Daarom helpen we mee bij het realiseren van de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s). Van de 17 verschillende SDG’s focussen wij vooral op de volgende 
SDG’s: SDG 6, SDG 7, SDG 13 en SDG 14 die een link hebben met water en het klimaat. Het 
decennium van de oceaan (2021 tot 2030) is een extra factor om mee te helpen bouwen 
aan duurzame en veerkrachtige oceanen en de SDG’s extra in de verf te zetten.  

     

4 Bestuur en tewerkstelling 

De raad van bestuur is in 2022 samengesteld uit volgende leden: 

• Hilde Veulemans, voorzitter 
• Dominiek Dolphen, secretaris 
• Luc Belpaeme, penningmeester 
• Fernand Willaert, bestuurslid 
• Johan David, bestuurslid 
• Katia Van Cauwenberghe, bestuurslid 
• Pol De Grave, bestuurslid 
• Jet Muermans, bestuurslid 
• Patrick Comyn, bestuurslid  
• Jacky Dereu, bestuurslid 

Volgende personen waren in dienst bij Horizon Educatief in 2022: 

• Ruth Teerlynck, coördinator (1/01 tem 31/12) 
• Gillian Lowyck, administratief medewerker (10/01 tem 28/04) 
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• Jan Bouwens, educatief medewerker (1/07 tem 31/12) 
• Anja Van Ghelewe, administratief medewerker (1/08 tem 2/10) 
• Bart Vandervorst, administratief medewerker (1/12 tem 31/12) 

Naast het personeel en de raad van bestuur kan Horizon Educatief rekenen op 45 vrijwilligers 
die de werking mee ondersteunen. Zij staan in voor de begeleiding van (klas)groepen, doen 
het onthaal en voeren logistieke taken uit. Zonder deze vrijwilligers is de werking van Horizon 
Educatief niet mogelijk.  

 

5 Educatief aanbod 

5.1 Onderwijs 
Permanent aanbod 

Voor het onderwijs hebben we een vast aanbod. Dit aanbod is het hele jaar door 
beschikbaar en kan door klassen geboekt worden die op zeeklassen of op uitstap gaan. Ook 
lokale scholen maken dankbaar gebruik van het aanbod. Het aanbod kan onderverdeeld 
worden in 3 grote thema’s: natuur/milieu, kusterfgoed en het nautische/maritieme. Meer 
dan de helft van het aanbod bevindt zich in de thematiek natuur/milieu. Zowel het 
kleuteronderwijs, als de lagere en secundaire school kunnen activiteiten bij ons boeken. Een 
activiteit duurt standaard 2 uur en wordt begeleid door een animator. Daarnaast zijn er ook 
enkele koffers die uitgeleend worden. De leerkracht kan dan zelf de activiteit begeleiden. We 
bieden alle sessies in het Nederlands aan. Een aantal sessies kunnen ook in het Frans 
begeleid worden. In totaal zijn er 35 verschillende sessies in ons aanbod.  

De impact van de corona-pandemie viel veel lichter uit dan in de zware jaren 2020 en 2021. 
De situatie was nog niet genormaliseerd, want we kregen toch te maken met 118 annulaties 
van sessies die al geboekt stonden. Maar toch kunnen we spreken van een gestabiliseerd 
jaar waarin we uiterst goeie cijfers behaalden. We deden het in 2022 zelfs beter dan in het 
topjaar 2018. Wat onze activiteiten uit het permanent aanbod betreft, deden we het sinds 
2008 nooit beter. Dit mag een bewonderenswaardige prestatie genoemd worden, 
aangezien we sinds corona op minder vrijwilligers kunnen rekenen of op vrijwilligers die er 
wel nog zijn maar het een stukje rustiger aan doen. Daarnaast hadden we 5 maanden lang 
geen administratief medewerker en 6 maanden lang geen educatief medewerker. Ondanks 
dit personeelstekort sloegen we er toch in om zo’n mooi resultaat neer te zetten. Dit dankzij 
de vele vrijwilligers die bijsprongen wanneer ze konden en de nodige stress bij de 
coördinator. 
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Aantal sessies uit het open aanbod per jaar 

 

Als we kijken welke sessies het meest succesvol zijn. Dan merken we dat het een mooie mix 
is van NME-, erfgoed, creatieve en STEM-sessies. De absolute topsessie is het krabben 
vangen (1e plaats – 128 keer). Deze sessie is geschikt voor zowel het lager als het middelbaar 
onderwijs. Het is een uitdagende sessie waarin je op een leuke manier veel te weten komt 
over krabben en hun omgeving. Bovendien zit er wat durf en praktisch werk in, waardoor 
elke deelnemer er iets in vindt. Bij de jongere leeftijden blijft Willem de Zeerover een voltreffer 
(2e plaats – 84 keer), ook al bestaat die sessie al meer dan 25 jaar. Het strandjutten (3e 
plaats – 63 keer) is dan weer een interessante activiteit voor kinderen vanaf het derde 
leerjaar. Op een verhalende manier komen de leerlingen in contact met de verschillende 
aanspoelsels waardoor ze ook de biodiversiteit van de Noordzee leren kennen door 
bijvoorbeeld schelpen te determineren.  De erfgoedsessies op domein Raversyde (4e plaats 
- 57 keer), in het Fort Napoleon (5e plaats – 55 keer) en ook op de Mercator (11e plaats – 39 
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Aantal sessies per jaar (open aanbod) 

  2022 2021 2020 2019 2018 
Januari 1 2 6 8 28 
Februari 25 0 53 71 23 
Maart 127 11 51 70 164 

April 133 29 0 120 123 

Mei 239 32 0 177 229 

Juni 216 156 0 174 176 

Juli 38 20 7 19 11 

Augustus 33 27 11 16 9 

September 135 156 103 96 89 

Oktober 131 127 123 116 137 

November 23 28 0 44 34 

December 4 1 0 2 5 

Totaal  1.105 589 354 913 1.028 
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keer in 2022) doen het erg goed. Creatieve sessies zoals Vliegerfeest (7e plaats – 47 keer) en 
Windpainting (8ste plaats – 47 keer) blijken ook nog steeds populair te zijn.  

Als we onderaan de ladder kijken dan zien we dat een aantal nieuwe sessies nog niet erg 
bekend zijn en daardoor nog niet veel aangevraagd zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ‘De 
Geheimen van de Zeeplaneet’. Maar ook sessies die al lang in het aanbod zitten, zijn niet 
succesvol (meer). ‘Kleuren van de zee’, ‘Flar- en florapad’ of ‘Koning wind’ worden amper 
aangevraagd. De vraag stelt zich hier of we deze in de huidige vorm in het aanbod dienen 
te houden of als we ze moeten vervangen door nieuwe sessies. Er zitten heel veel goede en 
waardevolle elementen in deze sessies, maar ze worden waarschijnlijk toch als oubollig 
gepercipieerd. Nochtans zit ‘Willem de zeerover’ al sinds jaar en dag in ons aanbod en die 
blijft een enorm succes hebben. Een piraat spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding dan 
de minder zeggende personages ‘Flar en Flora’.  

De Franstalige sessies deden het eveneens niet bijster goed in 2022. Enerzijds waren de 
groepen uit Wallonië nog terughoudend om opnieuw op zeeklassen te gaan. Anderzijds 
moeten we soms groepen weigeren omdat we niet voldoende animatoren hebben die 
bereid zijn om in het Fran  s sessies te begeleiden.   

 Naam sessie Aantal 

1 Krabben vangen 128 
2 Willem de Zeerover 84 
3 Simon de Strandjutter 63 
4 Blik op WOII 57 
5 Beleefde stenen (Fort Napoleon) 55 
6 Project Zeewind 51 
7 Vliegerfeest 47 
8 Windpainting 47 
9 Aquadrones DIY 41 
10 Speelduinen 41 
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Naam sessie Aantal 

Krabben vangen 128 

Willem de Zeerover 84 

Simon de Strandjutter 63 

Blik op WOII / Een open venster op de wereld 57 

Fort Napoleon 55 

Project Zeewind 51 

Vliegerfeest 47 

Windpainting 47 

Aquadrones DIY 41 

Speelduinen 41 

Een boeiend klasspel 39 

Ik word zeeman op de Mercator 39 

Buiten Westen 32 

Tuur de Garnaal 32 

De Zeekoffer van Faldido 31 

Boter bij de Vis 26 

De haven binnenstebuiten 25 

Veilig aan Zee 25 

Pierrec Pirate / Woeste Willem FR  23 

Bordje Zeewier 20 

James & Co 20 

Onder de spiegel van de Spuikom 19 

Tour d'Horizon 17 

t Zeehuis 16 

Le coffre de faldido (FR) 13 

Attraper des crabes (FR) 13 

Zee-in-zicht 11 

Garnaalkruien (teambuilding) 11 

Zand, zee, zon 10 

De kleuren van de zee 9 

Walraversyde / Anno1465 9 

Boreas / Koning Wind 7 

Fort Napoleon FR 7 
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Projecten 

Natuurjongeren Oostende 

Vier Oostendse Natuurverenigingen 
(Natuurpunt Middenkust, VOC, MEC en Horizon 
Educatief vzw) sloegen de handen in elkaar om 
een werkgroep op te richten met als doel jonge 
kinderen natuurbeleving en –exploratie aan te 
bieden in hun vrije tijd. Zo kunnen zij op jonge 
leeftijd al kennis maken met de natuur aan onze 
kust. Elke vereniging organiseert enkele 
activiteiten voor een vaste groep leden van 8 tot 
12 jaar.  

Horizon Educatief staat in voor het algemeen beheer en de coördinatie van de werkgroep. 
De projectsubsidie aan de stad Oostende wordt door ons aangevraagd en Horizon Educatief 
verzorgt alle administratie die hiermee gepaard gaat. Door de coronacrisis konden niet alle 
geplande activiteiten doorgaan.  

 

Flar- en florapad 5 

De Geheimen van de Zeeplaneet 5 

WO I aan de kust 5 

Zee- en Kustverkenner 5 

Duinen proeven (teambuilding) 4 

Windpainting FR / Peindre avec le vent (FR) 4 

Tuur de Garnaal FR / Odette la crevette 3 

Het Erfgoed Rescue team 2 

Waterwonderland 2 

Clean Sea (secundair) 1 

FR Mercator 1 

FR Project Zeewind / Projet Vent Marin 0 

FR Vliegerfeest 0 

Het golvend Ijslandspel 0 

Simon de Strandjutter FR 0 

Sponge Plankton 0 

Totaal 1.105 
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Expeditie Belgica 

Dankzij de provincie West-Vlaanderen ontvingen we een subsidie om een project rond 
klimaatverandering en STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) uit te werken. 
Tijdens deze STEM-sessie leren de deelnemers in eerste instantie de basisbeginselen van 
het programmeren. Met behulp van de micro:bit, een minicomputertje met verscheidene 
sensoren, kunnen ze immers heel wat zaken meten en besturen. De deelnemers zoeken 
vervolgens het antwoord op verscheidene klimaat gerelateerde onderzoeksvragen. Hierbij 
volgen ze de verschillende stappen van het onderzoekend/ontwerpend leren. Het 
voorbereidende werk werd geleverd in 2021. Door de late invulling van een nieuwe 
educatieve medewerker na het vertrek van Pieter Meeremans is dit project on hold gezet. 
Eind 2022 werd het project terug verder gezet. Het project zal in het voorjaar van 2023 
beschikbaar zijn voor de scholen.  

STEM academie 

We zetten ons al een aantal jaar in om ook 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) een plaats te geven binnen 
onze organisatie. We hebben een aantal 
STEM-activiteiten voor scholen maar 
willen ons ook meer richten naar kinderen in hun vrije tijd. Daarom vroegen we een 
erkenning aan bij de Vlaamse Overheid om als STEM-academie erkend te worden. Op 22 
november kregen we deze erkenning. We zijn nu 1 jaar lang een STEM-academie. Na dit 
‘proefjaar’ kunnen we het label verlengen voor 5 jaar. We hebben 2 STEM-trajecten opgezet. 
Die realiseren we tijdens 2 kampen in de paas- en zomervakantie tijdens het jaar 2023    

Zeewind in de klas 

Project Zeewind is een bestaand educatief 
pakket over offshore windenergie en 
hernieuwbare energie. Daarmee bereiken we al 
heel wat klasgroepen van de 3de graad 
basisonderwijs. In overleg met het Belgian 
Offshore Platform werd beslist om het pakket op 
te schalen zodat ook kinderen uit de provincies 
Antwerpen, Brussel of Limburg de wereld van 
offshore windenergie kunnen ontdekken. In 
samenwerking met de learning designers van 
Oetang werkten we een interactieve website 

met het lespakket uit. Via de website https://zeewindindeklas.be kan de leerkracht de 
handleiding downloaden en de lessen voorbereiden met een minimum aan materiaal. Het 
lespakket bevat materiaal voor 2 activiteiten van elk een halve lesdag. De 
digibordpresentatie zit vol activerende werkvormen. Leerlingen van de 3de graad 

https://zeewindindeklas.be/
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basisonderwijs ontdekken zo samen op welke manieren elektriciteit wordt opgewekt, 
waarom we windturbines op zee nodig hebben in de energiemix van de toekomst en 
waarom wij er steengoed in zijn.    

 

5.2 Gezinnen/Families 
Om gezinnen en families een mooie tijd aan zee te bezorgen, werkten we samen met 
verschillende diensten. We ontwikkelden enkele nieuwe activiteiten zodat deze aangepast 
waren aan de doelgroep.  

Dienst Toerisme 

Voor de Dienst Toerisme organiseerden we verschillende 
activiteiten op het strand van Mariakerke. Dit de hele 
zomervakantie lang. Elke week maakten we op 
woensdagvoormiddag strandbloemen aan de 
strandbar Marie K. We herhaalden ons participatief 
verteltheater op het strand, wanneer het hoogwater 
goed viel. Vuurtoren Lange Nelle ging in de clinch met de 
Zee. De vuurtoren wil de mensen van Oostende 
beschermen maar door de klimaatopwarming wordt de 
zee groter en sterker. We daagden de mensen uit om de 
vuurtoren te helpen in haar gevecht met de zee. Op een 
heel leuke en ludieke manier leerden de mensen bij over 
klimaatverandering. Voor de gezinnen met jongere 
kinderen ontwikkelden we een nieuwe activiteit: ‘Meet je 
met de dieren’. In een uur leerden de deelnemers enkele 
kampioenen onder de zeedieren kennen. Telkens was een leuke activiteit gekoppeld aan het 
dier. Ze konden springen zoals een strandvlo, naar prooien zoeken als een haai of de koker 
van een schelpkokerworm maken. Creatievelingen konden hun hart ophalen met 
‘Windpainting’. Met gekleurd krijt creëren de deelnemers vergankelijke kunst op het strand.  

Met deze 4 activiteiten bereikten we een kleine 1400 mensen. 

 

 

Activiteit Aantal sessies Aantal deelnemers 
Strandbloemen  18 473 
Verteltheater  9 317 
Windpainting 17 420 

Meet je met de dieren 9 183 

Totaal 53 1.393 
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Provinciedomein Raversyde 

 Op Raversyde doen we tijdens het 
schooljaar heel wat sessies. Maar we 
worden ook gevraagd voor evenementen 
doorheen het jaar. ‘Smakelijk Raversyde’ 
(10 april) was een nieuw evenement dat 
het culinaire tijdens de wereldoorlogen in 
de kijker zet. Chefs maken bereidingen en 
wij gaven 2 workshops rond kruiden en het 
bewaren van voedsel.  Tijdens de 
archeologiedagen op 21 en 22 mei 2022 
stelden we Campo Cobertizo, ons Spaans 
kamp, op in het park bij het dorp 
Walraversyde. Tijdens die twee dagen 
kwamen een 500-tal mensen een kijkje 
nemen in het Spaans kamp. In de zomer 

werkten we mee aan het middeleeuws weekend op 23 en 24 juli. In september verzorgden 
we een workshop voor Open Monumentendag (11 september). Het thema was ‘onderwijs’. 
Tijdens het boeienspel leerden gezinnen de basisprincipes van navigeren op zee.  

 

Paulusfeesten 

Voor de eerste keer werkten we samen met de Paulusfeesten. Tijdens de Paulusfeesten is er 
in de namiddag kinderanimatie. We verzorgden 2 activiteiten: strandbloemen maken en 
goochelaar Brute Berten. Er waren telkens een 25-tal kinderen die de sessie bijwoonden.  
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Andere evenementen 

Horizon Educatief nam ook deel aan andere evenementen in samenwerking met 
verschillende partners. 

• 13 februari 2022: Matinee Kadee – De jeugddienst van Oostende organiseert 
activiteiten voor kinderen en jongeren in samenwerking met verschillende 
Oostendse organisaties. Bij ons konden de kinderen spelen in de duinen, op stap 
gaan met de zeerover, kunst maken op het strand met gekleurd krijt en de escape 
room rond offshore windenergie ontdekken.  

• 19 maart 2022: Grote Schelpenteldag – Op domein Raversyde konden gezinnen 
meer over schelpen te weten komen via een laagdrempelige schelpendesk. Ze 
konden ook strandbloemen maken en luisteren naar een verhaal. Dit evenement was 
in samenwerking met provincie West-Vlaanderen en het VLIZ.  

• 20 maart 2022: Veggie challenge (Bordje Zeewier) – In het kader van het project 
FoodSHIFT 2030 waar stad Oostende partner is, deden we een workshop rond koken 
met zeewier voor geïnteresseerden.  

• 20 maart 2022: Eneco Beach Cleanup – Tijdens de Eneco Beach Cleanup waren we 
aanwezig met een stand aan de Phare East.  

• 24 april 2022: Erfgoeddag – In opdracht van de cultuurdienst Oostende ontvingen 
we families op de Mercator. Ze ondervonden zelf aan den lijve hoe de opleiding van 
de mariene cadetten aan boord van het zeilschip verliep.  

• 8 mei 2022: Zeekerweten – Dit initiatief wil burgerwetenschap promoten en werd 
voor de eerste keer georganiseerd. We organiseerden 2 activiteiten: krabben vangen 
en waarnemingen op het strand (met gebruik van determineerapps als Obsidentify 
en iNaturalist). In samenwerking met het VLIZ. 

• 9 en 10 juli 2022: duurzaamheidsweekend Kriskras – Reisorganisator Kriskras kwam 
twee dagen activiteiten doen in het kader van duurzaamheid. Duurzame visserij, 
koken met zeewier en hernieuwbare energie op zee kwam onder andere aan bod.  

• 20 augustus 2022: Oosteroeverdag – Ostend Sailing sloeg de handen in elkaar met 
verschillende verenigingen die gelinkt zijn met de oosteroever. Er was heel wat 
waterpret onder de vorm van zeil- en SUP-initiaties. Bij ons konden de kinderen 
krabben vangen of deelnemen aan een leuke goochelshow van onze piraat.  

• 3 en 4 september 2022: VIStival – Tijdens dit culinaire festival op het Cardijnplein 
voorzien we kinderanimatie. Terwijl de ouders genieten van een lekker stukje vis, 
kunnen de kinderen bij ons schilderen en spelenderwijs leren over de visserij (oa 
knopen maken).  

• 11 september 2022: Oostendedag – Op Oostendedag voorzagen we activiteiten in 
OC De Ballon. De kinderen konden strandbloemen maken of netten leren breien. Voor 
de grotere kinderen stond de activiteit ‘viskisten stapelen’ op het programma.  
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5.3 Kampen voor kinderen 
 Horizon Educatief wil iedereen zot maken van de zee. We organiseerden in totaal 5 kampen 
voor kinderen van 5 tot 12 jaar. We maakten terug een leuke mix van wetenschap, creativiteit, 
spel en sport. We ontwikkelden enkele nieuwe activiteiten maar ook de klassiekers kwamen 
aan bod. De begeleiding gebeurde door twee vaste begeleiders (personeelslid en 
vrijwilliger), aangevuld met animatoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode Leeftijd Aantal 
6 tot 8 april  8 tot 12 jaar 10 
4 tot 8 juli  5 tot 7 jaar 17 
11 tot 15 juli 8 tot 12 jaar 8 

16 tot 19 augustus 5 tot 7 jaar 22 

22 tot 26 augustus 8 tot 12 jaar 22 
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6  Vormingen 

Horizon Educatief neemt deel aan externe vormingen om het personeel de nodige ervaring 
en kennis op te laten doen. Dit jaar zijn er slechts een aantal formele vormingen gevolgd 
waaronder een vorming rond het gebruik van Arduino.  

Daarnaast organiseert Horizon Educatief zelf vormingen om de vrijwilligers een stevige basis 
mee te geven zodat zij kwaliteitsvol werk kunnen leveren. De aanmonstercursus kon terug 
doorgaan. Dit is de basiscursus om animator bij Horizon Educatief te kunnen worden. 
Vroeger splitsten we dit op in 10 halve dagen. Nu kozen we ervoor om 3 volle dagen met de 
groep samen te werken. Dit bevorderde de sfeer en zorgde ervoor dat de cursus sneller 
afgewerkt was waardoor de mensen sneller aan hun stage konden starten. Er schreven zich 
9 mensen in, waarvan er 5 vrijwilligers gebleven zijn.   

 

7 Netwerkverbreding 

Horizon Educatief staat niet alleen als NME-organisatie. Samenwerking met andere 
organisaties is erg belangrijk. Enkel door overleg en planning kunnen de doelstellingen en 
uitdagingen van het netwerk NME bewerkstelligd worden. Horizon Educatief ondersteunt het 
lokaal overleg met verschillende partners. 

• Deelnemen aan de Milieuraad van Stad Oostende. 
• Overleg plegen met partners: VLIZ, Natuurpunt Middenkust, VOC, MEC, Provinciale 

Dienst NME, Afdeling Kust, West-Vlaamse Milieufederatie, BOP, Natuur.academie, 
Federale Overheid Leefmilieu dienst Marien Milieu, Haven Oostende, Kusterfgoed, 
Vayamundo en provinciedomein Raversyde. 

• Organiseren van teamvergaderingen en vergaderingen met vrijwilligers van 
Horizon Educatief vzw. 

• Deelnemen aan beheersorgaan Duin & Zee. 
• Deelnemen aan overleg bezoekerscentra NME (ZEEB-team) 
• Contacten onderhouden met collega’s uit de sector: deelname aan vormingen 

georganiseerd door provinciale bezoekerscentra, samenwerkingen op touw zetten, 
deelnemen aan brainstormvergaderingen, … 

• Organisatie Oosteroeverdag in samenwerking met Ostend Sailing en andere 
partners. 



 
16 

 

8 Internationalisering 

Horizon Educatief wil zich ook internationaal profileren. 
We ontvingen ook in 2022 een Europese vrijwilliger via 
het European Solidarity Corpse. Eva Ehmann uit 
Duitsland startte bij ons op 1 september. Ze helpt mee 
in de dagelijkse werking. Ondertussen leert ze 
Nederlands dat ze al goed onder de knie heeft. 
Doordat ze de taal al goed onder de knie heeft zal ze 
op termijn ook zelf sessies begeleiden.   

Ruth Teerlynck, coördinator bij Horizon Educatief, is 
bestuurder van de European Marine Science 
Educators Association (EMSEA). EMSEA is een netwerk 
van marien wetenschappelijke educatoren die met 
één stem spreken in Europa. EMSEA wil als spil fungeren voor de Europese mariene 
onderwijsgemeenschap om oceaangeletterdheid te promoten en te verspreiden in de hele 
samenleving door samen te werken met wetenschappers, leerkrachten, beleidsmakers en 
het publiek. Horizon Educatief onderschrijft deze missie en wil oceaangeletterdheid 
bevorderen binnen België. Tijdens de conferentie in Mallorca (26 tot 29 september) 
presenteerde Ruth het verteltheater ‘Vuurtoren vs zee’.  

Op 5 mei vond het jaarlijkse evenement Interreg France-Wallonie-Vlaanderen plaats in de 
Franse Ardennen. We werden gevraagd om deel te nemen aan het panelgesprek rond 
duurzame Interreg-projecten. Coördinator Ruth Teerlynck zetelde in het panel. Het was een 
boeiend event met ruimte voor netwerking. Dankzij dit evenement kwam Ruth in contact 
met Justine Lépers van Choisis-ta-planète uit Roubaix (Frankrijk). De ontmoeting leidde tot 
het schrijven van een gezamenlijk Erasmus+ project dat begin 2023 goedgekeurd werd.  

9 Stage  

Horizon Educatief stelt elk jaar een aantal stageplaatsen ter beschikking van studenten die 
zich willen bekwamen in het werkveld. Daarnaast stellen wij expliciet de vraag aan 
hogescholen om studenten vrij te maken die hun scriptie of hun project willen schrijven in 
opdracht van Horizon Educatief.  

In 2022 konden we rekenen op volgende stagiairs die de werking ondersteunden: 

• Jasmien Demulder: studente sociaal cultureel werk in Vives Kortrijk. Jasmien deed 
haar bekwaamheidsstage (7 weken) bij ons. In de periode 2 mei tot 19 juni hielp ze 
mee met de dagelijkse werking van Horizon Educatief.  

• Veerle Van Biervliet, Manu Van Driessche, Vanessa Reunes, Zoë Verkest, Eva 
Vroman: een groep studenten sociaal cultureel werk van de Howest Brugge deed 
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hun projectwerk bij ons. Ze zochten uit hoe we (jonge) vrijwilligers kunnen bereiken 
en motiveren om bij ons aan de slag te gaan. 

• Akira Nowak: Akira kwam in september 2021 bij ons terecht via PROFO vzw. Zij 
begeleiden jongeren naar werk. Akira ging nog deeltijds naar school (Buso aan zee) 
toen hij bij ons startte. Nadat hij op 30 juni afzwaaide op school, bleef Akira bij ons 
vrijwilligerswerk doen. Hij komt 2 halve dagen in de week en staat onder de 
begeleiding van Oranje vzw.  
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Bijlage - Horizon Educatief in de pers 

Kerk en Leven – 30 maart 2022 


