achtergrond
Tips

Tips Kaderbrief Groen Onderwijs 2004

Initiatief nemen
en dialoog
aangaan
Met de verschijning van de Kaderbrief Groen Onderwijs 2004 is dit
jaar 8 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de vernieuwing van
het groene onderwijs en voor de verspreiding van kennis over
nieuwe ontwikkelingen in de LNV-sectoren. Groene onderwijsinstellingen kunnen uiterlijk 15 juni projectvoorstellen bij het
ministerie indienen. Hoe maken ze kans op goedkeuring?

V

olgens Sjoerd Croqué,
seniorbeleidsmedewer
ker DWK en portefeuillehouder van de Kaderbrief, wil
het ministerie met deze kaderbrief het
onderwijsveld uitnodigen om zelf initiatieven te nemen. Om daarbij maximale ruimte voor creativiteit te geven,
zijn zo min mogelijk administratieve
barriéres ingebouwd. “Daarom is er
dus bijvoorbeeld geen format waarin
de projectvoorstellen gegoten moeten
worden.”
Volgens de Kaderbrief gaat het om
twee typen projecten: landelijke en
regionale. De landelijke projecten dienen gericht te zijn op vernieuwing van
vorm en inhoud van het groene initiële onderwijs. De regionale projecten
moeten bijdragen aan vernieuwing
van vorm en inhoud van het initiële
leren én kennisverspreiding gericht
op de regionale vraag van ondernemers in de LNV-sectoren. Voor de

inhoudelijke vernieuwing dient bij
beide projecttypen aangesloten te worden bij de thema’s van het LNVbeleidsprogramma 2004-2007 ‘Vitaal
en Samen’. Het betreft de thema’s
Vitale, duurzame land- en tuinbouw,
Natuur en Landschap, Ruimte op het
platteland en de V van voedselkwaliteit. Voor de vernieuwing van de
vorm hoopt LNV in de projectvoorstellen een uitwerking van competentiegerichte leeromgevingen met doorlopende leerlijnen terug te zien. De
voorwaarden en de criteria, zoals in de
Kaderbrief gesteld, waarop ingediende
projectvoorstellen worden beoordeeld,
geven volgens Croqué een werkbare
richtlijn voor de ontwikkeling van
plannen. In de definitieve regeling die
binnenkort wordt gepubliceerd zal een
aantal zaken nog worden aangescherpt.
Maar op voorhand wil hij graag een
aantal tips geven om de kans op een
succesvolle aanvraag te vergroten.

Tip 1: Via deze Kaderbrief wil LNV tot
een goede samenwerking met het
onderwijsveld komen: de synergie tussen onderwijs en LNV-beleid versterken. Daarom is het nadrukkelijk de
bedoeling dat de instellingen zich bij
de voorbereiding van hun voorstellen
laten informeren door LNV.”Ga dus de
dialoog aan met LNV bij de ontwikkeling van je voorstellen. Niet alleen met
DWK maar ook met de andere beleidsdirecties van het departement.” Voor
de inhoudelijke beleidsthema’s zijn de
beleidsdirecties en het Expertisecentrum LNV aanspreekbaar. En voor de
onderwijskundige kant denken medewerkers van DWK graag mee. Voor de
organisatie van die dialoog kunnen de
instellingen contact opnemen met
Croqué. “Zij geven aan over welke
inhoudelijke thema’s men wil praten
en ik breng ze vervolgens in contact
met de betreffende LNV-collega’s.”
Tip 2: Een belangrijke ambitie is om
groene onderwijsinstellingen een
eigen positie te laten verwerven in de
kennisdoorstroom. Geef daarom in je
projectvoorstel een duidelijke visie op
het betreffende inhoudelijke thema,
want kennisdoorstroming dient een
doel. Kennisdoorstroom begint bij
kennisproducten, maak gebruik van
de kennis bij Wageningen UR, zoek
ook via www.kennisonline.wur.nl
Tip 3: Doe het niet alleen. De geografische spreiding van het groene onderwijs is weliswaar een sterk punt maar
vraagt vanwege de omvang van de individuele instellingen om samenwerking
binnen het netwerk. Versterk de samenwerking met anderen, stap zonodig over je eigen schaduw heen. Maak
daarbij gebruik van de moderne media:
Groen Kennisnet is er niet voor niets.
Tip 4: Groene onderwijsinstellingen
kunnen zelf uitstekend uit de voeten
met traditioneel ‘agrarische’ inhouden. Echter om aan te sluiten bij de
verbrede beleidsagenda van LNV –
denk bijvoorbeeld aan natuur en visserij – is samenwerking met OCW-scholen mogelijk heel zinvol. Œ
Pieter Boetzkes

Voor ondersteuning bij de ontwikkeling van projectvoorstellen
kunnen groene onderwijsinstellingen contact opnemen met
Sjoerd Croqué (DWK),
tel. 070 3784887 of e-mail
s.r.r.croque@minlnv.nl
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