Betere toegang en samenhang door GroenGelinkt
We hebben in Nederland een groot aanbod van natuur- en milieueducatie. Er worden
lespakketten ontwikkeld, er zijn locaties om te bezoeken en er worden tal van
activiteiten georganiseerd. Dit educatieve aanbod wordt aangeboden op de vele
websites van organisaties die zich bezighouden met NME. Door de vele aanbieders is
het aanbod echter versnipperd. Het gevolg daarvan is dat het educatieve aanbod niet
overzichtelijk is en niet optimaal aansluit bij de behoeftes van scholen en andere
gebruikers van NME.
GroenGelinkt zorgt voor betere toegang en samenhang van al deze activiteiten. Dat
doen we door het ontwikkelen van een informatieplatform waarop alle NMEorganisaties hun aanbod breed toegankelijk kunnen maken. GroenGelinkt kan
vervolgens worden geïntegreerd in bestaande websites. Hierdoor is alle informatie
overal beschikbaar en gemakkelijk te vinden. Door onder meer aan te sluiten bij
Wikiwijs* worden bestaande middelen bovendien maximaal benut.
Door thema's binnen NME met elkaar te verbinden, wordt voor de eindgebruikers
(docenten, leerlingen, ouders, naschoolse opvang etc.) een samenhangend educatief
aanbod mogelijk. Dit maakt het aanbod aantrekkelijker en gemakkelijker in te
passen.
Hoe gaat het in zijn werk?
In de periode 2011-2012 ondersteunt GroenGelinkt in vier fases de bouw van een
landelijk informatiesysteem met educatief aanbod. Het NME-veld zelf levert de
bouwstenen voor dit systeem.
Het eerste half jaar (januari-juli 2011) is er in Amsterdam gewerkt aan een
gezamenlijke database die via een ‘menukaart’ voor scholen toegankelijk wordt
gemaakt. Voor het vullen van een gezamenlijke database zijn afspraken gemaakt
over de wijze van aanleveren van informatie. Daarnaast is het voor het vindbaar
maken van informatie belangrijk dat het aanbod werd voorzien van een soort labels.
Organisaties hebben vervolgens zelf uit een menukaart gekozen welke informatie op
hun eigen website wordt getoond.
“Dankzij de samenwerking met GroenGelinkt kunnen we rekenen op extra
ondersteuning om het aanbod van Amsterdamse NME-aanbieders voor basisscholen
beter en professioneler te ontsluiten. Dat helpt ons enorm.”
Margo Alting, directeur Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum

De ervaringen in Amsterdam werden op 22 juni 2011 gedeeld met het landelijke
NME-veld. In september is een nieuwe fase begonnen. Deze fase loopt tot 1 februari
2012. Gefocust wordt op het uitbouwen van bestaande functionaliteiten en het
uitbreiden van organisaties die hun materiaal via het GroenGelinkt platform
beschikbaar willen stellen. Verder wordt in deze periode samen met
vertegenwoordigers uit het NME-veld de derde fase voorbereid. Onderwerpen zijn:
samenwerking, ondernemerschap, beheer, nieuwe doelgroepen en kwaliteit.

GroenGelinkt is een onderdeel van het Programma Natuur- en MilieuEducatie van Agentschap NL.
Voor dit initiatief is een tijdelijk partnership aangegaan met het Ontwikkelcentrum,
de Groene Kennis Coöperatie en de Stichting Kennisnet. Zie ook www.groengelinkt.nl.
*Wikiwijs: platform voor leraren om leermateriaal te zoeken, te vinden, te delen en te bewerken.

