Format 2: Intake vraagkant
Projectnaam: Belevingspark ‘Morgen is Groen’
Kern van de aanvraag in twee zinnen: Het komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor het
belevingspark
De opdracht is: Onderzoek naar haalbaarheid belevingstuin ‘Morgen is Groen’
Type opdracht: Onderzoek
Eigenaar/ indiener: AOC Oost
Logische opdrachtgever: AOC Oost
Versie intake:
Datum ingediend: 1 mei 2014

Projectdefinitie (wat wordt er aan de studenten gevraagd?)
Het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor het proef en belevingspark ‘’ Morgen is Groen’. De
ideeën zijn er echter de onderbouwing en plan van aanpak mogen nog ontwikkeld worden.
Inleiding/ aanleiding (Geef aan waarom u dit project start. Beschrijf de achtergrond van uw project. Waarom is het nu urgent?
Welke aanleiding?))

De tuin voor de school van AOC Oost te Almelo ligt er al jaren keurig bij maar er gebeurt weinig. De
tuin wordt tot op heden niet voor educatieve of recreatieve doeleinden gebruikt, ook de groene
afdeling van het AOC Oost maakt geen gebruik van de tuin. De huidige directeur van Almelo wil hier
verandering in brengen. Er wordt gedacht aan een proef en belevingspark op het terrein van het AOC
Oost te Almelo.
De tuin omvat ongeveer twee hectare grond, dit is alleen de grond die voor het gebouw ligt. De
gehele grondoppervlak is vele malen groter, het is echter nog niet besloten in hoeverre de gehele
grond wordt gebruikt.
De uitdaging of probleemstelling (Omschrijf het feitelijke probleem of

knelpunt dat u wilt aanpakken. Welke kansen wilt u
aangrijpen? Geef aan wat de relatie is tussen uw aanvraag en de vragen en ontwikkelingen die spelen binnen het project.)

Het park moet een ontmoetingsplek worden, waar studenten leren en werken in een veilige maar
toch inspirerende omgeving. Een plek die is omgeven met techniek, nieuwe ontwikkelingen, die bol
staat van het groen en vooral een inspirerende omgeving is voor jong en oud, student, docent maar
ook voor de omliggende buren en burgers die geïnteresseerd zijn. Een tuin waar je kan proeven,
voelen, horen en zien en waar het leren voorop staat.
De vraag die gesteld wordt is; Welke investeringen zijn er nodig om tot een proef en belevingspark te
komen.
• Wat zijn de risico’s en succesfactoren?
• Wat zijn andere succesvolle voorbeelden?
De Doelstelling (De Kenniswerkplaats heeft 5 doelen vastgesteld. Aan welke doelen levert het project een bijdrage? Geef een korte

toelichting)

Het proces en de output levert een bijdrage aan (verwijder de thema’s die niet van toepassing zijn):
• Ondernemen in Twente
• Voeding en gezondheid
• Groene Educatie

Beoogde resultaat (Geef aan welke concrete resultaten u graag wilt behalen en welke concrete (deel)producten de studenten
moeten opleveren. Verdeel grote vraagstukken in fasen en stappen.)

Een onderbouwing voor het huidige plan met daarbij een overzicht van de financiele en inhoudelijke
haalbaarheid. Daarbij moet het voldoen aan RO en wettelijke regelgeving.
De afbakening (Wat behoort wel of juist niet tot de opdracht? Geef kaders voor de bandbreedte)
Er wordt met name om onderbouwing van het voorgestelde plan gevraagd. De contacten met de
stakeholders en eventuele betrokkenen zal grotendeels gedaan worden door de opdrachtgever en of
projectleider.
De randvoorwaarden (Omschrijf de belangrijkste uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen)
Er wordt goed overleg gevoerd met de projectleider en opdrachtgever
Het moet passend zijn binnen de gebiedsontwikkeling en regelgeving
Er wordt samengewerkt tussen HBO – MBO en eventueel Groene Lyceum
Relatie met andere projecten/ processen (Geef aan of er samenhang

is met andere projecten of processen die lopen of

reeds zijn uitgevoerd. Verwijs eventueel naar beschikbare documentatie)

Een voorbeeld kan zijn; Meeting point Groene Welle
Green Engerie – Green Bio Power
Twence
Gebiedsontwikkeling (gemeente)
Stakeholders en betrokkenen ( Geef
AOC Oost
Marb Consultancy
Groene Kennispoort Twente

een opsomming van de belangrijkste stakeholders en actoren.)

Tijd:
De doorlooptijd van Morgen is Groen is maximaal 5 maanden
De opdrachtgever heeft 1 uur beschikbaar per week. Dit zijn uren voor begeleiding,
projectoverleg en communicatie.
Geld:
De opdrachtgever heeft een maximaal besteedbaar budget van €, in overleg, beschikbaar voor
zaalhuur, presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc.
De personele inzet van x uur vertegenwoordigt een waarde van ca. € ….,Organisatie:
Wordt binnenkort duidelijk
Informatie:
Promotiefilm ‘Morgen is Groen’
Wat biedt de opdrachtgever?
Een werkplek
Ondersteuning
Openheid in zaken
Faciliteiten zoals internet, koffie, printen

