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Een nieuwe impuls
voor NME
Vier organisaties zijn in 2010 een partnerschap aangegaan om natuur-en
milieueducatie (NME) een nieuwe impuls te geven. De uitdaging was om
educatieve materialen, activiteiten, locaties en organisaties voor iedereen
vindbaar en toegankelijk te maken. Het resultaat is een digitale informatie
structuur: GroenGelinkt.
Flinke tijdswinst
Het Amsterdamse Natuur- en
Milieu Educatiecentrum (ANMEC)
is betrokken geweest bij de eerste
pilot van GroenGelinkt. ANMEC
heeft geholpen met het ontwikkelen
van een menukaart voor het basisonderwijs. Op deze menukaart staan
lesmaterialen, activiteiten en locaties
rond het thema ‘gezonde voeding en
biodiversiteit.’

In pilots werken NME-professionals
en eindgebruikers mee aan de bouw
van GroenGelinkt. Er zijn zoekschermen ontwikkeld voor basis
onderwijs en kinderopvang. Er is
ook een gebruiksvriendelijke invoer
omgeving gecreëerd voor aanbieders. Hieronder licht een aantal
organisaties toe waarom zij aanhaken bij GroenGelinkt en wat zij
ervan verwachten.
Vindbaar via GroenGelinkt
Verleden – Heden – Toekomst
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Verhouding lesmateriaal versus aantal
activiteiten, locaties & organisaties.

Resultaten en ambities van GroenGelinkt

GroenGelinkt verbindt
Er is in Nederland een groot
aanbod van natuur- en milieueducatie. Dit aanbod is grofweg
te verdelen in drie vormen: lespakketten, activiteiten en locaties. Talrijke organisaties bieden
NME aan op hun eigen website.
Tot nu toe was het niet mogelijk om
een overzicht van dit totale aanbod
te vinden. Ook was het lastig om
het aanbod van verschillende organisaties met elkaar te verbinden.
Het gevolg hiervan is dat potentiële gebruikers onvoldoende van het
rijke NME-aanbod hebben kunnen
profiteren.
Voordelen
Nu is er GroenGelinkt. Door middel
van dit informatiesysteem, zorgen
we voor een betere toegang tot al het
NME-aanbod. GroenGelinkt kan
worden geïntegreerd in bestaande
websites. Hierdoor is informatie
over NME overal beschikbaar en
gemakkelijk te vinden.
GroenGelinkt zorgt niet alleen
voor overzicht, maar verbindt ook
het aanbod van verschillende organisaties. Door het aanbod onder
te verdelen in thema’s, wordt het

makkelijker voor de eindgebruikers (docenten, leerlingen, ouders,
naschoolse opvang, enzovoort) om
een keuze te maken en eventueel
meerdere producten af te nemen
bij verschillende organisaties. Het
zoeksysteem zorgt er op termijn
ook voor dat NME gemakkelijker
in te passen is in lesmethodes.
Er is nog een bijkomend voordeel
voor NME-aanbieders. Als gevolg
van de activiteiten van GroenGelinkt komen verschillende aanbieders gemakkelijker met elkaar in
contact en ontstaan er verrassende
nieuwe samenwerkingsverbanden.
Voor alle NME-aanbieders
Meer dan 60 organisaties hebben
inmiddels hun aanbod van locaties, materiaal en activiteiten via
GroenGelinkt vindbaar gemaakt.
Over hun ervaringen leest u elders
in deze krant.
Vele andere aanbieders zijn bezig
met de voorbereidingen om aan
te sluiten. Vooral voor gebruikers
van NMEGids.nl ligt aansluiting
bij GroenGelinkt erg voor de hand.
Ook hier leest u meer over in deze
krant.

Brigit Kuypers (ANMEC): “Dankzij GroenGelinkt kunnen wij het
aanbod voor basisscholen beter
en professioneler ontsluiten. In de
oude situatie vulden wij voor alle
Amsterdamse organisaties het CMSsysteem van onze eigen website in.
Nu doen organisaties dat zelf, waardoor het veel sneller online komt te
staan. En het levert ons ook nog eens
een flinke tijdwinst op.”
Ook Else Lotte van Driel van CNME
de Zwanebloem uit Gouda ziet met
GroenGelinkt mogelijkheden om
efficiënter met tijd om te gaan: “Een
tijdje terug was ik op zoek naar lesmateriaal over het weer voor groep 3
en 4. Ik heb gegoogeld, de database
van de Kwaliteitsmeter doorzocht, in
de digitale NMEGids van anderen
gekeken en in de NME- groep op
LinkedIn een vraag gesteld. Uiteindelijk heb ik iets geschikts gevonden,
maar het heeft me best wat tijd
gekost. Soms kom je iets tegen wat je
leuk lijkt, maar is het niet duidelijk
met wie je contact moet opnemen.
In GroenGelinkt kun je makkelijker
zoeken op thema en doelgroep.
Zodra je iets gevonden hebt, staan de
contactgegevens van de aanbiedende
organisatie er meteen bij. Dat gaat
een stuk sneller werken.”
Zichtbaarheid
Ada Schreurs van NME SchouwenDuiveland: “Met GroenGelinkt
wordt ons lesmateriaal beter vindbaar voor docenten via Kennisnet
en Wikiwijs. Door het inbouwen van
de GroenGelinkt-zoekschermen op
onze website kunnen wij naast onze
eigen scholen ook scholen buiten
onze gemeente bedienen. Dat komt
onze naamsbekendheid ten goede.”
Voor MEC Nijmegen is het zichtbaar maken van lokaal aanbod
ook een belangrijk aspect van
GroenGelinkt. Fred van Santwijk:
“Wij werken mee aan een pilot
waarin wij aangeven hoe ons aanbod aansluit bij ‘In Vogelvlucht,’ de
natuur- en techniekmethode van uitgeverij Zwijssen. GroenGelinkt heeft
aanpasbare zoekschermen gemaakt
die de uitgeverij kan plaatsen op de
methodesite. Als een docent op de
educatieve site met het thema water
de plaatsnaam Nijmegen invult,
vindt hij vanzelf activiteiten in de
uiterwaarden. Het is natuurlijk
prachtig als docenten hier op deze
manier gebruik van kunnen maken.
De resultaten moeten we natuurlijk
nog afwachten, maar het zou een
heel nieuw distributiekanaal kunnen
betekenen.”
Witte vlekken
Proef NME is een stimulans van
het Programmabureau NME om
gemeenten die geen structureel aanbod hebben (de zogenoemde witte
vlekken) te laten proeven van NME.
De aansluiting bij GroenGelinkt
door de Zeeuwse NME-centra en
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Hans Lodders, programmamanager GroenGelinkt

Trots
Het is nu bijna drie jaar geleden dat ik voor het eerst kennis
maakte met de wereld van natuur- en milieueducatie. Voordien
besefte ik niet hoeveel enthousiaste mensen zich hiermee bezig
houden. Overal waar ik kom, ontmoet ik gemotiveerde mensen
met een kloppend hart voor de natuur. Mensen met een passie
voor het maken van lespakketten. Creatieve mensen die boeiende
activiteiten kunnen bedenken en ze met veel geestdrift uit willen
voeren.
Als Programmamanager van GroenGelinkt heb ik de opdracht om
NME meer onder de aandacht te brengen van educatieve instellingen.
Door een betere vindbaarheid van al het aanbod, wil ik ervoor zorgen
dat er meer gebruik van wordt gemaakt. De solide IT-infrastructuur
die we met GroenGelinkt aan het ontwikkelen zijn, draagt bij aan het
behalen van deze doelstelling.
Met een enthousiast team zijn we er in relatief korte tijd in geslaagd
om de infrastructuur van GroenGelinkt te bouwen en in te richten.
Halverwege het project ben ik trots op wat er inmiddels bereikt is. Ten
eerste een baanbrekende opzet: geen centralistische website voor al
het NME-aanbod, maar juist een gedistribueerde ‘multi-outlet.’ Ten
tweede een gebruikersvriendelijke invoeromgeving. En ten derde een
eenvoudige en daardoor doeltreffende vormgeving.
Niet alleen maken we hiermee het aanbod beter vindbaar. Als
bijkomend voordeel merken we dat GroenGelinkt er voor zorgt dat
aangesloten NME-centra zich
meer bewust worden van hun
rol in de regio en het belang van
“Ondanks straffe
samenwerking.
bezuinigingsMaar we zijn er nog niet. We
gaan er dit jaar voor zorgen dat
maatregelen,
nog meer partijen zich aansluiverwacht ik een
ten bij GroenGelinkt. Daarbij
benaderen we ook nieuwe doelmooie toekomst
groepen. Na Primair Onderwijs
voor NME.”
en Kinder
opvang is nu Voortgezet Onderwijs aan de beurt. Een
veelkleurige doelgroep die we ook
zo goed mogelijk willen bedienen. We streven ernaar om ál het NMEonderwijsmateriaal vindbaar en toegankelijk te maken voor iedereen.
Als we willen dat dit van blijvende duur is, moet er echter nog meer
gebeuren. GroenGelinkt zit nu in een projectfase, die medio 2013 eindigt.
Daarom zijn we nu al met een brede groep mensen (specialisten,
beleidsmedewerkers, NME-medewerkers en anderen) aan het nadenken
over de toekomst. Hoe wordt het technisch beheer straks geregeld?
Welke spelregels gaan er gelden voor deelname aan GroenGelinkt? Hoe
wordt de financiering geregeld?
Ik ben blij dat iedereen die ik spreek over aansluiting, het logisch
vindt dat aanbieders ook een kleine bijdrage moeten gaan betalen om
het systeem in stand te houden en te ontwikkelen. Maar we kijken
natuurlijk ook naar andere manieren om GroenGelinkt financieel
duurzaam voort te kunnen zetten. Het besef dat de overheidssubsidies
minder worden, maakt energie los om nieuwe verdienmodellen voor de
sector te verkennen. GroenGelinkt zal in de toekomst in de lucht
worden gehouden met een mix van overheidsgelden, sponsoring en een
kleine bijdrage van de deelnemende aanbieders.
Tot slot een hart onder de riem voor ons allen. Ondanks het feit
dat straffe bezuinigingsmaatregelen ook veel NME-centra treffen,
verwacht ik een mooie toekomst. De ontwikkeling van GroenGelinkt
zal een positieve bijdrage leveren aan het voortbestaan en het verbeteren van NME in Nederland.

Hans Lodders

Een interview met onderwijsvernieuwer Alex Peltekian:

Meer vraag naar NME
in de nabije toekomst
“Doordat kinderen in de toekomst efficiënter kennis vergaren,
zal er in het onderwijs meer tijd
en ruimte komen voor de existentiële waarden in het leven, zoals
natuur en omgeving.”
Aan het woord is Alex Peltekian,
directeur-bestuurder van Villa
Primair, een stichting waar 24 basisscholen in het Gooi deel van uitmaken. Hij is ervan overtuigd dat het
onderwijs er in de komende 5-10 jaar
helemaal anders uit zal gaan zien.
Het digitale leren
“Leren gaat meer en meer aansluiten bij de huidige manier van kennis
opdoen. Kinderen zullen in de toekomst in toenemende mate online
kennis vergaren, bijvoorbeeld via
educatieve games. Zo kan er de hele
dag door geleerd worden. De scholen van de toekomst worden in grote
mate overbodig bij het overbrengen
van kennis. Kinderen leren immers
van elkaar en van het brede aanbod
dat zij 24 uur per dag tot hun beschikking hebben via digitale kanalen.”
De rol van school en de leerkracht zal
dus gaan veranderen. “De leerkracht
van de toekomst wordt een moderator
van informatie. Hij zal (samen met
de ouders) bijsturen en hij zal randvoorwaarden scheppen waardoor

kinderen in staat zijn daadwerkelijk te
leren. De leerkracht van de toekomst
leert kinderen zoeken en vinden.”
Op Peltekian’s scholen worden nu al
een aantal pilots uitgevoerd. In één
van de pilots wordt er samen met
de leerlingen een digitale community ontwikkeld. Alle leerlingen, hun
ouders en leerkrachten kunnen lid
worden. Via deze community kunnen leerlingen vragen over taal of
rekenen stellen. Iedereen kan deze
vragen beantwoorden. Middels een
ranking ziet de leerling welk antwoord goed is. Leerkrachten checken
of alles goed gaat.
NME in de toekomst
Peltekian juicht het initiatief van
GroenGelinkt toe. Immers, ook de
docent en de leerling van de toekomst is geholpen bij degelijke zoeksystemen. “De GroenGelinkt infrastructuur is een prima hulpmiddel
voor het vinden van activiteiten en
materiaal op het gebied van natuur
en milieu.”
Maar Peltekian waarschuwt ook
voor gemakzucht: “Het aanbieden
van informatie op een digitaal prikbord is op zichzelf nog geen vernieuwing. Als het daarbij blijft, ben je
alleen bezig om oude zaken in een
nieuw jasje te steken. Ook het aanbod moet aangepast worden.”

Gegevens invoeren in
GroenGelinkt
Om het NME-aanbod in GroenGelinkt goed doorzoekbaar
en vindbaar te maken, moet het op dezelfde wijze ingevoerd
worden door de verschillende aanbieders. Dat vraagt van NMEaanbieders dat zij hun aanbod metadateren.

Metadateren

Metadateren wil zeggen: kenmerken toevoegen die het aanbod
beschrijven. Bij een activiteit kun je bijvoorbeeld denken aan ‘locatie’,
‘plaats’ of ‘tijd’ maar ook ‘thema van de activiteit’. Lesmateriaal kun
je beschrijven aan de hand van andere kenmerken zoals bijvoorbeeld
‘doelgroep’, ‘thema’ en ‘werkvorm’.

Filters
Foto: Jeannell Kolkman, IVN

GroenGelinkt kan volgens Peltekian
een zeer goede aanjager zijn om dit
aanbod af te stemmen op de toekomstige vraag. En de vraag naar natuuren milieueducatie zou wel eens flink
kunnen groeien als hij gelijk blijkt te
hebben.
“In de huidige systematiek van
onderwijs, blijft er onvoldoende tijd
en geld voor niet-cognitieve zaken,
zoals gymnastiek of buiten-educatie.
Hoe hard NME-aanbieders ook hun
best doen. De toekomst is dat kinderen meer en meer digitale media en
middelen zullen gaan inzetten om
kennis op te doen en met elkaar te
delen. De functie van de school zal
verschuiven. Scholen worden een
plek voor ‘ontmoeting’ en krijgen
meer tijd om zich bezig te houden
met het in de praktijk brengen van
theoretische kennis.”

Via GroenGelinkt kun je zoeken op die kenmerken via filters. Bij het
ontwikkelen van de zoekfilters zijn eindgebruikers (zoals docenten
en medewerkers kinderdagopvang) betrokken. Hierdoor sluiten de
filters goed aan op hun zoekgedrag.

Zoekresultaten

Door te metadateren krijg je zeer gedetailleerde zoekresultaten. Veel
beter dan wanneer je zoekt op woorden in een tekst, zoals Google
doet. Als je via Google naar het woord ‘Bloem’ zoekt, dan krijg je
uiteenlopende zoekresultaten. Deze kunnen slaan op ‘tarwemeel’,
personen met achternaam Bloem, bedrijven met de naam Bloem,
bloemisten en bloem als onderdeel van een plant. De manier van
zoeken die GroenGelinkt gebruikt, maakt het mogelijk om veel
preciezer aan te geven waar je naar op zoek bent. Door middel van
alle gegevens die door de NME-aanbieders zijn ingevoerd, vindt de
eindgebruiker precies wat hij of zij zoekt.

Stap voor stap

In de invoeromgeving van GroenGelinkt wordt metadateren heel
makkelijk gemaakt. Je wordt stap voor stap langs de invoervelden
geleid. Daarnaast is er een handleiding beschikbaar en kun je contact
opnemen met de helpdesk. Om NME-organisaties te helpen bij het
invoeren van hun aanbod worden er tevens verschillende cursussen
georganiseerd.
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IVN Consulentschap Zeeland is
daar onderdeel van. Schreurs: “Met
GroenGelinkt geven we het onderwijs en het algemene publiek inzicht
in wat er te doen en te beleven valt in
het gebied rondom de Oosterschelde.
We koppelen activiteiten van andere
organisaties in Nationaal Park
Oosterschelde aan onze activiteiten.”
In de provincie Noord-Holland is de
regio Amstelland-Meerlanden trekker van een vergelijkbaar project.
Sytske Romijn: “Met GroenGelinkt
kunnen we het aanbod van lokale
organisaties veel beter zichtbaar
maken. We hebben een workshop
georganiseerd voor lokale organisaties om hun aanbod rechtstreeks
in GroenGelinkt in te voeren. De
workshop is zeer enthousiast ontvangen. Voor de zomer willen we
ons eigen aanbod via de digitale
NMEGids koppeling goed ingevoerd
hebben. De uitrol in de ‘witte vlek’
gemeenten zal nog wel een impuls
nodig hebben. Gemeenten zouden
bijvoorbeeld de zoekschermen van
GroenGelinkt op hun website kunnen plaatsen om het de scholen en
burgers in die gebieden makkelijker
te maken iets te zoeken over NME.”
Samenwerking
Veel van de deelnemende NMEcentra noemen het bevorderen van
samenwerking met andere organisaties als belangrijk voordeel van
GroenGelinkt. Pauline van Norden:

“In Amersfoort werken we met zo’n 50
organisaties
samen
in een NME-arrangement. Voor onderlinge communicatie en
uitwisseling hebben
we een online NMEplein ingericht waarin
we de zoekschermen
van
GroenGelinkt
gaan inbouwen. In
GroenGelinkt kun je
activiteiten koppelen
aan de locatie van
iemand anders, dus
voor onze partners betekent dit een
nieuw communicatiekanaal.”
Ook ANMEC ziet als voordeel van
GroenGelinkt dat je educatief aanbod van verschillende aanbieders
in samenhang kunt presenteren.
Kuypers: “We koppelen bijvoorbeeld
ons lesmateriaal over boerderijdieren
aan de lokale kinderboerderijen.

“De meerwaarde
van NME-centrum
De Zwanebloem is dat
wij NME heel dichtbij
en persoonlijk maken.
Wat wij doen, wordt
via GroenGelinkt veel
beter vindbaar”.
Daarmee laten we dan meteen zien
welke mogelijkheden er op die kinderboerderijen zijn voor naschoolse
opvang.”
Van Driel vult aan: “Wij bedienen scholen in 10 gemeenten in de
regio Midden-Holland. Dat is een
heel groot verzorgingsgebied ter-

wijl onze capaciteit beperkt is. Met
GroenGelinkt maken we het aanbod veel breder. Dat kunnen lokale
aanbieders zijn, zoals boerderijen
met een educatief programma over
voedsel, maar ook lesmaterialen
van landelijke partijen zoals het
Voedingscentrum of Naturalis.”
Op de vraag of zij niet bang is voor
concurrentie antwoordt Van Driel
resoluut: “Nee, juist niet. De meerwaarde van NME-centrum De
Zwanebloem is dat wij NME heel
dichtbij en persoonlijk maken. Wat
wij doen, wordt via GroenGelinkt
veel beter vindbaar. Wij bieden kant
en klare verzorgde lessen over duurzaamheid aan. Docenten die hier
gebruik van maken, hoeven zich niet
in te lezen en zijn geen tijd kwijt met
voorbereidingen. Naar ons centrum
toegaan is bovendien meteen een
uitje. Dat kan een landelijke organisatie niet bieden.”
Funda voor NME?
Funda heeft veel teweeg gebracht in
de manier waarop we huizen verkopen en kopen. Makelaars verkopen nog steeds huizen, maar hun
werkwijze is wel veranderd door het

bestaan van Funda. Ook de NMEers verwachten dat hun rol in de toekomst gaat veranderen.
Romijn:” Ik verwacht dat we veel
nauwer gaan samenwerken met de
lokale natuur en milieugroepen. Zij
zetten hun aanbod in GroenGelinkt.
Onze rol als NME-professional is om
met hen te kijken of het aanbod upto-date is en of de kwaliteit goed is.
Wellicht is het zelfs mogelijk om met
sommige partijen gezamenlijk materiaal te ontwikkelen.”
Van Driel: “Ik verwacht dat ik als
coördinator in de toekomst meer een
adviserende rol ga hebben naar scholen. Door het makkelijker zoeken via
GroenGelinkt kan ik arrangementen
samenstellen met een lokale invulling, waarbij ik veel beter kan inspelen op veranderende behoeften van
scholen. De koppeling tussen een
landelijk energieproject en een lokale
excursie naar een waterzuiverings
installatie waar energie wordt opgewekt, is dan makkelijk gemaakt.”
Uitdagingen voor de toekomst
Het GroenGelinkt-informatiesysteem
is nog flink in ontwikkeling. De
ervaringen met de menukaart, de
koppeling met EDSO en de nieuwe
invoeromgeving worden positief
beoordeeld. Er zijn ook veel organisaties bezig met de voorbereidingen
om hun aanbod via GroenGelinkt
vindbaar te maken. Maar de NME-ers
zien ook nog wel een aantal uitdagingen om de belofte van GroenGelinkt
waar te kunnen maken.
Romijn: “Hoe zorgen we ervoor
dat er kwalitatief goed aanbod in
GroenGelinkt komt te staan en
voorkomen we dat het vervuilt met
rommel?” “Wat het meest wordt
afgenomen, hoeft niet altijd het beste
te zijn,” vult Van Driel aan. “Het

Keurmerk NME zie ik als een goede
ontwikkeling.”
Kuypers: “Ik ben niet zo zeer bang
voor een mindere kwaliteitsbeleving
bij het groeien van het aanbod. Ik
ben bang dat als de eerste hits in de
resultatenlijst niet goed zijn, mensen
stoppen met zoeken. En dat we dan
toch niet vindbaar worden.”

Early adopters
Een andere uitdaging die Kuypers
noemt, is de groei van GroenGelinkt
zelf. “Het is in Amsterdam wel een
uitdaging om de andere aanbieders
zover te krijgen om zelf in te gaan
voeren. De ‘early adopters’ hebben
het gedaan. Twee grote stadsdelen
volgen nu de koppeling met de digitale NMEGids is gemaakt. De rest
moet nog.”
Organisaties die later instappen
hebben wel een voordeel volgens
Schreurs: “Als koploper haal je de
kinderziektes eruit en zo wordt het
systeem steeds beter. Er is nu een
duidelijke handleiding en bij het
invoeren word je stap voor stap begeleid. We raden collega NME-organisaties zeker aan om ook mee te doen
met GroenGelinkt!”
Romijn: “Een andere vraag die speelt
is: hoe gaan we het beheer en de
financiering van GroenGelinkt voor
de toekomst regelen? Wij blijven
hierover meedenken in de Veldgroep
Toekomst en zouden graag zien
dat NME-centra, of een vertegenwoordiging daarvan, mede-eigenaar
worden van GroenGelinkt.”

Met samenwerken bereik je meer
“Samenwerking” was het meest genoemde woord tijdens de inspiratiebijeenkomst van GroenGelinkt op 1 februari. We spreken met Pauline
van Norden van CNME Amersfoort over samenwerken en de rol die
GroenGelinkt daarbij kan spelen. Zij is één van de trekkers van de Veldgroep Samenwerking.
Elders in deze krant lezen we hoe
NME-centra GroenGelinkt willen
gebruiken om beter regionaal samen
te werken door het koppelen van
NME van verschillende aanbieders.
Met GroenGelinkt zal het makkelijker worden om van elkaar te leren en
om nieuwe samenwerkingsverbanden te leggen, zelfs met het bedrijfsleven.
Van Norden legt eerst nog maar eens
uit waarom samenwerken zo belangrijk is. “Door samen te werken met
andere bedrijven en organisaties
kun je veel meer mensen bereiken
met natuur- en milieueducatie.” Als
voorbeeld noemt Van Norden het
Amersfoortse project de Duurzame
Karavaan. De Duurzame Karavaan
trekt in vakantieweken langs verschillende wijken van Amersfoort
en staat in het teken van duurzaamheid, natuur & techniek. “De Duurzame Karavaan strijkt iedere keer
neer op een andere plek in de stad en
wordt ook iedere keer georganiseerd
door andere partijen. In Dierenpark
Amersfoort vonden kinderactiviteiten plaats. Op de parkeerplaats stond
Band op Spanning die ervoor zorgde
dat alle autobanden na het bezoek
aan het Dierenpark de juiste spanning hadden. Tijdens de Duurzame
Dagen kwamen veel mensen op een
leuke manier in aanraking met het
onderwerp duurzaamheid.”

Groene Kennissenbank
Om kennisuitwisseling en netwerken
binnen het NME-veld te vergemakkelijken, zal GroenGelinkt een koppeling gaan maken met de Groene
Kennissenbank van de Groene
Kennis Coöperatie. Hierdoor is het
niet alleen mogelijk om aanbiedende
organisaties te koppelen aan educatief
aanbod, maar ook om personen uit
die organisatie te koppelen aan activiteiten, projecten en expertises. Je kunt
direct contact opnemen met de medewerker van de organisatie die betrokken is geweest bij het opzetten of het
uitvoeren van de activiteit waarin
je geïnteresseerd bent. Van Norden:
“Sinds kort is het Platform NME
opgericht waarin partijen zoals IVN,
SME Advies, Veldwerk Nederland en
GDO zich inzetten voor het verbinden en versterken van het NME-veld.
De ontwikkeling van GroenGelinkt
sluit daar naadloos op aan.”

“Met GroenGelinkt
hebben we samen één
distributiekanaal.”
Bedrijfsleven
Van Norden ziet ook hoe GroenGelinkt de samenwerking tussen het
NME-veld en het bedrijfsleven zou
kunnen versterken. “Er is een grote
wens om meer met bedrijven te gaan
samenwerken. Zij brengen andere

Tips
Uit de interviews kwamen verder
veel tips, die nu door de Veldgroep
Samenwerking gebundeld zijn in een
boekje. Het boekje is te downloaden
via www.groengelinkt.nl.
Van Norden wil alvast wel een tipje
van de sluier lichten: “We vinden
onze rol als NME-organisatie vaak
zo vanzelfsprekend dat we die niet
benoemen naar anderen. Eén van de
tips is dan ook: wees duidelijk in wie
je bent en wat je doet. Op die manier
zal de ander je expertise erkennen
en mogelijkerwijs in willen zetten.”
Foto: Saskia van Daalen, IVN

expertises met zich mee en kunnen
bovendien als financier fungeren.
Maar met wie gaat een landelijk opererend bedrijf praten? De losse organisaties hebben geen landelijk bereik,
maar met GroenGelinkt hebben we
samen één distributiekanaal naar
eindgebruikers. Dan worden we een
interessante samenwerkingspartner.”
Onderzoek
Volgens Van Norden werd al snel
duidelijk dat GroenGelinkt meer is
dan alleen een informatiesysteem.
“Het biedt technische mogelijkheden
voor een betere samenwerking en
uitwisseling van aanbod, maar dat
geeft nog geen garantie op succes.
Edwin Kaats van Twynstra Gudde
bood aan om het onderwerp samenwerking met mij op te pakken. Hierbij stond de volgende vraag centraal:
Wat kunnen we leren van voorbeelden van succesvolle samenwerkingen
met het NME-veld?”

Aan de hand van het model ‘condities voor kansrijke samenwerking’
heeft de Veldgroep Samenwerking
de betrokkenen van drie NMEprojecten geïnterviewd: energie
ambassadeurs in Haarlemmermeer,
de regionale samenwerking rond
Energieke Scholen in Zuid-Holland
en het NME-arrangement in Amersfoort.
In Amersfoort bleken de samenwerkingspartners positief over NME
te zijn. Van Norden: “We worden
gewaardeerd om het feit dat we
ambitieus en intrinsiek gemotiveerd
zijn over het onderwerp duurzaamheid. De bedrijven zijn positief verrast over onze samenwerking en de
meerwaarde die het hen biedt. Dat is
leuk om terug te horen. We klagen
wel eens dat NME een suffig imago
heeft, maar deze nieuwe samen
werkingspartners herkennen dat
helemaal niet. Daar moeten we het
dus ook niet meer over hebben!”

Samenwerkende partijen
achter GroenGelinkt
Wat doen de verschillende partners
binnen GroenGelinkt?
Agentschap NL
Agentschap NL investeert in het samenbrengen van slimme coalities,
partijen die de uitdagingen van vandaag en van de toekomst aankunnen.

GroenGelinkt wordt mogelijk gemaakt door de volgende samenwerkende
partijen: het Ontwikkelcentrum, de Groene Kenniscoöperatie, de Stichting Kennisnet en het programmabureau NME (Agentschap NL). Eind
april 2012 sluit ook het Platform NME (in de Stuurgroep GroenGelinkt
vertegenwoordigd door het IVN) aan als formele samenwerkingspartij.
Wat brengt de partijen bij elkaar?
Ellen Leussink van Agenschap NL zegt daarover: “Eén van de doelen van het
programma NME was het stimuleren van bestuurlijke samenwerking. Het
is goed als partijen die zich bezig houden met groen onderwijs en met NME
(lokaal, provinciaal en landelijk) een gezamenlijke agenda voeren en ervaren
dat samenwerking een positieve bijdrage levert aan professionalisering van
het NME werkveld.”
Meer dan ICT
De uitdagingen gaan verder dan alleen de ICT-infrastructuur die
GroenGelinkt aanbiedt. Ellen Leussink: “Agentschap NL streeft er naar om
het duurzaamheidsperspectief als richtpunt in te brengen in de uitdagingen
waar wij als samenleving voor staan. Dan heb ik het over zowel de economische crisis (overheidstekort vereist bezuinigingen), als de ecologische crisis
(schaarste van grondstoffen en drinkwater) en de sociale crisis (verhoudingen
tussen burgers staan onder druk, de eis tot zelfverantwoordelijkheid van burgers). De jongeren van nu zullen de oplossingen voor die crises voor een deel
zelf moeten aandragen. We moeten daarom in de komende jaren toewerken
naar een breder bereik en effect van ecologische basisvorming en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt is daarbij een belangrijk middel om een slimme
en toekomstbestendige kennisinfrastructuur te ontwikkelen.”

Het Ontwikkelcentrum en de Groene Kenniscoöperatie: de Groene
Kolom
Het Ontwikkelcentrum vertegenwoordigt, samen met Groene Kenniscoöperatie de groene onderwijskolom. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor inbedding van het ICT-instrumentarium van GroenGelinkt in de
architectuur van Groen Kennisnet.
De activiteiten van het Ontwikkelcentrum passen bij het beleid van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De
minister onderstreept het belang van een ‘hoogwaardige en effectieve
ondersteuning voor de vernieuwing en de kwaliteit van het groen onderwijs.’ Het Ontwikkelcentrum hecht eraan de deskundigheden die zij heeft
met betrekking tot de ontwikkeling en distributie van digitale leermiddelen ook in te zetten voor andere (aan de groene kolom gelieerde) sectoren.
Stichting Kennisnet
Kennisnet ondersteunt en inspireert onderwijsinstellingen met onafhankelijke expertise en diensten bij het effectief gebruik van ICT. Dat doen zij
onder meer door onderwijs en ICT bij elkaar te brengen. Op deze manier
draagt Kennisnet bij aan de kwaliteit van het leren en heeft zij dus belang
bij de ontwikkelingen die GroenGelinkt nu in gang heeft gezet.
Platform NME
De directeur van IVN, Jelle de Jong, is blij dat zijn organisatie als
vertegenwoordiger van het Platform NME vanaf 2012 ook als formele
contractpartner aanhaakt: “GroenGelinkt is voor IVN belangrijk
omdat het een schitterend visitekaartje is voor de dynamiek en het grote
potentieel van de NME-sector in Nederland. En dat is hoog nodig in een
tijd waarin we de nieuwe generaties moeten voorbereiden op de grote
duurzaamheid-uitdagingen van de komende decennia.”

5 meest gestelde
vragen en
antwoorden
1. Wat is GroenGelinkt?
GroenGelinkt ontsluit NMElesmaterialen, -activiteiten, -locaties en -organisaties door middel
van een informatiesysteem. Alle
NME-organisaties kunnen hun
aanbod toegankelijk maken via
GroenGelinkt en de zoekschermen
integreren in hun eigen website.
2. Wie maakt gebruik van
GroenGelinkt?
GroenGelinkt heeft zoekschermen
ontwikkeld voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.
In 2012 zullen er ook zoekschermen voor het voortgezet
onderwijs worden ontwikkeld.
3. Wat kost GroenGelinkt?
Deelname aan GroenGelinkt is
nu nog gratis. In de toekomst zal
er een bijdrage worden gevraagd
van organisaties die hun aanbod
willen invoeren. Met deze bijdrage
kan GroenGelinkt doorontwikkeld en geëxploiteerd worden. In
2012 wordt het betalingsmodel
verder uitgewerkt waarbij een
combinatie wordt gezocht van
sponsoren, overheden en bijdragen van aanbieders. Uitgangspunt
is dat kleine organisaties minder
betalen dan grote. Het gebruik
maken van zoekcomponenten
blijft gratis. Het screenen van producten voor het Keurmerk NME
zal niet duurder worden en het
lidmaatschapsgeld van de Kwaliteitsmeter komt te vervallen.
4. Hoeveel tijd kost invoeren in
GroenGelinkt?
Het invoeren van de metadata van
een lesobject, activiteit of locatie
is in de meeste gevallen in 5 tot
10 minuten gebeurd. Het up-todate houden van de metadata gaat
veel sneller en kost meestal enkele
seconden tot enkele minuten per
object.
5. Hoe kan ik mij aansluiten?
Neem contact met ons op via
info@groengelinkt.nl.
Meer informatie over het plaatsen
van de GroenGelinkt-zoekschermen
op uw eigen website vindt u via
wiki.groengelinkt-menukaart.nl.

Koppeling met de Digitale NMEgids
De digitale NMEGids van EDSO is een digitale catalogus en reserveringssysteem waar zo’n 80 NME-organisaties gebruik van maken.
Scholen kunnen het aanbod van hun NME-centrum doorzoeken, reserveren, lesmaterialen downloaden en krijgen per mail bevestigingen en
herinneringen. Als NME-centrum kun je roosters maken, e-mailacties
uitvoeren, schoolgegevens en jaaroverzichten bekijken. De digitale
NMEGids is gekoppeld aan GroenGelinkt. Evert-Jan van Dijk (EDSO)
en Neeldert van Laar (SME Advies) lichten toe wat deze koppeling
inhoudt voor gebruikers van de NMEGids. Ook leggen ze uit wat een
NME-centrum moet doen om gebruik te maken van GroenGelinkt.
Van Dijk: “Als de catalogus van een
NME-centrum aan GroenGelinkt
wordt gekoppeld, dan wordt de informatie die in de NMEGids-catalogus

“NME-centra bepalen
zelf welk aanbod uit
hun eigen catalogus
vindbaar wordt via
GroenGelinkt.”
staat, ook getoond in GroenGelinkt.
Dat zijn de gegevens van de organisatie zelf, de leslocaties, de activiteiten en de leermiddelen. Daarmee
worden de gegevens van het centrum ook vindbaar via bijvoorbeeld
Wikiwijs. NME-centra bepalen zelf
welk aanbod uit hun eigen catalogus
vindbaar wordt via GroenGelinkt.
Als een gebruiker informatie via een
GroenGelinkt zoekopdracht heeft
gevonden, kan hij of zij doorklikken
naar de betreffende organisatie, om
dáár de daadwerkelijke reservering
te plaatsen.”

In maart hebben jullie workshops
georganiseerd voor gebruikers van de
digitale NMEGids. Hoe werd er op de
koppeling gereageerd?
Van Dijk: “Het waren goede bijeenkomsten met een hoge opkomst. Wel
merkten we in het begin wat scepsis
bij NME-centra die alleen scholen
in hun eigen gemeente bedienen. Ze
zitten niet te wachten op vragen van
scholen buiten hun gemeente. Ook
willen ze hun bestaande scholen niet
kwijt doordat deze het aanbod van
andere organisaties kunnen vinden.
Gelukkig hebben we de scepsis goed
kunnen wegnemen en gaan veel
NME-centra experimenteren met de
koppeling.”
Van Laar vult aan: “Men was bang
dat GroenGelinkt de rol over zou
nemen van lokale NME-centra. Die
angst hebben we bij hen weg kunnen nemen. De rol van een NMEcentrum zal wel veranderen. Een
lokaal centrum krijgt meer de rol van
een makelaar tussen vraag en aanbod
van verschillende organisaties. Er
wordt veel bezuinigd op NME en dat
vraagt een verandering in de manier

Workshop EDSO en GroenGelinkt. Foto: Neeldert van Laar, SMEAdvies

van werken. Met GroenGelinkt wordt
de sector als geheel versterkt door
meer samenwerking binnen de sector, er wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, we kunnen efficiënter
werken en het maakt ons als geheel
veel zichtbaarder naar eindgebruikers, overheden en bedrijven.”
Van Dijk: “Door GroenGelinkt is het
totale aanbod in Nederland makkelijker doorzoekbaar. Je kunt veel
gemakkelijker een kijkje nemen bij de
buren en weten wat er beschikbaar is
qua NME-aanbod. Dat was een wens
van veel NMEGids-gebruikers.”
Wat moeten digitale NMEGidsgebruikers doen om hun aanbod
vindbaar te maken via GroenGelinkt?
Van Dijk: “Je moet aanvullende
gegevens, metadata, invoeren zoals
N.A.W. gegevens, locaties van lessen
en activiteiten en foto’s. We hebben
2 pilots gedaan met NME-centra die
de beschrijvingen van hun volledige
aanbod hebben aangevuld: Nijmegen en Gouda. Daaruit blijkt dat
koppeling laagdrempelig is. Als het
aanbod nu al goed in de NMEGids
is beschreven, hoef je per activiteit
of leermiddel maar een paar vinkjes
te plaatsen. Hoeveel tijd het in totaal
kost, hangt natuurlijk af van hoe

Foto: Jeannell Kolkman, IVN

Handig gebruik maken
van wat al bestaat
GroenGelinkt is geen centrale
website waarmee je kunt zoeken
naar NME-aanbod. De website
www.groengelinkt.nl bevat vooral projectinformatie. Maar hoe
werkt het dan?

lijke aanbod wordt ontsloten, waarbij wel het aanbod van het centrum
zelf herkenbaar in beeld kan worden
gebracht. Uiteindelijk zal je via heel
veel verschillende kanalen kunnen
zoeken in GroenGelinkt.

Meerdere kanalen
GroenGelinkt is een informatieplatform en maakt zoveel mogelijk
gebruik van bestaande kanalen.
Zoekvensters van GroenGelinkt
worden ingebouwd in bestaande
websites (van NME-organisaties,
uitgevers, scholen, gemeenten, bso’s,
enzovoort) met behoud van eigen
identiteit en huisstijl.
Voor een school die zoekt naar
NME-aanbod via de website van
een lokaal NME-centrum blijft het
startpunt hetzelfde; de website van
het NME-centrum. Alleen het zoekresultaat is anders omdat het lande-

Meerdere informatiebronnen
GroenGelinkt maakt zoveel mogelijk
gebruik van bestaande gegevens
bestanden. Bijvoorbeeld digitale lesmaterialen in de Natuur, Milieu en
Duurzaamheid database en Edurep
(Kennisnet), NME-aanbod in de
digitale NMEGids (EDSO), maar
ook worden organisatiegegevens van
de Adreswijzer NME (IVN) geïntegreerd met de Kennissenbank van
de Groene Kennis Coöperatie. Dit
houdt in dat aanbieders altijd zelf
hun aanbod beheren en verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit en inhoud van het aanbod.

GroenGelinkt zorgt ‘op de achtergrond’ voor een koppeling tussen
al die verschillende gegevensbestanden. Doordat er met dezelfde
metadata wordt gewerkt, kun je
makkelijk zoeken en filteren in het
aanbod van heel Nederland totdat
je die waterexcursie hebt gevonden,
waarnaar je op zoek was.
Open source
GroenGelinkt maakt gebruik van
opensourcesoftware, zodat er gemakkelijker gecommuniceerd kan worden tussen verschillende bronnen.
Dit houdt ook in dat programmeurs
zelf zoekschermen kunnen inbouwen in hun site en kunnen aanpassen
aan persoonlijke wensen. Een app
voor je mobiele telefoon ontwikkelen
met behulp van de gegevens van
GroenGelinkt? Dat kan ook!

groot je aanbod is, maar voor een
gemiddeld NME-centrum heb je aan
een uur of 10 genoeg. De pilots die we
hebben uitgevoerd, waren gericht op
het aanbod voor het basisonderwijs
maar zodra de GroenGelinktzoekschermen voor de kinderopvang
en het voortgezet onderwijs gereed
zijn, is ook voor deze doelgroepen de
koppeling met de digitale NMEGids
beschikbaar.”
Kan een NME-centrum het aanbod
van een organisatie in GroenGelinkt
overnemen in haar catalogus in de
digitale NMEGids?

Van Dijk: “In de toekomst wordt dat
wellicht wel mogelijk. Daar kijken we
nog naar. Nu heb je de keus als NMEmakelaar om je lokale leveranciers
(zoals kinderboerderij, terreinbeheerder, vrijwilligersorganisaties, GGD)
gebruik te laten maken van de
invoeromgeving van GroenGelinkt
of om ze toegang te geven tot de
digitale NMEGids. In beide gevallen kunnen die organisaties zelf
hun aanbod beheren. Wij maken
het aanbod landelijk vindbaar en
doorzoekbaar door de koppeling
tussen de digitale NMEGids en
GroenGelinkt.”

service
Meer weten

GroenGelinkt heeft een eigen website waar veel informatie te vinden is
voor NME-aanbieders, leerkrachten, webbouwers/ontwikkelaars en algemeen publiek. Kijk op www.groengelinkt.nl.

Aansluiten

Organisaties die zich willen aansluiten bij GroenGelinkt kunnen een
bericht sturen naar info@groengelinkt.nl. Er wordt dan contact opgenomen door iemand van het team van GroenGelinkt.
Aansluiten kan overigens op twee manieren: aanbod invoeren en de zoekschermen van GroenGelinkt op de website plaatsen.

Digitale Nieuwsbrief

Van het nieuws over GroenGelinkt brengen wij u graag op de hoogte middels onze digitale nieuwsbrief. Om u daarop te abonneren stuurt u een
e-mailbericht aan info@groengelinkt.nl.

Helpdesk

Problemen bij het invoeren van materiaal in GroenGelinkt? Technische
vragen over het inbouwen van GroenGelinkt in uw website? Stuur een
bericht naar help@groengelinkt.nl.

