over het nieuws

Verder met Groene Kennis
voor Burgers
Van de vijf projecten die scholen onder het programma Groene Kennis voor
Burgers hadden aangevraagd, is er slecht één goedgekeurd. Bij het
programmateam was een zekere ontzetting te merken: hoe moet het verder?
Weinig KIGOaanvragen
goedgekeurd
Voor KIGO-subsidie – KIGO staat
voor Kennisverspreiding en
Innovatie Groen Onderwijs – zijn
dit jaar vijftien van de 52
ingediende projecten en elf van de
veertien programma’s
gehonoreerd. Dat viel de
betrokkenen erg tegen. Roel van
Raaij, beleidsmedewerker bij het
ministerie van EL&I, sprak erover
op de programmadag Groene
Kennis voor Burgers.

“We hoeven niet te somberen”,
zegt Roel van Raaij, directie
Agrokennis van het ministerie.
Hij spreekt voor zo´n veertig
geïnteresseerden van EL&I,
natuur- en milieuorganisaties,
GKC en onderwijs die 7 juni in
Barneveld naar de jaarlijkse
programmadag zijn gekomen.
“Ik weet niet of er volgend
jaar een KIGO komt, maar er
komt vast wel iets waarmee
we wat kunnen.” Die onzekerheid is lastig voor het veld,
erkent hij. Want binnen en buiten de GKC-programma’s wil
het groen onderwijs weten:
wat zijn de mogelijkheden, wat
is de ruimte, wat is het perspectief? “Het mag niet te lang
duren.”
Afgewezen
Via KIGO ondersteunt EL&I
groene scholen bij hun gezamenlijke innovatie. Er is subsidie beschikbaar voor vernieuwing die voldoet aan bepaalde
criteria (beleidsrelevantie, bijdrage aan het groene kennis-

Volgens Roel van Raaij (directie
Agrokennis) was de adviescommissie
ontevreden over de verbinding met
andere partijen binnen en buiten het
groen onderwijs
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systeem, kwaliteit en kosten/
baten). Een onafhankelijke
adviescommissie beoordeelt de
aanvragen. Dit jaar constateerde de adviescommissie in
heel veel gevallen onvoldoende
kwaliteit en onvoldoende
meerwaarde voor het kennissysteem. Het ministerie van
EL&I verstuurde eind mei de
beschikkingsbrieven met uitleg
over afwijzing.
Volgens de GKC is het niet
uitzonderlijk dat dit keer zoveel
aanvragen zijn afgekeurd; elk
jaar worden veel projecten
afgewezen. Maar veel aanvragers hadden verwacht dat ze
hebben geleerd van eerdere
teleurstellingen en dat hun
aanvragen meer kwaliteit hadden. Drie GKC-programma’s –
Regionale Transitie, Water en
Productie & Handel Plant – zijn
niet goedgekeurd.
Model
Onder het programma
Groene Kennis voor Burgers
(GKvB) lopen een twintigtal
projecten, over de stadsboer,
groene stage voor niet-groene
vmbo’ers, natuurparticipatie,
groenbewust stedelijk vernieuwen, smaaklessen voor zorgopleidingen, boerderijeducatie en
streekeigen gewassen. Daar
komt nu een project Groen
Leefpark Kenniscampus Ede bij.
Op de programmadag in Barneveld denken deelnemers na
over de vraag hoe het programma vorderingen kan
maken in de regio.
“Een belangrijk programma,” zegt programmaleider Dinand Ekkel, “want de
wereld om ons heen vraagt om
afgestudeerden die zich kunnen inleven in en visie hebben

op groene aspecten van problemen rond de gezondheid, de
leefomgeving of een duurzame
economische groei. Afgestudeerden die hun groene kennis
kunnen toepassen in nietgroene contexten.”
“GKvB kun je zien als een
model om de interactie met de
buitenwereld op te zetten”,
zegt Van Raaij. Het ministerie
en de GKC onderschrijven de
cruciale rol van het programma. “Want,” vervolgt hij, “beleidsmatig wordt van onderwijs behalve goed onderwijs
ook verwacht dat ze betekenis
geven aan maatschappelijke
meerwaarde. Wat kan het
groen onderwijs betekenen
voor basisscholen, bedrijven,
lokale overheden en maatschappelijke partijen?”
Herijking
Wat er mist bij veel van de
afgekeurde KIGO-aanvragen?
“Ze zijn niet tevreden met de
manier waarop de verbinding is
beschreven”, is de inschatting
van Van Raaij. “Het is niet dat
de programma’s niet nodig zijn,
maar blijkbaar passen er andere middelen bij.” In deze economisch zware tijden is het ook
niet vreemd dat de overheid
scherp kijkt naar opbrengst en
rendement, vindt zij. Dragen de
projecten wel bij aan ‘de groene economie’? Hebben ze voldoende resultaat? Zo niet of is
er twijfel, dan lijkt de overheid
terughoudend geworden.
Het GKC-bestuur gaat na de
teleurstellende toekenning in
gesprek met het ministerie
over een mogelijke herijking
van de KIGO-regeling. (tvdb) ]
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