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Doelstelling

Het groene onderwijs is er niet alleen om kennis en vaardigheden op te doen, maar heeft ook
een maatschappelijke rol. Hiermee kan het zich ook aantrekkelijker profileren om meer
leerlingen aan te trekken. Er moet er een bredere visie op het vakgebied komen in
combinatie met actieve verbindingen met de omgeving; het groene kennissysteem verbinden
met de regionale praktijk. De doelgroepen in dit project (jongeren, bedrijven, burgers en
gemeentes) zoeken manieren om invulling te geven aan duurzame ontwikkeling van de eigen
omgeving en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij zijn samenwerking en
kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen (onderwijs) en overheid van groot
belang om tot duurzame innovatie te komen.
Doel van het project is het oprichten en exploiteren van het centrum voor duurzaamheid, om
zo bewustwording van maatschappelijke verantwoordelijkheden hoog op de agenda te zetten
in het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de directe inwoners van Breda.
Subdoelen:
• Versterken samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid op het gebied van
duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheden;
• Bundelen van expertise, kennis, wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring op het
gebied van duurzaamheid, vanuit de 3 O's;
• Stimuleren door jongeren van kennisoverdracht en bewustwording op het gebied van
duurzaamheid van jongeren, bedrijven en burgers;
• Inbedden van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het VMBO en ontwikkelen van
een ‘groen programma’ voor basisscholen en VMBO's.

Werkwijze

Er zal op een fysieke locatie bij Prinsentuin Breda een Centrum voor Duurzaamheid worden
opgericht. Hiervoor zal een lesprogramma duurzaamheid worden ontwikkeld voor het vmbo
en voor het basisonderwijs. Er zal een netwerk worden gevormd rondom het centrum waarin
bedrijven en gemeente Breda expertise inbrengen. Tot slot worden er workshops en
seminars georganiseerd vanuit het Centrum.
Penvoerder van het project is Prinsentuin Breda. Partners in het project zijn Citaverde
College Heerlen en het Centrum voor Persoonsontwikkeling. Daarnaast vindt er
samenwerking plaats met:
• gemeente Breda;
• Kober Groep;
• Sociale Werkvoorziening Breda;
• basisonderwijs;
• ROC West Brabant;
• diverse maatschappelijke organisaties.
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