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Doelstelling

Door drukke levens, technologische ontwikkelingen en de digitalisering van de samenleving
komen mensen steeds verder af te staan van de natuurlijke omgeving die ons land te bieden
heeft. Natuur en landschap maken een steeds kleiner deel uit van het leven van mensen en
de positieve effecten van de natuurlijke omgeving worden steeds minder ervaren.
Professionals op verschillende niveaus zijn in hun dagelijkse praktijk al mee bezig, maar het
onderwijs is nog te weinig betrokken bij deze ontwikkeling. Om de vakbekwame groene
professionals af te leveren die in de praktijk nodig zijn, moet het onderwijs ook aandacht
besteden aan de maatschappelijke waarde van groen.
Doel van het project is kennis uit de omgevingspsychologie over de maatschappelijke waarde
van groen te ontsluiten in het groene onderwijs, bijbehorend onderwijsmateriaal te
ontwikkelen en pilots uit te voeren om zo mensen weer in contact te brengen met groen.
Subdoelen:
• Kennisplatform waar experts uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op regelmatige basis
bij elkaar komen om kennis op het gebied van omgevingspsychologie uit te wisselen en te
ontsluiten;
• Regionale bundeling (in Noord Nederland) van kennis op het gebied van
omgevingspsychologie gerealiseerd door het kennisplatform in een digitale database;
• Regionale ontsluiting van kennis uit omgevingspsychologie door het ontwikkelen van
onderwijsmateriaal op mbo- en hbo-niveau;
• Bewustzijn bij groene professionals van de waarde van hun werk;
• Kennisuitwisseling tussen groene professionals en burgers;
• Samenwerking en uitwisseling tussen groene onderwijsinstellingen;
• Opleveren van een beschrijving van het competentieprofiel voor groene professionals;
• Opleveren van een advies voor aanpassing van het kwalificatiedossier voor groene
professionals;
• Opleveren van een wikitool.

Werkwijze

In dit project zal een kennisplatform omgevingspsychologie worden opgezet, waarin kennis
wordt gebundeld en vervolgens ontsloten. Hieruit worden onderwijsmaterialen ontwikkeld,
getest, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Om de materialen te testen worden pilots
uitgevoerd op verschillende praktijklocaties. In de pilots zullen (toekomstige) professionals en
burgers zoveel mogelijk bij elkaar worden gebracht.
Penvoerder is AOC Terra. Andere betrokken partijen zijn: Nordwin College, Hogeschool Van
Hall Larenstein, brancheorganisatie voor hoveniers en groenvoorzieners (VHG), Plant
Publicity Holland (PPH), KNMH en Bezin.
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