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Doelstelling

Het Onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur & Leefomgeving zorgt voor vernieuwing in het
onderwijs voor de natuur-, landschap- en wateropleidingen. Onder het programma vallen
verschillende netwerken en projecten. Een van die netwerken is het netwerk Natuur en
Leefomgeving. Het programmanetwerk Natuur en Leefomgeving heeft een
kennismakelaarsfunctie. Het is gericht op het verbinden van partijen die kennis kunnen delen.
Daarnaast wil het bestaande kennisbronnen op het gebied van natuur en leefomgeving
ontsluiten en verspreiden. Tot slot wil het netwerk ervoor zorgen dat mensen en instellingen
die met kennisontwikkeling en ontsluiting op het gebied van natuur en landschap bezig zijn, in
contact worden gebracht met kennisvragers die deze kennis kunnen toepassen.
Hoofddoel van het netwerk Natuur en Leefomgeving is het verhogen van de
onderwijskwaliteit door het verbinden van partijen die kennis kunnen delen en het ontsluiten
van kennis op het gebied van natuur en leefomgeving.

Werkwijze

Vanuit het netwerk wordt de kennis die uit de lopende KIGO’s komt, geborgd door deze
kennis aan te bieden aan Groen Kennisnet, via publicaties en netwerken te verspreiden en te
verbinden met specifieke opleidingen die hieraan behoefte hebben. Daarnaast wordt Natuur
en leefomgevingkennis die ontwikkeld wordt in kennisinstituten zoals Wageningen UR,
ontsloten voor het onderwijs. Dit wordt gedaan door mensen te koppelen en lezingen en
workshops te organiseren (zelfstandig en via netwerken zoals bijvoorbeeld De Groene
Draad). Er zal worden afgestemd met het Centre of Expertise Natuur en Leefomgeving in
oprichting en een eventueel toekomstig Centrum voor Innovatief Vakamanschap (CIV).
Onderdeel van deze doelstelling is borgen van opgedane kennis in het oude
domeinprogramma Natuur en Landschap in de centra. Daarnaast kunnen deze organen meer
bereiken door samen op te trekken. Het netwerk wil partijen uit de onderwijskolom verbinden
partijen door gezamenlijk activiteiten te organiseren. Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor
doorstroming van leerlingen in de kolom van vmbo tot universiteit en de doorvertaling van
kennis naar de verschillende onderwijs niveaus in de kolom.
Trekker van het programmanetwerk Natuur en Leefomgeving is hogeschool Van Hall
Larenstein.
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