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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 vier
netwerken: Natuur en Leefomgeving, Groene Kennis voor Burgers, Water en Voorop in de
Vergroening. Daarnaast worden er twee projecten mede gefinancierd: Leven Lang Leren en
Stadslandbouw.
Doel van het onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur en Leefomgeving is bij te dragen aan
kwalitatief hoogwaardig en innovatief natuuronderwijs. De activiteiten zijn gericht op het
realiseren van een verbinding tussen ecologische, economische en sociale competenties,
zodat door de kennis van (nieuwe) medewerkers en via samenwerkingsprojecten Nederland
groener en duurzamer wordt.
Subdoelen:
• Het zoeken naar de witte vlekken en samenwerkingsmogelijkheden bij de natuur-,
landschap- en wateropleidingen. Onderdeel van deze doelstelling is het voeren van het
gesprek met het werkveld over de behoefte aan nieuwe kennis en het ontwikkelen van een
actueel opleidingsaanbod. Uit de (reeds uitgebrachte) MIP’s blijkt dat er behoefte is aan
nieuwe opleidingen rondom het thema Natuur, landschap en water;
• Het ontsluiten van expertise voor de instellingen. Dit is expertise opgebouwd in de projecten
voortvloeiend uit de KIGO’s, de MIP’s en ook in de Programma’s vallend onder dit Domein
en het netwerk LLL. Daarnaast relevante kennis uit wetenschap en werkveld. Onderdeel
van deze doelstelling is het borgen van de opgedane kennis uit de KIGO’s en de
programma-activiteiten in de opleidingen en op Groen kennisnet;
• Werken aan een Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving. Deze agenda geeft
richting aan en borgt de onderwijsvernieuwing zoals die gewenst is vanuit het werkveld en
onderwijs.

Werkwijze

Wat betreft leermiddelen zet het programma in op online dossiers via Groen kennisnet en
andersoortige publicaties, en op het ontwikkelen van een module en leerarrangementen over
duurzaamheid. Docenten worden getraind via een programmadag, netwerken, masterclasses
en intervisie. Nieuwe concepten worden onder andere ontwikkeld op het gebied van
stadslandbouw, leren in interactie met de maatschappij en lerende netwerken. Nieuwe kennis
(in de breedste zin van het woord) vanuit onderzoek, werkveld en beleid wordt doorvertaald
naar de curricula. Dit gebeurt specifiek voor de opleidingen die daar behoefte aan hebben
(maatwerk) en in de breedte via netwerken zoals De Groene Draad.
Verkenningen worden uitgevoerd op het gebied van de arbeidsmarkt. De intentieverklaring
van een HCA Natuur en Leefomgeving is bijna gereed en deze zal ondertekend worden door
partijen uit het werkveld, onderwijs en beleid. De verdere uitwerking daarvan zal verrijkt
worden met informatie die voortvloeit uit de netwerken uit die vallen onder dit programma.
Het werkveld heeft aangeven behoefte te hebben aan een HCA waarin de fysieke component
van Natuur en Leefomgeving wordt gecomplementeerd met een natuur-educatieve kant.
Onder de coördinatie van het programma valt ook het verbinden van de netwerken en
projecten die onder het domeinprogramma vallen, zodat er ook van elkaar geleerd kan
worden. De resultaten worden gecommuniceerd naar scholen, werkveld en buitenwereld
(zeker ook via Groen Kennisnet).
Een andere taak van het onderwijsvernieuwingsprogramma is de Meerjaren
Investeringsprogramma's (MIP's) en onderwijsbehoeftes van de scholen verkennen. De
omschrijvingen in de huidige MIP’s zijn af en toe nog wat cryptisch. Het programmateam gaat
in gesprek met de scholen dat te concretiseren. Daarnaast zal het programma de scholen
waar mogelijk ondersteunen bij acties volgend uit de MIP’s (o.a. ontwikkelen nieuwe
opleidingen, aansluiten op arbeidsmarkt, regionale samenwerkingsverbanden, verbreding
van de opleidingen richting biobased, en sociaal-economische aspecten (verdienmodellen)).
Trekker van het onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur & Leefomgeving is hogeschool
Van Hall Larenstein.

Resultaat
Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

26-2-2014 9:46:58

Laatst gewijzigd

26-2-2014 10:43:55

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

