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Doelstelling

De belevingskant van de groene economie en van de leerling lijken nog onvoldoende
aandacht te krijgen in het groen onderwijs. De beleving van gebruikers/burgers bij een
product, een productieketen, een sector en/of een regio wordt echter steeds meer bepalend,
op meerdere manieren. Er is steeds meer vraag naar producten met een toegevoegde
belevingswaarde op bijvoorbeeld kwaliteit, smaak, herkomst (streekproducten), duurzaam
geproduceerd etc. Een ander voorbeeld is dat de beleving van burgers bepalend kan zijn
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een bedrijf, een sector of een regio. Een bekend
voorbeeld hiervan is de weerstand in veel provincies tegen megastallen. En de
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een gebied zijn mede bepalend voor het economisch
groeipotentieel van een regio omdat het mensen bindt.
Daarnaast maakt het bestuur van de Groene Kennis Cooperatie zich zorgen om het
ontbreken van de verbinding van de GKC programma’s met een aantal opleidingen in mbo en
hbo. Daarom heeft het GKC-bestuur opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar
een nieuw op te richten programma Ontwerp en Beleving.
Doel van het project is te verkennen of een GKC programma Ontwerp en Beleving kansrijk is
en hoe dit programma eruit zou moeten zien.

Werkwijze

Door GKC bureau is een eerste analyse gemaakt en besproken met een aantal
vertegenwoordigers uit het veld. In de verkennende gesprekken zijn 3 uitgangspunten
meegenomen:
• Een deel van de opleidingen binnen de groene kolom heeft geen of weinig verbinding met
de huidige programma’s, dit wordt met name in het MBO als een gemis ervaren. Kan het
programma hier een oplossing voor bieden?
• De kansrijkheid van het nieuwe programma wordt groter wanneer het meer bijdraagt aan
het realiseren van de ambities van de overheid, al dan niet op topsectoren. Kan het
programma hierop aansluiten?
• Bij innovatie gaat het niet alleen om technologische innovatie binnen de sectoren, maar ook
om nieuwe, deels op beleving gerichte, functies over traditionele sectoren heen. Dit vertaald
zich al in veel nieuwe opleidingen. Kan het programma hieraan bijdragen?

Resultaat

De verkenning heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Er lijkt een breed draagvlak te zijn voor een nieuw programma Ontwerp en Beleving. Dit
programma zou zich moeten richten op belevingskant van zowel groene economie als groen
onderwijs met als kernpunten:
• Versterken van de aandacht in het onderwijs voor de rol van de beleving van de
consument/burger in de keten (van license to operate tot kwaliteit leefomgeving);
• Ondersteunen van de daarmee samenhangende innovatie in opleidingen, met name op de
snijvlakken van de traditionele sectoren;
• Expliciteren van de toegevoegde waarde van de belevingsaspecten voor de topsectoren;
• Vergroten van de aansluiting van het onderwijs op de beleving van deelnemers.
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