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Doelstelling

Sinds enkele jaren werken kennisinstellingen en de regio aan een kenniswerkplaats
Veenkoloniën. De kenniswerkplaats Veenkoloniën heeft een inhoudelijke focus op landbouw
in nauwe samenhang met de thema’s water en energie en met begrippen als Biobased Valley
en Biobased Society als referenties. In december 2008 is de samenwerking vastgelegd in
een regiocontract 2009 - 2012. Na intensief overleg met de regio is nu
een vervolgprogrammering 2012 - 2014 gemaakt. Om de werkplaats Veenkoloniën in 2012 te
kunnen voortzetten, is financiering nodig. Afgesproken is dat de GKC een eenmalige
financiële bijdrage zal leveren op voorwaarde dat de regionale partners en de betrokken
onderwijsinstellingen ieder een even grote bijdrage zullen leveren.
Doel van het project is de voortzetting van de kenniswerkplaats Veenkoloniën voor het jaar
2012.

Werkwijze

Deze subsidie vindt plaats in het kader van het versterken van het groene onderwijs. Daarom
moeten de ervaringen van deze werkplaats worden gedeeld binnen de groene
onderwijskolom, onder andere via plaatsing van de resultaten op Groen Kennisnet.
Daarnaast moet een bijgesteld werkplan worden aangeleverd met daarin de resultaten de
werkplaats tot op heden heeft opgeleverd; welke resultaten de werkplaats in het komende
jaar met de GKC-financiering op gaat leveren; hoe de financiering er de komende tijd uit ziet;
en een beschrijving van de wijze waarop regioleren in het onderwijs in de regio van de
Veenkoloniën geborgd wordt.
Penvoerder van het project is hogeschool Van Hall Larenstein.
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