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Doelstelling

Het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen werken samen aan duurzame
economische groei. Door twee Topsectoren, Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen
wordt opgeroepen tot innovaties voor gezonde voeding en een gezond leef-, woon- en
werkklimaat. Het onderwijs over groene, duurzame thema’s moet daarbij gestimuleerd
worden. De burger stelt zich steeds kritischer op ten aanzien van voedselproductie, het
milieu, de kwaliteit van de leefomgeving, de houderij van dieren, etc. De burger wil over deze
thema's nadrukkelijk meedenken, meesbeslissen en hier actief aan bijdragen. Duurzame,
gezonde ontwikkeling is alleen haalbaar als er interactie plaatsvindt tussen het groene
domein en de burger. Succesvolle duurzame innovaties, of het nu om agrarische productie,
groene diensten door natuurorganisaties of nieuwe vormen van clientgerichte zorg betreffen,
komen slechts tot stand wanneer de werkers in het groen zich met de burger verstaan.
Groene instellingen willen zich ook steeds nadrukkelijk positioneren als regionale groene
kennisinstellingen en zien mogelijkheden via groene educatie zichtbaar te zijn bij (jonge)
burgers op groene thema’s. Daarnaast biedt het een kans op meer instroom in het groene
onderwijs.
Doel van het programma is het groene onderwijs te innoveren. Het tweede hoofddoel, dat via
die onderwijsinnovatie moet worden gerealiseerd, is dat de groene onderwijsinstellingen
meer burgers bereiken met hun kennis, dat meer burgers participeren in activiteiten om
bijvoorbeeld een verwaarloosd stuk groen in een stad of dorp te revitaliseren, dat meer
basisscholen smaak- en voedingslessen organiseren, dat meer bedrijfskantines duurzame
producten aanbieden, kortom dat meer burgers deelnemen aan initiatieven of zelf actief
bijdragen aan een gezonde leefstijl en een duurzame leefomgeving.

Werkwijze

Het programma wil haar activiteiten meer regionaal gaan organiseren, om daarmee de
groene onderwijsinstellingen nadrukkelijker op de thema's gezonde leefstijl en duurzame
leefomgeving te positioneren. Er liggen volop kansen om bijvoorbeeld met het regionale
voedingsbedrijfsleven, overheden en GGD's activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een
gezonder eetpatroon van burgers. Bovendien biedt participatie van het groene onderwijs in
dergelijke initiatieven hen de mogelijkheden het imago te versterken en te laten zien welke
carriêremogelijkheden er voor afgestudeerden in het verschiet liggen. Immers, de 'natuurlijke
instroom' in het groene onderwijs vanuit de groene sector wordt minder, in de toekomst zullen
steeds meer potentiele leerlingen en studenten in sterk urbane gebieden leven en opgroeien
en daarin is een keuze voor het groene onderwijs bepaald niet vanzelfsprekend.
Penvoerder is de Christelijke Agrarische Hogeschool. Andere betrokken partijen zijn
Citaverde College, NME Gemeente Den Haag, AOC Groenhorst College, Hogeschool
InHolland, Lentiz Onderwijsgroep, Hogeschool Van Hall Larenstein, Veldwerk Nederland,
Vereniging Buitengewoon Groen, AOC Friesland, Prinsentuin College en Wageningen UR.
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