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Groene kennistransfer Stad en Midden-Delfland

Doelstelling

In dit project werken het groene onderwijs (Lentiz en Groenhorst), het voortgezet onderwijs in
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (‘grijze onderwijs’), Stichting groen goud, NME
Vlaardingen, GGD en de gemeente Midden-Delfland samen om een uitwisseling tot stand te
brengen tussen stad en platteland. De interacties tussen ‘groene’ en ‘grijze’ scholen,
docenten, leerlingen en andere partijen moeten leiden tot begrip en ook affiniteit voor elkaars
leefomgeving en drijfveren.
Doel van het project is een duurzaam verankeren van de onderlinge contacten en het
gezamenlijk bezig zijn met thema’s als natuur, gezonde voeding, streekproducten, bewegen
op het platteland, flora & fauna in Midden-Delfland.
Subdoelen:
1. Er moet een regionaal netwerk komen met ankers op andere plekken in Nederland.
Partijen zijn in staat op een duurzame manier samen te werken en de activiteiten na de
projectperiode voort te zetten;
2. Goed zicht op de vragen en wensen van de vragende regionale partijen, het grijze
onderwijs en de burger in stichting Groen goud. Gelijktijdig een verkenning van educatieve
producten in de regio. De hoofdthema’s en zijn al benoemd, namelijk: gezonde voeding;
streekproducten en de oorsprong van voedsel; bewegen in en beleven van de natuur;
ontwikkeling van wandelpaden; cultuurhistorie van het gebied; en flora & fauna van het
gebied;
3. Een set van minimaal 10 vraaggestuurde educatieve en recreatieve opdrachten en
activiteiten moet worden opgezet;
4. De vraaggestuurde educatieve en recreatieve opdrachten en activiteiten zijn uitgevoerd in
de regio;
5. Meer interesse, versterkte kennis, meer bewustwording bij groene leerlingen, grijze
leerlingen en burgers over de genoemde thema’s. Interesse van grijze leerlingen voor
groene thema’s en mogelijk voor een vervolgopleiding in het groene mbo/hbo;
6. Slotconferentie 'Groene kennis stad Midden-Delfland' in Midden-Delfland;
7. Publicatie 'Groene kennistransfer in Midden-Delfland' over de opzet, achtergronden, good
practices en resultaten van het programmaonderdeel.

Werkwijze

De projectpartners verzamelen reeds bestaande materialen en ontwikkelen op basis hiervan
regionaal gerichte educatieve en recreatieve opdrachten en activiteiten rond thema’s als
bijvoorbeeld: gezonde voeding, streekproducten en de oorsprong van voedsel, bewegen in
en beleven van de natuur in Midden Delfland, ontwikkeling van wandelpaden en Flora en
Fauna van het gebied en proberen deze uit met 350 ‘grijze’ VO leerlingen uit de steden
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het project gaat vraaggestuurd aan de slag met
vragen uit het grijze onderwijs en de Stichting groen goud (500 burgers nemen deel). Lentiz
MBO studenten verzamelen mee, en maken de opdrachten en activiteiten op
maat, werken mee aan de uitvoering van deze activiteiten en begeleiden hierbij de leerlingen
uit het grijze onderwijs.
Penvoerder is Lentiz Onderwijsgroep. Andere bij het project betrokken
onderwijsinstellingen zijn: Het Groenhorst College, een aantal grijze Grijze OCW scholen
voor VO (scholen van samenwerkingsverband VO in Nieuwe Waterweg Noord:
Kastanjecollege/Reviuslyceum in Maassluis - VMBO niet groen/Geuzencollege/Groen van
Prinstererlyceum in Vlaardingen – VMBO niet groen, HAVO en VWO/LIFEcollege in
Schiedam - VMBO niet groen).
Andere organisaties die bij het project betrokken zijn:
• De Stichting Groen Goud, een samenwerkingsverband bestaande uit 3
ondernemersorganisaties (LTO Delflands Groen, Vereniging Maanslandse Ondernemers,
Ondernemersvereniging Den Hoorn-Schipluiden) en 3 streekorganisaties (Midden-Delfland
Vereniging, Midden-Delfland is Mensenwerk, ANV Vockestaert). Groen goud is actief in
Midden-Delfland;
• GGD Zuid Holland West;
• Gemeente Midden Delfland;
• NME Vlaardingen;
• Ontwikkelcentrum.

Resultaat

Er zijn verschillende projecten uitgevoerd
• Arrangementen waarbij mbo-leerlingen (groen onderwijs) activiteiten ontwikkelen voor
brugklasleerlingen: zoals een teambuildingsdag, een dag over schapen of een educatieve
bomenroute.
• Puberruil tussen ‘grijze’ en ‘groene’ scholen
• Boeren Halloween
• Het 24 animal Event
Van de verschillende projecten zijn arrangement (bestaande uit een draaiboek en
omgevingswijzer) beschikbaar gesteld via Groen Kennisnet.
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