Krimp en de groene stad
Geldstroom

KIGO

Programma

Krimp en de groene stad

Titel

Krimp en de groene stad

Code

KIGO/2011/14-018

Looptijd

Van 1 september 2011 tot 31
augustus 2013

Contactpersoon

Ton van Hoof

Penvoerder

Citaverde College

Subsidiebedrag

€168.515,00

Budget totaal

€168.515,00

Activiteit

Groene Kennis voor burgers

Status

Gehonoreerd

Online status

Online

Projectinfo
Taal

Nederlands

Titel

Krimp en de groene stad

Doelstelling

Gemeente Heerlen heeft Citaverde College gevraagd om met ideeën en concepten komen
om om te gaan met demografische krimp. Uit eerder gehouden onderzoek kwam naar voren
dat het groen onderwijs slechts in beperkte mate betrokken is bij NME-activiteiten,
burgerinitiatieven en maatschappelijke vragen die raakvlakken hebben met het groene
domein. Studenten moeten in staat gesteld worden om sociaal-maatschappelijke
competenties te ontwikkelen in een duurzame praktijkleeromgeving. Bijvoorbeeld door het
beantwoorden van vragen van burgers die betrekking hebben op Krimp en de groene stad.
Het op deze wijze invullen van de praktijkcomponent biedt een betere aansluiting en
afdekking van de sociaal maatschappelijke vraag vanuit de curricula. Thema's hierbij zijn
urban farming, urban adventure, wellness en urban workplace, oftewel de urbanisatie van
groene opleidingen.
Doel van het project is een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en daarmee het
welbevinden van de burgers in de groene urbane omgeving van Parkstad Limburg door het
uitvoeren van projecten rondom het thema Krimp en de Groene stad door studenten. Tevens
is het project een impuls voor de onderwijsvernieuwing binnen het Citaverde College op het
thema sociaal-maatschappelijk ervaringsleren in een brede onderwijscontext.
Subdoelen:
• Selecteren en uitvoeren van 8 passende projecten, 2 gericht op proces en 6 op beheer die
een bijdrage kunnen leveren aan groen gerelateerde curricula;
• Monitoren van deze projecten om te komen tot inzichten in onderwijsvernieuwing in relatie
met krimp;
• Maken van een overkoepelende analyse in de vorm van een rapportage;
• Ontwikkelen van workshops voor docenten rondom de thematieken in krimpscenario’s en
de urbane omgeving;
• Kennisuitwisseling met WUR, hbo, mbo, vmbo op thema Krimp en de groene stad met
aandacht voor doorlopende leerlijnen;
• Inhoud van bestaande opleidingen aanpassen aan resultaten uit projecten;
• Samenstellen afzonderlijke handzame producten voor burgers.

Werkwijze

Als respons op NME-vragen van burgers en gemeentes worden door studenten in 8
projecten groene vragen van burgers (vaak beheersmatig) of gemeentes (proces- en
beheersmatig) opgepakt. Met de uitwerking van de vragen wordt in elk project ervaring
opgedaan rondom het thema krimp en de groene stad. De resultaten worden van alle
deelprojecten geanalyseerd, samengevoegd en verwerkt ten behoeve van het curriculum van
de groene opleidingen.
Penvoerder is Citaverde College. Vragende partijen in het project zijn Basisscholen regio
Parkstad, Woningcoöperatie Woonpunt, Woningcoöperatie Hestia, Regio Parkstad,
Gemeente Kerkrade en Gemeente Heerlen. Uitvoerende onderwijspartijen zijn Citaverde
College, Van Hall Larenstein, Hogeschool Zuyd. Externe uitvoerende partijen zijn:
Wageningen Universiteit, Educatie- en competentiestudies, Centrum Landschap, Alterra
Wageningen-UR en Adviesbureau Arthur Janssen. Andere betrokken organisaties zijn Lentiz
Onderwijsgroep, RCE Rhine-Meuse (regional Center of Expertise on Education for
Sustainable Development) www.opeduca.nl, CNME Parkstad Limburg, CNME Maastricht,
InnovatieNetwerk, GKC en Hogeschool InHolland.

Resultaat

Uit de tussenrapportage (februari 2013)
Er is geen gebrek aan projecten die voldoen aan de gestelde criteria, integendeel, er worden
meer vragen bij het groene onderwijs neergelegd dan er studenten beschikbaar zijn om ze uit
te voeren. Op dit moment zijn 6 projecten in uitvoering en 2 projecten in voorbereiding.
De Summerschoolmethodiek waarbij een groep studenten in een week tijd aan de slag ging
met het thema krimp rondom de probleemwijk "De Passert" is succesvol verlopen.
Een tweetal studiedagen zijn georganiseerd in regio Parkstad. Hiervoor zijn docenten en
projectmedewerkers uitgenodigd van CitaverdeCollege, docenten van overige aoc's , WUR
en Hogescholen Van Hall Larenstein en InHolland. Doel van de studiedagen was inzicht te
krijgen in de problematiek rondom krimp maar vooral in het ontdekken van de kansen die dit
biedt voor de groene onderwijskolom. Praktische beeldvorming (verkenning) zijn
gecombineerd met workshops met prominente sprekers uit de regio envanuit de WUR. Er
heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden.
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