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Doelstelling

Om de slagkracht van het GKC programma Groene Kennis voor Burgers te vergroten, is het
belangrijk dat de naamsbekendheid van het programma in de wereld van natuur- en
milieueducatie (NME) zo groot mogelijk is. Daarnaast is het goed als programmaonderdelen
zoveel mogelijk rechtstreeks aansluiten op het NME-beleid van het ministerie van LNV
(tegenwoordig EZ) om op die manier de beoogde innovatie in het groen onderwijs te
realiseren.
Doel van het project is een goede afstemming van het programma Groene Kennis voor
Burgers op het NME beleid van het ministerie van Economische Zaken (toen LNV).

Werkwijze

Om de relatie tussen het Programma Groene Kennis voor Burgers en het Uitvoeringsplan
NME van de overheid in zoals dat is geformuleerd op basis van de nota Kiezen, Leren en
Meedoen te verstevigen, zijn de volgende activiteiten ontplooid:
• Deelname van de programmaleider in Klankbordgroep NME (Hoekelum overleg);
• Deelname van de programmaleider in Stuurgroep Groen Gelinkt en bijwonen van
activiteiten van dit project;
• Faciliteren en bewaken kwaliteit verkenningen Limburg en Noord- en Zuid-Holland;
• Deelname van de programmaleider in Stuurgroep verkenning GDO;
• Organiseren Workshop NME (met Veldwerk Nederland en SME Advies) op de
programmadag van 9 juni 2011;
• Diverse en regelematige contacten met NME-organisaties;
• Deelname van de programmaleider aan workshops van Agentschap.nl.

Resultaat

In de eindrapportage zijn de volgende resultaten genoemd:
Het belangrijkste resultaat is het vergroten van de naamsbekendheid van het
programmateam in de NME-wereld. Dit heeft zijn weerslag in allerlei vragen vanuit de NMEwereld om mee te denken, samen te werken, elkaars projecten aan te vullen, etc.
Het tweede, hieruit voortvloeiende resultaat is dat in steeds meer programmaonderdelen
concrete samenwerking met NME-activiteiten is vormgegeven. In een tweetalin 2011
gehonoreerde KIGO-voorstellen is het KIGO-project het - vanuit het groen onderwijs in te
vullen - groene educatiedeel van een breder, door het Agentschap.nl gehonoreerd NMEarrangement. Dit laatste is het 'ultieme' doel geweest van het programmateam voor wat
betreft de samenwerking met het NME-veld, namelijk nagaan hoe het groene onderwijs
geïnnoveerd zou moeten worden om bij te dragen aan een groen-educatieve agenda in de
regio richting basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
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