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NME-verkenning in Limburg

Doelstelling

Natuur- en milieueducatie (NME) wordt in Limburg voornamelijk uitgevoerd door kleine
organisaties die veelal met vrijwilligers werken. De ontwikkelingen in Limburg (Floriade,
Regio Greenport Venlo, krimpproblematiek in de regio Parkstad, Nationaal Landschap ZuidLimburg en daaraan gekoppeld beleid zorgen ervoor dat het instrument NME vaker ingezet
gaat worden. Burgers, overheden en nme-aanbieders benaderen in toenemende mate het
groene onderwijs met hulp- en ondersteuningsvragen in relatie tot groene kennis en
uitvoeringscapaciteit. De verwachting is dat er kansen liggen voor het groene onderwijs om
een actieve rol te spelen in het nme-aanbod. Studenten wordt daardoor een praktijkleerplek
geboden waarbij ze direct in contact komen met hun toekomstige eindgebruikers.
Doel van het project is te verkennen waar de kansen liggen voor het groene onderwijs om op
korte termijn al aan de slag te kunnen met NME en waar de kansen liggen voor langere
termijn waarin duurzame verankering gestalte moet krijgen.

Werkwijze

In het kader van het project heeft een verkenning plaats gevonden van de voorwaarden voor
het initiëren van arrangementen waarbinnen GKC-instellingen in samenwerking met de NMEcentra invulling geven aan groen-educatieve vragen van burgers en niet-groene instellingen
in de provincie Limburg. Er is een inventarisatie gemaakt van beleidsmatige doelen op dit
gebied bij beleidsmakers en schoolbesturen en een inventarisatie naar het bedrijfsleven dat
een rol wil spelen in NME. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met alle organisaties die
betrokken zijn bij de uitvoering van NME-activiteiten. Verder is een inventarisatie gemaakt
van de activiteiten rond de Floriade. Ook zijn groene en niet groene partijen op lokaal en
regionaal niveau (Regio Venlo, Greenport Venlo, Regio Parkstad, peduca en Nationaal
Landschap Zuid-Limburg) bij elkaar gebracht, waarbij kansrijke arrangementen zijn
beschreven.
Penvoerder van het project is Citaverde College.

Resultaat

Conclusies uit de eindrapportage van het project:
In Limburg is een duidelijke behoefte aan professionele ondersteuning van nme-aanbieders
en uitvoeringscapaciteit. Vragen richten zich vooral op groen en natuur in de directe
leefomgeving, groene speelplekken en voedsel. Beleidsmakers, nme-aanbieders en
eindgebruikers zien hierin een herkenbare rol voor het groene onderwijs.
Er is behoefte aan ontwikkeling en ondersteuning van producten en bij de uitvoering van
projecten. Voor (v)mbo liggen op korte termijn vooral kans op beheerniveau. Het hbo dient
zich te richten op de complexere procesvragen. Dit geeft het groene onderwijs de
mogelijkheid om leerwerkplekken in de praktijk te realiseren, waarbij de deelnemers in direct
contact komen met hun toekomstige eindgebruikers. Om succesvol te zijn in de
samenwerking met NME-organisaties dient het groene onderwijs vooral te werken vanuit een
ondersteunende rol.
De verkenning heeft al een aantal concrete resultaten opgeleverd. Voorbeelden zijn
participatie van het groene onderwijs in het NME arrangement van regio Venlo, de Kids
University for Cooking, het wijkenprogramma De Passert in krimpregio Parkstad en zijn er
enkele KIGO-aanvragen uit voortgekomen.
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