OVER HET KCNL
>>

>>

Het KCNL verbindt partijen

haalt innovatievragen op

>>

ontwikkelt, ontsluit en deelt kennis

>>

agendeert maatschappelijke thema’s

>>

zorgt voor innovatie van het onderwijs

Onze missie: stad en land duurzaam groen
Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is dé plek waar onderwijs
en praktijk, maatschappij en bedrijfsleven
elkaar tegenkomen. Om samen te werken
aan een versnelling van de transitie naar
een meer natuurinclusieve samenleving.
Onze focus ligt op natuurinclusieve steden
en maatschappelijk natuurbeheer. Het
KCNL initieert, begeleidt of faciliteert projecten waarin onderwijs (mbo, hbo, wo) en
praktijkpartijen met elkaar samenwerken.
Alle opgedane kennis wordt breed gedeeld
via kennisbijeenkomsten en de website
kcnl.nl.

Vlinderstichting, Natuurmonumenten, BoerenNatuur,
O-gen, LandschappenNL,
Vogelbescherming,
SOVON

OVERHEDEN
ONS WERKVELD
•
•
•
•
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ONDERWIJS

KCNL

Waar stad natuur vindt
Waar natuur mensen vindt
Waar kennis praktijk vindt
Waar bedrijfsleven onderwijs vindt

Een innovatieve groene sector
Up-to-date groen onderwijs
Goed opgeleide medewerkers
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Het kernteam van het KCNL

MBO'S en HBO'S
en Wageningen
University

Ministeries, provincies,
waterschappen,
Staatsbosbeheer,
gemeenten

ONZE DOELEN
•
•
•

“Veel bedrijven
vinden het belangrijk
om bij te dragen aan
de ontwikkeling van
het onderwijs"

ORGANISATIES

DEELNEMERS UITVOERING KCNL-PROJECTEN
(2016-2018)

ONDERNEMINGEN
brancheorganisaties,
bedrijven

Medewerkers en experts werkveld

335

Studenten mbo

232

Studenten hbo

493

Studenten wo

50

Docenten mbo en hbo

250

Lectoren

46

Studentprojecten

420

Stageplaatsen/afstudeerprojecten

120

Kennisdeelbijeenkomsten

277

Studentrapporten

83

Publicaties docentonderzoekers en lectoren
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GOED BEELD VAN WAT ER SPEELT
“Het KCNL kan overheden, bedrijven en organisaties helpen om een probleem op te lossen," zegt Ger van Laak,
een van de zes businessdevelopers van het KCNL. "Als
regionale businessdevelopers hebben we een goed beeld
van wat er speelt. Neem Limburg Waterklaar, uit mijn
regio. Het werd helder dat er meer moest gebeuren aan
waterberging op particuliere terreinen. Tien Limburgse
gemeenten en het waterschap wilden daar iets mee,
maar konden er nog niet concreet handen en voeten aan
geven. We zijn in gesprek gegaan met het onderwijs over
wat zij konden bieden en ervan wilden leren. In 2016 ging
het project 'Waterklaar' van start; inmiddels zijn we een
voorbeeld voor de rest van het land.
Bedrijven en organisaties dragen in KCNL-verband bij aan
de ontwikkeling van het onderwijs. Ik merk dat zij dat
belangrijk vinden, want ze hebben er belang bij dat hun
toekomstige medewerkers goed op de hoogte zijn."
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