Nieuwe online databank met ruim 600 bronnen voor
natuur- en milieueducatie (NME)
UTRECHT, 27 mei- Sinds 1970 zijn er veel publicaties verschenen over natuur- en milieueducatie
en over leren voor duurzaamheid. Veel van die publicaties zijn nu nog steeds waardevol. Ongeveer
600 ‘bronnen’ zijn nu opgenomen in een online kennisbank: www.bronnen-voor-nme.nl. Deze
databank is vrij toegankelijk voor alle professionals, vrijwilligers en studenten die op dit brede
werkterrein actief zijn. Dit project is tot stand gekomen op initiatief van enkele (oud-)NME-ers
onder leiding van SME.
Het aantal publicaties over NME en Leren voor duurzaamheid is enorm met onder andere projecten,
boeken, onderzoeken, trainingen en verslagen van professionele bijeenkomsten. Veel publicaties
waren niet digitaal toegankelijk. “Er ontbrak een toegankelijk systeem met belangrijke NME
opbrengsten” vertelt Lydia Haafkens, projectleider bij SME. “De kennis van vroeger is vandaag de dag
nog steeds zeer waardevol en deze mag niet verloren gaan.”
Op initiatief van enkele (oud-)NME-ers is er daarom een project opgezet om de meest waardevolle
bronnen van NME te verzamelen en te digitaliseren. Al snel werd geconstateerd dat ook nieuwe
waardevolle publicaties in de databank zullen worden opgenomen: deze kennisbank is dus nooit af!
Naast deze publicaties zijn er ook zo’n vijftien overzichtsartikelen opgenomen over diverse aspecten
van NME zoals over pedagogiek en didactiek, natuurbeleving en ecologische basisvorming, onderwijs
en volwasseneducatie, inspirerende NME-ers, educatieve voorzieningen en over internationale
aspecten van NME. Ook is er een tijdlijn met de ontwikkeling van NME door de jaren heen te vinden.
Concreet lesmateriaal is niet opgenomen.
Daardoor is er nu één centrale plek ontstaan waar elke NME-er, docent, student, onderzoeker of
andere belangstellende informatie kan vinden voor het ontwikkelen of voorbereiden van educatieve
activiteiten op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid. SME heeft het project gerealiseerd met
behulp van NME-ers met veel kennis over het vakgebied uit het verleden, maar ook met huidige NMEers, beleidsmakers, archivarissen en historici. Na verscheidene bijeenkomsten en interviews zijn er
uiteindelijk circa 600 documenten gedigitaliseerd en gemetadateerd. De website blijft up-to-date met
recente publicaties, zeker als ook bezoekers en gebruikers van de website recente publicaties
aanleveren.
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Over SME
Wij geloven dat de beweging naar een duurzame toekomst begint bij mensen zelf. Hierbij zijn techniek
en financiën ook hard nodig, maar zonder een duurzame gedragsverandering zal de impact niet groot
genoeg zijn. Daarom richten wij ons op het sociale aspect in ons werk en is het onze missie om
mensen te stimuleren duurzaam te denken én te doen. Wij ondersteunen de publieke sector bij
duurzame ontwikkeling en vraagstukken op het gebied van beleid, participatie en educatie. Dit
doen wij met de mensen waar het om gaat.

Postbus 43016, 3540 AA Utrecht
Australiëlaan 11b, 3526 AB Utrecht
KvK Utrecht 30203878

(030) 635 89 00
info@sme.nl
www.sme.nl

IBAN NL23TRIO0212468715
Triodos Bank BIC TRIONL2U
BTW NL8144.13.006.B01

