
12 december 2017 

Groene Pedagogiek, 
van wie, voor wie ? 

 

 

 

Roel van Raaij, 

Nu weer ministerie 
Landbouw , Natuur en 
Voedselkwaliteit 
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Wie zijn bij NME / Groene Educatie betrokken ? 

• Interdepartementaal: EZ/LNV, I&M (VROM), VWS, BZK, SZW, Buza 

(en OCW) 

• Interbestuurlijk : Provincies, Gemeenten, Waterschappen 

• Intersectoraal : NGO’s, bedrijven, scholen 

 

• NME werkveld: Kern en Schil 

Overheden 
Scholen NME-centra (+tuin + 

Kiboe) 

KIND 

Bedrijven 
NGO’s  
(bijv. IVN) 

TBO’s (bijv.SBB 

en NM (Oerrr)) 
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Historie NME als BELEIDS - opgave. 
 
N 70 Europees Natuurbeschermingsjaar 
1975 eerste advies inzake NME 
1988 eerste NME nota 
 
1992 eerste NME meerjarenprogramma 
2000 introductie duurzaamheid als leerconcept,  
          nota NME21/ LvD. 
 
2004 Nota Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
2005 Decade for Education for Sustainable Development 
2008 nota NME (KLM) + nota LvDO 2.0 
 
2013 Duurzaam Door, sociale innovatie voor een groene economie 
2017 Duurzaam Door, ‘leren en innoveren’ in een circualire economie’ 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i622.photobucket.com/albums/tt301/mulobudel/tijdsbeeld 1970/1970natuurbeschermingsjaar.jpg&imgrefurl=http://s622.photobucket.com/albums/tt301/mulobudel/tijdsbeeld 1970/?action%3Dview%26current%3D1970natuurbeschermingsjaar.jpg&usg=__dC8DlN-N708klqJuwuMtc82arh8=&h=320&w=215&sz=16&hl=nl&start=8&zoom=1&tbnid=y3y7FABU87aCiM:&tbnh=118&tbnw=79&ei=XRqaTYT8MISeOuukybwH&prev=/images?q%3Deuropees%2Bnatuurbeschermingsjaar%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26biw%3D1115%26bih%3D599%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Eerder: 
 
“We zouden de mensen moeten leren dat ze niet wijs 
worden door boeken te lezen, maar door om te gaan met 
de hemel en de aarde, met de eiken en de beuken” 
Bisschop Comenius (1592-1670)  
 
(uit werkboek School in Bos en Landschap) 

 
“Der Bürgermeister gibt bekannt: Weil am Mittwoch Bier 
gebraut wird, darf ab Dienstag nicht mehr in den Bach 
geschissen werden. 
(Duitse milieu regel 18e eeuw, Von Prittwitz) 
 
(uit PHLO cursus NME, met dank aan Gert Spaargaren) 
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Een historische lijn in beelden 



arjen.wals@wur.nl 



arjen.wals@wur.nl 



arjen.wals@wur.nl 



arjen.wals@wur.nl 



arjen.wals@wur.nl 



arjen.wals@wur.nl 
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Stilstaan bij het begrip educatie 
 
Educatie (Latijn : educere, bekendmaken) is een 
overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als 
opvoeding omvat. Methoden van onderwijzen en leren 
binnen én buiten schoolse omgevingen; leerprocessen 
die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving 
(formele educatie) of daarbuiten (informeel), in de 
wereld als zodanig; de overdracht van de waarden en 
verzamelde kennis van een samenleving. 
 
 FORMEEL  
  NON-FORMEEL   
 INFORMEEL  

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opvoeding
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://zbc.nu/files/2009/11/competentiegericht_leren.gif&imgrefurl=http://zbc.nu/hrm/competentie-management/competentiegericht-leren-maakt-organisaties-dommer/&usg=__OHDy3WVHQaOQzCDeHFuIOObLcf0=&h=340&w=453&sz=5&hl=nl&start=4&zoom=1&tbnid=l5oF4O5rTZcwhM:&tbnh=95&tbnw=127&ei=siaaTYO5As6WOsummboH&prev=/images?q%3Dleren%26um%3D1%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26biw%3D1098%26bih%3D599%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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Visie op onderwijs. 
 

Vrijheid van onderwijs, kerndoelen op algemeen niveau, toets op 

kwaliteit (?!) 

 

Focus op ‘kernvakken’ taal en rekenen (rapport Duijsselbloem) 

Maar er is meer ! 

 

Waarom leren wij ? Voor de (cito) toets ? Arbeidsmarkt ? Leven ? 

 

Beroepscompetenties, burger(schap)competenties 

 

Duitsland : ‘Bildung’  

 

Afrika : It takes a village to raise a child 
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Hoe we leren ? Al doende ! 

Binnen en buiten de school. 

Door ervaring, door doen, door beleven, door te 

experimenteren, door verwondering, dat begint al heel jong. 

 

Filmpje : Groen cement 

http://www.youtube.com/watch?v=XKNYiRU0fbc 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=XKNYiRU0fbc
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Probleem Natuur onderwijs (PO) en Biologie (VO): 

 

- steeds minder tijd voor natuuronderwijs ( recent onderzoek Cito) 

http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/onderzoek/ppon/ppon_balans

en.aspx 

- minder kennis over natuur (slechts 30 % voldoende) 

- Natuuronderwijs wel in Citotoets, maar telt niet mee voor score 

- Veel ‘School TV’ in de onderbouw (huisje, boompje, beestje) 

- slechts incidenteel gebruik van buitenruimte, excursies, NME 

 

In VO specifiek: ca. 40 % kiest maar voor profiel met biologie,  

Veelal theorie uit het boek, weinig tijd voor andere werkvorm 

 

Probleem Natuur opvoeding 

- kinderen spelen steeds minder buiten 

- kinderen komen steeds minder in natuur, leven meer in stad 

- kinderen weten niet meer waar het voedsel vandaan komt  

- natuur is “consumptief” , decor, recreatie,  

 

 vervreemding, ‘Natuur tekort syndroom’ 

‘Het Laatste Kind in het Bos’, Richard Louv 

http://www.cito.nl/onderzoek en wetenschap/onderzoek/ppon/ppon_balansen.aspx
http://www.cito.nl/onderzoek en wetenschap/onderzoek/ppon/ppon_balansen.aspx
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Recht op Natuur 

Onderzoek naar meerwaarde ‘natuur’ bij opvoeden en onderwijs. 

- Gezondheid (voeding, beweging) 

- Concentratie (ADHD) 

- Spelgedrag en socialisatie 

- Kennis en attitude 

 Recht op Natuur (IVN, Natuurcollege,IUCN, ..) 

http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl/  

 Speelnatuur, groene speelpleinen, schooltuin, … 

Filmpje: 

http://www.youtube.com/watch?v=wRR1feHqZPY&feature=r

elated 

 

http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=wRR1feHqZPY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wRR1feHqZPY&feature=related
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Nationale actie en internationale actie: 

 

UK: Growing Schools, Outdoor Manifesto 

USA : Leave no Child Inside, Children and Nature Network 

Nederland: Recht op Natuur, Groen als Gras, NME, LvDO 

Leren = leven = leren voor het leven. 

Persoonlijke ervaring: Zeeles NME Rotterdam, Bang voor kippen 

 

Natuur als basis van het bestaan, maar wel verbonden met 

sociale aspecten, economsche aspecten, hier en nu, daar en 

straks  Duurzaamheidseducatie. 
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Een duurzame wereld ? Door duurzame competenties. 

 

“You can’t  solve problems within the same paradigms that  causes 

them” (Einstein) 

 

“De meest  ontwikkelde landen, hebben de grootste ‘footprint’ , dus 

blijkbaar is kennis  niet de enige voorwaarde voor duurzaamheid”   

 

“duurzaam denken en duurzaam handelen’” 

(Walk the Talk, Teach as you Preach) 

 

 Reorient Education 

 

UN Decade for Education for Sustainable Development (www.desd.org)  

UNECE Regional Strategy for ESD (www.unece.org/env/esd)  

 

http://www.desd.org/
http://www.unece.org/env/esd
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Motieven overheid en onderwijs en Educatie 

 

Waarom doet een ministerie – of een gemeente - iets aan ‘onderwijs’. 

Meerdere motieven: 

 

1) Onderwijs en toetreding naar Arbeidsmarkt (inclusief LLL) 

2) Onderwijs als onderdeel kennissysteem, gericht op innovatie (Valorisatie) 

 

3) Draagvlak voor (x,y,z)  (beleid) 

4) Bewustwording maatschappelijke problematieken 

5) Gerichte gedragsbeïnvloeding van burgers 

 

6) Bijdragen aan competentie ontwikkeling op bepaalde gebieden 

7) Behoefte aan zelfstandige, weloverwogen keuzes van burgers 

8) Voorbereiding op (maatschappelijke/technologische/sociale) transities 

9) …………………… 
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Wat beïnvloedt het NME beleid 
   
- natuur en milieu beleidsplannen (bijv. Natuur voor Mensen, MBP2) 

  
- aanbevelingen en rapporten adviesraden (RLG, RMNO,..) 

   
- internationale afspraken (CSD, CBD, EU, DESD..)  
  
- internationale publicaties (Silent spring, Limits to Growth, Unconviniend Truth, …) 

 
- conferenties (Tblisi 1977, Johannesburg, Rio, ESDebate) 

 
- onderzoek (hoe duurzaam is NME, Staalkaart,…) 

 
- journalistiek (Laatste kind in het Bos , Louv, Natuur in kinderhand, Margadant….) 

 
- Politiek (Motie Tommel, Motie van Mierlo, Motie Feenstra-Eistra) 

 
- onderwijskundige inzichten (NWD, ontdekkend leren, Social Learning, ….) 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vereniginggdo.nl/media/actueel/NME_logo.jpg&imgrefurl=http://www.vereniginggdo.nl/pages/posts/nme-platform-nederland-34.php&usg=__bRAxfvzKbYH8zRHIQP2ZqH1f_ws=&h=237&w=400&sz=60&hl=nl&start=12&zoom=1&tbnid=Gc4eu0Dasez3QM:&tbnh=73&tbnw=124&ei=IjOaTZCuHY-bOs6S4LQI&prev=/images?q%3Dnme%2Beducatie%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26biw%3D1098%26bih%3D599%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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NME in een beleidsomgeving 
 
- in relatie tot ‘natuurbeleid’ 
 
- in relatie tot ‘milieubeleid’ 
 
- in relatie tot ‘onderwijsbeleid’ 
 
- in relatie tot ‘duurzaamheidsbeleid’ 
 
 

NME als instrumenteel principe 
NME als emancipatoir principe 
 
NME ‘all mixed up’ (Artikel Arjen Wals) 
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Beleidsvisie op NME 
 
Hangt niet alleen samen met visie op de INHOUD van dossiers als 
natuur, milieu, onderwijs, duurzaamheid, maar vooral ook van: 
 
- visie op de (rol van de) overheid 
 
- visie op de (rol van de) samenleving 
 
- visie op de (rol van) ‘leren’  
 
Dus instrumentenmix 
- juridische instrumenten (wetgeving, ge- en verboden,AMVB, …) 
- financiële instrumenten (subsidies, fiscalisering, ..) 
- technologische instrumenten (voorzieningen, technieken, ..) 
- sociale instrumenten (communicatie, educatie, participatie,  
   bewustwording, empowerment, voorlichting, …) 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.thijsdelacourt.nl/wp-content/uploads/2010/03/schijt-aan-de-overheid-copy.jpg&imgrefurl=http://www.thijsdelacourt.nl/2010/03/21/de-overheid-is-geen-monopolist-meer/&usg=__MicSqojIbOTVRDm3zTKt7Gv90Cw=&h=314&w=400&sz=18&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=mre54k65LE5AoM:&tbnh=97&tbnw=124&ei=TSaaTbCHJMbrOburncYH&prev=/images?q%3Doverheid%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26biw%3D1098%26bih%3D599%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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Whats new ? 

 

This document sets out the goals of E.E. as follows: 

 

* to foster clear awareness of, and concern about, economic, social, political and ecological 

interdependence in urban and rural areas; 

 

* to provide every person with opportunities to acquire the knowledge, values, 

attitudes, commitment and skills needed to protect and improve the environment; 

 

* to create new patterns of behaviour of individuals, groups and society as a whole towards 

the environment. 

 

 

Aanzet tot reflectie over fundamenten NME, ‘herbronnen’:  

bv. Tbilisi Verklaring (1977) 

 

EDO is in elk geval een uitdaging voor NME 

 

met dank aan Katrien van Poeck (Vlaanderen) 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cache.virtualtourist.com/1610849-Kartlis_Deda-Tbilisi.jpg&imgrefurl=http://members.virtualtourist.com/m/6a7c5/1a3163/&usg=__vmFj5Vs1iZEK7zkCBaokaHmlpaA=&h=500&w=374&sz=23&hl=nl&start=12&zoom=1&tbnid=jhnVLsZjxiZacM:&tbnh=130&tbnw=97&ei=bDyaTbWDKZCgOtHjhI0H&prev=/images?q%3Dtbilisi%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26biw%3D1098%26bih%3D599%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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UNECE : competences in ESD 
Combinatie maken van kennis en inzichten; 

 

HOLISTIC APPROACH 
- Integrative thinking 

- System thinking, inclusivity 

- Dealing with Complexity 

 

ENVISIONING CHANGE 
- past, present, future 

- Inspiring engagement 

- Exploring alternative futures 

 

ACHIEVING TRANSFORMATION 
- Transformation of pedagogy 

- Change of learning systems 
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Vertalen Competentie naar bijv. PABO 
De UNECE competenties zijn in NL ‘vertaald’ een aangepast naar de 
doelgroep Basis Onderwijs, en de opleiding voor hun ‘educatoren’ (PABO) 

 

“weten – doen – samenleven – zijn”  

 

Helicopter-view 

 

 

Weten dat het duurzaam kan 

 

 

Bijdragen aan een duurzame toekomst 
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Vertalen Competenties 
Het werkt ook in de praktijk ! 

 

Guus Geisen : Autopoiesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/studio_lieke_weenink/docs/dp_competenties_losse_paginas
?e=0 

 

http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-
6PM.pdf 

 

http://issuu.com/studio_lieke_weenink/docs/dp_competenties_losse_paginas?e=0
http://issuu.com/studio_lieke_weenink/docs/dp_competenties_losse_paginas?e=0
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2013/08/Samenvatting-Autopoiesis-6PM.pdf
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De boom van Sander = relatie NMD 
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De boom van Guus 
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Draaiknoppen bij onderwijsinterventies 

• Curricula, kerndoelen, exameneisen, kwalificatiestructuur 

• Onderliggende leerlijnen, TULE, kernleerplannen 

• Toetsing, Cito, inspectie 

• Thema’s (laten) opnemen in leerboeken, methoden 

• Kennis en competentie docent initieel (Pabo, Lerarenopleiding) 

• Idem, post-initieel: nascholing, cursussen, professionalisering 

• Additioneel (les)materiaal (laten) maken 

• Ontsluiten extra (lesmaterialen) bijv. via Kennisnet, Leermiddelenplein 

• Docenten/onderwijs NETWERKEN (Docenten-Ontwikkel-teams, 
conferenties, via Vakverenigingen, websites, …) 

• Good-Practices in de schijnwerpers (via onderwijs media) 

• EXTERNE ondersteuning: excursies, gastlessen, bedrijfsbezoek, 
stage 

• Whole School Approach (profilering, labeling) 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.protestant.nl/data/files/imagecache/thumb/Johannes Amos Comenius.jpg&imgrefurl=http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/onderwijs/comenius-johannes-amos-2005&usg=__1SjjZNZt43vNPT_tkWoOnP0AJBo=&h=115&w=84&sz=3&hl=nl&start=1&zoom=1&tbnid=irMdb0vYXQSAAM:&tbnh=87&tbnw=64&ei=UxyaTb_sEM6eOvzdkboH&prev=/images?q%3Dbisschop%2Bcomenius%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26biw%3D1115%26bih%3D599%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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Educatie en ‘kwaliteit’. 

• Over welke kwaliteit hebben we het dan ? 

• De kwaliteit van het educatief materiaal ? 

• Pedagogische aanpak ? 

• Inhoudelijke juistheid ? 

• Voldoende objectief en/of divers ? 

• Ruimte voor eigen inbreng ? 

 

• Of juist de ‘kwaliteit’ om maatschappelijke opgaven te verhelpen 
? N de zin van ‘bewezen effecief’?  

• En hoe meet je dat dan ? 

 

Verschillende ‘Brillen’ om naar ‘educaties’ te kijken !! 
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Verbinden op inhoud en thema : 

Curriculum, Kernleerplan, Canons, Domeinbeschrijvingen, 

leerlijnen, …. Afbakeningen ? Inhoudelijke thema’s ?  

 

 

 

 

 

 

Duurzame ontwikkeling 

water 

Biodiversiteit 

Klimaatverandering 

Energie dierenwelzijn 

burgerschap 
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Trends in NME/LvDO  Duurzaam Door 
• Omslag van natuur  natuur+milieu  Duurzame Ontwikkeling  

Circulaire economie 

• Economische context meer centraal, naast bewustwording, kennis, gedrag 

• EE  ESD, formal, informal, non-formal, education permanente 

• Bewustwording, beleving, voorlichting, kennisbasis, participatie, CEPA, 
sociaal leren, sociaal instrumentarium  sociale innovatie 

• Initieel leren, (mondiaal)burgerschap, competentieontwikkeling 
(economisch, sociaal) 

• Doelgroep-denken naar stakeholder-denken 

• “arrangementen aanpak”, Coalitie, Co-creatie, Cofinanciering 

• Aanbod <-> vraag ? Neen, meer: agendaontwikkeling, articulatie, …. 

• Spelen met schaalniveaus : internationaal – regionalisatie – lokale uitrol 

 

• Verdieping / verbreding van inhouden/concepten 

• Verdieping / verbreding van leren  sociaal instrumentarium 

• Verdieping / verbreding van partners / stakeholders 

• Verdieping / verbreding van rollen en functies (Of juist specialiseren) 
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Competenties  
voor een 
Circulaire 
Economie ? 

Kansen voor NME ? 

 

Niets is zeker,  

dan de verandering ! 



Beleidsontwikkelingen rond NME veld 
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Aflopen (landelijke) subsidiestelsels (RDN, SMOM, …), Selectief gedrag 

fondsen, terughoudendheid lokale overheid (dus ook op kinderboerderij, 

schooltuin, NME centrum), kritische bestedingen van scholen en andere klanten 

Onderwijsontwikkelingen: speerpunten taal en rekenen, onderwijsopbrengst 

 

Verzakelijking: doelgerichtheid, doelmatigheid, kwaliteit, innovatief, actueel 

Samenwerking (bijv. Platform NME, GDO, ..) 

Nieuwe partnerschappen en optreden in coalities: bijv. ZZP-ers, nieuwe (NME) 

spelers (bijv. boerderijeducatie) , groen onderwijs ? 

 

Maar óók: kansen op nieuwe thema’s en nieuwe markten (bijv. voeding, klimaat, 

consumeren/produceren, leren van de natuur/ biomimicry,  natuur en 

gezondheid, stadslandbouw, sociale cohesie, MVO, ..) 



Kinderboerderij 
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Schooltuin 
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Boomfeestdag 
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Vrijwilligers en speelnatuur 
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Rotterdam: steeds meer spelers naast NME 



arjen.wals@wur.nl 



En  ook:  



Multi level action 

• Nationaal Level: Kennisinfrastructuur, onderzoek, pilots, 
Communities of Practice, Capacity building, netwerken, Nationale 
NGO’s 

 

• Provinciaal Level: Back-office financiering NGO’s, regionale 
netwerken(5 O’s), portfolio van projecten, groene infra en 
recreatie, bezoekerscentra, musea 

 

• Lokale Level: concrete actie met scholen, betrokkenheid actoren 
uitr scholomgeving, bedrijven, ouders, burgerprojecten 

 

Kinderboerderijen, Schooltuinen, Vrijwilligersgroepen, CNME-centra. 
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Voorbeelden Natuurcombinaties. 

 

Natuur – recreatie 

Natuur – Gezondheid 

Natuur – Economie 

Natuur – Landbouw 

Natuur – Biomimicry 

Natuur – Stad  

Natuur – Bouwen 

Natuur – Leefstijl 

Natuur – voedsel 

Natuur – Ketens 

Natuur - …… 
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Biobased Inkopen Provincie Zeeland 

Interactieve gids over natuurlijk kapitaal & 

financiele instellingen 

Publicatie Bedrijven  

en Biodiversiteit 



Lerende Samenleving  

Wie doen er mee? 

• Overheden  50 gemeenten, alle provincies, waterschappen, departementen, Rijkswaterstaat, 

   ABD, Agentschap NL, DLG, woningcorporaties 

• (Koploper)bedrijven: Search, NS, Codename future, De Rooy Transport BV, Essent 

   Milieu, Deponie Zuid NV, grote industriële bedrijven, etc. 

• Sectororganisaties: Z-LTO, LTO-Noord, MVO Nederland, Energy Valley, Kamers van 

   Koophandel, Branchevereniging Kringloopbedrijven, Bedrijvenkring Moerdijk, etc. 

• Maatschappelijke organisaties,  IVN, SME, Biologica, WWF, Greenwish, 

   Klimaatverbond, Urgenda, Milieufederaties, Stichting Oikos, etc. 

• Onderwijsorganisaties: SLO, CITO, APS, KPC, DHO, DMBO, Onderwijsraad, HBO-raad, 

   VO-Raad, PO-raad, Kennisnet, Ontwikkelcentrum 

• Onderwijsinstellingen: scholen PO en VO, PABO’s, schoolbesturen, hogescholen, 

   universiteiten (o.a. TUD, UU, WUR, RU Nijmegen, UvA) 

• Kennisinstituten en - netwerken: Telos, DRIFT, Movisie, Regional Centre of Expertise 

   Rhine-Meuse , SEV, Roosevelt Academy, KISSZ, Innovatienetwerk, Centrum  
  voor Innovatie in de Bouwkolom (CIB), Copernicus Instituut, TNO, 

   ISP (International Sustainability Projects) te Wuppertal, etc. 

• Zorg, sport en welzijnsorganisaties: GGD’s Gelderland, Stichting Welzijn Hoogeveen, 

   Zeeuwse Sportraad, CIOS, SCOOP, Zeeuwse jeugdraad, etc. 

• Media:  Omroep Zeeland, PZC (Provinciaal Zeeuwse Courant), Media Explosive, Green 
  Dream District 
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”Jong Leren Eten”  
 
Hoofdlijnen voor een 
programma-schets: 
 
meer dan een keuzemenu. 

Roel van Raaij en Tim Verhoef, 
directie ANK (EZ) 

 

Jonneke Reichert,  
directie VGP (VWS) 

 

en Ministerie van VWS 



Centraal doel: versterken voedsel – en 
voedingsbewustzijn bij kinderen/jongeren 

• Kinderen/jongeren leren verschillende smaken (waarderen) en eten 
meer groenten en fruit 

 

• Kinderen/jongeren leren over de herkomst van voedsel  

 

• Kinderen/jongeren leren zelf voedsel te bereiden en bewaren 

 

• Kinderen/jongeren hebben kennis van alle voedsel-soorten en de 
betekenis van gezonde en duurzame keuzes (bewust consumeren en 
kiezen) 

 

• Stip op de horizon: meer gezond en duurzaam gedrag, zichtbaar in bijv. meer 
consumptie groenten en fruit, goede gezondheid (bijv. obesitas). JLE legt 
hiervoor de basis in kennis en vaardigheden. 
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Wat gaan we daarvoor doen? Samengevat:   

1) Versterking ondersteuning en vraagarticulatie voedsel/voeding op 
scholen 

 

2) Op orde brengen en houden van strategische projecten 

 

3) Koppelen van theorie en praktijk 

 

4) Verder ontsluiten en beter vindbaar maken van informatie en 
activiteiten door ICT en ‘investering in wegwijzers en aanjagers,   
o.a. door inzet van ‘makelaars’ 

 

5) Implementatie zichtbaar maken en ondersteunen, communicatie, 
programma-management, M&E, Onderzoek. (PM) 

12 december 2017 

Ministerie van Economische Zaken 52 



12 december 2017 

Ministerie van Economische Zaken 53 

Uitgangspunten: 

• Stel scholen centraal, ondersteunen van de vraag 
(via ondersteuningsaanbod Gezonde School, 4 pijlers) 

 

• De ‘witte’ (gezondheidswereld) en ‘groene’ (natuur/milieu/voedsel) wereld 
versterken elkaar op verschillende niveaus door samenwerking, betere 
netwerken en PPS-constructies met ‘derden’ (andere overheden, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties) 

  

• Zorgen voor bundeling en samenhang van materiaal, projecten en 
activiteiten 
 

• Nadrukkelijker koppeling tussen theorie en praktijk, tussen landelijke en 
lokale projecten 

 

• Gezonde/duurzame keuze makkelijk en vanzelfsprekend maken: 
omgeving en gedrag als resultante van bewustwording, kennis en 
handelingsvaardigheden. 

 

 
 

 



Waarom Voedseleducatie? 

 

•Groene en duurzame 

stad met gezonde, 

actieve bewoners. 



WAAROM? 

• “Kinderen die zelf boontjes begieten, met hun 
eigen handen wortels uitgraven, of een straal 
melk uit een koeienspeen knijpen, verkiezen 
groenten of een glas melk boven snacks en 
frisdrank, en zijn bovendien lichamelijk actiever 
dan hun leeftijdgenoten zonder die ervaringen. 
Actiever zijn en gezonder eten leidt tot betere 
schoolprestaties.” 

• Prof. Dr. J. Seidell en Drs. J. Halberstadt in “Het 
Voedsellabyrint” (Atlas contact, 2014) 

 



Voedselwijze burgers weten…. 

• Hoe ons voedsel groeit (dierlijk / plantaardig, dichtbij 
/ ver weg); 

• Hoe van voedsel ons eten wordt gemaakt 
(oorspronkelijk / bewerkt); 

• Dat je zelf voedsel kunt verbouwen en verwerken; 
• Welk voedsel bijdraagt aan onze gezondheid 

(gezond/ongezond); 
• Dat nieuwe smaken, producten en combinaties veel 

te bieden hebben; 
• Dat ons voedsel effect heeft op de wereld om ons 

heen: op mensen, dieren en het milieu; 
• Dat voedsel waarde heeft en het verdient niet 

verspild te worden; 
• Dat je van voedsel je beroep kunt maken. 

 



Partners en allianties (o.a.) 
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Dank voor uw aandacht 

Succes voor ons allen, voor een duurzame wereld. 
 


