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Onderwerp : - voortgangsrapportage "Leren voor Duurzaamheid", 
    september 2002 en

                              - vierde Programma NME21

Geachte dames en heren, 

Hierbij zenden wij u de rapportage over de voortgang en de resultaten van de inzet rond het leren 
voor duurzaamheid tot september 2002 en ter advisering het voorstel van de programmagroep 
NME21 voor het vierde NME21-programma "Leren voor Duurzaamheid".

De voortgangsrapportage is opgesteld door een adviesbureau en betreft het proces "leren voor 
duurzaamheid" in de provincie Groningen en de tot nu toe met projecten behaalde resultaten.
De belangrijkste conclusies uit de voortgangsrapportage zijn ons inziens:
- de betrokkenheid van de partijen bij het proces "Leren voor Duurzaamheid" is groot en er wordt 
   goed samengewerkt bij de selectie, opzet en uitvoering van de projecten,
- de eerste drie programma's waren met name gericht op ontwikkeling en versterking, terwijl nu de 
   wens bestaat tot inbedding en opschaling van de projecten en continuïteit van het leerproces, 
- het zoeken naar "verrassende partners" verliep aanvankelijk moeizaam, maar heeft uiteindelijk  
   naar daadwerkelijke nieuwe partners geleid, zoals bijvoorbeeld Scouting, het COA, etc.
- er is een lichte kentering bespeurbaar in de richting van projecten die niet zozeer vanuit 
  organisatiedoelstellingen worden opgezet, maar vanuit degenen voor wie de projecten 
  bedoeld zijn (vraaggericht werken), bijvoorbeeld het project Buitenlokaal gaat uit van de behoefte 
  van de scholen aan het geven van lessen in de directe omgeving van de school, 
- de bekendheid van het proces "Leren voor duurzaamheid" kan verbeterd worden, vooral in de 
   richting van mogelijk nieuwe samenwerkingspartners en
- de interesse van de politiek en van maatschappelijke organisaties in het proces "Leren voor 
  Duurzaamheid" verdient een extra injectie.

In de bijgevoegde rapportage wordt bovendien nader inzicht verschaft in de voortgang van de 
afzonderlijke projecten. Wij willen u hier gaarne naar verwijzen.   



Al met al is er naar onze mening er zo praktisch en projectmatig mogelijk aandacht besteed aan de  
samenwerking tussen partners van overheden, organisaties en bedrijfsleven in hun streven om 
duurzaamheid bij jongeren onder de aandacht te brengen. Deze samenwerking dient echter in het 
laatste jaar van het programma "Leren voor Duurzaamheid" verder te worden uitgediept en te 
worden verbreed. Bovendien is het zaak, dat de leerervaringen  overgebracht worden aan andere 
groepen en bekendheid krijgen in andere gebieden van onze provincie.

Mede op basis van de voortgangsrapportage heeft de programmagroep NME21 het vierde en 
laatste programma "Leren voor Duurzaamheid" opgesteld. De rijksmiddelen staan namelijk alleen 
nog in 2003 ter beschikking.
Er is overigens op dit moment nog geen zicht op een vervolg van rijkszijde op het in gang gezette 
proces van Leren voor Duurzaamheid na 2003. Gezien de continuïteit van dit proces en de 
resultaten in onze provincie en in de rest van het land zou ons inziens een vervolg wenselijk zijn.  Wij 
trachten in IPO-verband de continuïteit van het leren voor duurzaamheid expliciet onder de 
aandacht te brengen bij het coördinerende departement, het Ministerie van LNV.

Wij willen het voorliggende advies integraal overnemen, te meer daar in het vierde programma  
daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan structurele inbedding en aan opschaling van de opgedane 
ervaringen en van de uitgevoerde projecten.
  
Vierde programma NME21

In het vierde advies van de programmagroep NME21 zijn de volgende projecten opgenomen:

1.  procesbegeleiding en uitvoering van evaluatie vierjaarperiode                           €  34.748,--
2.  project Kennisweb met nadruk op ontwikkelen van scenario's
     voor blijvende samenwerking tussen organisaties, bedrijfsleven en
     overheden gericht op het leren voor duurzaamheid                                                 22.500,--
3.  etaleren voor duurzaamheid; het opschalen van ervaringen en van 
     opgezette projecten                                                                                                  34.200,--
4.  bestuurders betrekken bij het leren voor duurzaamheid en bij
     behaalde resultaten                                                                                                  35.168,--
5. duurzaamheid anders bekeken; met behulp van video culturele uitwisseling
     van duurzaamheidsaspecten tussen alleenstaande minderjarige asielzoekers en
     jongeren in Noord-Groningen laten plaatsvinden                                                   52.000,--
6.  het project Scholen voor Duurzaamheid (doorloopproject)                                  161.091,--
                                                                                                                                   ---------------- 

Totaal                                                                                                                      €  339.707,--

Het vierde programma NME21 kan met € 23.189,40 aan overgebleven NME21-rijksmiddelen uit 
2002 en met € 113.445,05 aan NME21-rijksmiddelen voor 2003 worden bekostigd. Bovendien kan 
de provincie € 16.267,81 bijdragen uit daartoe in de provinciale begroting gereserveerde middelen. 
Uit het krediet stimulering milieuactiviteiten willen wij bovendien € 6.806,74 bijdragen aan het project 
4: betrekken bestuurders bij duurzaamheid, dit als eigen provinciale bijdrage in het betreffende 
project.
Derden hebben het voornemen om een bedrag van € 179.998,--- te voteren. Initiatiefnemers van de 
projecten dragen daarmee ten minste 25% bij aan de bekostiging, waarbij evenwel opgemerkt dient 
te worden, dat aan het project leren voor duurzaamheid VO (nummer 6) de provincies Drenthe en 
Friesland ieder een bijdrage leveren van € 20.193,-- (net zoals de provincie Groningen).



Project 1
Het gaat om de ondersteuning van de programmagroep NME21 en van initiatiefnemers van 
projecten. In nauwe samenwerking met de organisaties die de Programmagroep NME21 vormen, 
wordt afstemming en ontwikkeling gerealiseerd om uiteindelijk in goed overleg de gepresenteerde 
projecten vast te kunnen stellen. Het gaat tevens om een eindevaluatie van het 
meerjarenprogramma "Leren voor Duurzaamheid". 

Project 2  
Het doel van het project kennisweb is de beschikbaarheid van kennis en informatie over het leren 
voor duurzaamheid goed bereikbaar te maken. Het COS, de Milieufederatie en het CNME zetten 
met Kennisweb in op nieuwe netwerken voor duurzaamheid. Het netwerk van de 
samenwerkingspartners is uitgebreid met de welzijnsorganisatie SPRONG en de Kamer van 
Koophandel. De "duurzaamheidsdriehoek" is daarmee compleet in die zin dat er een koppeling is 
gemaakt tussen de aandacht voor economie, ecologie en samenleving. 
Door alle betrokkenen is expliciet aangegeven, dat ook in de toekomst goed met elkaar  samenwerkt 
dient te worden. Op initiatief van de Kennisweb-partners worden een aantal scenario’s ontwikkeld 
die de voortgang van samenwerking borgen. In afstemming met alle betrokkenen wordt een 
voorkeursscenario uitgewerkt als nieuw samenwerkingsmodel.

Project 3
De doorwerking van de verschillende projecten die in het kader van het "Leren voor duurzaamheid" 
zijn uitgevoerd dient verder gestalte worden gegeven (project etaleren voor Duurzaamheid). Het 
Consulentschap NME heeft het initiatief genomen om alle projecten mee te nemen in een 
marketingstrategie die eraan moet bijdragen dat elk project (1) onder de aandacht komt van 
mogelijke andere initiatiefnemers, (2) dat de mogelijkheid van opschaling naar andere plekken 
concreet wordt gemaakt en (3) dat de kennis en ervaring van alle projectleiders gebundeld is en ook 
op andere plekken worden gebruikt. Op basis van alle voortgangsberichten, projectevaluaties en 
draaiboeken wordt een strategie ontwikkeld die leidt tot de opschaling van alle projecten die een 
plek hadden binnen leren voor Duurzaamheid én ook van andere projecten die binnen de 
provinciegrenzen voor dat doel in aanmerking komen. 

Project 4
Bestuurders dienen betrokken te worden bij het "leren voor duurzaamheid", opdat ook zij zo optimaal 
mogelijk een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen (project bestuurders betrekken bij 
duurzaamheid).
In het voorjaar van 2003 zal derhalve een conferentie worden georganiseerd voor bestuurders van 
gemeenten, provincie en waterschappen. In de conferentie worden concrete voorbeelden uit de 
praktijk gepresenteerd. Vervolgens zijn er in het voorjaar excursies mogelijk om projecten in het 
veld te bekijken. In het najaar van 2003 worden alle ervaringen van de projecten en de discussies 
met de bestuurders gebundeld in het voorbeeldenboek "Leren voor Duurzaamheid in Groningen".

Project 5
Het project Duurzaamheid anders Bekeken is een initiatief van de Regioraad Noord Groningen, 
waarin zeven gemeenten samenwerken. Samen met productiebedrijf TOF Groningen, het COA, 
onderwijs- en welzijnsinstellingen worden met jongeren video's gemaakt. Buitenlandse jongeren met 
de zogenaamde ‘AMA’-status (AMA is alleenstaande minderjarige allochtoon) worden uitgenodigd 
mee te doen in het project. Binnen het kader van het onderwijs dat de Internationale Schakel Klas 
(ISK) biedt, maken drie groepen ieder een video waarin ze vertellen over hun beeld van Groningen 
in relatie tot de cultuur waaruit ze komen. Ook jongeren uit ons eigen land maken een film over hun 
ervaringen met de buitenlandse kinderen. Aan de producties is een wedstrijd verbonden. De beste 



productie wordt vervolgens professioneel verfilmd en verschijnt als onderwijspakket (met 
docentenhandleiding) voor het voortgezet onderwijs in Groningen.

Project 6
Met het interprovinciaal project Scholen voor Duurzaamheid  (doorloopproject, nu de derde 
periode) worden docenten voortgezet onderwijs van verschillende disciplines benaderd, geactiveerd 
en begeleid om duurzaamheidsonderwijs te ontwerpen en ook daadwerkelijk uit te voeren.
In de eerste fase is het projectteam opgezet en is begonnen met het werken aan de infrastructuur. 
Het betrekken van educatieve ondersteuners en maatschappelijke organisaties is nu in volle gang.  
De nu volgende fase maakt het netwerk van vraag en aanbod compleet, door het betrekken van de 
scholen bij het traject. Om het project een herkenbaar gezicht te geven is er veel aandacht voor 
publiciteit, zo is de website versneld ontwikkeld en geopend.
Nog steeds is het de bedoeling, dat het project zich na drie jaren zelf bedruipt. Daartoe bestaan 
mogelijkheden, dit vanwege de inzet van budgetten die scholen ter beschikking staan voor de 
scholing van docenten.

Op grond van artikel 10 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen verzoeken wij u 
ons te adviseren over ons voornemen om aan bovengenoemde NME21-projecten bijdragen aan 
rijks- en provinciale middelen toe te kennen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen:  - voortgangsrapportage "Leren voor Duurzaamheid", september 2002 
                 - advies van de programmagroep over het vierde NME21-programma.
                -  beschrijving van de projecten.  


