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De missie van het NatuurCollege
Het NatuurCollege zet zich in als een broedplaats voor leeromgevingen waar praktijkinzichten,
wetenschap en ook kunst met elkaar worden verbonden. In haar activiteiten ondersteunt
NatureCollege-Education docenten(teams) die onderwijs ontwikkelen en in de praktijk brengen;
vanuit NatureCollege-Research wordt het onderwijs gevolgd en bijgesteld in een interdisciplinair
netwerk van samenwerkende onderzoeksinstituten.
Volgend op activiteiten in 2021
In het eerste jaar van de nieuw opgerichte uitvoerorganisatie stond centraal: (1) het uitschrijven van
de visie en het leerconcept vanuit het eigen gedachtengoed van het stichtingsbestuur; (2) het
ondersteunen van docententeams in het ontwikkelen van passend en ontbrekend onderwijs op
verschillende onderwijsniveau’s; (3) het voorbereiden van de oprichting van NatureCollegeResearch; (4) het inrichting van administratie en boekhouding van de uitvoerorganisatie; (5) het
ontwikkelen van nieuwe huisstijl, een communicatieplan en een communicatievorm.
Nadruk in 2022
In het tweede jaar zullen centraal staan: (1) het ondersteunen en versterken van onderlinge relaties
tussen docententeams in het ontwikkelen van passend en ontbrekend onderwijs op verschillende
onderwijsniveau’s; (2) het oprichting van NatureCollege-Research; (3) het inzetten van de nieuwe
huisstijl, het communicatieplan en een communicatievorm om daarmee de belangrijkste
doelgroepen1 te betrekken in activiteiten.
Opbouw van een kernteam
Ter ondersteuning van de directeur vormt zich in 2022 een flexibele schil van kernteam-leden. Taken
en rollen van kernteamleden zullen afgestemd worden op: (A) werving van projectgeld; (B)
communicatie en media uitingen; (C) programmamaker voor bijzondere vormen van onderwijs aan
een groter publiek; (D) aanspreekpunt en verbinding binnen het netwerk van NatureCollegeResearch.
Kansen in uitbreiden van netwerkpartners 2022
Naast de steun van huidige partners (Ministerie LNV, Staatsbosbeheer en WNF) zal in 2022 een
relatie worden vormgegeven met aanvullende partners vanuit de volgende thema’s en bijhorende
netwerken: (I) Agenda Natuurinclusief, samenwerking tussen Rijk (LNV), provincies (IPO) en
natuurbeherende organisaties; (II) Citydeal Conceptueel en Circulair Bouwen , programma Ruimte
voor Biobased Bouwen, samenwerking tussen Rijk (BZK/LNV) , provincies, gemeenten en
kennisinstituten; (III) Samenwerking in onderzoek en stages vanuit het Groene Leerpad van de
stichting Natuurwijs, het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer en Naturebits,
invulling van de maatschappelijke stage door IVN.

Opgesteld door dr. ir. Paul Roncken, directeur NatuurCollege, maart 2022

Doelgroepen zijn in volgorde van belangrijkheid: docenten(teams); studenten; onderzoekers; sympatisanten
van de stichting (nieuwsbrief).
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Uitvoerorganisatie voor onderwijs, living labs en netwerk, begroot op € 120.000
Directeur, programma makers,
sociale media en projectwerving

€ 80.800,00

Onderwijs ontwikkeling en
reflectie in gastdocenten en
kosten voor living labs

€ 14.000,00

communicatie Eenmalige ontwikkeling van
en identiteit (digitale) huisstijl

€ 12.500,00

Kernteam
Uitvoer van
onderwijs

huisvesting

Huur werkruimte

SUBTOTAAL

uitvoeringsorganisatie
onderwijs
post onvoorzien 2022

€ 7.000,00
€ 114.300,00
€ 5.700,00

