
  

   
 

Beslisnotitie:        t.b.v. NLDeltafel d.d. 20 mei 2020           

Ingebracht door: Marianne den Braven, m.den.braven@dordrecht.nl 

Datum:                  4 mei 2020 

 

Betreft:                  Aanpak Educatiestrategie t.b.v. statusaanvraag NP NLDelta 

  

Vragen aan de NLDeltafel:  

* Kennis nemen van de aanpak educatiestrategie t.b.v. statusaanvraag. 

* In eigen netwerk m.b.t. educatie aandacht vragen voor het invullen van de vragenlijst  

   van IVN. 

 

Toelichting 

Aan IVN is opdracht gegeven om met educatiepartners in NLDelta een educatiestrategie te ontwikkelen t.b.v. 

de statusaanvraag van NLDelta voor Nationaal Park Nieuwe Stijl, met de volgende uitgangspunten:  

 Educatie in NLDelta is veel ruimer dan alleen natuureducatie. Het verhaal van NLDelta is 
hierin leidend. Daarbij moet ook aandacht zijn voor grote thema's als klimaatadaptatie en 
energietransitie. 

 Er zijn diverse grote partijen in NLDelta actief met eigen educatiestrategieën en heel 
goede programma's en trainingen. Dit vraagt om een verbindende rol voor IVN in het 
proces. 
 

 
Educatie (criterium 8 uit de Leidraad voor Nationale Parken Nieuwe Stijl) 
 
Het nationaal park onderneemt activiteiten op het gebied van educatie. 
Toelichting 
Aanbevelingen voor goede acties in dit kader zijn: 

a. Nationale parken hebben een planmatige aanpak van communicatieve- en 
educatieve programma’s voor de verschillende doelgroepen in het gebied. 

b. Kennis op het vlak van educatieve concepten en afspraken over kwaliteitsborging 
worden actief gedeeld binnen netwerken in en tussen de nationale parken. 

c. Communicatieve en educatieve programma’s vertalen de verhalen van het 
gebied, zijn afgestemd op de behoefte van de doelgroepen en werken volgens het 
principe hoofd, hart en handen. 

d. Educatieve programma’s hebben een relatie met de andere hoofddoelstellingen 
van het nationaal park -waaronder wetenschappelijke onderzoek- om daarmee 
draagvlak te creëren en betrokkenheid en participatie te vergroten. 

 

Stappenplan 

 Om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij het proces is op 29 april jl. een vragenlijst 

gestuurd naar een groot aantal instanties die educatieve activiteiten ontplooien (stap 

1). De longlist van instanties is ter aanvulling voorgelegd aan het partneroverleg.  

 Uit de respondenten volgt een selectie van koepel/-brancheorgansaties, kenniscentra 

en iconen, die benaderd worden voor een telefonisch interview (stap 2).  

 De analyse van de opgehaalde gegevens (stap 3) is de basis voor een 

 Krachtstroomsessie in juni (stap 4).  

 Het uiteindelijke resultaat (stap 5) is tweeledig:  

o De strategie en het basisnetwerk worden als bouwstenen gepresenteerd aan 

het programmateam van NLDelta om vervolgens door Feddes/Olthof in de 

statusaanvraag te worden verwerkt.  

o IVN werkt i.o.m. educatiepartners de strategie uit in een 

uitvoeringsprogramma educatie NLDelta 2021-2023, ten behoeve van de 

aanvraag voor de LNV subsidie kwaliteitsimpuls nationale parken.  



 

 

De ontwikkeling van een educatiestrategie maakt geen onderdeel uit van de opdracht aan Feddes/Olthof.  

De planning voor de educatiestrategie loopt parallel aan de andere onderdelen van de statusaanvraag, die 

door Feddes/Olthof worden uitgevoerd. De bouwstenen van de educatiestrategie worden in juli door IVN 

opgeleverd. Het uitvoeringsprogramma volgt in augustus.  

De opdracht wordt uitgevoerd door Noelle Verhage en Wim Ruis, waarmee er kennis vanuit zowel IVN-ZH als 

IVN-NB wordt ingezet.  

De financiering voor de opdracht is gedekt in de begroting van NLDelta van dit jaar.  


