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Samenvatting 
In Noord-Brabant wordt in verschillende gebieden nagedacht over de inrichting van het landschap 
om duurzame energie op te wekken. We willen via dit project de stem van kinderen als toekomstige 
bewoners van deze gebieden hoorbaar maken en hen betrekken bij de visievorming over deze 
gebiedsontwikkeling. Daarnaast willen we draagvlak voor duurzame energie bevorderen en de 
nieuwe generatie hierin meenemen.  
Kinderen uit de betreffende gebieden horen én hun stem laten verbeelden is richting de overige 
bewoners van deze gebieden een krachtig signaal en kan in hun directe omgeving draagvlak creëren 
voor duurzame energie-ontwikkelingen in het landschap. 
 
Om dit project te realiseren werken verschillende Brabantse organisaties samen: Kunstloc Brabant, 
Stichting de Buitenschool, De Waardenmakers/Zevenbuiten en Het Inkt Atelier. De partners werken 
samen met basisscholen in gebieden waar ontwikkelingen plaatsvinden en maken het mogelijk dat 
de stem van kinderen hierover gehoord en verbeeld wordt. 
 
Dit gaan we doen in vier Brabantse RES-gebieden, in een periode van twee jaar.  
De kinderen gaan - onder schooltijd - buitenschools ontdekkend leren in de gebieden zelf, onder 
begeleiding van kunstenaars, begeleiders van Stichting Buitenschool, de eigen leerkrachten 
basisonderwijs en studenten van het MBO, opleiding onderwijsassistent.  
  
Kinderen presenteren na drie buitenschoolse dagen hun verbeelde inzichten aan RES 
vertegenwoordigers en andere stakeholders op het gebied van duurzame energie in de betreffende 
gebieden. Op basis van deze concrete resultaten bespreken we met de RES en andere stakeholders 
mogelijkheden tot opschalen en welke rol zij daarin willen/kunnen spelen. 
Na afloop van het project beschikken we over een format dat in meerdere gebieden kan worden 
toegepast om kinderen van basisscholen te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame energie in 
hun leefomgeving.  
Daarnaast worden alle doorlopen processen, werkwijzen en best practices verbeeld als 
inspiratiebron, zodat in de toekomst scholen of andere stakeholders er zelfstandig mee aan de slag 
kunnen.  
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Waar staan we nu? 
Het basisonderwijs wil de burgers van de toekomst voldoende bagage meegeven om actief te 
participeren in maatschappelijke opgaven (burgerschapsvorming), maar worstelt met hoe dit vorm te 
geven, aangezien dat iets anders vraagt dan de traditionele kennisoverdracht uit leerboeken.  
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Buitenonderwijs en het ontwikkelen van verbondenheid met de natuur, zijn in het huidige onderwijs 
ook ondergeschoven kindjes. Ontdekkend en ontwerpend leren op locatie en samenwerking met 

kunstenaars kan hier een krachtige positieve impuls aan geven.  
   
Eén van de duurzame energie-ontwikkellocaties die zeer geschikt is voor ontdekkend leren en actieve 
maatschappelijke participatie van basisschoolleerlingen is de Duurzame Polder tussen Oss en ’s-
Hertogenbosch. Voor de ontwikkeling van deze polder is door de bestuurders een ambitieuze 
doelstelling geformuleerd en de gemeenten en de Provincie Noord-Brabant hebben inmiddels veel 
informatie- en inspraakbijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en belanghebbenden. 
Besluitvorming over de verdere inrichting van de Duurzame Polder zal binnenkort plaatsvinden.  
 
De gemeenten en provincie gaven eerder aan dat de stem van kinderen in het besluitvormingsproces 
niet gehoord wordt. De informatie- en inspraakbijeenkomsten worden vooral bijgewoond door 
technisch georiënteerde, oudere en hoogopgeleide mannen. Uit onderzoek door de Waardenmakers 
in 2020 blijkt dat ook in het huidige onderwijs niet systematisch op dit soort lokale en regionale 
vraagstukken wordt ingespeeld en kinderen niet worden uitgenodigd hun stem te laten horen. Er is 
hooguit ad hoc aandacht voor dit soort processen en actuele maatschappelijke problemen.  
Toch is er bij het onderwijs zowel als bij de overheidsbestuurders behoefte om hierin verandering 
aan te brengen.  
 
Met dit project willen we een verandering in gang zetten, door zowel kinderen te betrekken bij de 
totstandkoming van bestuurlijke besluitvorming als door richtinggevend op te treden naar het 
onderwijs. We doen dat in vier RES-gebieden in Brabant, te beginnen in de Duurzame polder (RES 
Noordoost Brabant).  Besluitvorming over en draagvlak genereren voor energietransities en 
klimaatadaptie wordt met het horen van de stem van kinderen rijker en onderwijs, dat kan inspelen 
op actuele ontwikkelingen in de directe omgeving van het kind, wordt meer betekenisvol. In de 
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volgende hoofdstukken beschrijven we onze concrete doelen en de activiteiten om deze doelen te 
realiseren. 
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Waar willen we naar toe? 
De energieopgave is een opgave die voor iedereen geldt. Vooral voor de kinderen die in gebieden 
wonen waar in de nabije toekomst sprake is van duurzame energie-ontwikkeling. Op dit moment zijn 
kinderen niet systematisch en actief betrokken bij de energievraagstukken in hun omgeving. Daar 
willen wij verandering in aanbrengen. Daarom hebben we de volgende doelen gesteld. 
 
Overkoepelende ambitie:  
“In elk Brabants gebied waar ontwikkelingen spelen m.b.t. de duurzame energietransitie is de stem 
van kinderen hierover hoorbaar voor alle betrokkenen. “ 

Doelen van deze challenge: 
- Kinderen op een innovatieve manier betrekken bij actuele vraagstukken op het gebied van 

energietransitie 
- Stem van de kinderen laten horen en verbeelden bij actuele energievraagstukken  
- Kinderen kritisch na laten denken over energiebesparing 
- Kinderen bewust maken van energietransitie in hun eigen omgeving en hen ondersteunen 

om een handelingsrepertoire te ontwikkelen 
- Onderwijsdoelen over natuur/milieu/cultuur/burgerschapsvorming buiten het klaslokaal 

realiseren, net zoals 21e -eeuwse vaardigheden en burgerschapsdoelen en ontwikkeling van 
creërend, onderzoekend en reflecterend vermogen  

- Leerkrachten ervaring op laten doen met buiten lesgeven en hen laten ervaren dat dit 
curriculum vervangend werkt 

- De houding en werkwijze van kunstenaars inzetten (vanuit eigen authenticiteit creëren, 
onderzoeken en reflecteren) in onderwijsinnovatie (verbeelden) 

- Kinderen grip laten krijgen op de ontwikkeling van zichzelf en van de directe omgeving door 
beeldend te (ver)werken 

- Bewustwording over duurzame energie bij andere doelgroepen realiseren door middel van 
creatieve verbeelde uitingen van kinderen. 

- Ouders, verzorgers, familie, buren door kinderen laten informeren en erbij betrekken. 
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Waaraan wordt de subsidie besteed?  
 
In vier Brabantse RES-gebieden gaan we met vier groepen 7/8 van het basisonderwijs 3 dagen buiten 
activiteiten uitvoeren. Onze strategie is om eerst concrete, tastbare, buitenlessen bij één school in 
een RES gebied uit te voeren en de RES van dat gebied hierover te informeren, de resultaten met hen 
te delen en daarna in gesprek te gaan hoe we kunnen opschalen en welke rol zij daarin 
willen/kunnen spelen. De buitenlessen worden begeleid door de leerkracht, een kunstenaar en een 
begeleider van Stichting buitenschool. Zij begeleiden de leerlingen ook bij het verbeelden van hun 
leerervaringen. Als stagiaires doen leerlingen van de mbo-opleiding tot onderwijsassistent mee. 
Aan het eind van deze 3 dagen presenteren de kinderen de verbeelding van hun leerervaringen en 
inzichten aan stakeholders en betrokkenen bij de duurzame energie-ontwikkeling in dit gebied. 
Deze vier projecten leiden tot een format wat breed en duurzaam inzetbaar is in de provincie bij 
soortgelijke situaties. 
Aan de hand van best practices uit de buitenlessen verbeelden de projectpartners het proces wat is 
doorlopen, ter inspiratie voor het onderwijs en andere stakeholders.  
 
We starten in de duurzame polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. 
 
Kinderen die wonen en op school zitten in de duurzame poldergemeenten gaan: 

 onderzoeken, reflecteren en op creatieve wijze verbeelden hoe de energietransitie en 
klimaatadaptie in dit gebied er in de toekomst uit kan zien 

 hun inzichten en plannen presenteren aan stakeholders met begeleiding van buitenschool en 
kunstenaars 
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 meedenken over het format om dit proces in meerdere gebieden toe te passen, door hun 
eigen tops en tips te formuleren. 

 
 
 
De samenwerkende partijen: 

 realiseren onderwijsdoelen door meerdere dagen in het gebied waar windmolens (of andere 
vormen van energietransitie) gepland staan onderwijs te geven 

 ontwikkelen in co-creatie een vorm voor de buitenlessen en een vorm om de kinderen de 
uitkomsten te laten verbeelden 

 ontwikkelen een format van deze aanpak (kinderen betrekken bij de energietransitie in hun 
leefomgeving en de verbeelde uitkomsten te delen met belanghebbenden en de bewoners in 
hun omgeving) 
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 delen dit format Brabant breed zodat het kan worden ingezet op andere plekken waar ook 
energietransitie en klimaatadaptatie vraagstukken spelen. Een presentatie tijdens de 

landschapstriënnale in het voorjaar van 2021 zal hiertoe de opmaat zijn. 
 
Samengevat levert de inzet van de samenwerkende partijen en de subsidie van Brabant geeft Energie 
het volgende op: 

1. in vier RES-gebieden 3 dagen buitenles op een basisschool 
2. verbeelding van de leerervaringen van de kinderen over perspectieven van hun eigen 

omgeving m.b.t. energietransitie en klimaatadaptatie 
3. creatieve presentatie van de kinderen aan stakeholders over hun ervaringen en inzichten 
4. een format inclusief best practices dat gebruikt kan worden in andere ontwikkelingsgebieden 
5. start, kick-off met enkele externe stakeholders die een trekkersrol hebben in de RES of uit de 

kerngroep Duurzame Polder 
6. een beeldende procesbeschrijving van dit project als inspiratiebron voor andere projecten. 
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Verbinding met andere projecten 
Hieronder een overzicht van projecten die verbonden zijn/worden met ons project. 

Landschapstriënnale 2021 
Er wordt verbinding gezocht met een of meerdere Living Labs van de Landschapstriënnale, om de 
tussentijdse opbrengsten van de pilot in de Duurzame Polder te presenteren en draagvlak te 
genereren voor uitrol naar de drie andere RES-gebieden. 

Hierbij wordt een iteratief proces ingericht met partners uit deze 
gebieden. 
 
Educatiestrategie Van Gogh Nationaal park 
We sluiten aan bij de educatiestrategie van het Van Gogh 
Nationaal Park i.o., waarbij proactief leren vanuit intrinsieke 
motivatie centraal staat, naast de grote ambitie om alle kinderen 
in dit gebied 1 dag per week buitenonderwijs te laten genieten. 
 
Cultuureducatie met Kwaliteit 3  
De culturele vermogens zoals benoemd in De Cultuur Loper 
(onderdeel CmK-programma van Kunstloc Brabant/Brabantstad) 
worden aangesproken bij de leerlingen. Leerkrachten worden 
opgeleid in het vormgeven van lessen die hier een beroep op 

doen. 
 
Haalbaarheidsonderzoek door Waardemakers i.o.v. de Provincie Noord-Brabant 
“De stem van jongeren over ontwikkelingen in de duurzame polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch” 
(juli 2020). Resultaat van dit onderzoek is dat het mogelijk is om via het onderwijs (PO, VO en 
vervolgonderwijs) de stem van kinderen van waarde te laten zijn bij gebiedsontwikkeling.  
 
MBO - Willem I College  
Het Willem I College biedt mogelijkheden voor de studenten van de opleiding tot klasse assistent 
door hen actief te laten participeren bij de drie buitenlessen die we organiseren. Daarnaast stelt het 
College praktijkruimten en apparatuur beschikbaar om de leerervaringen van basisschool- én mbo-
leerlingen te verbeelden. Ook wordt verbinding gemaakt met de duurzaamheidsprojecten van het 
MBO. 
 
Sustainable development goals 
Concreet dragen wij bij aan de volgende SDG’s: gezondheid, goed onderwijs, schone energie, 
klimaatactie, leven in water en op het land, partnerships. 
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In hoeverre voldoet het project aan de eisen van Brabant geeft energie? 
 
Het project is aantoonbaar gericht op versnellen energietransitie DUURZAME ENERGIE in Brabant.  
In 4 RES gebieden wordt de stem van kinderen hoorbaar waardoor de kinderen en hun directe 
omgeving zich bewust worden van nut en noodzaak van spoedige energietransitie 
 
Blijvende effecten energietransitie (bespaarde kWh en/of duurzaam opgewekte kWh) 
Door natuurbewustzijn bij jonge kinderen te stimuleren zullen ze in het hier en nu, en in de de nabije 
en verre toekomst als volwassenen bewuster omgaan met energie en kunnen hun ouders en 
verzorgers en andere naasten inspireren 
  
Innovatie (vernieuwing/verbetering van proces, product of dienst).  
We realiseren diverse vernieuwingen: 

 Samenwerking tussen kunstenaars, leerkrachten, mbo en buitenschools onderwijs. 
Een multidisciplinaire samenwerking die meerwaarde creëert 

 We geven kinderen een stem die buiten het onderwijs hoorbaar is en waar naar 
geluisterd wordt; 

 Via kinderen betrekken we inwoners van RES-gebieden bij de ontwikkelingen in hun 
gebied; 

 We realiseren onderwijsinnovatie omdat we niet meer de methode sturend laten 
zijn, maar de ontdekkingen die kinderen zelf in de eigen omgeving doen: 
buitenschools leren als aanvulling op binnenschools leren en andersom; 

 Verbeelden van het proces dat we doorlopen als inspiratiebron voor andere 
projecten; 

 Meerdere perspectieven en scenario’s voor de Energieke Landschappen van de 
toekomst vanuit jongerenperspectief. 

 
 
 
Delen van resultaten en lessons learned  
Er komt een format en de verbeelding van het doorlopen proces komen beschikbaar voor iedereen. 
We delen deze resultaten op de websites en social media van de samenwerkende partners en de 
communities van Brabant geeft Energie, Sterk Brabant, RES en Provincie Brabant. Meerdere 
stakeholders worden actief betrokken bij de kick-off en eindpresentatie. We informeren de scholen 
in de regio’s en gemeenten, nodigen lokale pers uit om te kijken en te ervaren hoe een buitenles er 
uit ziet. Het is een voorbeeld voor anderen. 
Andere belanghebbenden kunnen via het format, de best practices en de procesverbeelding direct 
zelf dit soort processen inrichten. Het onderwijs krijgt inzicht in een creatieve, integrale en 
betekenisvolle manier van onderwijs geven. 
 
Projectduur  
Het project start in december 2020 en de partners hebben de intentie het project voor de 
zomervakantie van 2022 af te ronden (met een mogelijke uitloop tot december 2022, wegens deze 
onzekere tijden). 
 
Samenwerking  
De samenwerking tussen deze partners is uniek, door multidisciplinariteit, combinatie kunst, 
onderwijs, natuur en focus op burgerschapsvorming bij jonge kinderen. De partners 
vertegenwoordigen het onderwijs, de culturele sector, de overheid en ondernemers. 
Samenwerkingsverband tussen Kunstloc Brabant, Waardemakers/Zevenbuiten, Stichting 



 

16 

Buitenschool, basisscholen, kunstenaars en het MBO Koning Willem I college. Partners dragen 
substantieel bij aan de projectbegroting. 
 
 
Raadpleging Brabant geeft Energie 
Er is meerdere malen contact geweest met Minke van Boekel de Stichting over o.a. het projectplan 
en de begroting. 
 
Planning 
Het project start na indienen van deze aanvraag en heeft een doorlooptijd van max. 2 jaar. 
 
De Projectplanning ziet er als volgt uit: 

- November 2020: indienen projectplan 
- December 2020: opstellen communicatieplan 
- December 2020: eerste brainstorm over lesontwerp in Duurzame Polder 
- Voorjaar 2021: drie buitenlessen in Duurzame Polder 
- April 2021: evaluatie en reflectie eerste drie buitenlessen. Presentatie tijdens Landschaps 

Triënnale. 
- Juni 2021: presentatie verbeelde leerervaringen aan stakeholders Duurzame Polder 
- Juli/augustus 2021: benaderen twee scholen in twee andere RES’sen 
- Najaar 2021: drie buitenlessen in twee andere gebieden 
- November 2021: evaluatie en reflectie tweede en derde drie buitenlessen. Verbinden met 

ervaringen eerste drie buitenlessen 
- December 2021: presentatie verbeelde leerervaringen aan stakeholders twee andere 

RES’sen 
- Januari 2022: aanhaken 4e RES 
- Voorjaar 2022: drie buitenlessen in 4e RES 
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- Mei 2022: evaluatie en reflectie 4e RES 
- Juni 2022: presentatie verbeelde leerervaringen 

aan stakeholders 4e RES 
- Juli/augustus 2022: verbinden alle ervaringen in 

4 RES’sen 
- September 2022: format gereed 
- Oktober 2022: geheel proces verbeeld 
- November 2022: presentatie eindresultaat 

project aan stakeholders. 
- November 2022: verspreiding bevindingen in 

Noord-Brabant 
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Het samenwerkingsverband: wat doen al die partners straks? 
 
Stichting buitenschool: onderwijsdoelen realiseren door meerdaagse lesdagen in de natuur, met als 
doel kinderen ontdekkend en ervarend te laten leren en in verbinding te komen met hun omgeving. 
De Buitenschool stelt coaches voor de leerkrachten beschikbaar om samen de buitenlessen zodanig 
uit te voeren dat de onderwijsdoelen ruimschoots gehaald worden en het geen extra werk oplevert 
voor de leerkracht. 
De basisscholen: kinderen afleveren die in de toekomst in de maatschappij kunnen functioneren op 
een zelfstandige wijze, de burgers van de toekomst voldoende bagage meegeven. De basisschool 
gaat 3 dagen met een groep 7/8 een hele dag buiten leren, waarbij de ontwikkelingen op het gebied 
van energietransitie in het landschap nabij de school centraal staan. De leerkracht ontwikkelt zich als 
docent buitenleren.  
MBO: Het Koning Willem I College biedt studenten van de opleiding tot klasse-assistent de 
mogelijkheid praktijkopdrachten tijdens de 3 buitenlesdagen te realiseren en mee te denken over de 
verbeelding van de leerervaringen.  Daarnaast stelt de school techniekateliers beschikbaar vanuit 
andere mbo-opleidingen. Doel is verbindingen leggen binnen de school en daarbuiten, met als 
onderliggend doel werken aan de duurzaamheidsgedachte bij leerlingen. 
Kunstenaar: de kunstenaar voegt de kracht van de verbeelding toe aan de leerervaring van de 
kinderen en brengt ook reflectie op de ervaring in. Hij gaat leerkrachten voor in een andere 
benadering van onderwijs, door het gebruik van een andere taal, genereren van meer letterlijke 
zichtbaarheid, aanspraak doen op andere zintuigen en naast leren via het hoofd ook leren door hart 
en handen toe te voegen. Hierdoor kunnen we versnelling mogelijk maken van de omarming van 
innovatieve ideeën  
Kunstloc Brabant: Kunstloc Brabant maakt provinciaal verbinden van diverse domeinen mogelijk, in 
dit geval kunst, cultuuronderwijs en energietransitie, zichtbaar maken van de kracht van verbeelding. 
De Waardenmakers/Zevenbuiten:  de Waardenmakers verbinden ons project met hun netwerk in 
Brabant. 
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Zevenbuiten: expert op het betrekken van jongeren bij de energietransitie en klimaatadaptatie en 

verbinder van diverse netwerken in de Brabantse Energietransitie. 
 
 

Opbrengsten per stakeholder 
 

 Leerlingen 
Inzicht in energietransitie en ervaring met het verbeelden van hun stem 
Ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden (creëren, onderzoeken, reflecteren, 
presenteren) 
Ervaring op doen met andere vormen van leren (zoals formeel, informeel en non-formeel 
leren)  
Op een gezonde manier buiten leren 
Kennismaken met mogelijkheden om hun inzichten op creatieve manier te verbeelden 
Zelf ervaren wat participatief burgerschap betekent. 

 Leerkrachten/ onderwijsbestuurders 
Levensecht leren realiseren/ leren denken buiten de methodes.  
Ervaring op doen met vervangende lesinhouden in een buitenschoolse context. 
Professionalisering in het geven van buitenonderwijs met of zonder ondersteuning of 
samenwerking met experts  

 Gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch/ Provincie Noord-Brabant 
Stem van kinderen horen als toekomstig bewoner van het gebied 
Beschikking over een breed inzetbaar format waarmee de stem van kinderen gehoord kan 
worden in andere Brabantse ontwikkelgebieden 
Krijgen innovatieve oplossingen tot hun beschikking, die kunnen triggeren tot bewustzijn of 
participatie 
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Breder maatschappelijk bewustzijn van de energietransitie. Participatie van inwoners is         
noodzakelijk in de RES en door kinderen erbij te betrekken kan dit op een positieve manier 
versneld worden.  

 Kunstenaars 
Actieve rol bij de energietransitie 
Aandacht en waardering voor de toegevoegde waarde van hun creatieve houding en het 
inzetten van hun verbeeldingskracht in het onderwijs en bij maatschappelijke opgaven 

 Stichting Buitenschool 
Verrijken van de werkwijze door samenwerking met kunstenaars 
Toepassen werkwijze op actuele maatschappelijke vraagstukken 

 Koning Willem I College 
Praktijkervaring voor studenten met buitenonderwijs 
Peercoaching van andere kinderen bij verbeelden leerervaringen 
Ontwikkelen eigen coachingsvaardigheden en creatieve vaardigheden 
Attentiewaarde MBO voor basisscholen vergroten 

 Brabants Landschap 
Aandacht voor cultuurhistorische waarde van landschappen door verbinding met onderwijs 
en kunstenaars 
Natuurbeleving van Brabanders vergroten 

 Brabant Geeft Energie 
Aandacht voor energietransitie/klimaatadaptie bij kinderen en hun directe omgeving 
Betrokkenheid burgers bij energietransitie 
Adviezen van kinderen over energiebesparing en gebiedsopgaven 
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Communicatieplan 
 

Format communicatieplan (bron: Brabant geeft energie - Challenge) 
 

1. Introductie 
Waar staan we nu, waar willen we naar toe? 
Onderdeel van het project is het schrijven van een gedetailleerd communicatieplan door de 
communicatieadviseurs van KunstLoc. Op dit moment is het initiatief onbekend bij 
stakeholders. Dit betekent dat de communicatiestrategie moet voorzien in een pad om te 
komen van onbekendheid naar brede bekendheid in de provincie Brabant. Hieronder kunnen 
we daarom bij het schrijven van het projectplan slechts een summier overzicht geven van het 
communicatieplan. 

                
2. Rol communicatie in ons project 

Communicatie zal ons op meerdere manieren helpen de doelen te bereiken: 
We willen de stem van kinderen laten horen bij gebiedsontwikkeling waar realiseren van 
duurzame energie centraal staat. Om dit te realiseren werken de samenwerkingspartners in 
co-creatie aan ontwerp en uitvoeren van drie buitenlesdagen in het gebied dat ontwikkeld 
wordt. Co-creatie vraagt goede en effectieve communicatie door de participanten. Maar ook 
de input van stakeholders en andere geïnteresseerden zal continu meegenomen worden in 
dit proces van co-creatie.  
Tijdens en na afloop van het project willen we de uitkomsten en het proces hoe we tot de 
uitkomsten zijn gekomen delen met belangstellenden in de provincie Brabant. Ook hiervoor 
is communicatie zeer belangrijk. 

 
3. Doelgroepen 

Als primaire doelgroepen beschouwen we de leerlingen uit het basis- en voortgezet 
onderwijs, hun leraren en de bestuurders (gemeenten, provincie) die verantwoordelijk zijn 
voor besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Deze doelgroepen zullen we actief betrekken 
bij het project. 
Secundaire doelgroepen zijn: het netwerk van Brabant geeft Energie, de community Sterk 
Brabant, RES, IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Van Gogh Nationaal Park, energie 
coöperaties, bewoners van de gebieden in transitie en vanzelfsprekend de achterban van de 
samenwerkingspartners (KunstLoc Brabant, kunstenaars, Buitenschool, 
Waardemakers/Zevenbuiten, Koning Willem I College. Deze doelgroepen zullen we 
informeren. 

  
4. Boodschap 

De overkoepelende boodschap luidt: “Hoor de stem van kinderen over duurzame 
energietransitie en klimaatadaptatie in Brabant”.  
De informatie die we daarbij willen overbrengen is dat kinderen heel goed in staat zijn hun 
stem te laten horen over energietransitie in hun directe omgeving en dat het beeldend 
formuleren van hun mening over dit thema goed kan worden opgenomen in het reguliere 
curriculum van de basisscholen, zonder dat dit extra werk oplevert voor de leerkrachten.  
 

5. Strategie: (doelen, keuzes, haalbaar en origineel overkoepelend concept)  
We gaan ons doel halen door in 4 RES gebieden één school te zoeken die drie buitenlessen 
geeft in een gebied dat te maken krijgt met duurzame energie-ontwikkeling. Er is bij de 
samenwerkingspartners ruimschoots ervaring met zowel buitenleren, verbeelden van 
leerervaringen en coaching van leerkrachten. De combinatie van expertise, innovatiekracht 
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en vakbekwaamheid binnen het samenwerkingsverband maakt dit concept haalbaar en 
origineel. En we realiseren hiermee nieuwswaarde. 

6. Middelen: welke specifieke communicatiemiddelen gaan we gebruiken? 
We maken gebruik van de volgende communicatiemiddelen: 

- De middelen die de samenwerkingspartners zelf gebruiken (websites, social media, 
nieuwsbrieven) 

- De middelen die gebruikt worden door overkoepelende organisaties als Brabant geeft 
Energie, RES, Provincie, Gemeenten, VNG, Sterk Brabant, Energie coöperaties, 
terreinbeheerders (Brabant Landschap, Natuurmonumenten). 

- Het projectteam geeft 1 x per kwartaal een nieuwsbrief uit? 
- We versturen persberichten en nodigen pers uit bij concrete activiteiten 
- We organiseren presentaties op bijzondere locaties zoals bijv. het Designmuseum, Brabants 

Museum. 
 

7. Perslijst: 
Media en personen die bereikbaarheid en invloed kunnen versterken 
- Radio 
- Televisie 
- Social media 
- Schrijvende pers 
- Influencers op social media en van de stakeholders 
- JONGRES 
- Brabantse Milieufederatie 
- Participatiecoalitie 
- Gemeenten Oss en den Bosch 
- RES Brabant 
- Creatieve verbinders Brabant geeft Energie  

 
8. Planning/aanpak:  
Stappenplan maken wat we wanneer gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is. 

       Dit stappenplan ontwikkelen we na de start van het project. 
             

9. Evaluatie:  
Evaluatietools om voortgang en succes te meten: 
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We evalueren na elke bijeenkomst van de partners, elke buitenles en na de drie buitenlessen. 
Over deze evaluaties communiceren we extern op 
een beeldende wijze. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tot slot. 
Met dit project om de stem van kinderen in gebieden 
waar energietransitie plaatsvindt te laten horen, hopen 
we innovatie op meerdere gebieden te realiseren. De 
kinderen leren bewust in hun eigen omgeving en 
ontwikkelen zich op praktische wijze tot actieve burgers. De scholen krijgen de gelegenheid om in de 
buitenlucht betekenisvol onderwijs te geven over een onderwerp dat actueel is. De bestuurders 
krijgen de duidelijke stem van kinderen te horen, een stem die ook verbeeld is en daardoor ook voor 
andere burgers makkelijk toegankelijk is.  

Wij zijn ervan overtuigd dat dit project tot een duurzame verandering zal leiden en kennis, 
bewustwording en enthousiasme over energietransitie bij kinderen, hun directe omgeving en andere 
burgers zal brengen. 

Wij hopen daarom ook op een positieve beslissing van de Stichting Brabant geeft Energie om ons te 
ondersteunen dit project te realiseren. 
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