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ONDERWERP
Actualisatie Kadernota educatie

VOORSTEL
1. Kennis nemen van de Kadernota educatie 2020-2024.
2. Instemmen met de verhoging ingaande begrotingsjaar 2021 van het educatiebudget van         

€ 50.000 naar € 100.000 per jaar.

SAMENVATTING
WDODelta wil graag structureel investeren in educatie, zo blijkt uit het coalitieakkoord 2019 - 2023 
‘Samen duurzaam verder’. Om hier invulling aan te kunnen geven, is een geactualiseerd 
uitvoeringskader voor educatie nodig. De bijgaande kadernota die wij hebben vastgesteld, omvat 
uitgangspunten en handvatten die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling en realisatie van 
educatieactiviteiten door WDODelta voor de periode 2020 – 2024 met als verbindende elementen het 
ontdekken, ervaren en beleven van WDODelta.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
De koers die we vier jaar geleden als WDODelta hebben ingezet zetten we de komende vier jaar op 
dezelfde voet voort. Daarnaast gaan we de komende jaren extra investeren in het primair onderwijs. 

OMGEVING EN PARTNERS
We versterken de verschillende samenwerkingsverbanden met onder andere de Unie van 
Waterschappen, omliggende waterschappen, het onderwijs en partners. We zijn met docenten in 
gesprek, sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en verdiepen ons in de behoeften van de 
doelgroepen via organisaties als het KNAG (Koninklijke Aardrijkskunde Genootschap), Nibi 
(Nederlands Instituut voor Biologie) en de Unie van Waterschappen. Ook gaan we verkennen wat de 
mogelijkheden zijn voor samenwerking binnen het agrarisch onderwijs.

FINANCIËN
Het voor 2020 benodigde educatiebudget voor de uitvoering en realisatie bedraagt € 50.000. Hiermee 
is rekening gehouden in de begroting 2020. Conform het coalitieakkoord zal de komende jaren 
educatie worden geïntensiveerd en worden hier meer middelen voor vrijgemaakt. In 2020 zal dit nader 
worden uitgewerkt. Vanaf 2021 is, als gevolg van intensivering, naar verwachting voor educatie 
€ 100.000 per jaar benodigd. 

RISICO’S
Niet van toepassing.
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TOELICHTING
Educatie is een goede manier om begrip en inzicht te creëren in het werk van het waterschap en het 
waterbeheer bij inwoners (jong en oud), bedrijven en organisaties. Daarnaast draagt het bij aan het 
opbouwen van een positief imago en het vergroten van de zichtbaarheid van het waterschap in ons 
werkgebied. We werken samen met verschillende partijen en versterken de verschillende 
samenwerkingsverbanden door onder andere aansluiting te zoeken binnen het onderwijs en samen te 
werken met partners.

We richten ons met educatieactiviteiten met name op jongeren. Waterbewustzijn ontstaat als jongeren 
in staat zijn de thema’s op hun eigen leefomgeving te betrekken en van hieruit te handelen. Dit willen 
we doen door het inzetten van activiteiten en lessen die gericht zijn op kennismaking met, vergroting 
van en bewustwording bij scholieren en studenten, van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Dit 
doen we door ze te laten leren en beleven. Het geven van voorlichting en in dialoog gaan met de 
jongeren staan hierbij centraal. 

BIJLAGEN
Bijlage 1 Kadernota educatie 2020-2024

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


