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DOEL 

Leerlingen vmbo Wellantcollege betrekken bij 

jubileumjaar OHW  

Waarbij geschiedenis, heden en toekomst 

(verduurzamen project OHW van Peter paul 

Klapwijk) 

 

 

 

REIKWIJDTE  

Alblasserwaard (ivm subsidiegrens provincie 

Zuid-Holland) maar ook betrekken van NHW 

in Vijfheerenlanden 

 

 

START EN EIND 

Voorbereiding jan-juli 2021- 

Projectuitvoering schooljaar 2021-2022 

En 2022-2023 

 

 

ZEKERHEID (hoe zeker ben je van de kans 

dat het initiatief slaagt? 

Wil om samen te werken is aanwezig 

Startwerkgroep is geformeerd: 

Stichting OHW/ 

Wellantcollege/BlauwZaam/Gemeente 

Molenlanden/gemeente 

Vijfheerenlanden/WSRL 

Gemeente Gorinchem wordt benaderd. 

Oasen is benaderd 

 

Budget is van groot belang om stappen te 

zetten. 

 

 

 

SAMENHANG (met grote ontwikkelingen 

in de regio. 

-Omgaan met klimaatverandering 

-recreatie en water in de regio 

-Vergroten biodiversiteit 

-Samenwerking onderwijs/ngo’s/overheid 

-Jonge mensen betrekken bij regionale 

ontwikkelingen 

-Provinciale grenzen beslechten 

 

ACTIVITEITEN(wat gaan jullie doen) 

 

-Projectweken organiseren rondom dit thema 

-Leerlingen betrekken  bij 

bewustwordingsproces rondom 

klimaatadaptatie 

 

RESULTATEN (wat zien we als het af is) 

 

-Er zijn activiteiten gerealiseerd, die ook op 

andere regionale V.O scholen (bijv. 

Gorinchem) kunnen worden gebruikt. 

-Leerlingen van basischolen zijn betrokken bij 

de activiteiten. Leerlingen V.O. hebben hierbij 

een rol. 

 

RISICO’S EN AFHANKELIJKHEDEN 

 

-Nog afhankelijk van budgettoekenning  

Maar aangesloten partners kunnen ook 

belangrijke geldschieters zijn 

-Rol provincie :principe-uitspraak : OHW en 

onderwijs is enkel P.O. 

 

COMMUNICATIE (hoe worden we op de 

hoogte gesteld?) 
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Ik weet niet wie Wie is? 

Maar via de communciatielijnen van OHW, 

BlauwZaam en Wellant zal de communicatie 

gaan verlopen.. 

 

 

 

SAMENWERKING (met welke andere 

partijen, met welke andere projecten) 

Stichting OHW/WSRL/Gemeente 

Molenlanden/gemeente 

Vijfheerenlanden/BlauwZaam/Wellant 

 

Projecten uit thema: Recreatie en Water 

en Biodiversiteit 

 

PROJECTORGANISATIE (wie gaat het 

trekken) 

 

Naar alle waarschijnlijkheid Stichting OHW 

 

BUDGET(wat heb je nodig/wat breng jezelf 

in?) en hoe zeker is dat? 

 

Nog niet helder; werkgroep gaat in november 

starten. 

 

OVERIGE INZET EN MIDDELEN 

(schenkingen/uren/derden..  

 

Nog niet helder. 

 

ROL (BESTUUR)Gebiedscoalitie  

 

-ondersteunen in de koppelkansen betreffende 

projecten 

-Provincie Utrecht en Zuid-Holland verbinden 

-Procesondersteuning binnen werkgroep 

-Ondersteunen bij vrijmaken geldstromen 

 

Wat heb je nodig om verder te kunnen? 

Er is nog geen startbudget. 

Dit is een pilot wat betreft samenwerking met 

het voortgezet onderwijs. 

Provincie ZH richt zich enkel op P.O. 

Geldstroom vanuit de provincie is nog een 

dingetje. 

De werkgroep is geformeerd uit partijen die 

geldstroom kunnen realiseren. 

-Verbinding provincie Uterecht/Zuid-Holland 

om samenwerking tussen OHW/NHW te 

kunnen realiseren 
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