Uitnodiging WEW-themadag Citizen Science en Waterkwaliteit
Datum:
Locatie:
Opgave:

20 juni 2018
Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy
http://www.wew.nu/opgave.php?id=alv2018

Op woensdag 20 juni zal op het Fort bij Asperen de themabijeenkomst Citizen Science Waterkwaliteit
met het Onderwijs plaatsvinden. Een inspirerende waterrijke en historische plek.
De themadag heeft een scherpe focus. Zij is bedoeld om het waterbeheer en het onderwijs dichter
bij elkaar te brengen. Beiden zien voordelen in een samenwerking maar deze komt pas van de grond
met maatwerk. Op de themadag gaan we dit maatwerk vormgeven. Waterexperts en professionals
uit het primair en voortgezet onderwijs gaan samen werken aan praktische toepassingen van Citizen
Science met meerwaarde voor het waterbeheer én voor het onderwijs. Niet Out-of-the-Box, maar
passend binnen de kaders van beide werelden. Toepassingen waar we meteen mee aan de slag
kunnen.
De jeugd heeft de toekomst. Het is nu aan ons ze te inspireren mee te bouwen aan een toekomst
met gezond water. Op 20 juni zetten we een stap in die richting.
Met vriendelijke groet,
Het organiserende team.
Anton Gerritsen (De Waterspin)
Reina Kuiper (SME Advies)
Reinder Torenbeek (WEW).
Henk Hoogenboom (WEW)
Joost van der Pol (Aa en Maas)
Matthijs Begheyn (GLOBE Nederland)

Oproep voor Pitches.
Tijdens de themadag is er een programmaonderdeel waarin deelnemers hun ervaringen met een
Citizen Science project kunnen inbrengen. De pitches zijn bedoeld om in een korte tijd ervaringen en
lessen te verzamelen en delen. Later op de dag zullen deze dienen als input voor het werken in
groepjes. Wil je een pitch houden beperk je dan tot 1 minuut en vermeld in je pitch:
1)
2)
3)
4)
5)

Het doel van het project
De doelgroep en hoe die is benaderd
De parameter(s)
De opbrengst voor het waterbeheer en voor de doelgroep
De belangrijkste les die je geleerd hebt

Wil je een pitch houden, meldt dit dan voor 13 juni aan Anton via anton@dewaterspin.biz

PROGRAMMA
10:00

Ontvangst + App Metingen (buiten)

INTRODUCTIE
Welkom van dagvoorzitter. Antoinet van Helvoirt (Bestuurslid Waterschap Rijn en IJssel)
10.30
10:45

Wat is Citizen Science? Anton Gerritsen (De Waterspin)
Een beknopte toelichting op de concepten Citizen Science en Participatieve monitoring
in de context van waterkwaliteit. Wat is het en wat kun je er (niet) mee? Doelen,
doelgroepen, belangen, rollen, verwachtingen.

VOORBEELDEN
Waterdiertjes.nl. Matthijs Begheyn (Globe Nederland)
11:00

De eerste lessen na de lancering op 7 mei j.l. Resultaten, ervaringen en wensen voor de
toekomst.
11:20

Pitches

Deelnemers geven een pitch over eigen ervaringen met Citizen Science.
Aandachtspunten zijn doelen, doelgroepen, meerwaarde voor de deelnemende
partijen & lessen (do’s en don’ts). Opgave voor pitches: zie uitnodiging
11:50

Pauze

KADERS
Waterbeheer. Corné van Iersel (Waterschap Rivierenland)
12:10
Waar ligt de meerwaarde van Citizen Science Waterkwaliteit voor de waterbeheerder?
Inhoudelijk (ecologie, chemie, geografie en de Ecologische Sleutel Factoren) en ook
tactisch en strategisch. Waarom samen met het onderwijs?
Onderwijs. Reina Kuiper (SME Advies)
12:25
Waar ligt voor docenten de meerwaarde van Citizen Science Waterkwaliteit. Wat zijn
de randvoorwaarden. Waarom samen met de waterbeheerder?
12:40

Algemene Leden Vergadering WEW. Reinder Torenbeek (WEW)

13:00

Lunchpauze

HOE NU VERDER?
Workshops – Carroussel vorm
14:00
Deelnemers verplaatsen zich in verschillende rollen en onderzoeken kansen en
belemmeringen voor samenwerking tussen de waterbeheerders en het onderwijs.
Elke groep heeft een gespreksleider en rapporteur.
15:15

Pauze

15:45

Terugkoppeling en reflectie
Terugmelding door rapporteurs gevolgd door reflectie door de dagvoorzitter.
Julian Starink (Min. I&W) over de Community of Practice.

16:30

Afsluiting en borrel

