Subsidieoproep Stichting Het Kronendak
De Stichting Het Kronendak (kronendak.nl) heeft als doel het ondersteunen van onderzoek
naar en verspreiden van kennis over het kronendak van het tropische regenbos. In deze
hoedanigheid heeft de Stichting onderzoeken ondersteund sinds 1989 en in deze tijd een
grote hoeveelheid kennis opgebouwd die vastgelegd is in artikelen, proefschriften en
boeken. Deze kennis maar ook andere kennis over het kronendak is beschikbaar deels via de
website en deels via gespecialiseerde bibliotheken.
Kennis over het belang van tropische regenbossen voor de biodiversiteit en de
klimaatregulering op aarde en de rol van kronendak daarin kan bewustwording over de
omgang van de mens met de natuur genereren en op die manier bijdragen aan
natuurbescherming en een verantwoord gebruik van tropische bossen.
De toekomst van het tropische regenwoud in de komende decennia hangt af van hoe wij nu
en in de komende generatie omgaan met deze bossen, Hierom is het cruciaal om onze
jongere generatie in aanraking te kunnen laten komen met deze ecosystemen, zonder dat ze
allemaal op reis hoeven gaan of onderzoek te gaan doen.
Daarom stelt de Stichting Het Kronendak een bedrag van 2500 euro ter beschikking voor het
ontwikkelen van een lessenserie over de ecologie en het belang van tropische bossen.
Hiervoor kan een voorstel ingediend worden, waarin uitgelegd staat:
- Wat de leerdoelen zijn?
- Wat de concrete methoden en materialen (digitaal en/of hard-copy) in het lespakket
zijn?
- Hoe de huidige kennis over het kronendak tot een lessenserie verwerkt zal worden
- Hoe de lessenserie aansluit bij het lesprogramma biologie.
- Hoe de kennis en vaardigheden die leerlingen gaan leren geactualiseerd wordt.
- Hoe de lessenserie via de website van de Stichting voor scholen beschikbaar te
maken is.
Plannen voor het ontwerp van een lessenserie vergezeld van cv kunnen worden ingestuurd
tot 15 november 2022 naar info@kronendak.nl.
De evaluatie van de plannen vindt plaats door vakdidactici van lerarenopleidingen.
De bekendmaking van de selectie van een van de plannen voor de toekenning van de
subsidie vindt plaats op 15 december 2022.
Verwacht wordt dat de presentatie van het uitgewerkte plan plaats zal vinden op de
jaarvergadering van de Stichting in juni 2023.

