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Goud Grunn
Vind jij ook dat de jeugd meer betrokken moet worden bij de kansen en mogelijkheden in
deze regio? Wij wel en daarom hebben wij het project Goud Grunn nu beschikbaar voor
alle voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen.
Meld je snel aan, want vol is vol!
Denken in kansen en mogelijkheden
Met Goud Grunn willen we alle leerlingen uitdagen om over hun toekomst in deze regio na
te denken. Denken in kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van bouwen,
duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en energietransitie. Daar de leerlingen bewust
van maken is het belangrijkste doel van Goud Grunn. Als EPI-kenniscentrum staan wij
voor kennisontwikkeling en -deling in deze regio, onder meer op het gebied van bouwen,
veiligheid, innovatie, vakmanschap en techniek.
Goud Grunn betrekt de leerlingen bij de regio. Centraal staat deze vraag: “Hoe wil ik dat
mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” De scholieren worden via lessen (en
eventueel een prijsvraag) uitgedaagd hierover na te denken met als voordeel:
–
–
–

Ze worden zich bewust van hun directe leefomgeving en actuele technische en 		
maatschappelijk-sociale uitdagingen.
Ze worden uitgedaagd positieve kwaliteiten van de leefomgeving te benoemen/
onderzoeken.
Ze worden gestimuleerd om mee om te denken over de toekomst van de regio.

De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag
De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen
en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop,
nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave en ze gaan op excursie. Dat wordt
onder meer verzorgd door Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, Toptechniek in bedrijf,
Fieldlab Practice en EPI-kenniscentrum.
Na de lessen gaan de leerlingen aan de slag met de uitwerking van de centrale vraag,
waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst omzetten in een werkstuk.
Kiest de school ervoor om mee te doen met de prijsvraag, dan nemen hun leerlingen het
op tegen leerlingen van een andere school. Een jury bepaalt welk werkstuk het beste is en
die klas wint een geldbedrag, te besteden aan een uitstapje. De ideeën van de leerlingen,
vaak heel creatief en out of the box, worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders,
beleidsmakers en andere betrokkenen van onder meer de gemeenten, zodat zij die kunnen
meenemen in hun plannen.

Meedoen aan Goud Grunn is kosteloos en ook mogelijk zonder wedstrijdelement.
Interesse? Kijk voor meer informatie op www.epi-kenniscentrum.org of neem contact
op met Joke van der Tuin via j.vandertuin@epi-kenniscentrum.org.
Bellen of appen naar 06-53802082 kan ook!

