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Terugblik (2015-2019)
In de periode 2015-2019 heeft GreenKidz op Curaçao gepionierd. In die tijd is de GreenKidz 
Foundation opgericht en is het GreenKidz team van 2 naar 40 actieve leden uitgegroeid. De 
structuren van de stichting zijn steeds verder geformaliseerd en de Good Governance en 
financiële controle zijn steeds beter uitgewerkt.

De afgelopen 5 jaren is de stichting zeer succesvol geweest. In die tijd zijn moderne, groene 
interactieve lesmaterialen en lesprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor duizenden 
leerlingen in het funderend en voorgezet onderwijs. Daarbij zijn ook honderden docenten en 
leerkrachten-in-opleiding bereikt.

De afgelopen 5 jaren is ook een uniek netwerk gecreëerd van scholen, partners en sponsors en 
een ijzersterke reputatie opgebouwd. Het budget en bereik van de stichting zijn fors toegenomen. 
Projecten konden in toenemende mate gefinancierd worden, maar de aansturing van de stichting 
helaas nog niet.

De verschillende educatieve programma’s zijn de afgelopen jaren vrijwel allemaal gratis aan 
scholen aangeboden en ontwikkeld en uitgevoerd tegen sociaal tarief. De lesmaterialen zijn 
daarnaast kosteloos en permanent in digitale vorm aan de gemeenschap van Curacao beschikbaar 
gesteld.  

Maatschappelijke gedrevenheid en sociale bedrijfsvoering stonden de afgelopen 5 jaren centraal. 
In het streven naar een Greener, Cleaner, Healthier & Safer Curacao droeg GreenKidz zeker bij 
aan een brede mentaliteitsverandering, waarin de thema’s duurzaamheid en milieuzorg steeds 
meer aandacht krijgen.

Vooruitblik 2020-2023 
In de periode 2020-2023 moet een transitie worden gemaakt naar een professionele organisatie.  

Hierbij zoekt de GreenKidz Foundation bewust de samenwerking met andere (groene) educatieve 

organisaties om zoveel mogelijk kinderen jongeren te bereiken op Curacao en Bonaire. 

De GreenKidz Foundation wil haar gedachtengoed en moderne, tweetalige lesprogramma’s zoveel 

mogelijk integreren in het reguliere lesaanbod van lokale onderwijsinstellingen en aan laten sluiten 

bij het officiele curriculum de formele kerndoelen van het funderend en voortgezet onderwijs.

Die transitie gaat met de volgende dynamiek gepaard:

1. Aanbieding van educatieve producten: van gratis naar betaalbaar  

2. Fondsenwerving: van Caribisch naar Europees 

3. Managementstijl: van pionieren naar professionaliseren 

4. Reikwijdte activiteiten: van Curaçao naar Curaçao en Bonaire 

5. Onderwijsproducten: van Traditional Learning naar Blended Learning 



Hoofdelementen van de GreenKidz Visie 2020-2023

1.  Het wijzigen van de structuur van de stichting van een stichting met een directeur en een 
raad van Toezicht, naar een stichting met een strategisch bestuur en een operationele GreenKidz 
coördinator.

2.  Het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties met groene educatieve (partner)organisaties 
op Curaçao en Bonaire.

3.  Het concentreren op de ontwikkeling van lesmaterialen en lesprogramma’s, die aansluiten op 
het officiele curriculum en de kerndoelen van het Caribisch onderwijs

4.  Het (didactisch) ondersteunen van derden zoals onderwijsinstellingen, non-gouvermen tele- 
en jongerenorganisaties om deze moderne interactieve lesprogramma’s zelfstandig uit te voeren.

5.  Het werken vanuit een Blended Learning concept waarin traditionele klassikale off line 
lesmaterialen worden aangevuld met online learning 

Hoofdonderwerpen van mogelijke GreenKidz Programma’s

De komende jaren wil de GreenKidz Foundation lesmaterialen en lesprogramma’s blijven 
ontwikkelen, die passen bij haar doelstelling ’Moving towards a Greener, Cleaner, Healthier & Safer 
Curaçao’, en haar missie ‘Changing the mindset of generations’.

Met een deskundig team van gastdocenten, onderwijskundigen, schrijvers, vertalers, designers, 
filmers en social media specialisten wil GreenKidz lesprogramma’s ontwikkelen die actueel en 
relevant zijn binnen de Dutch Caribbean. Hierbij denken wij aan de volgende onderwerpen:

1. Muggengerelateerde infectieziekten zoals Chikungunya, Dengue en Zika; Hoe voorkom je dit?
2. Inheemse bomen en klimaatverandering; Hoe stimuleer je het één en voorkom je het ander?
3. Eilandgericht natuuronderwijs; Hoe beleef en ontdek je onze natuur en onderwaterwereld?
4. Duurzaam Toerisme; Hoe stimuleer je deze vorm van toerisme in de Dutch Caribbean?
5. Groene Energie; Hoe benut je deze energiebronnen binnen de Dutch Caribbean? 
6. Tropische stormen en orkanen; Hoe bereid je je hier op voor en hoe handel je veilig?
7. Corona preventie; Hoe voor kom besmetting met COVID 19 en omarm je de new-normal

Verrijking GreenKidz Onderwijsconcept
De komende jaren wil de GreenKidz Foundation lesprogramma’s ontwikkelen vanuit een blended 

learning concept. Hierin worden traditionele, klassikale lesprogramma’s gecombineerd met E-Learns, 

E-Games en E-magazines, waar je groepsgewijs en individueel aan deelneemt met behulp van 

digitale tools zoals computers, laptops, tablets en mobiele telefoons. 

Vanuit dit Blended Learning concept, wil de GreenKidz Foundation veelzijdige moderne Learning 

Journeys creëren voor de jeugd van Curacao en Bonaire, die tegelijkertijd aansluiten bij de kern-

doelen van het lokale onderwijscurriculum, wereldwijde ontwikkelingen in het onderwijs en de 

veranderende leerstijl van de jeugd.


