verslag

Andere beleving
Leerlingentaal of parlementstaal, maak niet uit. Als het maar klare
taal is. Een overheid die burgers meer bij de politiek wil betrekken
moet goed zicht hebben op de maatschappelijke opvattingen en de
betekenis die in de samenleving aan begrippen en termen wordt
gegeven.
Uit het project ’12 voor 12 voor de Natuur’ blijkt dat de beleving van
jongeren ten aanzien van essentiële zaken rond natuur sterk verschilt
van die van beleidsmakers.
Zo benoemen nogal wat jongeren landbouw als natuur. En stukken
groen in de stad vinden ze geen natuur. Natuur beschermen wordt
vaak gelijkgesteld met natuur in bezit nemen. En kantoren in het
landschap, dat ziet er niet uit.
Kortom, er valt voor het Ministerie van LNV nog heel wat missie te
bedrijven.

“jullie willen allemaal strenge regels.
Alsof de overheid zoveel
te vertellen heeft.
En dat terwijl we nu allemaal
minder regels willen.”

Feestelijke afsluiting eerste ro

GrassRo

De mbo-afdeling van AOC
Oost Almelo en het vmbo
groen van AOC Clusius
Purmerend hebben de beste
prestatie geleverd in het

Foeke Meetsma van AOC Friesland
tenslotte betoogt bij ‘Natuur stedelijk’ dat de natuur in de steden van
de overheid en gratis moet zijn. “Dan
kan niemand beslissen dat die een
andere bestemming kan krijgen behalve recreatie.” Een paar suggesties
van zijn kant: “U kunt land kopen of
nieuw land inpolderen rond de steden om natuur te maken. Ook kunt u
Provinciale Staten de bevoegdheid
geven om te beslissen over stukken
natuur in de stad.”

Terugkomen
LNV-directeur Raaphorst spreekt aan
het slot van de bijeenkomst zijn
waardering uit voor inspanningen
van de scholieren in het project. Hij
stelt daarbij vast dat het Ministerie
van LNV over veel aspecten van hun
gepresenteerde visie hetzelfde denkt
en dat er ook aan gewerkt wordt om
die te realiseren. “Dat er meer natuur
moet komen bijvoorbeeld. En dat natuurgebieden aan elkaar moeten
grenzen dat er een netwerk ontstaat.”
Dat het nieuwe kabinet in deze tijden
van grote bezuinigingen daar 700 mil-
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joen euro extra voor heeft uitgetrokken betekent volgens hem dat het
natuurbeleid van LNV ook echt serieus genomen wordt. “Echter het advies als bindend beschouwen – zoals
leerling Henk-Jan van Raayen wil –
kan natuurlijk niet benadrukt de
LNV-directeur. “De Eerste en Tweede
Kamer zouden dat niet pikken.”
Raaphorst is blij met de aandacht die
het onderwijs via dit project heeft
voor natuur. Dat er computers bij
gebruikt worden is oké, zo vindt hij.
“Onderwijs moet tenslotte aansluiten
bij jullie leefwereld.” Maar veel belangrijker is naar zijn mening dat
leerlingen daardoor nadenken over
de rol die natuur in hun leven speelt.
“En dat jullie een mening vormen,
een visie ontwikkelen op natuur en
natuurbeheer.” Maar mooie woorden
zijn niet genoeg, zo vervolgt hij. Er
moet ook iets gebeuren. “Daarom
nodig ik jullie uit om over een jaar
terug te komen om van ons te horen
wat er in de tussentijd allemaal is
gedaan.” De uitnodiging wordt
onmiddellijk geaccepteerd. Œ

GrassRoots-project. Beide
scholen sleepten tijdens de
feestelijke afsluiting van de
eerste ronde van dit
landelijk ict-project voor het
groene onderwijs de eerste
prijs in de wacht. AOC Oost
voor zijn inzending van het
project ‘Verantwoord
ethisch ondernemen met
dieren’ en het Clusius
College voor het Orangutan
project waarvoor de school
dit jaar ook al
een prijs van de Stichting

Pieter Boetzkes
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Bos kreeg.

ots-toppers

f oto : c l u s i u s c o l l e g e

nde ict-projecten

D

e prijsuitreiking
vond op 3 juni in
Utrecht plaats tijdens de feestelijke afsluiting van de
eerste ronde GrassRoots-projecten.
Via dit landelijk project krijgen leraren de kans om een klein of groot
project uit te voeren dat past binnen
het curriculum, aansluit bij een
bepaald thema en het onderwijskundig beleid van een locatie en uiteraard een link heeft met ict. Het concept – overgewaaid uit Canada –
blijkt een succesvolle manier om in
het primaire proces van scholen met
ict aan de slag te gaan. Het afgelopen
jaar werden er vanuit de aoc’s en
groene afdelingen van brede scholengemeenschappen maar liefst 370 projectvoorstellen ingediend.
Goedgekeurde projectvoorstellen
worden na realisatie beloond met
een geldbedrag van 250 of 500 euro –
naar gelang de omvang van het project. Op dit moment zijn er van die
370 al ongeveer 250 projecten goedgekeurd. Een groot aantal daarvan is
inmiddels gerealiseerd en werden tijdens de bijeenkomst in Utrecht gepresenteerd. In deze projecten werken leerlingen of Stoas Hogeschoolstudenten samen met een docent aan
de uitvoering. De leerlingen voeren

˚ Voor de presentatie van het orangutan-project (eerste prijs
vmbo) hees begeleidend docent Peter Liefboer zich in een
heus apenpak

uit en de docent begeleidt. Deze kan
daarbij desgewenst een beroep doen
op de deskundigheid van de ICTambassadeur van zijn locatie, collegadocenten en leerlingen.

Indrukwekkend
Tijdens de feestelijke afsluiting van de
eerste ronde GrassRoots-project waren
zes prijzen te vergeven: drie voor
vmbo- en drie voor mbo-projecten.
Bovendien had de organisatie van dit
landelijk ict-project voor het groene
onderwijs ook drie schoolprijzen
beschikbaar gesteld. AOC Oost Almelo
kreeg de eerste prijs in de categorie
mbo voor het project waarin leerlingen van de opleiding Dierverzorging
niveau 3 met het thema ‘verantwoord
ethisch ondernemen met dieren’ aan
de slag waren gegaan. Via indrukwekkende Power Point-presentaties brach-

Prijzen GrassRoots 2002-2003-07-01
VMBO
1e prijs: Orangutan-project van Clusius
College vmbo groen
2e prijs: Rondleiding door de school van
Wellantcollege Annahoeve
3e prijs: Je eigen website van AOC Terra
vmbo groen
MBO
1e prijs: Verantwoord ethisch
ondernemen met dieren van AOC Oost

2e prijs: Mini-onderneming Lambolita’s
van Helicon Opleidingen Boxtel
3e prijs: Mini-onderneming Post-Inn van
AOC Oost
Schoolprijzen
Onderwijsconcept ILS van AOC West Brabant Breda
Brochure maken voor bedrijf van AOC
Limburg Roermond
E-coach van AOC Friesland

ten ze de ethische aspecten bij het
omgaan met dieren in beeld. Het uiteindelijke resultaat van de projecten
die deze leerlingen onder leiding van
docent Roelof de Jong uitvoerden is op
een cd-rom gezet die de leerlingen aan
het einde van hun examenjaar kregen.
De eerste prijs in de categorie vmbo
groen ging naar het orangutan project
waarmee docent Peter Liefboer met
maar liefst 150 leerlingen 45.000 euro
bij elkaar sprokkelde. Het geld gaat
naar de Stichting Bos die initiatieven
ontplooit om de met uitsterven
bedreigde orang utan te beschermen.
In het project – waarin leerlingen van
acht vmbo-locaties van AOC Clusius
geld inzamelen – maken leerlingen
een verslag met behulp van websites
en een webpagina die gelinkt wordt
aan die van stichtingbos.nl

Tweede ronde
Tijdens de feestelijke dag werd ook
het startschot gegeven voor de tweede
ronde van het GrassRoots-project. In
dit vervolg-project zal worden voortgebouwd op de ervaringen van het
eerste jaar GrassRoots. Aanmelden
voor de tweede ronde kan tot 31 december 2003. De procedure hiervoor
is te vinden op www.grassroots.nl. De
resultaten van de groene GrassRootsprojecten zijn te zien op Livelink,
domein Leren voor voedsel en groen/
subdomein Docenten/ grassroots-projectenbank. Œ
Pieter Boetzkes
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