achtergrond

Life & Nature

Vergroening
van Roc De Landstede
f oto : ja n n i j m a n

˚ Natuureducatief centrum ‘de Nooterhof’ wordt de groene
omgeving waar het roc de ‘Life & Nature Specialists’ opleidt

In Zwolle start Roc ‘De Landstede een groene opleiding ‘Life & Nature specialist’.
Het roc wil leerlingen opleiden tot groene voorlichter bij bijvoorbeeld gemeenten
of waterschappen. Gerard Mostert, voormalig hoofd openbaar groen in die
gemeente, vindt het een gemiste kans dat aoc’s niet met zo’n opleiding gestart
zijn. Toch is de opleiding niet zo groen als de naam doet vermoeden.

”H

et werkveld vraagt
ons aandacht te besteden aan natuur- en
milieueducatie”, vertelt Hans de Jong,
coördinator van de nieuwe opleiding
‘Life & Nature Specialist’. De Jong, tot
voor kort economiedocent bij een
andere scholengemeenschap en actief
in groene organisaties als het IVN,

legt in het natuureducatief centrum
‘de Nooterhof’ in Zwolle uit waarom
ze met zo’n opleiding starten.

Vergroening
Dat voormalige natuureducatieve centrum van de gemeente Zwolle, een
heemtuin en informatieruimte, is de

plaats waar de opleiding zal plaatsvinden. Na de vestiging van het ‘Ecodrome’ in Zwolle, in 1993, was het
lang onduidelijk wat er met dit centrum zou gebeuren. Omdat het niet
ver van enkele vestigingen van De
Landstede lag, toonde deze onderwijsinstelling in ‘98 belangstelling voor de
tuinen. Dit roc wil de groene ruimte
gaan gebruiken voor praktijkwerk van Y
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Voorbeelden van opdrachten

f oto : ja n n i j m a n

Õ Het bureau ‘Hart voor Overijssel’ geeft als opdracht om een excursie
uit te zetten in en rond Zwolle. Een groep van drie of vier studenten moet
een routebeschrijving maken met aandacht voor landschapselementen,
waterlopen, bodemgesteldheid, flora en fauna. Ze moeten ook iets
vertellen over de ontwikkeling van het landschap en de rol van de mens
daarin. Die excursie moeten ze enkele malen uitvoeren voor verschillende
groepen.
Õ Ontwikkel een cursus ‘duurzaam wonen’ voor bewoners van
duurzaam gebouwde woningen. Bewoners van zulke woningen blijken
vaak helemaal niet duurzaam om te gaan met hun woning. Dat komt
omdat ze niet weten hoe dat moet.

˚ Coördinator Hans de Jong vindt het hard nodig om
opleidingen te vergroenen, want het is bij de jeugd nu niet
‘vet’ en ‘cool’

Afval

leerlingen in diverse welzijnsopleidingen zoals gehandicaptenzorg en activiteitenbegeleider. Soms zijn die leerlingen er al aan het werk.
Het streven van de Landstede is om
alle opleidingen te vergroenen, vertelt
de Jong. Ruim 15 000 leerlingen volgen
op dit roc in het westen van Overijssel
en het noorden van Gelderland diverse mbo-opleidingen. Dat zijn administratieve- , technische- en welzijnsopleidingen. Bovendien maakt de mas
in Raalte ook deel uit van dit roc. Bij
vergroening gaat het niet om de landbouwopleiding, maar bijvoorbeeld
wel om een opleiding onderwijsassistent, waar ze aandacht besteden
aan natuureducatie. Of om een kringloopbedrijf of zorgboerderij waar de
Landstede mee samenwerkt.
In de missie van De Landstede staat
dat ze een opleidingsinstituut wil zijn
dat midden in de maatschappij staat
en waardenvol onderwijs wil aanbieden. Dat betekent dat zorg voor de
omgeving een belangrijk onderdeel
van alle opleidingen moet zijn. Ze willen, zo schrijven ze, ‘leerlingen bewust maken van hun taak om als
beroepsbeoefenaar op verantwoordelijke manier om te gaan met hun
omgeving’. De aankoop van ‘de Nooterhof’ was voor dit onderwijsinstituut daarom een logische stap in die
vergroening. En dat zette de onderwijsinstelling aan om die nieuwe
opleiding te starten. ‘Life & Nature
Specialist’ is een niveau-4 opleiding
Sociaal Cultureel Werk, met aandacht
voor groen.
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Anders dan de naam doet vermoeden
worden de leerlingen geen groene specialist. Communicatie en educatie
worden belangrijke onderdelen van de
opleiding. Naast groen zullen ze in de
opleiding ook aandacht besteden aan
het grijze milieu en duurzaamheid.
“Opleiden voor natuureducatief medewerker bij een bezoekerscentrum is
waarschijnlijk een te smalle basis voor
zo’n opleiding”, erkent de Jong. Dat is
de reden waarom ze die opleiding
breed op te zetten. Hij denkt bijvoorbeeld aan de afvalverwerker ROVA die
voor basisschoolleerlingen een educatief programma opzet over afvalscheiding.
De groene kennis zullen de leerlingen
vooral opdoen in de ‘Nooterhof’ waar
ze werken in het onderwijsconcept
‘Natuurlijk leren’. Opdrachten als
‘organiseer een excursie’ of ‘ontwikkel
een cursus duurzaam wonen’ (zie
kader) moet het leren aansturen.
Bovendien wil de Jong groene gastdocenten inhuren van bijvoorbeeld het
IVN of een aoc. De tuinen moeten helpen een reële situatie te creëren. En
stages spelen daar ook een belangrijke
rol in.

Cool
De Jong verwacht dat hij voldoende
stageplaatsen kan vinden. Hij heeft
goede contacten met bezoekerscentra
en milieucentra in de regio. Maar hoe
het zit met het perspectief op de
arbeidsmarkt is minder duidelijk. De
Landstede heeft signalen dat er wel
werk is. En ook Marijke Wester van
het provinciaal consulentschap van

het IVN in Zwolle denkt dat er wel
behoefte is aan mbo-ers die er speciaal
voor zijn opgeleid. “Het zijn nu vaak
te dure hbo-ers of academici die dat
werk uitvoeren. En mbo-ers van het
groene onderwijs hebben vaak te weinig educatieve vaardigheden.”
Maar harde cijfers over werkgelegenheid ontbreken. Loek Nieuwenhuis,
onderzoeker bij Stoas, kan dus niets
zeggen over het arbeidsperspectief, al
vermoedt hij dat de behoefte aan
natuureducatief werker op mbo niet
heel groot zal zijn. Dat klopt ook wel,
vindt Yvonne van Mol, beheerder van
het bezoekerscentrum de Veluwezoom in Rheden. “Er is wel werk,
maar niet veel. Ik heb ze daarom aangeraden die opleiding breder op te zetten.”
Gerard Mostert, oud hoofd openbaar
groen in Zwolle en adviseur van deze
opleiding, denkt daarom dat zo’n
opleiding bij een roc misschien wel
beter uit de verf komt dan bij een aoc.
“Zij kunnen het breder opzetten. Maar
ik vind het wel een gemiste kans dat
aoc’s het niet opgezet hebben. Die
hebben de groene kennis.” Hij is als
oud-groenman bijzonder ingenomen
met deze opleiding. “Aandacht voor
groen, denken aan duurzaamheid is in
de hele samenleving belangrijk.”
Maar voorlopig is de eerste zorg van
de Jong is om jongeren te werven voor
de opleiding. De aanmelding loopt nog
niet storm. “Bij de jeugd is het niet vet
en cool om in groen bezig te zijn.
Daarom is het hard nodig om te werken aan vergroening van de opleidingen.” Œ
Jan Nijman

