over het nieuws

Tasty Green Lifestyle Experience
De Tasty Green Lifestyle Experience wil
jongeren interesseren voor voeding en
natuur. Na een pilot op een vmbo en een
mbo in Den Bosch wordt het project
uitgebreid.
‘Verveeld?’ vraagt een stem in een
Youtube-filmpje. ‘Dit hoeft niet langer. Go outside!’ De initiatiefnemer,
toen nog het ministerie van LNV, wil
jongeren van twaalf tot eenentwintig op ‘een aansprekende wijze’ in
contact brengen met de groene
wereld.
“Oud-minister Verburg kwam met
het idee om jongeren eens op een
andere manier te interesseren voor
de thema’s die we belangrijk vinden
in het groen onderwijs”, vertelt Xander Beks. Hij is lid van het programmateam op het huidige ministerie
van EL&I, dat jongeren wil betrekken
bij en informeren over landbouw,
natuur en voedselkwaliteit. Ook met
het oog op de vergrijzing en een
mogelijk tekort aan arbeidskrachten
in de sector.

Overleven
De Tasty Green Lifestyle Experience is onderdeel van het programma Lekker Groen!. Beks is

bedenker en projectleider. Het is als
een pilot gestart in Brabant, met
onder meer HAS KennisTransfer.
“Daar zijn afspraken gemaakt over
het vervolg en nu gaan we praten in
Flevoland.” Een student van de
opleiding Commerciële economie
van Avans Hogeschool in Den Bosch
heeft een communicatieplan
geschreven voor opschaling van de
Experience.
De boodschap van de Experiences die worden georganiseerd is:
groen is leuk, lekker en gezond. In
iets meer woorden: een mooie,
natuurlijke leefomgeving en gezond
voedsel zijn goed voor iedereen.
Meer tijd in de natuur en gezond
eten kunnen bijdragen om problemen van de jeugd met overgewicht
te bestrijden en helpen in de fysieke
en sociale ontwikkeling van jongeren. Bovendien, jongeren die nu
ervaren hoe mooi de natuur kan zijn
en hoe lekker gezonde voeding is,
zijn later bewuste consumenten en
beslissers.
Experiences: dan gaat het om
excursies om iets over de productie
van voeding te leren, over dierenwelzijn of de groei van groenten en
fruit. IJs maken, op een tractor zitten, kaas proeven, een varken aan-

raken. En in onderdelen als ‘I’m a
survivor’ krijgen leerlingen meer
mee van de natuur door ze in de
natuur te laten overleven. Dat klinkt
heftiger dan het is: er vallen geen
slachtoffers. Leerlingen filmen
elkaar bij de excursies en belevenissen.

Soundtrack
Tijdens de pilot in Brabant, in de
zomer van 2010, werden op twee
scholen in Den Bosch, het Koning
Willem I College en Hervion College,
een mbo en een vmbo, projectweken
georganiseerd. Niet alleen gericht
op natuurbeleving en gezond eten,
maar ook met de bedoeling om
groen onderwijs in de spotlights te
plaatsen. Er namen bijna tweehonderd leerlingen deel. Nu zouden
meer scholen in Nederland mee
moeten gaan doen.
Er is veel draagvlak om het project verder te trekken, zegt Beks.
Zowel sector als onderwijs en overheden in verschillende steden en
provincies zijn enthousiast over ‘de
vernieuwende aanpak’. En over de
binding met niet-groene sectoren en
met de creatieve industrie in bijvoorbeeld een onderdeel als ‘Create
your own nature soundtrack’. (TvdB)
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Geen vertrouwen meer in directeur
Ploegwedstrijd aoc-leerlingen
Start nieuwbouw CAH Dronten
Prestaties scholen voortgezet onderwijs op internet
Wageningen Universiteit levert weer leraren af
Clusius College geeft heel bos cadeau
Dairy Campus zonder PTC Oenkerk
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