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Vooruitblik op de Floriade van 2012

Leren en kamperen
in Venlo
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van groene energie, planten
en welzijn, de groene stad. Op de Floriade 2012 is veel te beleven en te
halen. Met én voor leerlingen van het groen onderwijs.
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Florian en Flora
nemen kinderen
mee in de wereld
van energie en
handel

I

n 2012 is er weer een Floriade. Van april tot oktober
worden minimaal twee miljoen bezoekers in Venlo verwacht, van wie veertig procent uit Nederland. Een uitgelezen
kans om het groen onderwijs positief op de kaart te zetten, vinden de
colleges van bestuur van de aoc’s.
Tijdens de Floriade van 2002 waren
de meeste bezoekers ouder dan 55
jaar. De Nederlandse Tuinbouwraad,
de opdrachtgever van de Floriade,
wil deze internationale tuinbouw
expositie meer richten op jonge
mensen. De raad wil jonge gezinnen
met kinderen laten zien hoe de
Nederlandse tuinbouw bijdraagt
aan de duurzame samenhang tussen mens en natuur. Belangrijk,
want die jonge ouders zijn degenen
die de meeste invloed hebben op de
studie- en beroepskeuze van hun
kind. Voor de kinderen komt er een
speciaal programma Floriade Kids,
en dat zoekt uitdrukkelijk samenwerking met het groen onderwijs.
De colleges van bestuur hebben via
de AOC Raad en de Groene Kennis
Coöperatie al uitgesproken dat ze
veel mogelijkheden zien. Het is nu
aan de docenten.

Workshops
Floriade Kids biedt een programma aan voor kinderen van
groep 5 tot en met 8 van de basisschool, die bijvoorbeeld voor een
schoolreisje naar de Floriade komen,
maar alle kinderen van vier tot zestien jaar kunnen er aan meedoen.
Een onderzoeksvraag voor een
workshop: wat zit
er eigenlijk in
brood?

“Kinderen in die leeftijd zijn heel
ontvankelijk voor nieuwe ervaringen
en ze nemen die ook mee in de rest
van hun leven”, zegt Puck Jonkers,
projectleider van Floriade Kids. In
tegenstelling tot jongeren van
zeventien jaar gaan zij nog met hun
ouders mee. Maar dan moet er wel
wat voor ze te doen zijn. “Floriade
2012 wordt een (inter)actief belevingsevenement. Mensen kunnen
van alles doen, we willen de zintuigen prikkelen.”
Kinderen die met hun klas op
schoolreis naar Venlo gaan, kunnen
bijvoorbeeld ’s ochtends meedoen
aan de expeditie. Op vijf themavelden beantwoorden ze vragen, zoeken ze iets of doen ze iets op het
gebied van gezonde voeding, een
groene leefomgeving of groente en
fruit uit andere culturen. ’s Middags
kunnen ze bijvoorbeeld een optreden van een bekende artiest bijwonen en één of meer workshops volgen. En daar komt het groen
onderwijs om de hoek kijken. Want
dat gaat hier een belangrijke rol in
spelen.
Dinand Ekkel is projectleider van
het GKC-programma Groene Kennis
voor en door Burgers. Hij start dit
voorjaar, samen met iemand van
Citaverde College, een rondgang
langs de aoc’s om docenten enthousiast te krijgen voor medewerking
aan de Floriade. “De sector wil de
Floriade aangrijpen om aan het
grote publiek te laten zien hoe innoverend groen is.” Op de Hortifair, de
jaarlijkse tuinbouwbeurs in Amster-

Floriade Kids
Flora & Florian wijzen kinderen
de weg in de vijf belevings
werelden van de tuinbouw met
lespakketten voor groep 5 t/m 8
rond de vijf werelden; een
ontwerpwedstrijd voor een
tuin op een van de thema
velden; educatieve schoolreis
met expeditie, kunst en cultuur
en mogelijkheid tot deelname
aan workshops. De thema’s:
Relax & Heal - De wereld van
gezondheid & genieten.
Green Engine - De wereld van
energie & handel.
Education & Innovation De wereld van toekomst &
ontdekken.
Environment - De wereld van
wonen & leven.
World Show Stage - De wereld
van theater & culturen.
dam, zag hij één hal met bloemen,
en drie hallen met pr, logistiek, ict
en kassenbouw. “Die wereld zien de
meeste mensen niet,” zegt Jonkers,
“ze zien wel de schoffelaar op
straat.” Ekkel: “De uitdaging aan
docenten tuinbouw, akkerbouw,
voeding, bloem en groen is dus om
slimme, spannende en leuke workshops te bedenken. Laat de kinderen
proefjes doen, laat ze ruiken en
proeven. Toon aan dat groen meer is
dan schoffelen!” Jonkers wil een
dikke catalogus met een diversiteit
workshops aan basisscholen voor
kunnen leggen.

Trekkershutten
Tijdens de Floriade zullen ook
anderen workshops aanbieden,
bedrijven met een inzending bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld zijn de
Limburgse Natuur- en Milieueducatie Centra, die hun workshop Waterbeleving WATCH tijdelijk verkassen
naar het Floriadeterrein. Jonkers en
Ekkel zien echter veel meerwaarde
in workshops die aangeboden worden door leerlingen uit het groen
onderwijs, want die staan dichter bij
de doelgroep. Dat is leuk voor de
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Citaverde en
de Floriade

Citaverde College
organiseert de
Floriade Invites op
het terrein in
aanleg

Docenten en leerlingen van
Citaverde College zijn al drie jaar
betrokken bij de Floriade. Ze
organiseren de Floriade Invites
in juni dit jaar, waar ze mensen
informeren over de Floriade. In
maart begeleiden leerlingen
burgermeesters uit de regio bij
de aanplant van het Bomenbos.
Leerlingen van alle opleidingen
en leerjaren helpen bij de aanleg
en verzorging van beplantingen.

Tijdens de Floriade
kunnen kinderen
gezond genieten in
een workshop
Smaaklessen

basisschoolleerlingen, maar het is
ook interessant voor de leerlingen
van het groen onderwijs zelf. “Je
leert het meest door het over te
brengen op een ander”, zegt Ekkel.
Door het voorbereiden, organiseren
en verzorgen van een workshop aan
basisschoolleerlingen werk je aan
allerlei competenties en het is tegelijkertijd een heel efficiënte manier
van leren. Bovendien leren leerlingen zich inleven in een speciale
doelgroep. Heel belangrijk, vooral
voor leerlingen van de primaire productierichtingen, vindt Ekkel. “Op
school zijn ze erg bezig met het
eigen bedrijf, de productie en de
kostprijs. Maar in de praktijk krijgen
ze steeds meer te maken met de
burger en met wat die wil. Dat is
voor beide partijen blikverruimend,
maar voor onze leerlingen is het
belangrijk om zich daarvoor open te
stellen en daarmee te leren communiceren.” Zo’n workshop kan daar
aan bijdragen. De kunst voor de
scholen is dus om de organisatie van
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een workshop te verknopen met het
onderwijsprogramma. Om het te
koppelen aan de benodigde competenties, er een proefassessment of
een proeve van bekwaamheid van te
maken.
Dinand Ekkel en Puck Jonkers
beseffen dat het niet voor alle scholen makkelijk zal zijn. Ook de
afstand zal een rol spelen. Ekkel ziet
trekkershutten en stacaravans vol
groene leerlingen voor zich. Hij wil
dat scholen massaal intekenen op
de catalogus van Jonkers. En Jonkers
fantaseert over een Citaverde-, Helicon- en een Edudeltaweek op de Floriade. Groene leerlingen die zelf op

onderzoek uitgaan, genieten van de
planten en de optredens en workshops volgen en geven. Jonkers: “De
Floriade is er maar eens in de tien
jaar. Het is een buitenkans voor het
groen onderwijs om er voor deze
generatie leerlingen gebruik van te
maken.”
Links naar de Floriade-sites op
www.groenonderwijs.nl > editie 3.

Floriade 2012
De Floriade vindt plaats in Venlo van 5 april tot 7 oktober 2012 en draait
om ‘kwaliteit van leven’. Er zijn vijf themavelden op het park:
Relax & Heal - Welzijn. Dit veld bevat onderwerpen als gezonde voeding, rituelen, religies en sportieve activiteiten.
Green Engine - Duurzaamheid. Dit veld gaat over techniek en natuur,
bio sciences , life sciences en duurzame energie.
Education & Innovation - Zicht op de toekomst. Laat de wisselwerking
tussen tuinbouw, educatie en innovatie zien.
Environment - Kwaliteit van leven. Met onderwerpen als de groene
stad, tuinarchitectuur, klimaatneutraal ondernemen en de beleving
van het nieuwe woon-, leef-, en werklandschap.
World Show Stage - Culturele ontmoeting. Het veld voor shows,
internationale en theatrale optredens, volksverhalen uit verschillende
landen en streken en interactieve creatieve uitingen om aan deel te
nemen.

