Voeding

De etende stad
Ontwikkeling lesmateriaal over stedelingen en hun voedsel
Wat is het resultaat van het project?
Het doel van dit project is om Wageningse kennis op het gebied van stad- en consumptiesociologie beschikbaar te maken voor docenten en studenten in het Groene Onderwijs.
Het materiaal bestaat uit een aantal uiteenlopende themahoofdstukken met bijbehorende
lesopdrachten. Deze worden digitaal ontsloten.
Overheden ondersteunen behalve economische ook steeds meer maatschappelijke
projecten waarin voedsel een centrale betekenis heeft. Stadslandbouw en zorgboerderijen
lijken bloeiende concepten. Verduurzaming staat in netwerk- en ketenonderzoek van
voedsel vaker centraal. Daarnaast zien we een groeiende beleidsaandacht voor gezondheid, leefstijl, leefomgeving en de benutting van voedsel als een middel voor sociale
cohesie. We zien een groeiende groep van kritische consumenten, die zich allerlei vragen
stelt over de herkomst en productie van ons voedsel, over de effecten van globalisering
en over de concurrentie tussen verschillende gebruiksmogelijkheden van de agrarische
ruimte.

Waar is het product vindbaar?
Het project is in 2011 gestart. Het netwerk van docenten, lectoren en onderzoekers is
dan ook nog in opbouw. Via de contactpersoon kunnen scholen die geïnteresseerd zijn
informatie opvragen.

Wie gebruikt het product en binnen welke opleidingen?
De voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op de officiële opening van de Amsterdam
Food Academy. Deze prille opleiding dient als pilot voor onderwijs dat dieper ingaat op de
voedselvoorziening in steden en stedelijke eetculturen, maar de ideeën en onderwijsproducten zijn in principe voor alle agrarische opleidingscentra beschikbaar.

Hoe verloopt de samenwerking?
Er wordt binnen een kernteam nauw samengewerkt tussen het LEI en INHolland. Momenteel wordt stapsgewijs een breder kennisnetwerk opgebouwd met docenten, lectoren en
onderzoekers van uiteenlopende scholen en instituten.

Type Product
Onderwijsmateriaal
Docentenscholing
Gastcolleges
Kenniskring
Praktijkleren
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