achtergrond

tekst en fotogr afie ton van den born

Competitief computeren met Europea webgame

Digitaal internationaliseren
“Het werd spannend toen bleek dat we misschien echt naar Spanje zouden gaan”, vertelt Jasper, een
winnaar van de Europea webgame. In december is het spel voor de tweede keer gespeeld.
Internationalisering, computergebruik en taaltraining voor zo’n 400 leerlingen op groenscholen in
heel Europa.
Het Rotterdamse team aan de lunch
(Alex, Thomas, Sander en David)
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“Het leukste mailtje kwam van leerlingen”, vertelt Dinus Herrewijnen, technisch ontwikkelaar en helpdesk voor de
Europea webgame. ‘Onze docent, begeleider van ons team, wilde wat proberen
en nu werkt het niet meer.’ Hij kreeg in
Rotterdam (Wellant) ook eens om half 8
telefoon van een team dat die ochtend de
kennisquiz wilde doen. “Mooi als je dan
om half 12 het resultaat ziet binnenkomen.”   
Nee, de Europea webgame is geen pacman, sims, actie- of strategiespel; niet
een van die games waardoor met msn
het computergebruik bij jongeren zo
enorm is. Het heeft ook weinig van de
computerspelletjes die docenten in de
les gebruiken, bijvoorbeeld in Engeland,
omdat ze leerlingen zouden helpen bij
het leerproces. Het is niet een spel dat je
even op een druilerige zondagmiddag
speelt. En je speelt het niet in je eentje.
“Maar het is leuk”, zegt Alex (17), die
samen met Thomas, Sander en David in
een team zat. “Het is leuk om samen met
een team uit een ander land aan de slag
te gaan. Voor ons was dat een team uit
Zweden. Ik was er nooit geweest, maar
nu gaan we een uitwisseling organiseren.”
Hij is een van de zeven leerlingen (een
team in de leeftijdscategorie 12-16 uit
Ottoland en een team van 17+ uit Rotterdam) die dinsdag 28 maart tijdens
een lunch in Ede een prijs ontvangt.
Beker, bloemen, oorkonde, medaille,
usb-stick en het geld om echt een uitwisselingsprogramma te realiseren.
2.500 euro
De Europea webgame, gestart in 2004
nadat er al in 1994 een oerversie was bedacht, gaat over competitie en winnen.
Vanzelfsprekend. Maar doelstellingen
zijn verder internationalisering, taaltraining, samenwerking en educatie.
Hoe gaat dat dan? Arjan Kloosterman,
projectmanager bij het Ontwikkelcentrum dat sinds vorig jaar betrokken is
bij de organisatie: “Ik kan me voorstellen dat een docent roept: jongens, we
schrijven ons in met twee teams. Ik plak
de spullen op het prikbord. Kijk maar
wie bij wie komt. Omgekeerd zou nog
mooier zijn: dat leerlingen bij de docent
komen en zeggen: we hebben gehoord

over de webgame en we willen graag
meedoen.”
Een team bestaat uit vier tot zes leerlingen en een begeleider. Die begeleider, de
teamcoach, zou zich tijdens de opdrachten op de achtergrond moeten houden.
Opdat initiatieven uit het team komen.
”Je kunt je voorstellen dat dat bij beide
doelgroepen (vmbo, 12-16, en mbo, 17+)
verschil maakt. En dat het bij mbo-leerlingen meer vanzelf gaat.”
Ze schrijven zich in, maken een teambeschrijving, doen een kennisquiz en kiezen een thema (bijvoorbeeld milieu
(energie), duurzame landbouw, ruraal
toerisme (plattelandsvernieuwing), biologische landbouw of voedselkwaliteit).
Ze worden gekoppeld aan een team elders in Europa (dat hetzelfde thema gekozen heeft of misschien dat thema als
tweede of derde keus had).
Vervolgens maken ze over het onderwerp een presentatie (vorig jaar op een
website, deze keer in powerpoint), ze
produceren een wervende flyer voor hun
stad of dorp en zetten voor elkaar een
uitwisselingsprogramma van een week
op. Dat programma, met logies en excursies, moet voor een budget tot 2.500
euro. Hoe regel je dat?
Als het spel draait, krijgen de teams opdrachten en moeten ze onderling overleggen, plannen, uitwisselen en reageren. Via Livelink kijken ze naar elkaars
producten. Gematchte scholenteams
hebben daar een gezamenlijk domein.
“Dat lukte het eerste jaar niet helemaal”, vertelt Ton Stok, voorzitter Europea Nederland. Vanwege de Livelinkverbinding en problemen om daar producten te plaatsen en te downloaden.
Van de quiz krijgen ze onmiddellijk resultaat. De andere onderdelen worden
beoordeeld door een jury. Is het haalbaar, creatief, relevant, origineel en
goed gepresenteerd? Is er goed samengewerkt? Hbo-studenten, dit jaar van
Hogeschool Rotterdam, maken een preselectie. En vervolgens kijkt een internationale jury naar de resultaten. De
teams die winnen, kunnen de uitwisseling ook echt realiseren.

Europea
Europea Nederland werd opgericht
in maart 1993, als vervolg op de
oprichting van Europea internationaal (voor lidstaten). Een van de
oprichters van de Nederlandse poot
was Madelon de Beus (Stoas Hogeschool). Zij nam ook initiatief voor
de pogingen een internationale
wedstrijd op te zetten.
Leden van Europea Nederland kunnen instellingen en scholen voor
groen onderwijs zijn, scholen in de
periferie, koepels en bedrijven. Er
zijn negen aoc’s lid (niet Clusius en
Edudelta), Stoas Hogeschool en de
Wageningse leerstoelgroep Educatie en CompetentieStudies. Voorzitter en nationaal coördinator van
Europea Nederland is Ton Stok,
werkzaam bij Wellantcollege als
International Projects Manager.
Europea internationaal verbindt een
vijfhonderd groen-onderwijsinstellingen in de EU. Doelstelling is
vooral bevorderen van internationale contacten en uitwisseling tussen scholen voor groen onderwijs.
Op die manier kan Europea bijdragen aan een verbetering van het
groene onderwijs. Bovendien kan
met internationale contacten de
taalontwikkeling worden gestimuleerd.
Europea is behalve de webgame in
2004 ook het ALIE-programma
gestart. Dat is een project over
onderwijsvernieuwing in landbased
education. Er is Leonardo-subsidie
verkregen voor het netwerk.
Doel is ook met de AOb en Aequor
te kijken naar hoe onderwijs verandert in de verschillende landen en
hoe ze elkaar daarbij kunnen steunen. De eerste bijeenkomst was
ruim een jaar geleden in Spanje.

Nauwelijks contact
Internationalisering krijgt volgens
Kloosterman op sommige scholen nau- Ë
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welijks aandacht. Hoewel OCW en LNV
het stimuleren is het vaak afhankelijk
van een of twee enthousiaste personen
op school. “Je kunt wel stellen dat het
gemiddelde aoc-bestuur het belang onvoldoende onderkent.”
Wat is het belang dan? Een antwoord is
dat de leerling in een internationale wereld leeft; haast een open deur. Het is
dan heel goed en gepast dat hij contact
met die wereld maakt en daar begrip
voor krijgt. Nederland is geen eilandje,
maar elders in Europa wonen jongeren
zoals hij. Dat kun je wel vertellen, maar
moet je vooral ervaren.
“Meestal praat je dan over platte uitwisseling”, vervolgt Kloosterman. Een klas
gaat een week naar Spanje om te kijken
hoe ze daar gewasbescherming aanpakken en andersom komt er een Spaanse
groep hierheen. Op het niveau van docenten betreft het meestal kennisdeling.
Bij veel scholen is tijdgebrek een reden
waarom internationalisering afvalt.
Zo’n webgame moet in de vrije ruimte.
En je moet gebruik kunnen maken van
het open-leercentrum.
Aoc’s zoals Wellant, Limburg, Helicon
en Terra hebben internationalisering
wel op de agenda. In Ottoland werden
op initiatief van de docent Engels dit
jaar zes teams ingeschreven. Maar niet
alle teams halen de eindstreep. Bijna de
helft van de 88 deelnemende teams dit
jaar is afgehaakt omdat het te veel tijd
kostte of de technische problemen een
barrière vormden.
“Het zijn meestal jongeren die het leuk
vinden te pielen met dit soort media”,
denkt Kloosterman. “Die weten hoe ze
hun weg moeten vinden op internet en
iets kunnen produceren op de pc. Digitaal knutselen. Maar het gaat ook om inhoud en presentatie. En verder is het
vooral eer en glorie.”
Kloosterman vraagt zich af of de internationale samenwerking wel voldoende
uit de verf komt. “Er is natuurlijk over-

De prijswinnaars in de categorie 12-16,
Jasper, Gert-Jan en Brendan, uit Ottoland
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leg, maar er komt geen Siamees product.” Communicatie (in Engels) is soms
lastig, net als de techniek. Er waren bijvoorbeeld problemen met toegang en
beveiliging op Livelink. Vooral met Oostenrijk en Hongarije ging het moeizaam.
Zo was er niet of nauwelijks contact tussen een team uit Ottoland (‘hoewel
bloedje-enthousiast begonnen’) en de
counterpart uit Oostenrijk. Ondanks
herhaalde pogingen met ondermeer de
helpdesk van Herrewijnen om technische problemen op te lossen.
Five things
Geen onoverkomelijke problemen voor
de winnaars in Ede. De quiz, met vragen
zoals what’s the name of this flower,
match the country to it’s capital of
which country is the largest producer of
durum wheat in Europe, was best lastig,
vertelt Thomas. “Vooral de vraag over de
hondenrassen.” Je kon het misschien allemaal op internet vinden, maar het
moest wel in het Engels.
Ze hebben een aantal keer contact gehad
met het team uit Zweden, (“allemaal gothic-meisjes”, zegt Thomas. “Niet helemaal onze keus”). Dat ging in een soort
chatroom van Livelink. “Het is meestal
wel gelukt”, zegt Herrewijnen. “Maar
Livelink is best een moeilijk medium.”    
Jasper, in een team met Gert-Jan en
Brendan (alledrie 14), vertelt dat ze met
het team uit Molina de Segura (een agrarische school in Zuidoost Spanje) een
paar keer in de week contact hadden.
“Dat ging over hobby’s en zo en soms
over de opdrachten.”
Bezig zijn met het spel vond hij eigenlijk
niet heel spannend. “Maar het werd wel
spannend toen we het af hadden en er de
kans was dat we misschien echt naar
Spanje zouden gaan.”
De vier teams werkten aan het thema
milieu. Ton Stok toont na de lunch de
powerpoint-producties. Bijvoorbeeld
over allerlei vormen van verontreiniging
(van het Spaanse team dat zich de Polluters noemde) en energiebesparing (‘five
things everyone can do’). “Mooie producties waaruit blijkt dat ze zich goed in
het thema verdiept hebben.” Het
Spaanse en het Zweedse team krijgen
hun prijzen in eigen land.  
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kennis(sen)
tekst ruud teutelink
fotogr afie kae hans koehorst

400 leerlingen
Initiatief voor het spel ligt hier, bij Europea Nederland. Dat is een verzameling
van groene scholen, met Ton Stok, docent in Houten (Wellant), als voorzitter.
Europea Nederland sprak na de eerste
webgame, waarin nog wel wat ‘schoonheidsfoutjes’, een jaar geleden met LNV
(René van Schie) over voortzetting van financiële steun. LNV stelde als voorwaarde dat er gebruik zou worden gemaakt van Livelink en dat de zaak geprofessionaliseerd zou worden. Gedachte
was om met het Ontwikkelcentrum te
praten over vormgeving, instructie, samenhang en inhoud.
Dit jaar zal de derde game georganiseerd
worden. Zodra de voorbereidingen getroffen zijn, krijgen de nationale coördinatoren bericht dat scholen zich via europea.org kunnen aanmelden. In 2004
waren er 46 scholenteams over beide
doelgroepen (12–16 en 17+) en in 2005,
88. Waarvan 42 teams uit Nederland.
Scholen worden nog steeds hier gekoppeld aan een team in een ander land.
“Er zijn in december toch een 400 leerlingen in Europa mee bezig geweest”,
berekent Ton Stok. “En het is dit jaar
weer beter voorbereid,” denkt hij. Met
Herrewijnen en met Berend van der
Weerdt (Silo), en ook met het Ontwikkelcentrum.
Europea Nederland heeft geleerd van de
afgelopen twee jaar, evalueert en kijkt
verder. Het Ontwikkelcentrum zal onderzoeken of het spel ook geschikt kan
worden gemaakt voor andere markten,
buiten groen. En hoe ze het verder gaan
aanpakken. p

Winnaars
Categorie 12–16: Molina de Segura
(Spanje) en Ottoland (Wellant)
Categorie 17+: Strömma (Zweden)
en Rotterdam (Wellant)

n samenwerking, kenniscirculatie en integratie zijn

belangrijke sleutelbegrippen voor het groen onderwijs.
wie zijn onze groene kennissen en wat kunnen ze voor ons
betekenen?

Energie
producerende kas
24 mei wordt de eerste energieproducerende kas in Nederland door
minister Veerman geopend. De kas is een initiatief van de glastuinbouwsector. Ze wil hiermee een toekomstgericht concept illustreren
waardoor besparing van fossiele energie een feit is en er zelfs sprake
is van productie van energie. Een innovatie voor de toekomst!
De glastuinbouwsector
wil minder afhankelijk
worden van fossiele energie. Deze pilot toont aan
dat de sector zich bewust
is van de maatschappelijke effecten en de economische bedreigingen van
het gebruik van fossiele
energie.
In het tuinbouwgebied
Bergerden tussen Arnhem en Nijmegen, is
daarom een 2.600 m2
grote energieproducerende kas gebouwd. Door
gebruik van verschillende
technologieën kan in
deze kas de warmte van
de zon worden geoogst, opgeslagen en hergebruikt. Hiermee kan het
klimaat in de kas voldoende op peil worden gehouden en het gebruik
van fossiele energie grotendeels worden voorkomen.
Na de opening zal er twee jaar onderzoek worden gedaan naar de werking van de kas. Tijdens deze periode worden er excursies georganiseerd voor groepen die geïnteresseerd zijn in het experiment. Docenten en scholieren zijn ook welkom. Tijdens de rondleiding krijgen de
groepen een duidelijk beeld van de aanpassingen in de kas om zonneenergie op te slaan en bruikbaar te maken op een later tijdstip.
Zij zullen in de toekomst te maken krijgen met deze duurzame manier van omgaan met energie. De informatie kan worden gebruikt
voor het oplossen van casussen. Docenten bevorderen hun deskundigheid en verwijzen naar een concreet praktijkvoorbeeld. Scholieren
gaan nadenken over manieren waarop Nederland in de toekomst
meer duurzaam kan worden. De glastuinbouwsector heeft aangetoond dat er zeker mogelijkheden zijn wanneer krachten worden gebundeld. Meer informatie en aanmelden voor een bezoek kan vanaf
mei worden verkregen via www.energieproducerendekas.nl.
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