Betrek het voorgezet onderwijs erbij!
> Ruud Oosterhof, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Veel kinderboerderijen worstelen met het voortgezet
onderwijs als mogelijke doelgroep. Hoe bereik je
deze groep en wat heeft een kinderboerderij de
leerlingen te bieden? En zullen deze leerlingen zich
niet snel gaan vervelen? Goed nieuws, want de
nieuwe onderwijsstromingen bieden kansen voor
kinderboerderijen!
Een voorbeeld is het aanbod dat de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen (SZH) samen met Natuur- en
Milieueducatie (NME) Amstelveen en het Technasium
van het Amstelveense Keizer Karel College (KKC) heeft
ontwikkeld voor derdejaars leerlingen. De leerlingen
moesten zeldzame rassen hip maken. Doel van de
SZH voor dit project was om de zeldzame rassen op
een kinderboerderij te koppelen aan leerlingen uit
het voortgezet onderwijs. De opdracht is door de
SZH gepresenteerd op Speelboerderij Elsenhove van
de gemeente Amstelveen, waar circa 8 zeldzame
rassen te bewonderen zijn. In november werden de
eindproducten gepresenteerd.

Niet alleen voor SZH was deze opdracht zinvol, want zij
hebben nu een compleet ingerichte stand. Ook voor
de leerlingen was het erg leerzaam. Zij moesten zich
verplaatsen in de wensen van de doelgroep en leerden
daarbij ook nog eens over de zeldzame rassen.
Benieuwd naar de eindproducten? Tijdens de Nationale
Dag van het Levend Erfgoed op 3 juni a.s. wordt alles
tentoongesteld!

Wat is het technasium?
Het technasium is een onderwijsstroom voor havo en
vwo. Hierbij staat het nieuwe examenvak Onderzoek en
Ontwerpen centraal. Dit vak wordt gegeven vanaf klas
1 tot aan het eindexamen. Hierbij krijgen leerlingen ook
opdrachten ‘uit de praktijk’. Zoals het maken van een
nieuw dierenverblijf of het ontwikkelen van een spel.
Op deze manier kunnen leerlingen van het voortgezet
onderwijs theorie en praktijk combineren op een
leerzame en vooral nuttige manier!
Meer weten? Kijk op www.technasium.nl

Het eindproduct van deze leerlingen was een
aansprekende stand van de SZH voor kinderen en
jongeren. De groepjes hadden daarbij een aantal rassen
van de kinderboerderij in het zonnetje gezet De stand
is nu uitgerust met een spannend varkensbordspel en
een kippenrace. Kinderen en volwassenen konden ook
bij een zwartblesschaap (chocoladede)melken. Tenslotte
was er ook een Rad van Avontuur waarbij bezoekers
vragen over zeldzame rassen moeten beantwoorden. En
hadden ze dit goed? Dan kregen de jongste bezoekers
een snoepje!
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