activiteiten

In beeld

Kies Kleur in Groen
in actie
Kies Kleur in Groen is nog volop actief tot
augustus 2015. Wat doen we allemaal en
wat staat er op stapel de komende tijd?
TEKST: ESTHER WOUTERS EN JUDICA WONDERGEM | FOTOGRAFIE: ESTHER WOUTERS

Pilots doorstroom niet-westerse
allochtone leerlingen
De absolute instroom van niet-westerse allochtonen in

met bijna 20 procent. In de andere onderwijssectoren is

het groene onderwijs is sinds het schooljaar 2009-2010

de instroom met respectievelijk 50 (mbo), 67 (hbo) en

in alle onderwijssectoren (flink) gestegen. De instroom

40 procent (wo) gegroeid.

van niet-westerse allochtonen in het vmbo nam toe
Ontwikkeling absolute instroom niet-westerse allochtonen in periode 2009/2010 - 2013/2014
naar onderwijssector (2009/2010=100)1
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1 Bron DUO, Wageningen University

Deze grotere instroom brengt nieuwe uitdagingen

terwijl zij in dienst zijn van de bedrijven. Vervolgens

voor het groene onderwijs met zich mee. Tot nu toe

werken de betrokken bedrijven en onderwijsinstel-

is onbekend hoe het de ‘nieuwe’ leerlingen vergaat.

ling samen bij het toeleiden van de leerlingen naar

Hoe bevalt het hen op school? Stromen zij voldoende

een diploma. Het doel is meer (allochtone) jongeren

door? Is het voortijdig schoolverlaten onder deze groep

die kiezen voor de voeding, zodat kan worden vol-

hetzelfde, kleiner of groter of gelijk aan die van andere

daan aan de vraag van het (regionale) bedrijfsleven.

leerlingen? Op uitnodiging van KKIG gaan acht locaties
in het groene onderwijs antwoorden zoeken op deze

Wellantcollege:

vragen, met hulp van IVA Onderwijs. Op basis van de

de eerste verbinding tussen culturen vindt vaak plaats

resultaten van deze scans, ontwikkelen de locaties een

op het gebied van eten. De afgelopen jaren is street-

plan van aanpak voor schooljaar 2014/2015. FORUM

food erg in opkomst. Leerlingen van de Food Academy

ondersteunt locaties desgewenst bij het maken van

gaan in gesprek met streetfoodverkopers en advise-

de plannen van aanpak. Voor uitvoering van het plan

ren hen over kwaliteit van producten. Tegelijkertijd

van aanpak ontvangen de locaties ieder e 20.000,-. Dit

leren zij de leerlingen over de enorme kans binnen

geld is nadrukkelijk bedoeld voor professionalisering

de streetfoodsector.

op de werkvloer.

gerealiseerd. Door streetfoodverkopers te betrekken

Er wordt een kenniswerkplaats

bij de opleiding, bereikt men een grote achterban. De

Pilots rondom diversiteit in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen

kansen in de voedingssector worden goed zichtbaar.

Vorig jaar zijn vier pilotprojecten in regio’s gestart

de infrastructuur die overgebleven is na de Floriade van

waarbij bedrijfsleven en onderwijs samenwerken

2012 wordt gebruikt als leeromgeving. Dit gebeurt samen

rondom diversiteit.

met bedrijven uit de glastuinbouwsector en groenvoor-

Citaverde College:

ziening. Hier worden Wajongers ondersteund die een
Dit zijn de vier pilots en de doelstellingen:

tussenstation nodig hebben om de stap naar regulier
werk te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan

Nordwin College:

de werknemersvaardigheden en worden ook de bedrij-

in samenwerking met het regionale bedrijfsleven

ven ondersteund in het begeleiden van Wajongers.

wordt een schakeltraject opgezet om werkzoekende
jongeren (met of zonder allochtone achtergrond) te

Op de landelijke slotmanifestatie van Kies Kleur in

interesseren voor een opleiding in de groene sec-

Groen presenteren deze AOC’s (de resultaten van) hun

tor. Met het voorschakeltraject wordt de afstand

pilotproject.

verkleind om weer naar school te gaan en wordt

school en lopen ze twee dagen stage op een leerbe-

Ondersteuningspakket/inspiratiebijeenkomst ‘uitsluiting en
discriminatie’

drijf. De ondersteuning van Nordwin richt zich op

Het is van alle tijden: discriminatie, vooroordelen en

algemene vorming, vakkennis, het werken aan per-

uitsluiting. De laatste tijd zijn er bij KKIG signalen bin-

soonlijke succesfactoren en werknemersvaardigheden.

nengekomen dat locaties het lastig vinden om hier mee

ervaring opgedaan met de groene sector. Tijdens het
traject gaan de leerlingen twee dagen per week naar

om te gaan. Er spelen de volgende vragen:
Lentiz LIFE College:

>

op het cultureel diverse LIFE College worden leerlingen geselecteerd, die mogelijk geïnteresseerd zijn in

>

de voedingsindustrie. Zij worden in contact gebracht
met de bedrijven Meneba en Verstegen. De leerlingen

Wanneer is een grapje over iemands huiskleur of
seksuele voorkeur onder docenten niet meer leuk?
Is het erg als leerlingen ‘homo’ als scheldwoord
gebruiken?

>

Wanneer een docent ervoor uitkomt dat hij op de

solliciteren naar een baan en als ze worden geselec-

PVV stemt en andere docenten wijzen dat af, is dat

teerd, volgen de leerlingen een BBL-opleidingstraject

dan ook discriminatie? >>
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Multifestijn 2013

>

Als een docent geen rekening houdt met de gren-

zen van religieuze leerlingen bij bijvoorbeeld het

bekijken van films, heeft de leerling dan een punt
als deze klaagt over discriminatie?

>

Wanneer heb je het over vrijheid van meningsuiting

en wanneer is een uitspraak grensoverschrijdend?

KKiG organiseert regionale inspiratiesessies over
‘discriminatie, uitsluiting en vooroordelen’, waarin
docenten, teamleiders, locatiedirecteuren en beleidsmedewerkers handvatten aangereikt krijgen om met
ongewenst gedrag om te gaan. Er wordt een onder-

De KKIG SuperAwards

steuningspakket rond het thema ontwikkeld door

Op de slotmanifestatie van Kies Kleur in Groen

KKIG, dat volgend schooljaar onderdeel zal worden

kiezen we de allerbeste best practice. Deze KKiG

van het maatwerkaanbod voor locaties.

SuperAward wordt gekozen uit de winnaars van

Landelijke slotmanifestatie KKIG
eind 2014

vorige jaren. Er is een publieksprijs en een juryprijs. De publiekskeuze wordt via likes bepaald.
De juryprijs gaat naar de meest innovatieve en

Behaalde successen vieren en voor de toekomst bor-

invloedrijke best practice. U kunt de filmpjes van

gen. Dat is het thema voor de landelijke manifestatie

alle winnaars bekijken op de website van Kies

Kies Kleur in Groen, die komend schooljaar wordt

Kleur in Groen. Stemmen kan na de zomer via

georganiseerd.

onze Facebookpagina.

In een feestelijke sfeer kijken we terug naar alle activi-

De beste groene instelling-Award beloont het

teiten en we houden een echte slot Super Award ver-

communitylid en de instelling die gedurende de

kiezing (zie verderop in dit artikel). Locaties die eerder

looptijd van KKIG het meest actief is geweest.

in beeld zijn gebracht door IVA-monitor, verlevendigen

Het gaat hier niet alleen om de hoeveelheid van

dit beeld met presentaties.

activiteiten, maar ook om de borging ervan. De
jury maakt een keuze uit 3 genomineerde com-

De manifestatie is bedoeld voor iedereen die in de

munityleden en bijbehorende instellingen.

praktijk actief is in Kies Kleur in Groen, van docenten
tot bestuurders. Naast vieren van de resultaten, kijken
we ook samen naar de toekomst. Hoe gaan we verder
met diversiteit, na augustus 2015? U kunt al meepraten door de grote KKiG enquête, die wordt gehouden
op de Groenonderwijs Manifestatie van 12 november.
De opbrengsten van de enquête worden op de KKIG
manifestatie gepresenteerd en met de zaal bediscussieerd. Uw inbreng is daarbij nodig.
Houdt de website www.kieskleuringroen.nl in de gaten
voor de exacte datum van de manifestatie.
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‘Op de slotmanifestatie
van Kies Kleur in
Groen kiezen we
de allerbeste best
practice’

teiten
Multifestival

Denk bijvoorbeeld aan: lessen als onderdeel van een

Vorig jaar stond Kies Kleur in Groen voor het eerst op

schoolbreed-project, het inhuren van externen of een

het Multifestijn, dat dit jaar doorgaat onder de naam

losse les binnen een regulier vak. Kijk voor voorbeeld-

Multifestival. De eerst ervaring was goed, in enkele

projecten op de website www.kieskleurindeklas.nl

dagen trokken 60.000 bezoekers, vooral gezinnen met

onder de link ‘etalageprojecten’. In 2014 kunnen ook

kinderen, langs de KKIG-stand om te bloemschikken

leerlingen hun creativiteit inzetten. Zij kunnen, via de

en informatie te ontvangen over het groene onderwijs.

docent, aangeven welk soort project ze in de klas uit

Dit jaar zijn er vier groene onderwijsinstellingen die

willen voeren. Locaties hebben hiervoor speciale flyers

samen met KKIG een stand gaan bemensen op het

en posters (zie afbeelding) ontvangen. Hierop kunnen

Multifestival. Het wordt georganiseerd op 6, 7, 8 en

leerlingen hun ideeën aangeven. Deze ideeën kan de

9 juni in Ahoy in Rotterdam. De doelgroep van het

docent gebruiken om een aanvraag te doen.

Multifestival is de Turkse gemeenschap in Nederland.
Naast informatie over onder andere onderwijs en

Maatwerk op locaties loopt door

gezondheidszorg, is er een uitgebreid cultureel pro-

Schoolbrede bijeenkomsten, inzet van Theater aan Z

gramma en worden er producten verkocht. Meer infor-

of Mindmix, trajecten om scholen te ondersteunen bij

matie kunt u vinden op www.multifestivaleuropa.nl.

grensoverschrijdend gedrag van leerlingen, socratische gesprekken in het kader van sociale veiligheid,

Kies Kleur in de Klas nu ook voor
leerlingen

ondersteuning bij het werven van nieuwe doelgroe-

Sinds 2011 wordt aandacht voor diversiteit in lessen

mogelijk. Neemt u contact op met de helpdesk van

op groene onderwijsinstellingen via ‘Kies kleur in de

KKIG op 0630283154 of info@kieskleuringroen.nl.

pen, ook dit jaar is maatwerkondersteuning op locaties

Klas’ gehonoreerd met een bedrag van e 250,00.

De helpdesk KKIG voor
maatwerk op uw locatie
De helpdesk Kies Kleur in Groen is er
voor alle vragen van groene onderwijsinstellingen over diversiteit in
groen en het programma Kies Kleur in
Groen. Voor zowel inhoudelijke vragen als organisatorische verzoeken:
contactpersoon Helpdesk Kies Kleur

Kies Kleur in de Klas
en krijg

e 250,- voor de uitvoering

in Groen, Esther Wouters, programmamanager Kies Kleur in Groen, info@
kieskleuringroen.nl, 06-30283154.

Met ‘Kies Kleur in de Klas’ werken docenten en leerlingen samen aan
meer culturele diversiteit in de klas. Bijvoorbeeld over verschillen naar
sociale achtergrond en herkomst, religie en levensbeschouwing, seksuele-,
sociale- en politieke voorkeuren.

Meedoen is eenvoudig
Aanmelden kan op:

www.kieskleurindeklas.nl
Hulp nodig? Neem dan contact op met
Judica Wondergem: info@kieskleurindeklas.nl
of via 06 - 5208 1469.
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