Het systeem Leerjegroen! voor online leren bestaat een
jaar. Op de Beheerdersdag van 2017 lanceerden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL
en IVN het resultaat van hun samenwerking. Wij vroegen twee gebruikers naar hun ervaringen.

Ook Aad van Paassen van LandschappenNL is
enthousiast over Leerjegroen! “Vaak kan je alleen ‘hard copy’ informatie vinden. Terwijl informatie regelmatig wordt aangepast. Met online leren kan je informatie makkelijk en snel
opfrissen en het gaat mee met de tijd. Ook is
het voor veel mensen bereikbaar.” Samen met
Wout van der Slikke van de Groene Motor,
Zuid-Hollands Landschap, gaat Van Paassen
nieuwe modules ontwikkelen voor Leerjegroen! over akker- en weidevogels. “We willen
vrijwilligers graag inspireren en uitdagen. De
eerste module moet een basiscursus worden.
Met vogels, eieren en nesten herkennen, maar
ook het vogelgedrag. Gedrag herkennen is wel
een stapje lastiger. Het is vooral leuk om deze
module te doen voordat het broedseizoen
start. Zo worden vrijwilligers klaargestoomd
voor het werk buiten.”<

Aan de slag met Leerjegroen!
— Sophie Barkmeijer (LandschappenNL) en
Anne Reichgelt (Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren)

s.barkmeijer@landschappen.nl

> Janne Opmeer vindt Leerjegroen! erg gebruiksvriendelijk. Als vrijwilliger bij de IVN in Roermond ziet ze mogelijkheden om Leerjegroen!
te gebruiken als ondersteuning bij haar werk.
“Wij gaan dit jaar Leerjegroen! inzetten om IVNgidsen na te scholen tot klimaatambassadeurs.
Daarvoor willen we de bestaande Leerjegroen!
modules over duurzaamheid inzetten. Ik heb zelf
de modules ook gevolgd. Het kostte me ongeveer
dertig minuten per module. Ik vond de modules
laagdrempelig en goed in elkaar zitten. Daarom
gaan we ze ook gebruiken.”

Beschikbare modules op
Leerjegroen!:

Janne Opmeer weet twee onderwerpen die nog
toegevoegd zouden kunnen worden als module
aan Leerjegroen! “Ik vind het belangrijk om ook
aandacht te besteden aan het waarom achter
de klimaatproblemen. Als oorzaak zie ik ons
economisch systeem. De Engelse hoogleraar Kate
Raworth heeft daar een goed boek over geschreven: de donuteconomie. Dat gaat over verdelingsvraagstukken en circulariteit. Wat mij betreft zijn
we nu aan het dweilen met de kraan open. Daar
zou je wat mij betreft een module aan kunnen
wijden.”
Een ander idee voor een nieuwe module van Leerjegroen! is de psychologie van de mens. “Hoe kan
het dat we met z’n allen weten dat we niet goed
bezig zijn, maar waarom is het veranderen dan
toch zo moeilijk? En hoe moet je daar als gids
mee omgaan? Je kan niet zomaar tegen mensen
zeggen dat ze niet meer mogen vliegen of vegetarisch moeten eten. Dit gaat ook over het functioneren van het brein. En hoe kan je dan toch op
een goede manier je boodschap overbrengen?”
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Veilig binnen werken
Veilig buiten werken
Hoogstamfruitboomgaarden
Veilig werken met handgereedschap
Alles over knotbomen
Zoönosen
Ordening van het dierenrijk
Ordening van het plantenrijk
Duurzaamheid
Kringlopen en energiestromen
Bijen en bijvriendelijk beheer
Ontstaan van het Nederlandse landschap

Modules in ontwikkeling:
Vrijwilligersbegeleiding en coördinatie
Werken met mensen in kwetsbare groepen
Weidevogels
Heeft u nog ideeën voor modules? Laat het ons
weten.

Aanmelden voor Leerjegroen! kan via:
IVN

Titia Blanksma

t.blanksma@ivn.nl

Staatsbosbeheer

Paul Terstegge

leerjegroenvrijwilligers@staatsbosbeheer.nl

Het Zuid-Hollands Landschap /De
Groene Motor

Wout van der Slikke

w.vanderslikke@degroenemotorzh.nl

Landschap Overijssel

Krista Esselink

krista.esselink@landschapoverijssel.nl

LandschappenNL

Sophie Barkmeijer

s.barkmeijer@landschappen.nl en r.meijers@landschappen.nl

LandschapErfgoedUtrecht

Evelien Kenbeek

e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl

Landschap Noord-Holland

Annika Langeveld

a.langeveld@landschapnoordholland.nl

Landschapsbeheer Flevoland

Arda van der Lee

vanderlee@landschapsbeheer.net

Natuurmonumenten

Klaas de Jong

k.dejong@natuurmonumenten.nl
september 2018

27

