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Maatschappelijke stages voeding
en gemeentelijk groen
Er zijn volgens het ministerie van LNV heel veel mogelijkheden voor maatschappelijke stages in het
groen. Met verschillende brancheorganisaties zijn
al afspraken gemaakt, op 18 mei volgt de rest.
Voorlichting geven over gezonde voeding, anonieme stedelijke plekjes opknappen, vergeten voortuintjes van aanleunwoningen, interviews over eetgewoonten, spelletjes
organiseren voor woensdagmiddagopvang in het park.
Dat is mogelijk in een maatschappelijke stage.
Op maandagmiddag 18 mei is er een conferentie op kasteel Groeneveld in Baarn waarbij de mogelijkheden van
maatschappelijke stages in voeding en gemeentelijke
groen besproken worden. Opdrachtgever is het ministerie
van LNV. Want sinds besloten werd dat leerlingen in het
voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage moeten
doen, stimuleert LNV dat ze dan ook met de groene kant
van de samenleving kennismaken.
Minister Verburg ziet mogelijkheden om zo een basis te leggen voor een duurzame drive bij mensen. Ze wilde voor de verplichtingstelling in 2011 10.000 maatschappelijke-stageplaatsen in de groene sector realiseren. En ze is een eind op
weg. Volgens Frits Kremer, directeur van Kremer Communicatie, het bureau dat de voorbereidingen treft voor de conferentie van 18 mei, staat de teller voor groene maatschappelijke stages op 7.500. “We mogen er best overheen.”
Op 9 oktober 2007 werden de mogelijkheden in natuur en
landschapsbeheer besproken. Nu gaat het dus om een vervolgconferentie.
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Leerlingen van Wellantcollege helpen bij de voorbereidingen van de conferentie
en op de dag zelf.

De organisatie overlegt eind april nog. Ze nodigde behalve
Verburg, staatssecretaris Van Bijsterveldt uit en Marijke
Vos, wethouder in Amsterdam en nu ook voorzitter van
het consumentenplatform van LNV. Wouke van Scherrenburg is dagvoorzitter.
Ze zochten ook contact met het Wellantcollege. “Ze vroegen ons te helpen bij de aankleding en de opvang van gasten op de het kasteel,” zegt Gertrude van den Brink, adviseur onderwijs. “Dat zijn de handjes op de dag zelf, leerlingen die bijvoorbeeld gaan helpen met parkeren, jassen
ophangen of mensen naar de juiste ruimte wijzen.”
Maar er kon nog meer. Docente Anja Bronda vroeg mbo’ers
van de opleiding Bloem & Design in Houten om aan de
slag te gaan met de voedselketen en iets te doen rond gezonde voeding. Bijna zestig eerste- en tweedejaars maakten voor een leeropdracht ontwerpen rondom kiemproces, groei en vruchtvorming. Ze zorgden voor een taakverdeling en een materiaallijst. En ze stuurden vmbo’ers van
de Wellantvestiging uit Utrecht aan die helpen met de uitvoering.
De vmbo’ers (hoeveel precies was kort na Pasen nog niet
bekend) komen een dagje naar Houten om zich te laten instrueren door de mbo’ers en alvast werk te verzetten. Op
de dag zelf maken ze het samen af. Bijvoorbeeld met een
enorme chrysantenversiering op de oprijlaan.
Verder zijn zestien mbo’ers van de opleiding Tuin, Park en
Landschap uit Houten actief. Docente Heidi Hekman gaf
hen de opdracht om te verbeelden wat je voor een groene
maatschappelijke stage in een gemeente zou kunnen uitvoeren. Sommige ideeën zoals een educatieve route om
het kasteel heen, bleken bij Groeneveld niet uitvoerbaar,
maar de leerlingen maken nu tijdens de conferentie eendenkorven, nestkastjes, en buitenmeubelen van verantwoord hout. Ze laten zien wat zo’n stage kan opleveren
voor een wijk.
“Het mes snijdt aan vier kanten”, zegt Van den Brink.
“Leerlingen helpen bij de organisatie. Ze leren hier zelf
veel van. We dragen bij aan de doelstellingen van de minister wat betreft bij elkaar brengen van jongeren en natuur. En we kunnen de vmbo’ers ook nog laten zien wat er
voor leuke opleidingen zijn in het groene mbo.”
Maandag 20 april beleefden de leerlingen in Houten de aftrap. Er werd uitleg gegeven over het project, de ontwerpen en het draaiboek. En de leerlingen maakten onder
meer ontwerpen voor de versiering (tvdb).
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