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Samen leren in de regio

De regio

Deze DVD bevat twee films rond het thema ‘samen leren in de regio’.
Hierbij gaat het om intensieve samenwerking van scholen en onderzoeksinstituten met overheden, ondernemers, burgers en maatschappelijke
organisaties in een regio. Deze samenwerking levert alle partijen voordeel op. Ingewikkelde vraagstukken die in een regio spelen laten zich niet
oplossen door één partij, maar vereisen de betrokkenheid van meerdere
partijen in het gebied. De deelname van kennisinstellingen daarbij kan
veel voordeel opleveren. De films tonen twee voorbeelden van ‘samen
leren’ in de praktijk. Ze laten zien wat de kracht is van de samenwerking
en waar ‘m dat in zit.

FILM 1 Het Westerkwartier. Hoe kan een streek in Groningen zich duurzaam ontwikkelen? Scholen, overheden, ondernemers en burgers gingen een
uniek samenwerkingsverband aan. Is het gelukt om boven de afzonderlijke
belangen uit te stijgen?
FILM 2 Kinderboerderij Baalder. De kinderboerderij bood een plek waar verschillende partijen hun doelen wilden verwezenlijken. Leidde de samenwerking van gemeente, zorg, scholen en bewoners tot structureel voordeel voor
allen?
Wat is de meerwaarde van deze complexe manier van samenwerken? Wat
is ieders rol hierbij? Wat maakt de samenwerking inspirerend? Wanneer
is het project geslaagd? Wat kan je ervan leren? In de films komen vertegenwoordigers van alle partijen aan het woord en geven antwoord op deze
vragen.
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Werkt u bij een kennisinstelling?
Leer hoe u een verbindende rol kunt vervullen
Werkt u bij de overheid?
Bekijk welke faciliterende rol u kunt spelen
Bent u boer of burger?
Krijg goed zicht op wat samenwerkingsverbanden voor u kunnen betekenen

Westerkwartier

Samen leren in het Westerkwartier
In het Westerkwartier, een regio in Groningen tegen de grens met Friesland, leefden vragen over de leefbaarheid van het gebied: hoe kunnen boeren hier boer blijven, hoe ontwikkelen we de kwaliteiten van het landschap
verder, hoe geven we de economie van de dorpen een nieuwe impuls?
Studenten van Wageningen Universiteit trokken het gebied in en begonnen vragen te stellen aan bewoners en bestuurders. Het was de start voor
een enthousiaste samenwerking tussen kennisinstituten, boeren, natuurorganisaties, de gemeente en de bewoners van het Westerkwartier. Het
gemeenschappelijke doel: de duurzame ontwikkeling van het gebied. De
samenwerking leidde tot de oprichting van de Werkgroep Streekinitiatief
Westerkwartier, die werkt aan vraagstukken rond agrarisch natuurbeheer,
toeristische ontwikkeling, regionaal waterbeheer, vrijkomende agrarische gebouwen, en duurzame energie.

Tineke Algra,
Abel Tasman kabinet,
Westerkwartier

Je kijkt in elkaars
keuken. Dan kom je
verrassende dingen
tegen.

Annemarie ten Hoopen,
student Livestock Research,
WUR

Ik heb veel sociale
vaardigheden
opgedaan, en geleerd
dat je eigenlijk met
iedereen kunt praten

De samenwerking begon als een informeel netwerk en leidde later tot de oprichting van de Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier. Die werkt nu aan
vraagstukken rond agrarisch natuurbeheer, toeristische ontwikkeling, regionaal waterbeheer, vrijkomende agrarische gebouwen, en duurzame energie.
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Zonder studenten had het Westerkwartier er nu anders uitgezien, daar zijn
alle partijen in de regio het over eens. Het onderzoek mondde uit in een aantal
adviezen. Die bleken van grote waarde bij de besluitvorming. Het belangrijkste
resultaat van het onderzoek was nog niet eens het inhoudelijk deel, maar
meer de verbindende en katalyserende werking die uitging van de studenten.
Dit gaf de partijen meer ruimte om met innovatieve oplossingen te komen.

Kinderboererij Baalder

Samen leren rond kinderboerderij Baalder
Kinderboerderij Baalder in Hardenberg is omgetoverd
van vervallen boerderij tot het kloppend hart van een wijk
in Hardenberg. Ze vormde het middelpunt van de samenwerking tussen gemeente Hardenberg, AOC De Groene
Welle, zorginstelling de Baalderborg, wijkvereniging Baalder en omwonenden. Deze partijen bundelden hun krachten om op één locatie hun uiteenlopende wensen te verwezenlijken.
De unieke kansen die er lagen zijn verzilverd. Kinderboerderij
Baalder ontvangt dagelijks zorgcliënten van de Baalderborg
die helpen bij het verzorgen van de dieren verzorgen en bij
het onderhoud van het terrein. De Groene Welle geeft er
praktijklessen aan hun leerlingen. Wijkbewoners hebben
een prachtige kinderboerderij om naar toe te gaan en de
wijkvereniging organiseert er cursussen en gezellige bijeenkomsten. Om dit resultaat te behalen was lef en vertrouwen
nodig.

De samenwerking blijkt één grote leerschool voor iedereen: niet alleen voor
de leerlingen en cliënten, maar ook voor de docenten, leidinggevenden en de
wethouder.
Wat maakte de samenwerking zo succesvol? De film laat zien wat de drijfveren waren van de betrokken organisaties en instanties. Deelnemers vertellen welke rol ze in de samenwerking hadden, hoe ze het hebben ervaren
en welke vaardigheden relevant bleken te zijn. Welke meerwaarde heeft het
‘samen leren’ in hun ogen gehad?

Harold Potgieter,
unithoofd zorginstelling
Baalderborg

Iedereen geloofde
dat het iets moois
zou kunnen worden.
Daar begint het
mee.
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Soms heb je het geluk
dat iemand in je
omgeving buiten de
kaders kan denken.

Joost Liese,
wethouder
Hardenberg

Gebruik films

S
9

[Deze still wordt
vervangen]

Harmke van der Sluis,
wethouder
Gemeente Grootegast

Opstartend regionaal samenwerkingsverband
Bent u van plan met diverse partners een aantal belangrijke kwesties in uw
leefgebied aan te pakken? U kunt deze film bekijken om een idee te vormen
van de processen waarmee u te maken kunt krijgen.

Hoe kunt u de films gebruiken?
Studenten kunnen
iedereen vragen stellen.
Hun medewerking is
eigenlijk een slimme
strategie.

Docent of onderzoeker
Geeft u les of doet onderzoek naar complexe
regionale vraagstukken?
U kunt de films in een les
of deelonderzoek inzetten
ter oriëntatie op veldwerk,
excursies of onderzoek
voor studenten of medewerkers.

Beleidsmedewerker of bestuurder
Werkt u mee aan een regionaal
groenprogramma of -project waarbij
veel andere partijen betrokken zijn
en is een innovatieve oplossing voor
een vraagstuk nog niet voorhanden?
U kunt deze films in een bijeenkomst
bekijken om te verkennen of een gezamenlijk ontwikkeltraject mogelijk is.

Boer, burger of maatschappelijke
organisatie
Bent u betrokken bij een netwerk
met veel partners met verschillende achtergronden? U kunt de films
gebruiken om een verkennend gesprek met elkaar op gang te brengen over verwachtingen en doelen
in de samenwerking.

Groene Kennis

Programma’s van de Groene Kennis Coöperatie
De projecten in het Westerkwartier en Kinderboerderij Baalder zijn
onderdeel van twee programma’s van de Groene Kennis Coöperatie, respectievelijk Programma Regionale Transitie en Programma
Groene Kennis voor Burgers.
Programma Regionale Transitie
Het Programma Regionale Transitie wil ondersteuning bieden bij veranderingsprocessen van regio’s in het landelijk gebied, en via concrete
projecten resultaten boeken die bruikbaar zijn in de praktijk. Het programma wil ook bijdragen aan de vernieuwing van het groene onderwijs
en een impuls geven aan groen (praktijk)onderzoek.
Een belangrijke werkvorm binnen het Programma Regionale transitie
zijn de Werkplaatsen: concrete leerplekken in de regio waar scholen
hun leerlingen actief aan het werk zetten. Het Westerkwartier is, net
als de Veenkoloniën en Noordoost Friesland, een noordelijke regio waar
een Werkplaats in ontwikkeling is.

De verbetering van de leefbaarheid in wijken is een speerpunt
binnen het programma Groene Kennis voor Burgers. Samenwerkingsprojecten binnen het programma hebben er bijvoorbeeld
aan bijgedragen dat:
•
•

Leerlingen van groene onderwijsinstellingen smaaklessen
geven op basisscholen en ouderen begeleiden bij groene
workshops in verzorgingscentra
Natuurspeelterreinen van gemeenten door leerlingen uit
het groene onderwijs onderhouden worden.

De Groene Kennis Coöperatie (GKC) is een samenwerkingsverband van groene onderwijsinstellingen – van vmbo, mbo, hbo
tot wo – en onderzoek. De GKC werkt aan de vernieuwing van
het groene onderwijs. Dat doet ze onder andere door aan de
slag te gaan met concrete vragen van bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties. Elk GKC-programma vormt een
netwerk, die de vragen vertaalt in activiteiten voor het onderwijs.

Programma Groene Kennis voor Burgers
Het Programma Groene Kennis voor Burgers wil groene kennis toegankelijk
maken voor burgers en niet-groene instellingen. Het doel is om groene instellingen te stimuleren samenwerking aan te gaan met partijen uit het veld zoals
gemeenten, zorginstellingen, scholen of woningcoöperaties. Ze werken samen
aan een groene vraag van één van deze ‘externe’ partijen. De kennisinstelling
levert hierbij kennis en de expertise. De concrete toepassing van deze kennis
in het veld levert tegelijkertijd nieuwe vragen voor het groene onderwijs op.
Het streven van het Programma Groene Kennis is dat binnen een termijn van
vijf jaar alle groene scholen en onderzoeksinstellingen in Nederland betrokken
zijn (geweest) bij een groen-educatief samenwerkingsproject..
De kinderboerderij in Hardenberg één van de projecten uit het programma
Groene Kennis voor Burgers.
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Regio’s zijn gebieden die een samenhangend
geheel vormen, vaak op basis van landschappen en (oude) stedelijke netwerken. Voorbeelden van regio’s zijn de Drents-Groningse
Veenkoloniën, Het Groningse Westerkwartier, de Veluwe, netwerkstad Twente, of de
Brabantse Peel.
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Hoofdrolspelers
Westerkwartier
Jifke Sol, projectleider
Nico Boele, Staatsbosbeheer
Fokke Dijkstra, boer, Agrarische Natuurvereniging
Annemarie ten Hoopen, student WUR
Simon Oosting, docent en onderzoeker Livestock Research WUR
Tineke Algra, Abel Tasman kabinet Westerkwartier
Harmke van der Sluis, wethouder Grootegast

Colofon

Kinderboerderij Baalder Hardenberg
Joost Liese, wethouder Hardenberg
Harold Potgieter, unithoofd zorginstelling Baalderborg
Richard van Dijk, begeleider Baalderborg
Eimert Fikse, unitmanager AOC de Groene Welle
Peter Nugter, docent AOC de Groene Welle
Bert Stoete, bestuur wijkvereniging De Baalder

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Opdrachtgever
Opdrachtgever is Wageningen UR, programma Kennis (B0-09). Dit
onderzoeksprogramma is gefinancierd door het ministerie van LNV.
Programma Kennis richt zich op het verbeteren van kennisprocessen
tussen onderzoek en onderwijs op het terrein van voedsel en groen.
Meer informatie
Jifke.Sol@wur.nl
Nabestellen bij ECS Educatie en
Competentie Studies [mail]?

Onderzoeksteam B009
Jifke Sol (WUR),
Gera van Os (PPO)
Michaëla van Leeuwen (PPO)
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