Natuur & Landschap

Groene praktijkplaats Almere
Nieuwe opleiding ‘Natuur, Economie & Leefomgeving’
Wat is het resultaat van het project?
CAH Dronten gebruikt de kennis en ervaring van Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving) op het gebied van groen ondernemerschap in het stedelijk gebied via drie
wegen:
1. Ontwikkelen leertrajecten en onderwijsvormen
2. Praktijkcases
3. Studentondernemingen

Waar is het product vindbaar en per wanneer?
Modulewerkboeken, syllabi, hand-outs, presentaties en ander materiaal (allen nog in
ontwikkeling) zijn binnen de opleiding beschikbaar in de Blackboard omgeving van CAH
Almere.

Wie gebruikt het product en binnen welke opleidingen?
CAH Almere gebruikt het materiaal voor de opleiding ‘Natuur, Economie & Leefomgeving’
(NEL) en onderdelen ook voor de opleiding ‘Toegepaste Biologie’ (TB) in Almere.

Hoe verliep/verloopt de samenwerking en hoe is deze vormgegeven?
In het WURKS project hebben Wageningen UR medewerkers gedurende 1,5 jaar deelgenomen aan maandelijkse bijeenkomsten van de module-ontwikkelteams van de nieuwe
opleiding NEL. Ze hebben kennis en materialen aangedragen voor het invullen van
cursussen, trainingen e.d. In overleg met docenten is materiaal voor cursussen voorbereid en zijn gastlessen verzorgd. Dit WURKS-project loopt parallel met het (KIGO) project
Stad, groen en diversiteit dat door CAH Dronten samen met de ‘Stichting Stad en Natuur
Almere’, ‘Stichting Landschapsbeheer Flevoland’ en het ‘Duurzaamheidslaboratorium van
de gemeente Almere’ en het Groenhorst College Almere wordt uitgevoerd. Ook hierin
heeft Wageningen UR actief bijgedragen aan de module-ontwikkeling, het formuleren van
praktijkcases en de opzet van studentenondernemingen. De samenwerking is wederzijds
als inspirerend en verrijkend ervaren en heeft o.i. tot een prachtig curriculum van de
nieuwe opleiding NEL geleid.

Type Product
Lesmateriaal ontwikkeling
Curriculum ontwikkeling
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