Groene
ontdekkingstocht

“Het is belangrijk dat kinderen contact
hebben met hun groene leefomgeving, van
het platteland, de natuur, het park tot aan
de bomen in de stad. Wanneer kinderen
weten waar hun voedsel vandaan komt
en weten hoe het geproduceerd wordt,
ontstaat bewustzijn over en betrokkenheid bij maatschappelijke
thema’s als leefstijl, gezondheid en
dierenwelzijn. Wanneer kinderen
in de natuur op ontdekkingstocht
gaan, ontstaat waardering en
fascinatie voor ons landschap en de
planten en dieren die daarin leven.
De fascinatie en opgedane kennis
tijdens de jeugd legt de basis
voor bewuste en verantwoorde
keuzes als volwassene.”
Gerda Verburg, minister van LNV

www.minlnv.nl/onderwijs
LNV maakt zich sterk voor meer ‘groen’ in
het onderwijs, met name voor het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet
onderwijs. Want aandacht voor groen
betekent een investering in gezonde
mensen en een gezonde samenleving.
Kinderen en jongeren hebben zeker
interesse in ‘groene onderwerpen’ zoals
voedselproductie, dieren, planten, klimaat
en de (natuurlijke) leefomgeving. Als het
lesmateriaal maar spannend en toegesneden is op hun belevingswereld.
Veel organisaties bieden onderwijsmateriaal aan: lespakketten, interactieve spel-

letjes, excursies, wedstrijden enzovoort.
Dus: ga met uw klas op groene ontdekkingstocht. Om u als docent snel wegwijs
te maken in het aanbod, heeft LNV een
nieuwe webpagina geïntroduceerd:
www.minlnv.nl/onderwijs. Deze verwijst
naar websites met activiteiten die leraren
met de klas kunnen doen. Zowel binnen
als buiten de schoolmuren. Deze folder
kan u ook op weg helpen.
Voor het voortgezet onderwijs kunt u
denken aan een ‘groene’ maatschappelijke
stage of groen vervolgonderwijs.
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Boerderijeducatie
Leren over het leven en het werk op de
boerderij; dat is wat boerderijeducatie
beoogt. Vaak blijft het niet bij een
rondleiding door de boer of boerin.
Leerlingen helpen ook een handje mee,
verwerken producten en doen ervaring op
met plattelandsthema’s. Ze meten
bijvoorbeeld slootwaterkwaliteit, doen
grondboringen of zoeken weidevogels.
Vaak zijn er diverse programma’s voor het
basisonderwijs, maar ook voor het
voortgezet onderwijs.

onderwerpen als de zorg voor mens, dier
en gewas, weer en klimaat, voedselproductie en -verwerking, duurzaamheid,
natuurbeheer en nog veel meer.

Bij elk boerderijbezoek komt de verwondering naar boven over hoe een krop sla
groeit of hoe een dier wordt geboren. Het
zien en ervaren – of het nu kaasmaken,
koeien melken of groente telen is –
maakt kinderen betrokken bij hun groene
omgeving. Ligt een echte boerderij niet
binnen bereik, denk dan eens aan de
plaatselijke kinderboerderij of dierentuin.

Landelijke organisaties
• www.metdeklasdeboerop.nl
• www.educatiefplatteland.nl
• www.kinderboerderijen.nl
• www.dierentuin.com/dierentuinen.html

Boerderijeducatie sluit goed aan bij
bestaande leerdoelen en lespakketten over

Sinds kort bestaat er een certificaat
educatieboerderij. Dat biedt zekerheid
over de geboden kwaliteit. Vraag ernaar.
LNV ondersteunt het kwaliteitscertificaat
maar ook andere veelbelovende initiatieven, nationale boerderijeducatienetwerken en onderzoek over boerderijeducatie.

Enkele voorbeelden van regionale
organisaties
• www.klasseboeren.nl regio Tilburg
• www.boerenwijs.nl Gelderland
• www.hamstermieden.nl Friesland
• www.elshorst.nl Noord-Brabant
• www.sbo-agora.nl (boZ groenatelier) voor
speciaal onderwijs in de Zaanstreek

Welzijn van dieren
Dieren spelen een grote rol in ons dagelijkse leven, maar veel volwassenen en ook
kinderen weten nog onvoldoende hoe ze
goed met dieren om kunnen gaan.
Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van
het leven van dieren. Een dier voelt zich
het best in zijn natuurlijke omgeving,
waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen chronische stress,
pijn of angst bezorgt.
Elk dier heeft zijn eigen natuurlijke
gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien
willen rustig kunnen herkauwen, varkens
hebben ruimte en een stabiele groep
soortgenoten nodig, honden houden van
gezelschap en regelmaat in hun leven,
en ook papagaaien houden van gezelschap. Voeding, verzorging, huisvesting
en behandeling zijn van invloed op het
welzijn van dieren die we houden.
Bij huisdieren is veel dierenleed
te voorkomen als we weten
wat een dier wel en
niet nodig heeft
of fijn vindt.

Op het welzijn van landbouwhuisdieren
hebben we als consumenten invloed door
welzijnsvriendelijke producten te kopen.
Daarmee stimuleren we welzijnsvriendelijke houderij. In de natuur hebben we te
maken met ‘wilde’ dieren. Belangrijk is
om ze zo min mogelijk te storen, zodat ze
hun eigen leven kunnen leiden.
LNV werkt mee aan diverse initiatieven
zoals:
• www.farmland-thegame.eu
• www.dierenwelzijnsweb.nl
• www.kidsforanimals.nl
• www.kids.licg.nl

Ons landschap

Bij het woord
landschap denken we
vooral aan natuur en
platteland. Bossen, heide en
zee maar ook boerderijen, weilanden
en akkerlanden. Ze maken alle deel uit
van het Nederlandse landschap. Ook
snelwegen en nieuwbouwwijken horen
erbij. Het landschap verandert voortdurend, het platteland verandert mee.
Boerenbedrijven worden zorg- of kampeerboerderijen. Discussies zijn gaande
over megastallen en windmolens. Bij
stadsuitbreiding speelt het landschapsgezicht een steeds grotere rol.
LNV streeft naar een platteland waar
iedereen zich thuis voelt. Boeren moeten
er hun geld kunnen verdienen, andere
mensen moeten de ruimte en gelegenheid
krijgen om van het platteland te kunnen
genieten. Een goede harmonie ontstaat
alleen als de gebruikers van het platteland
elkaar beter leren kennen.
De eerste stap is een grotere bewustwording van het Nederlandse landschap bij de

jeugd. Vooral de regionale geschiedenis
van de eigen omgeving en de sporen die
daar zichtbaar van zijn, is een aanknopingspunt voor leuk lesmateriaal. Een
excursie naar zo’n plek van herinnering in
het landschap spreekt kinderen aan. Door
het verhaal van het landschap leren kinderen hun omgeving en zichzelf als bewoner
daarvan beter kennen. Aardrijkskunde- en
geschiedenislessen lenen zich daar prima
voor. Er zijn diverse lesprogramma’s waarmee kinderen in contact komen met hun
omgeving. Kijk bijvoorbeeld op de sites:
•
•
•
•
•
•
•

www.verledenvannederland.nl
www.voetafdruk.nl
www.boomverkiezing.nl
www.natuurbeleving.org
www.nationaleuitdaging.nl
www.ivn.nl
www.kasteelgroeneveld.nl

Natuur
Natuurervaringen zijn belangrijk voor
kinderen (én voor volwassenen): genieten
van de natuur, geboeid raken door wat
groeit en leeft, je verwonderen over de
verscheidenheid. Echter komen lang niet
alle kinderen in de gelegenheid om in de
natuur mooie ervaringen op te doen. Dit
geldt in het bijzonder voor kinderen in
verstedelijkte gebieden. Toch is natuur
beleving belangrijk voor opgroeiende
kinderen. Dit zorgt ervoor dat ze ook later
als volwassene de natuur waarderen.
LNV geeft daarom speciale aandacht aan
jeugd en natuur. Samen met andere
organisaties ontplooit het ministerie
verschillende activiteiten. Deze moeten
ertoe leiden dat kinderen en jongeren
meer tijd in de groene ruimte doorbrengen met spelen, recreëren, ontspannen en
leren. Scholen kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door
eens met de klas de natuur in te trekken,
met de boswachter mee op pad te gaan of
in een speelbos te ravotten. Lessen
over natuur en milieu in de klas,
een groen speelplein, en
groene schooltuinen zijn
net zo goed natuurbelevingen. Andere groene
opties: buitenschoolse
opvang in de natuur, groene
kinderopvang, boerderijeducatie et cetera.

Tal van organisaties zijn actief om
kinderen via het onderwijs meer bij de
natuur te betrekken. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.codenamefuture.nl
www.duurzamepabo.nl
www.globenederland.nl
www.ivn.nl
www.landschapsbeheer.nl
www.podiumonline.nl
www.springzaad.nl
www.scholenvoorduurzaamheid.nl
www.natuur-wijs.nl
www.veldwerknederland.nl
www.vlinderstichting.nl
www.naturallycool.nl
www.waarde.nl

Voedsel
Waarom is snoep met extra vitamine
toch niet zo gezond? En waarom is het
gezonder in een pauze een appel te eten
dan een mueslireep? In een maatschappij
waarin veel te kiezen valt, is het maken
van bewuste keuzes niet gemakkelijk.
Vooral als de informatie tegenstrijdig
of de boodschap misleidend is. Voor
kinderen en jongeren is het al helemaal
niet meer te overzien wat gezonde
voeding is.
Je voedselkeuze beïnvloedt ook de wijze
waarop voedsel geproduceerd wordt. Wat
zou het mooi zijn als jongeren het verband
leggen tussen hun kritische mening over
dierenwelzijn, milieu of eerlijke handel en
hun eigen voedselkeuze. De directe binding tussen consumptie en het productieproces lijkt verbroken. Het herstel van die
binding kan beginnen in de schooltuin.
Kinderen beleven plezier aan het telen
van eigen radijsjes, worteltjes en sla. En
krijgen ook inzicht in wat bij productie
van voedsel komt kijken.
Het ministerie van LNV ziet het als een
maatschappelijke taak om jongeren
bewuster te maken van de impact van
hun persoonlijke voedselkeuzes op hun
gezondheid en de wijze van produceren.
Daarom ondersteunt LNV samen met het
ministerie van VWS diverse educatieve projecten. Beide ministeries werken samen
aan een eenduidiger aanbod van lesmethoden waaruit scholen kunnen kiezen
wanneer zij met voeding en voedsel aan de
slag willen.

Activiteiten over voedsel voor de klas
• www.smaaklessen.nl
• www.schoolgruiten.nl
• www.gavoorgezond.nl
• www.lekkerbelangrijk.nl
• www.wwje.nl
• www.degezondeschoolkantine.nl
• www.corpus-experience.nl
• www.voedingscentrum.nl
Info over schooltuinen
• www.onzeschooltuin.nl
Algemene info-sites (databases onderwijsprogramma’s voor leraren)
• www.voedingscentrum.nl
• www.gezonderwijs.nl
• www.gezondeschool.nl

Groen onderwijs omvat alle beroepsgerichte opleidingen die met landbouw,
natuur en voedsel te maken hebben: van
vmbo tot universiteit. Dit praktijkgerichte
onderwijs is populair, met name in het
vmbo.
In groep 8 kunnen basisscholieren kiezen
voor groen vervolgonderwijs. Agrarische
opleidingscentra (AOC’s) bieden groen
vmbo en 37 scholengemeenschappen hebben een groene afdeling. Naast algemene
vakken maken leerlingen in dit type
onderwijs kennis met vakken op gebied
van plant, dier en voeding. Na het groen
vmbo kunnen leerlingen doorstromen
naar het ‘gewone’ of ‘groene’ mbo. Groen
mbo kan meestal binnen het ‘eigen’ AOC
worden gevolgd.
Het groen mbo heeft een keur aan opleidingen: van voeding, groene ruimte, paardenhouderij, bloemschikken, tuinaanleg
tot dierverzorging, plantenteelt, recreatie,
veehouderij en milieutoezicht. Op alle
AOC’s en op één ROC is groen
mbo te volgen.
De Hogere Agrarische Scholen en
Hogeschool InHolland verzorgen groen
hoger beroepsonderwijs. Ze bieden een
breed palet aan specialistische en bredere
beroepsopleidingen. Ook ontwikkelen ze
zich tot kenniscentra voor het regionaal
bedrijfsleven en steunpunten voor innovaties. Op hbo-niveau is er een lerarenopleiding voor het groene (v)mbo: Stoas
Hogeschool. Wageningen Universiteit
biedt groen universitair onderwijs.

Groene maatschappelijke stages
Sinds het schooljaar 2007/2008 doen veel
scholieren in het voortgezet onderwijs
(vmbo, havo, vwo) een maatschappelijk
stage. Vanaf schooljaar 2011-2012 is deze
stage verplicht. De groene sector is een
sector bij uitstek om jeugd bewuster te
maken van de waarde van voedsel en
groen. Ze kunnen een handje helpen op
de boerderij, in een tuinderij of bij een
landschaps- of natuurorganisatie.
Info over groen onderwijs
• www.aocraad.nl
• groen.kennisnet.nl
• www.groenekenniscooperatie.nl
Info over maatschappelijke stages
• www.minlnv.nl/onderwijs
> dossier maatschappelijke stage
• www.samenlevenkunjeleren.nl
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