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Voorwoord
Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht van de opleiding bos en natuurbeheer. Daarin
moet de student zelfstandig een probleem uit het beroepsveld oplossen volgens de normen van de
opleiding. In het kader van Kennislandgoed Larenstein heb ik samen met Hans van Haeren een
onderzoek geformuleerd dat mij in staat stelde dit uit te voeren. Deze opdracht is een combinatie
tussen twee van mijn interesses, namelijk natuur- en landschapstechniek en onderwijs.
Aangezien ik mijn carrière wil vervolgen in het (groene) onderwijs was dit de perfecte opdracht om
mijn zeven jaar lange opleiding bos en natuurbeheer (MBO + HBO) mee af te sluiten. In deze
opdracht was het noodzakelijk kennis toe te passen uit twee expertise velden, wat voor een stevige
uitdaging zorgde. Daardoor werd het wel een bijzonder boeiende opdracht waarin ik mijn intrinsieke
motivatie kwijt kon voor zowel bos en natuurbeheer als onderwijs als Landgoed Larenstein (vanuit
LaarX).
Mijn dank gaat als eerste uit naar Hans van Haeren die als mijn externe begeleider samen met mij
deze opdracht heeft samengesteld. Ten tweede naar Ad Olsthoorn als mijn begeleider vanuit de
opleiding. Verder wil ik iedereen die op welke manier dan ook mij van informatie over het landgoed
heeft voorzien bedanken. Dit zijn studenten, docenten en medewerkers van de hogeschool zoals ook
vermeld in de lijst van geïnterviewden.
Ik hoop dat dit rapport duidelijk maakt dat Landgoed Larenstein naast al zijn algemene voordelen ook
een belangrijke toevoeging is op het onderwijs van Hogeschool Van Hall Larenstein. Met in het
bijzonder het competentiegerichte onderwijs. En dat naar aanleiding van dit rapport er meer
aandacht komt voor het gebruiken van ons grootste en meest waardevolle leslokaal.

Velp, September 2011
Nico Schavemaker
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Samenvatting
Als afstudeeropdracht van de opleiding Bos en natuurbeheer moet de student zelfstandig een
beroepsprobleem oplossen. Deze is gevonden in het kader van Kennislandgoed Larenstein. Deze
projectgroep is gericht op het vormen van een visie rondom het landgoed. Vanwege twijfels over het
rendement van het landgoed voor de onderwijsdoelstelling is gekozen voor de doelstelling
meerwaarde te vinden van het landgoed voor de onderwijsinstelling Van Hall Larenstein (VHL). Een
nog niet benaderde invalshoek hierbij is competentiegericht opleiden, waarin VHL ambities heeft.
Om het project in het kader van de afstudeeropdracht te houden is er gekozen voor een benadering
vanuit de fysieke landschappelijke elementen.
Het belang is hierbij het behoud van Landgoed Larenstein, het verbeteren van de financiële positie
van VHL door het onderwijs te verbeteren en beter onderwijs voor de studenten.
Dit resulteert in de volgende centrale vraagstelling: Hoe kan (het fysieke) Landgoed Larenstein
optimaal bijdragen aan het competentiegerichte opleiden binnen Hogeschool Van Hall Larenstein
locatie Velp?
De werkwijze om de centrale vraagstelling op te lossen was het inventariseren van de huidige
landschappelijke waarden door middel van een landgoed analyse en deze te combineren met
bestaande indelingen tot een lijst van landschappelijke elementen. Deze lijst kon vervolgens
gekoppeld worden aan onderwijskundig gebruik dat geïnventariseerd is met vraaggesprekken en
literatuur. Met onderwijskundige literatuur zijn de kenmerken van competentiegericht onderwijs
bepaald waarmee de lijst getoetst kon worden. Een analyse met Excel tabellen heeft hieruit de
kansen zichtbaar gemaakt. Deze zijn vervolgens verwerkt in strategieën en daarna concepten.
De uiteindelijke conclusie luid: Door de aanwezige landschappelijke diversiteit te benutten en de
daaruit resulterende elementen te koppelen aan onderwijskundig gebruik dat getoetst wordt met
kenmerken van competentiegericht onderwijs. Met een aanbod- en vraaggerichte analyse van het
voorgaande zijn de kansen overzichtelijk te maken. De kansen liggen vooral in zelfstandige
opdrachten buiten het curriculum, maar ook binnen het curriculum zijn nog veel mogelijkheden
afgestemd op de onderwijseenheden. Door te kijken naar de potentiële competentiegerichte
kenmerken van de individuele elementen en deze te clusteren zijn er een aantal scenario's mogelijk
waaruit maatregelen gevormd kunnen worden voor het optimaliseren van het competentiegerichte
onderwijs op VHL locatie Velp.
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1. Inleiding

Kader & Aanleiding
Landgoed Larenstein is met ongeveer 20ha het grootste leslokaal van Hogeschool Van Hall Larenstein
(VHL) locatie Velp. Van veldlaboratorium en leslokaal tot een ruimte van ontspanning en een plek om
zelfstandig te leren. Het is er allemaal mogelijk. Naast het grootste lokaal is het ook het duurste. Het
bestuur van VHL ziet hierin een knelpunt en wil dat het landgoed rendabel wordt (Pierik, 2011).
Kennislandgoed Larenstein is een projectgroep die gezamenlijk een visie wil vormen over wat
kennislandgoed Larenstein wel en niet mag zijn. Fysiek ( het landgoed zelf) en “virtueel”( projecten,
kenniscreatie, educatie, onderzoek).
Tegelijkertijd met de activiteiten rondom het landgoed wordt er binnen VHL gewerkt aan een
competentiegerichte leeromgeving. Dit uit zich zowel nationaal als internationaal (Van Hall Larenstein,
2011). Ook is er met de drie opleidingen van VHL Velp hiervoor een gemeenschappelijk kader opgesteld
(Van Hall Larenstein, 2007-2008). In een SWOT analyse over VHL wordt het competentiegericht leren als
sterk punt van de organisatie genoemd (Van Hall Larenstein, 2010).
Het laatste halfjaar van de opleiding bos en natuurbeheer aan VHL bestaat uit een afstudeeropdracht.
Deze opdracht moet actueel en origineel zijn en passen binnen de competenties van de opleiding.
Daarbij moet het een duidelijk verband hebben met de major. In mijn geval is dit de major natuur- en
landschapstechniek. Tijdens mijn stages heb ik mij gericht op het raakvlak tussen natuur en
onderwijs/educatie. In mijn vrije tijd heb ik mij verdiept in het competentie gerichte onderwijs.
Gedurende mijn drie jaar op Larenstein heb ik met medestudenten een weblog opgericht (VHL
Natuurblog) die zich bezig houdt met nieuws op Landgoed Larenstein. Deze is later opgenomen in de
ook door mij opgerichte studievereniging LaarX die zich ook bezig houdt met het landgoed.
Om mijn afstudeeropdracht aan te sluiten op mijn kennis, interesses en eisen vanuit de opleiding kwam
ik al snel op de combinatie Landgoed Larenstein en onderwijs uit. Via Derk Jan Stobbelaar van het
lectoraat geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer ben ik op het spoor van Kennislandgoed Larenstein
gekomen. Met Hans van Haeren, de trekker van het kennislandgoed initiatief, heb ik binnen het kader
van Kennislandgoed Larenstein een onderzoek geformuleerd dat aansluit op de actuele situatie rondom
het landgoed, de wensen van Kennislandgoed Larenstein, de wensen van VHL om competentiegericht
onderwijs te versterken en uiteindelijk ook mijn eigen interesses en eisen vanuit het afstuderen.

Doelstelling/ Probleemanalyse
Het doel van Kennislandgoed Larenstein is meerwaarde vinden van Landgoed Larenstein voor VHL
vanuit verschillende invalshoeken. Om dit onderzoek af te bakenen en om dubbel onderzoek te
voorkomen is er gekozen voor een nieuwe invalshoek.
Deze nieuwe invalshoek is het competentie gerichtonderwijs. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft de
ambitie dit binnen haar onderwijsinstelling te verbeteren. Als deze ambitie versterkt en/of gerealiseerd
kan worden op het landgoed dan heeft deze een duidelijke meerwaarde. Om het doel binnen het kader
van een afstudeeropdracht voor de major Natuur- en landschapstechniek te houden is er besloten het
onderzoek tot de fysieke kant van het landgoed te begrenzen.
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Probleemstelling
Centrale vraag
• Hoe kan (het fysieke) Landgoed Larenstein optimaal bijdragen aan het competentiegerichte
opleiden binnen Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp?
Subvragen
a. Welke landschappelijke elementen/ onderdelen zijn er op Landgoed Larenstein?
b. Hoe worden de huidige landschappelijke kwaliteiten gebruikt voor het onderwijs?
c. In hoeverre is er op VHL locatie Velp nu al een competentiegerichte leeromgeving?
d. Wat zijn de kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving?
e. Welke kenmerken/ onderdelen van competentie onderwijs worden benut op het landgoed?
f. Waar liggen kansen voor competentiegericht onderwijs op het landgoed?

Afbakening & Randvoorwaarden
Aan een afstudeeropdracht zijn bepaalde eisen verbonden. Daarbij hoort een maximale omvang van
het rapport en een beperkte tijdsduur waarin het rapport af moet zijn. Daarom is het noodzakelijk
het onderzoek af te bakenen. Hieronder staat een toelichting op afbakening van dit rapport.
Vanwege een moeilijk te achterhalen lesprogramma en weinig tijd is er voor gekozen Helicon MBO
niet mee te nemen in dit onderzoek. Dit ook geldt ook voor hun gedeelte van het landgoed. Om de
kans op uitvoering van het advies in dit rapport te verhogen is er voor gekozen alleen te kijken naar
wat Van Hall Larenstein (VHL) zelf kan ondernemen, op hun eigen grond. Binnen VHL worden alle
drie opleidingen van locatie Velp meegenomen, maar wel beperkt tot de voltijd studies. Verder gaat
dit onderzoek alleen uit van leersituaties binnen locatie Velp. Mochten studenten ergens anders
studeren maar wel deel uit maken van de voltijd opleidingen wordt dat niet meegenomen.
Landgoed Larenstein heeft meerdere waarden voor VHL zoals marketing, onderwijs, ecologische
waarde, congresruimte en als visitekaartje. In dit rapport wordt echter puur gekeken naar de
onderwijskundige waarden vanwege de tijd en maximale omvang van het rapport.
Randvoorwaarden voor een eventuele inrichting zijn het niet aantasten van de ecologische en
cultuurhistorische waarden.
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Methode
In de centrale vraagstelling probeer ik het fysieke Landgoed Larenstein te koppelen aan competentie
gericht opleiden binnen VHL (Hogeschool Van Hall Larenstein). En daarmee uitspraken te doen over
de optimalisatie voor onderwijs. Daarvoor zijn een aantal tussenstappen nodig, die geformuleerd zijn
in de subvragen. Hoe ik die subvragen heb beantwoord en uiteindelijk de centrale vraag wordt in
deze methode beschrijving duidelijk gemaakt.
Schematisch zien die tussenstappen er zo uit:

Schematische stap

Wat moeten we daarvoor weten?

1. Wat willen we (globaal)?

Optimale bijdrage van het Landgoed aan het
competentiegerichte opleiden.
(Centrale vraag)
Welke landschappelijke elementen er zijn en hoe
die gebruikt worden voor het onderwijs.
(Subvraag a + b)
Wat de gewenste kenmerken zijn van een
competentiegerichte leeromgeving.
(Subvraag c + d)
Analyse overzichtstabellen inventarisatie
(Subvraag e + f)

2. Wat hebben we (specifiek)?
3. Wat willen we (specifiek)?
4. Wat is het verschil tussen wat we hebben en
wat we willen (kansen/ knelpunten)?
5. Wat ondernemen we zodat we krijgen wat we
willen?

(Conclusie + Eindconcepten)

Tabel 1 | Schematisch overzicht methode
a. Welke landschappelijke elementen/ onderdelen zijn er op Landgoed Larenstein?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik eerst een algemene analyse van het landgoed gedaan met behulp van de
triplex methode. Deze heb ik benaderd vanuit de literatuur omdat er al voldoende bekend is over het landgoed.
Voor de specifieke elementen heb ik de bestaande indelingen en kaartjes samengevoegd met een eigen
inventarisatie. Op die manier ontstaat er een volledig beeld van het landgoed in de vorm van een kaart en een
lijst van de elementen.
b. Hoe worden de huidige landschappelijke kwaliteiten gebruikt voor het onderwijs?
Er is nog geen literatuur over hoe het landgoed gebruikt wordt voor onderwijs. Vraaggesprekken zijn de snelste
methode om het onderwijs te inventariseren. Daarbij heb ik ook de onderwijsspecifieke regelingen gebruikt als
wegwijzer in het curriculum van alle drie opleidingen. De vraaggesprekken zijn voornamelijk gericht op de
coördinatoren van de verschillende onderwijsmodules, aangezien zij het overzicht hebben en het onmogelijk is
iedereen te interviewen.
c. In hoeverre is er op VHL locatie Velp nu al een competentiegerichte leeromgeving?
Hiervoor heb ik gekeken naar het beleid van Van Hall Larenstein rondom competentiegericht opleiden. Dit
leverde het gemeenschappelijk kader op. Deze literatuurbenadering heb ik aangevuld met vraaggesprekken met
de opleidingsdirecteuren en de kwaliteitszorg medewerkster Elsbeth Hugenholtz, om antwoord te krijgen op de
vragen die ik vanuit de literatuur had. De concretisering per opleiding heb ik benaderd vanuit de OOR's en
competentiehandboeken.
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d. Wat zijn de kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving?
Met de antwoorden op subvraag c. als basis heb ik de kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving
bepaald aan de hand van onderwijskundige literatuur. Er is bijzonder veel literatuur over competentie onderwijs
dus heb ik mij beperkt tot kenmerken die mogelijkerwijs op het landgoed gerealiseerd kunnen worden. Vanuit
daar heb ik op eigen inzicht kenmerken gesorteerd die gebruikt worden om het landgoed te toetsen.
e. Welke kenmerken/onderdelen van competentie onderwijs worden benut op het landgoed?
Door de inmiddels verkregen lijst van elementen met het onderwijskundig gebruik ervan in een Excel tabel te
plaatsen kan elk element getoetst worden op de kenmerken. Voor deze methode is gekozen omdat het een
overzichtelijke weergave bied van de benutting van het landgoed.
Met de gegevens uit welke landschappelijke elementen het landgoed bestaat, hoe die elementen voor onderwijs
worden gebruikt en wat de gewenste competentiegerichte situatie is er een analyse gedaan. Met een Excel tabel
werden de kansen voor competentiegericht onderwijs overzichtelijk. Deze tabel is omschreven als de 'Elementen
tabel' zie Bijlage 4. De basis voor deze tabel zijn de 101 geïnventariseerde elementen uit hoofdstuk 2.2. Deze zijn
onderverdeeld in drie categorieën 'natuur', 'cultuur' en 'overige'. Het onderwijskundig gebruik uit hoofdstuk 3 is
per opleiding aan de verschillende elementen gekoppeld. Voor elk element op dit moment met een
onderwijskundig gebruik is nagegaan welk gewenst kenmerk van CGO uit hoofdstuk 5.2 er benut wordt. Daarna is
voor alle elementen nagegaan welk toekomstig potentieel kenmerk van CGO er aan gekoppeld kan worden. Met
behulp van de OOR's en competentie handboeken is verder gekeken naar welke kerncompetentie er direct op het
landgoed benut werden. Voor de andere kenmerken (B, C, D1, D2) is gewoon de elementen tabel verder gebruikt.
f. Waar liggen potentiële kansen voor competentiegericht onderwijs op het landgoed?
In dezelfde tabel als subvraag e. is ook overzichtelijk waar nog geen kenmerken benut worden. Dus waar de
potentie ligt. Om een uitspraak te doen over de mogelijkheden voor CGO vanuit het curriculum is het handig een
overzicht te maken van de onderwijseenheden die ook bekend staan onder de naam onderwijsmodulen. Dit heb
ik gedaan in een Excel tabel die ik vanaf nu aanduid met 'Onderwijsmodulen tabel'. Deze is te vinden in bijlage 5.
De voltijd opleidingen van VHL duren 4 jaar. Elk jaar is weer opgebouwd uit vier perioden. De indeling van
jaargangen met de periodes is de basis van de tabel waarin de onderwijseenheden verwerkt zijn.
Binnen VHL verspreid over drie opleidingen zijn er 50 onderwijseenheden (+ een paar extra op de achtergrond).
Deze modules beslaan 1 of meerdere perioden van 9 weken. Elke eenheid is aangegeven met een naam of
afkorting. Links is de betreffende opleiding te vinden. De ontwikkeling van competenties verloopt van basisniveau
naar gevorderd en uiteindelijk naar professioneel zoals te zien is in tabel 2. Deze fasen zijn aangeven bovenin de
tabel. Na de propedeuse bezitten de studenten het basisniveau, na de kernfase het gevorderde niveau en na het
afstuderen het professionele niveau waarmee de studente startbekwaam zijn op de arbeidsmarkt.
Om overzichtelijk te krijgen vanuit welke onderwijsmodules er vraag is naar het gebruiken van het landgoed voor
competentiegericht opleiden zijn er een aantal stappen ondernomen.
Als eerste heb ik gekeken naar welke periodes de studenten daadwerkelijk op school zijn. Gezien het
internationale en praktijkgerichte karakter van VHL zijn de studenten regelmatig ergens anders waardoor ze het
landgoed niet kunnen gebruiken. In de onderwijsmodulen tabel is gewerkt met drie kleuren. Rood geeft aan dat
in het betreffende module de studenten niet aanwezig zijn en er dus geen mogelijkheid is voor het betrekken van
het landgoed. Blauw geeft aan dat studenten aanwezig zijn en er in principe de mogelijkheid tot gebruik van het
landgoed is. Groen geeft aan dat er een mogelijk is omdat er in die periode ook nu al gebruik wordt gemaakt van
het landgoed.
De modules met de kleuren blauw en groen heb ik een lijst gezet. Per module is vervolgens gekeken hoe de
potentie voor CGO eruit ziet met behulp van de OOR's en vakdocenten. De resultaten daarvan zijn weer getoetst
met de kenmerken van CGO uit hoofdstuk 5.
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Leeswijzer
Per hoofdstuk is er een inleiding direct onder de titel. De paragrafen (paarse tekstkleur) hebben waar
nodig ook een inleiding. Deze zijn aangegeven met een blauw kader zoals dit. In de teksten zijn
sommige woorden in blauw aangegeven. Dit om de tekst overzichtelijker te maken en om bij het
terugbladeren snel de hoofdzaken terug te vinden. Ook de bronnen zijn zo snel te vinden.
Verwijzingen naar tabellen, afbeeldingen en bijlagen zijn met de kleur paars aangegeven. Zo is
gemakkelijk de tekst behorende bij het item terug te vinden. De indeling van de hoofdstukken is
grotendeels gebaseerd op de subvragen. Omdat er enkele afwijkingen zijn is hieronder een
toelichting per hoofdstuk geplaatst. Onderaan de leeswijzer is een lijst van afkortingen geplaatst. De
onderwijskundige termen en opleidingsnamen worden in dit verslag veelal afgekort om de tekst
leesbaar te houden.
1. Inleiding
Reeds besproken in dit hoofdstuk zijn de aanleiding, problematiek, centrale vraag, communicatieve
doelstelling, randvoorwaarden, werkwijze, lijst van afkortingen en leeswijzer.
2. Landschappelijke elementen
In dit hoofdstuk worden de landschappelijke kwaliteiten van Landgoed Larenstein in kaart gebracht.
Dit dient als basis voor de beschrijving van de elementen. Door bestaande indelingen van de
landschappelijke elementen te combineren met een veldinventarisatie ontstaat er een compleet
beeld van de mogelijkheden van het landgoed.
3. Huidig gebruik voor onderwijs
Met de opleidingen en jaargangen als rode draad wordt het geïnventariseerde onderwijskundig
gebruik van het landgoed beschreven en gekoppeld aan de landschappelijke elementen van het
vorige hoofdstuk.
4. CGO op VHL
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Hogeschool Van Hall Larenstein invulling geeft aan het
competentiegericht binnen de opleidingen van locatie Velp. Dit dient als basis voor volgende
hoofdstukken.
5. Kenmerken van CGL
In dit hoofdstuk worden de kenmerken van een competentiegericht leeromgeving besproken en
onderbouwd. Met deze gewenste kenmerken kan het landgoed getoetst worden op bijdrage aan
competentiegericht opleiden.
6. Kansen
Met de beschrijving van de landschappelijke elementen, het onderwijs dat daar op plaats vindt en de
gewenste competentiegerichte kenmerken kan in dit hoofdstuk het landgoed geanalyseerd worden
op de bijdrage aan competentiegericht opleiden. De analyse en de resultaten worden beschreven
evenals de kansen die hieruit voort komen.
7. Discussie
De resultaten en gebruikte methode van het rapport worden in dit hoofdstuk onderworpen aan
kritische reflectie. Dit voorkomt onjuistheden in de conclusie die daarop volgt.

Landgoed Larenstein als bijdrage aan CGO binnen VHL | Nico Schavemaker

10

8. Conclusie
De vraag hoe Landgoed Larenstein kan bijdragen aan competentiegericht opleiden wordt in dit
hoofdstuk als conclusie van het rapport beantwoord.
9. Aanbevelingen & implementatie
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van mogelijke vervolgstappen en hoe de resultaten te gebruiken.
Dit zorgt ervoor dat VHL ook daadwerkelijk actie kan ondernemen na het lezen van dit rapport.

Lijst van afkortingen
BNB
BNB-er
CGL
CGO
KLL
LWM
LWM-er
OOR
SLB
SLB-er
T&L
VHL
T&L-er
WVAC

| Opleiding Bos en natuurbeheer
| Bos en natuurbeheerder
| Competentiegericht leren
| Competentiegericht opleiden
| Kennislandgoed Larenstein
| Opleiding Land en watermanagement
| Land en watermanager
| Opleidingsspecifieke onderwijsregeling
| Studieloopbaanbegeleiding
| Studieloopbaanbegeleider
| Opleiding Tuin- en landschapsinrichting
| Hogeschool Van Hall Larenstein
| Tuin- en landschapsinrichter
| Werkveldadviescommissie

Extra toelichting:
Element: hiermee wordt een landschappelijk element bedoeld zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. en
bijlage 2.
Kenmerk: hiermee wordt een in dit rapport onderscheiden kenmerk van competentiegericht
onderwijs bedoeld zoals beschreven in hoofdstuk 5.2. Deze bestaan uit een van de volgende
letters/codes: A, B, C, D1, D2.
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2. Landschappelijke elementen

Om de landschappelijke elementen te onderscheiden en in kaart te brengen is het verstandig eerst globaal het
landgoed te analyseren. De opbouw en het ontstaan van het landgoed verklaren namelijk grotendeels de huidige
elementen. Daarna zoom ik in op de specifieke elementen en benoem deze om ze vervolgens in te delen. Met die
indeling is er een goede basis om het onderwijskundig gebruik van het Landgoed te inventariseren en daarna te
analyseren.

2.1 Landgoed analyse
In deze landgoed analyse geef ik een korte verklaring voor de diversiteit op Landgoed Larenstein.
Daarbij ga ik vanuit de situatie van vroeger naar die van nu. Waarbij ik steeds verder inzoom op het
Landgoed.
Ligging
Landgoed Larenstein is gelegen in het zuidwesten van het dorp Velp tegen de Arnhemse wijk
Presikhaaf aan afbeelding 1. Het wordt aan de zuidwestkant afgesloten door de A12, aan de
noordkant door de spoorverbinding tussen Zutphen-Velp-Arnhem en aan de oostkant ligt de
woonkern Velp-Zuid.
Het interessante aan de ligging is dat Larenstein precies op de overgang van de Veluwe naar het
IJsseldal ligt. Dat zorgt voor landschappelijke diversiteit en leg ik straks verder uit. Ook bijzonder aan
de ligging is als je het landgoed vanuit een groter afstand bekijkt. Larenstein is namelijk onderdeel
van een landgoederengordel in Gelderland dat Nieuw Gelders Arcadie genoemd is. Nog specifieker
vormt Larenstein met andere landgoederen zoals Dortwyck, Rozendaal, Biljoen en Overhagen een
groene kring om Velp.

Afbeelding 1 | Ligging Landgoed Larenstein
Ontstaan (Berendsen, 2004) (SAB Arnhem, 2006) (Gelders landschap, 2011)
Het ontstaan van Landgoed Larenstein is zoals de meeste plekken in Nederland een combinatie
tussen geologische/ natuurlijke processen en de invloed van mensen. Daarbij is de geologie leidend
geweest voor welke menselijke activiteiten plaatsvonden. Daarom kijken we eerst kort naar de
geologische bijzonderheden van het landgoed en gaan we daarna verder in de tijd naar hoe de mens
het gebied heeft omgevormd tot het landgoed waar ik nu een rapport over schrijf.
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In de voorlaatste ijstijd een 150.000 jaar geleden werden rivierafzettingen bestaande uit lagen zand,
grind en een dunnere laag klei opgestuwd tot hoge wallen van wel 100 meter hoog. De stuwwallen.
Dit opstuwen gebeurde door een grote ijsmassa uit Scandinavië. Naast opstuwen sleepte de ijsmassa
ook dalen uit. Dit opstuwen en uitslepen gebeurde ook waar nu Velp ligt. Velp ligt namelijk precies
op de rand van de stuwwallen die de Veluwe vormen en het uigesleepte IJsseldal. Dus op de voet van
een stuwwal. Toen het klimaat warmer werd raakte de Veluwe bebost en werd de rivier de IJssel
verder uitgeslepen in het dal.
Rond het jaar 1100 begon er een eenvoudige agrarische nederzetting op de grens van de hoger
gelegen stuwwallen met heidegebied met de lager gelegen weilanden in het IJsseldal. Dit was het
begin van Velp. Rond 1700 werden rondom die nederzetting landgoederen neergezet. Zo ook
Landgoed Larenstein door ene Willem van Heuckekom. Precies op de overgang van hoog-droog met
laag-nat, wat een groot deel aan variatie met zich mee bracht. Na wat gewissel in vorm kreeg de tuin
van het Landgoed in 1817 een Engelse landschapsstijl. Dat betekende de introductie van vijver en
bospartijen in combinatie met informele paden. Dit bleef zo tot dat in 1892 Larenstein werd
aangekocht door Aartsbisdom Utrecht. Zij plaatsen een klooster voor de zusters en het gesticht 'de
Goede Herder' (wat overigens een bijzonder slecht gekozen naam is gezien de verhalen van de
meisjes zelf). Een jaar later werd een kapel toegevoegd. Dat later gebombardeerd werd en herbouwt
is tot de huidige kapel. Toen het slechter ging met het gesticht is dit in 1970 overgenomen door de
hogere en middelbare bos en cultuurtechnische scholen. In 1994 werden de scholen uitgebreid met
de nieuwbouw dat nu het huidige schoolgebouw is van de HBCS dat nu VHL is geworden. Het MBSC
dat nu onder de naam Helicon bekend is kreeg zijn eigen nieuwe gebouw.
Globale huidige landschappelijke waarden
Het huidige Landgoed Larenstein is een combinatie van alle voorgaande functieveranderingen
inclusief de bijzondere ligging op de overgang van de stuwwal met het IJsseldal. Voor een algemene
indruk van het landgoed zie de kaart in bijlage 1 'Landgoed Larenstein algemeen'. Maar wat is er nu
nog van te zien en hoe staat het in relatie met de landschappelijke elementen die we aan het
onderwijs willen koppelen?
Door het hoogteverschil van noord naar zuid (ongeveer) is er veel variatie op het Landgoed. afbeelding 2
Zo was er plaats voor verschillende soorten parkbosjes maar ook hooilandjes op de laagste delen.
Ook de planten en dieren die hier op voorkomen zijn daardoor gevarieerd. Doordat op de hogere
gedeelten de bosjes stonden en op de lagere delen het open hooiland is, zien we ook variatie in
openheid tegenover een gesloten karakter van het Landgoed. Ook door het hoogteverschil loopt er
een beek vanaf de stuwwal over het Landgoed. Samen met water dat diep uit de grond omhoog
komt (kwel) zorgt dit voor een bijzonder interessante hydrologische(waterkundige) situatie.

Afbeelding 2 | Hoogteverschil NNO-ZZW
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Vanuit de klooster periode zijn er nog een aantal landschappelijke
elementen bewaard gebleven. Door de functieverandering naar onderwijs
zijn er ingrijpende maatregelen genomen op het Landgoed die de
landschappelijke, hydrologische en ecologische variatie bijzonder hebben
verhoogd.
Globaal gezien is het landgoed opgedeeld in een cultuur en een natuur
gedeelte, volgens het ontwerp van bureau Vlugp Stedenbouw &
Landschapsarchitectuur. Zoals te zien is op afbeelding 3.

Afbeelding 3 | Cultuur & Natuur

Watersysteem
Een van de bijzondere onderdelen van het landgoed is het uitgebreide hydrologische systeem. Deze
bestaat uit een serie van sloten, beekjes, vijverpartijen en afkoppelingssystemen. Op afbeelding 5
hieronder is te zien hoe dit verloopt. Bij punt A komt het water binnen. Dit is bronwater vanaf de
Veluwe dat door een nabijgelegen sprengkop naar het landgoed stroomt. Via een serie van vijf vijvers
stroomt dat water het landgoed weer af bij punt B. Verder komt er ook grondwater omhoog op het
landgoed. Het zo genaamde kwel. Dit is te vinden in o.a. de kwelsloot (bijlage 2, element 82). Het
regenwater wordt ook opgevangen en afgevoerd via het watersysteem. Zo wordt het regenwater dat
op de fietsenstalling (element 93) valt via het draakje (afbeelding 4, element 83 ) afgevoerd door de
wadi (element 84) naar de vijverpartijen. Voor verdere benamingen van de elementen van het water
systeem zie bijlage 2.

Afbeelding 4 | Draakje

Afbeelding 5 | Waterstromingskaart (A3 versie in bijlage 3)
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2.2 Huidige elementen
Om een analyse te maken van welke landschappelijke elementen bijdragen aan competentiegericht
onderwijs is het nodig de elementen tot een bepaald detailniveau te beschrijven. Het detailniveau
waar ik voor gekozen heb is dat van het individuele element. Deze individuele elementen beschrijf ik
hier. Vervolgens verwerk ik ze in een Excel bestand voor de analyse.
Huidige indelingen
Voordat ik de landschappelijke elementen ging inventariseren heb ik gekeken naar de huidige
indelingen en naamgeving. De indeling die ik vond is van de medewerker onderwijstuin Andre
Hertog. Voor het gemak noem ik deze de Andre indeling. Deze indeling is een toelichting bij de wilde
plantenlijst van het Landgoed en beschrijft de namen van de landschappelijke elementen waarin die
planten voorkomen. Elk element is daarbij voorzien van een code bestaande uit twee letters. De
hoofdletter geeft de vegetatiestructuur aan en de kleine letter is gebaseerd op het element.
De volgende vegetatiestructuren zijn onderscheiden:
A = Akker
M = Muurbegroeiing
B = Bos
W = Water en Moeras
G = Grasland
T = Tuinborder met sierplanten of heesters
H = Haag / Struweel
O = Overhoekjes / Overig gebied
De indeling van de landschappelijke elementen ziet er dan als volgt uit:
Onderdelen heemtuin
Overige tuinelementen
Ak = Kleiakker
Bb = Bronbosje
Az = Zandakker
Bg = Grotbos
Bh = Heemtuinbosje
Bk = Kapelbos
Gb = Blauwgraslandje
Bv = Vijverbos
Gd = Dijk
Gh = Hooilandjes
Gk = Kleigrasland
Gp = Piramide
Go = Overig droog grasland
Gr = Ruïnegraslandje
Gs = Stroomdalheuvel
Mr = Ruïne
Gv = Vochtig/nat grasland
Me = Ecomuur
Gz = Zandgrasland (+heide)
Wa = Ateliervijver
Hm = Meidoornhaag
Ws = Sloot
Hs = Doornstruweel
Ww = Watergang sortimentstuin
Mm = Mergelmuur
Wg = Grote heemtuinvijver
Ts = Tuinborders met sierplanten
Wk = Kleine heemtuinvijver
Og = Overhoekjes en overig gebied
Wv = Vennetje
De Andre indeling beschrijft echter alleen de landschappelijke elementen met begroeiing van wilde
planten. Verder is er nog een plattegrond van de heemtuin die gebruikt wordt voor de lessen
plantenkennis. Deze bevat een gedetailleerde beschrijving van de ecologische groepen in dit deel van
het Landgoed. Deze plattegrond staat op de achterkant van een globale plattegrond van het
Landgoed die gebruikt wordt door de leerlingen van de opleiding Bos en natuurbeheer. Die globale
plattegrond beschrijft alleen het 'natuur' gedeelte van het Landgoed en is voornamelijk bedoeld voor
de opleiding Bos en natuurbeheer. De opleiding Tuin- & landschapsinrichting heeft zijn eigen kaartje
met meer detail voor het cultuur gedeelte van het landgoed. Deze beschrijft nauwkeurig de
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demotuinen, de sortimentstuin en de coniferentuin. Gezamenlijk geven de kaart van BNB en T&L een
vrij volledig beeld van het landgoed.
De indeling voor dit rapport
Omdat meerdere losse kaartjes vervelend werken en er nog detail mist heb ik een nieuwe indeling
met bijbehorende kaart gemaakt. Deze is gebaseerd op de huidige indelingen en kaartjes als basis,
aangevuld met extra informatie uit (SAB Arnhem, 2006) een eigen inventarisatie van de
Landschappelijke elementen. Hieruit kwam een lijst van 101 duidelijk onderscheidbare elementen
(zie hieronder in de conclusie). Met element wordt een (basis)onderdeel bedoeld dat duidelijk
onderscheiden kan worden van andere onderdelen. De selectie is grotendeels gebaseerd op oude
indelingen en mogelijke waarde voor onderwijs in de ruimste zin.
Concluderend
Door de geologische oorsprong is er een gradiënt van hoogte ontstaan die de basis vormt van de
diversiteit van het landgoed. Het diverse watersysteem is daar een direct gevolg van en zorgt zelf ook
voor meer diversiteit. Door de verschillende menselijke invloeden is het landgoed nog meer divers
geworden, vooral door de onderwijskundig inrichting van nu.
Dat allemaal heeft geresulteerd tot een lijst van landschappelijke elementen dat gebruikt wordt om
het onderwijskundig gebruik te analyseren. Als visuele ondersteuning is de lijst verwerkt tot een
kaartje zoals te zien is in afbeelding 6 en in de volledige versie, met lijst van elementen, in bijlage 2.

Afbeelding 6 | Elementenkaart (A3 versie met uitleg in bijlage 2)
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3. Huidig gebruik voor onderwijs

Nu er in het vorige hoofdstuk een beeld is geschetst van de elementen waaruit het landgoed bestaat, kunnen we
kijken naar hoe die elementen nu gebruikt worden voor onderwijs. Locatie Velp van VHL bestaat uit drie
opleidingen. Voor elk afzonderlijk bespreek ik hoe zij het landgoed momenteel inpassen in hun onderwijsmodules
zo is het ook overzichtelijk waar kansen liggen binnen de modules.

3.1 Bos en natuurbeheer (BNB)
Geïnterviewden: G.Bongers, J.Dubbelhuis, A.Hertog, J.Raggers, J. de Vletter. Bronnen: (BNB, 2009-2010)

1e jaar/ Propedeuse fase
In het eerste jaar wordt bij de opleiding BNB, net als bij de andere twee opleidingen, veel
basisvaardigheden aan de studenten bijgebracht. Het Landgoed biedt een direct toegankelijke
omgeving met de juiste omstandigheden.
Zo wordt de eerstejaars studenten de vaardigheden van het landmeten bijgebracht. Hiervoor zijn
verspreid over het landgoed metalen pinnen in de muren aangebracht. Die pinnen staan op een
vaste hoogte ten opzichte van het N.A.P. Met dat gegeven kunnen de studenten het verloop van
hoogte op het Landgoed meten en daarna verwerken in het programma AutoCAD. Het Landgoed is
hier geschikt voor vanwege de hoogteverschillen op kleine afstand.
Door de verschillende watertypen op het Landgoed is het mogelijk te oefenen met het meten van
waterkwaliteit. Dit doen de studenten BNB door te kijken naar het elektrisch geleidend vermogen
van het watertype. Deze vaardigheid is belangrijk voor het beoordelen van een natuurgebied op
(potentiële) kwaliteit.
Een belangrijk onderdeel van de kennis van de studenten BNB is de herkenning van wilde
plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Met het oogpunt op die kennis is de
heemtuin aangelegd. Om planten te (leren) herkennen maak je gebruik van al je zintuigen. Het
herkennen van een soort kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een citroenachtige geur, een bittere
smaak of scherpe sparrennaalden als je het vastpakt. Daarnaast moeten de leerlingen de standplaats
herkennen van de plantensoort. Elke plantensoort heeft zijn eigen eisen aan de bodem, vochtigheid
en zuurgraad. De heemtuin is zo ontworpen dat er een enorme diversiteit is aan standplaatsen. Er
zijn verschillende typen grond uit heel Nederland bijeengebracht op een plek. Dit is bijzonder
waardevol, want zo kunnen de leerlingen op een enkele plek een groot deel van de Nederlandse
wilde plantensoorten leren. Het gehele landgoed bevat ongeveer de helft van de Nederlandse
plantensoorten die er van nature voorkomen.
Net merkten we al op dat de standplaatsfactoren belangrijk zijn voor de studenten. Een van de
bepalende dingen daarin is de bodem. Ook hier krijgen de studenten les in. Dit gebeurd tijdens het
vak bodemkunde. Ook in bodems zijn er verschillende typen en ook die liggen verspreid door heel
Nederland. Om die te kunnen leren is de ringentuin aangelegd. Deze bestaat uit een verzameling van
29 betonnen ringen/bakken met hierin verschillende bodemtypen uit heel Nederland. Aan de hand
van een determinatiekaart leren de studenten door o.a. te kijken naar korrelgrootte en reactie op
zoutzuur de bodemtypen op naam te brengen.
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2e jaar en majorspecifiek/ Kernfase
Binnen de opleiding BNB specialiseren de studenten zich in een majorspecifieke onderwijsmodules.
Deze komen halverwege het tweede jaar tot uiting.
In het tweede jaar gaan de studenten verder met de basiskennis die in het eerste jaar is opgebouwd.
Zo komt plantenkennis weer terug in wederom twee onderwijsmodules, namelijk het beheersplan en
inrichting & inventarisatie. De bestaande soortenkennis wordt dan getoetst in combinatie met de
nieuwe soorten. Ook doet het herkennen van waterplanten zijn intrede. Daarvoor zijn bakken met
water en de te leren planten op een vaste locatie geplaatst, inclusief de naambordjes. afbeelding 7

Afbeelding 7 | Waterplanten herkennen

Verder doen de studenten die de majors Natuur & Landschapstechniek, Bosbouw & Urbanforestry en
Vastgoed & Grondtransacties volgen onderzoek naar graslanden. Zij oefenen het gebruik van
verschillende opname methoden. Ook doen zij verschillende soorten onderzoek. Een van die soorten
onderzoek is het Permanent Kwadraat of PQ-onderzoek. Daarbij wordt elk jaar op dezelfde plaatsen
over het Landgoed de vegetatie beschreven. Door de verandering in de soortensamenstelling kunnen
de studenten zien of het betreffende deelgebiedje een toename of afname heeft in de vochtgraad,
zuurgraad en voedselrijkdom. Dat zijn allemaal kwaliteiten die belangrijk zijn voor bepaalde soorten
natuur. Bij een regulier grasland onderzoek wordt er door studenten een vak uitgezet en gekeken
onder welk beschreven grasland type dit vak valt.
De studenten Tropical Forestry (TF) en International Timbertrade (ITT) splitsen zich halverwege het
tweede jaar af van de rest en volgen ieder een apart curriculum. Voor ITT betekend dit dat zij naar de
HAN-Arnhem gaan en daar les krijgen in economie. Wat betekend dat zij verder niets doen op het
landgoed.
Het onderwijscurriculum van TF richt zich op de tropische omgeving en je zou verwachten dat zij net
als ITT weinig gebruik maken van het Landgoed. Niets is minder waar. Op het Landgoed is een
tropische kas neergezet waar de student enkele tropische plantensoorten leren. Ook moeten de
studenten leren omgaan met GPS systemen zodat zij zich kunnen navigeren in tropische gebieden.
Door veel variatie in oppervlakken op het Landgoed is dit een perfecte plek om GPS te oefenen en
een terreinmodel op te bouwen in het programma GIS.
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3.2 Tuin en landschapsinrichting (T&L)
Geïnterviewden:F. van Goorbergh, H. van Haeren, A. Hertog, H. Jacobse, L. Leentjes Bronnen: (T&L, 2010-2011)

1e jaar/ Propedeuse fase
Het eerste halfjaar starten studenten T&L met de onderwijseenheid 'de Start'. Hierin ontwikkelen zij
basiskennis, basisvaardigheden en het hanteren van essentiële gereedschappen. Net als bij de
andere twee opleidingen vormt dit de basis voor het professionele handelen.

Een vaardigheid die de studenten leren is bijvoorbeeld het opmeten
van een terrein. Net als de andere twee opleidingen gebeurt dit door te
landmeten. Dit bereid de studenten voor op de groepsopdracht in Park
Sonsbeek in Arnhem.
Beplanting is een voorbeeld van een competentie bij T&L. Al in het
eerste jaar krijgen studenten kennis van sortimentsplanten. Elke
periode volgen er toetsen over de herkenning en de relatie met de
standplaats. De sortimentstuin heeft een grote diversiteit aan planten
die de studenten kunnen leren. In de heemtuin is de relatie met de
standplaats goed zichtbaar. Zo ook de demotuin afbeelding 8 waarin een
vlak geweid is aan heide waarvoor de bodem relatief schraal moet zijn.
Er worden drie sortimenten planten geleerd: startsortiment,
siersortiment en wintersortiment. De demotuin levert voorbeelden van
beplantingsmethoden. Zo zijn er verschillende mengvormen met een
kleurovergangen en een vlak met verschillende bladvormen.
Afbeelding 8| Demotuin

2e jaar en majorspecifiek / Kernfase
In het tweede jaar gaan de studenten aan de slag met de onderwijseenheid 'verdieping'. Ook daarbij
wordt weer gebruik gemaakt van het landgoed. Deze keer met 3 sortimentstoetsen, namelijk vaste
planten en perkgoed, herfstsortiment en buitenplantenkennis. Deze soorten staan eveneens in de
demo- en sortimentstuin.
Na de verdieping komt de integratie periode. In deze onderwijseenheid wordt de kennis van planten
en hun gebruiksmogelijkheden aangevuld tot het standaardsortiment voor een T&L-er.
Ook bij de opleiding T&L specialiseren de studenten zich in het derde jaar in verschillende majors. In
de 3e periode van het tweede jaar wordt echter al de stap gezet naar het kiezen van een major,
waaraan de 4e periode wordt besteed. Van de majors zijn er een aantal die gebruik maken van het
Landgoed.
De major Management Buitenruimte maakt het meeste gebruik van het Landgoed. De studenten
onderzoeken natuurlijke processen in beplantingen. Ook onderzoeken zij de gebruikswaarde van het
Landgoed. In de module beheer richten zij zich op het definiëren van streefbeelden. Dit doen zij door
tekeningen te maken van de verschillende beheergroepen op het Landgoed. In de module
groeiplaatsleer worden bodemmonsters genomen en geanalyseerd.
De major landschapsarchitectuur gebruikt het Landgoed voor vegetatiekunde. Zij leren planten te
herkennen in de natuurlijke leefomgeving. De overgang van stuwwal naar IJsseldal biedt daar de
juiste omstandigheden voor.

Landgoed Larenstein als bijdrage aan CGO binnen VHL | Nico Schavemaker

19

3.3 Land en watermanagement (LWM)
Geïnterviewden: A.Bot, H. van der Dool, A. Hertog, B.Meijer, J. Wintermans Bronnen: (LWM, 2010-2011)

1e jaar/ Propedeuse fase
De propedeuse fase is bij LWM net als bij de andere opleidingen verdeeld in vier perioden. Anders bij
LWM is het werken met verschillende Expertiselijnen. In de eerste drie perioden van de propedeuse
fase wordt er gewerkt aan alle vijf expertiselijnen. In de vierde periode wordt alle kennis van de
expertiselijnen samengevoegd in een integraal project. Meerdere expertiselijnen gebruiken het
Landgoed, deze bespreek ik als eerste. Daarna bespreek ik de vierde periode aangezien deze zich
volledig richt op het Landgoed!
Bij de expertiselijn Techniek leren eerstejaars LWM-ers de technische kenmerken van
bodemonderzoek en landmeet opdrachten. Bij de expertiselijn Water leren de studenten verspreid
over drie perioden o.a. alles over oppervlaktewater, neerslag-afvoer, grondwatersystemen en
grondwaterstroming. De technieken geleerd in deze periodes worden door de studenten zelf
toegepast in de vierde periode.
Larenstein onder de Loep is een bijzonder goed voorbeeld van hoe een landgoed
onderdeel is van het onderwijs. De eerstejaarsstudenten in deze periode combineren
al hun kennis die ze het afgelopen jaar hebben opgedaan en laten dat los op
Landgoed Larenstein. Daarbij gaat het om de competenties 'praktisch onderzoek
doen' en 'zichzelf ontwikkelen'. Ze doen een haalbaarheidsstudie met Hogeschool
Van Hall Larenstein als opdrachtgever waarbij onderdelen van het masterplan, (SAB
Arnhem, 2006), centraal staan. De studenten kijken naar de biotische, abiotische en
antropogene kenmerken van het Landgoed en combineren dat met wet en
regelgeving, structuurplannen, visies van de gemeente en provincie en overige
belangrijke elementen. Daarbij gebruiken ze in feite het gehele landgoed. Maar ze
gebruiken het landgoed ook specifiek zoals ik hieronder verder toelicht.

Afbeelding 9 | Penetrologger

Afbeelding 10 | Pijlbuis

De bodem van het landgoed wordt op 18 verschillende plekken bepaald door
grondboringen zodat er een kaart van de bodem gemaakt kan worden. Deze kan
weer worden gebruikt voor berekeningen van het vochtleverend vermogen van de
bodem. Met behulp van de penetrologger afbeelding 9 is de draagkracht van de
hooilandjes, het gazon en het kapelbos berekend voor bebouwing en de geschiktheid
voor beplanting. Met behulp van het programma GIS is er een digitaal terreinmodel
van het landgoed gemaakt. Om onderzoek te doen naar het grondwater zijn er
verspreid over het landgoed pijlbuizen afbeelding 10 geplaatst. Het plaatsen van de
buizen is al een les op zichzelf. Met de gegevens van de pijlbuizen wordt de
grondwaterstand bepaald, die vergeleken kan worden met oudere waterstanden om
de ontwikkeling te volgen. Dat is de waterkwantiteit, maar er wordt ook de
waterkwaliteit gemeten. Dit kan in de pijlbuizen maar ook in de vijvers en sloten van
het landgoed. Aan de hand van het calciumgehalte, chloridegehalte en elektrisch
geleidingsvermogen wordt bepaald waar het water vandaan komt (regenwater,
rivierwater of grondwater). De waterkwaliteit wordt op zijn beurt weer gebruikt om
te zien of bepaalde plantensoorten op het landgoed kunnen voorkomen. Dit door de
zuurgraad te meten van grond en oppervlaktewater. De studenten leren
verschillende plantensoorten hiervoor kennen. In het geval van deze periode leerden
de studenten 20 verschillende indicatorsoorten herkennen. Met behulp van wet- en
regelgeving kan de student zien of er gebouwd mag worden als een bepaalde
indicatorsoort aanwezig is.
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2e jaar en majorspecifiek/ Kernfase
In het tweede jaar en majorspecifieke gedeelte van de opleiding LWM is er slechts een enkel
voorbeeld te vinden waarbij het landgoed gebruikt is. Dit is misschien te verklaren door het
specifieke karakter van die majors.
Tijdens het majorspecifieke deel hebben studenten van de major Inrichting & Waterbeheer (I&W)
meegedaan aan opleidingsoverstijgende combimajor. Hierin hebben een 5-tal studenten IWB
samengewerkt met drie andere studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer. De opdracht was
een visie op te stellen voor Landgoed Larenstein als het Groen/Blauwe Kenniscentrum van
Nederland. Bij deze combimajor zijn de fysieke eigenschappen van het landgoed geanalyseerd en als
visie verwerkt in een adviesrapport.

3.4 Minoren & overige
Bronnen: (BNB, 2009-2010) (LWM, 2010-2011) (T&L, 2010-2011) (Van Hall Larenstein Velp, 2010)
Geïnterviewden: G.Bongers, A.Bot, M. Corbeek, H. van der Dool, R. van Doorn, J.J.Dubbelhuis, J.Raggers, F,Vos

Als onderdeel van de drie opleidingen worden ook nog minoren aangeboden. Dit zijn verdiepende en
verbredende onderwijsmodules waaruit studenten kunnen kiezen. Van deze minoren noem ik ook
het onderwijskundig gebruik op het landgoed.
Mens & Natuur
Bij de minor mens & natuur wordt landgoed al vanaf de eerste lesdag gebruikt voor de kennismaking.
Hierbij worden verschillende spellen gedaan die overeen komen met praktijkvoorbeelden van
natuureducatie voor kinderen. Zo leren de studenten een beeld te vormen bij de theorie die ze later
over dit onderwerp krijgen. Een belangrijk onderdeel van natuureducatie is waardecommunicatie,
daarvoor zijn ook opdrachten geformuleerd die uitgevoerd worden op het landgoed.
Verder is er met een expert op het gebied van interpretation een les op het landgoed gehouden.
Interpretation houdt zich bezig met de ervaringen die bezoekers van een bezoekerscentrum
overhouden aan het bezoek. De context is dan hoe men interpretation gebruikt om het draagvlak en
bezoekersaantal van een natuurgebied of landgoed te verhogen. Daarnaast zijn er op een
conferentie een blotevoetenpad en andere activiteiten uitgezet om de bezoekers deel te laten
nemen aan natuurbeleving. De studenten leerden hierdoor hoe ze natuurbeleving op moesten zetten
en wat daar bij komt kijken.
Minoren die het landgoed niet benutten
De minoren Urban Forestry, Vastgoed, Ruimtelijke informatietechnologie, Ontwikkelingsplanologie,
Grond-, weg- en waterbouw, Ecohydrologie en River Delta Management gaven aan nog geen
gebruikt te maken van het landgoed. De reden varieerden van 'nog niet uitgebreid over nagedacht'
tot 'het landgoed bied niet de juiste omstandigheden'. De minoren zijn specialisaties en daarvoor zijn
specifieke elementen nodig die nog niet aanwezig zijn. De minor Archeologie en cultuurlandschap
gebruikt het landgoed niet omdat het te weinig cultuurhistorie heeft om een grote opdracht van te
maken. Voor de minor Ecohydrologie liggen er wel allemaal kansen op het landgoed, maar die zijn
nog niet toegepast in het curriculum.
Overige
Naast de vaste onderwijsmodules van de voltijd opleiding wordt er ook op andere onderwijspunten
het landgoed gebruikt. Deze bespreek ik hieronder.
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Docente Roos van Doorn neemt haar studenten voor SLB gesprekken mee naar buiten. Een
wandeling over het landgoed zorgt voor een informeler karakter van het gesprek.
Om nieuwe studenten te werven zijn er meeloopdagen waarin potentiële studenten een dag lang
kennismaken met verschillende lessen en de sfeer van de school. Zo zien zij of de opleiding aan hun
verwachtingen zal voldoen. De drie opleidingen van VHL locatie Velp hebben ieders een eigen
invulling voor de meeloopdag en alle drie gebruiken daarbij het landgoed. Daarbij gebruiken BNB en
LWM het landgoed als leslokaal, T&L gebruikt het landgoed voor een rondwandeling om een beeld te
krijgen van wat de opleiding te bieden heeft.
De opleiding BNB neemt de nieuwe studenten mee over het hele landgoed in een les plantenkennis.
Dat wisselen ze af met een les natuurbeleving en het opstellen van beheersmaatregelen voor het
Vijverbos. Eerst staan de nieuwelingen stil bij welke processen er spelen in het bos, om vervolgens
met die kennis een methodiek toe te passen waarmee ze systematisch een vertaalslag van visie naar
beheersmaatregelen maken.
Zoals onderhand verwacht mag worden van de opleiding LWM gaan de potentiële studenten een
kijkje nemen naar het watersysteem van het landgoed. Zij leren de waterkwaliteit van de beekjes en
peilbuizen te bepalen aan de hand van het elektrisch geleidend vermogen.

3.5 Concluderend
Het mag duidelijk zijn dat VHL het landgoed als belangrijk onderdeel van haar onderwijs ziet. Daarbij
wordt meer dan de helft van het totale landgoed gebruikt nu al gebruikt voor onderwijs. Zoals
hieronder afbeelding 11 in het paars is aangegeven, tegen over het grijs dat waarschijnlijk niet gebuikt
wordt. Van de 101 elementen worden er voor zover geïnventariseerd 51 elementen gebruikt. In
werkelijkheid zal dit hoger liggen omdat er met de inventarisatie uitgegaan is van de minimum
situatie. In bijlage 4 'elementen tabel' is een volledig overzicht te vinden met welke elementen
gebruikt worden voor welke onderwijskundige doelen.

Afbeelding 11 | Onderwijskundig gebruik landgoed
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4. Competentiegericht opleiden op Van Hall Larenstein

In het volgende hoofdstuk beschrijf ik kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving. Deze komen
logischerwijs voort uit de manier waarop de onderwijsinstelling invulling geeft aan het competentiegericht
opleiden binnen de opleidingen. Daarom beschrijf ik eerst in hoeverre er nu een competentiegerichte leeromgeving
is binnen VHL locatie Velp. #

4.1 Gemeenschappelijk kader
Wat VHL locatie Velp onder competentiegericht onderwijs verstaat is beschreven in een
gemeenschappelijk kader (Van Hall Larenstein, 2007-2008). Het kader beschrijft hoe VHL
leerprocessen vormgeeft zodat studenten in staat zijn beoogde competentie te verwerven. Dit is
verwerkt in 7 centrale uitgangspunten. Voor ieder uitgangspunt zijn richtlijnen beschreven als
houvast voor de onderwijsontwikkelaars. De opleidingen concretiseren deze richtlijnen op hun eigen
wijze. Eerst beschrijf ik vanuit het gemeenschappelijk kader wat VHL onder competentie verstaat en
daarna kijken we naar de 7 uitgangspunten. Dit vormt een basis waarop ik in het volgende
hoofdstukken de gewenste kenmerken van de leeromgeving kan baseren.
Competentie denken bij VHL
Hogeschool Van Hall Larenstein is een onderwijsinstelling gericht op het Hoger Beroeps Onderwijs.
Dat zegt dat de uitgangspositie van de instelling het voorbereiden op een beroep is. Het is een
voorbereiding op een werksituatie. Die werksituatie veranderd steeds vaker en om daarop in te
spelen kiezen veel opleiding ervoor om competenties als vertrekpunt voor de inrichting van hun
onderwijs te gebruiken. Op de arbeidsmarkt blijken competenties een belangrijke succesfactor. VHL
ziet de competenties als een omslag van weten naar kunnen. Zij gebruiken de volgende definitie:
''Onder een competentie verstaan we de combinatie van kennis, vaardigheden, attituden en
persoonskenmerken die een persoon gebruikt om te functioneren naar de eisen die gesteld worden in
een specifieke(arbeids- opleidings- en maatschappelijk-culturele) context.''
VHL vertaalt dit naar de opbouw in de onderstaande afbeelding:

Afbeelding 12 | Opbouw competentie
In het midden de basis als een tool-kit met
kennis, vaardigheden en houding. Belangrijk
is de situatie oftewel context van waaruit er
gehandeld wordt en dat studenten kritisch
nadenken over hun eigen handelen en het
resultaat daarvan.
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De 7 uitgangspunten voor competentiegericht onderwijs bij VHL
Dit zijn de door VHL locatie Velp gekozen didactische uitgangspunten binnen het gemeenschappelijk
kader. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het net genoemde competentie model. Elk punt vat ik
kort samen om een idee te geven hoe VHL het competentiegericht opleiden ziet en wil uitvoeren. Dit
geeft mogelijke aanknopingspunten voor de kenmerken die ik in het volgende hoofdstuk beschrijf.
Voor een volledige beschrijving van de uitgangspunten zie (Van Hall Larenstein, 2007-2008)
1. De student leert aan de hand van opdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Het
onderwijs is praktijk- en beroepsgericht.
Het uitgangspunt voor het onderwijs is zoveel mogelijk realistische en complexe beroepstaken. Dit
zijn betekenisvolle taken, zoals de beroepsbeoefenaar deze in de werkelijkheid uitvoert. Het gaat
hierbij om het maken van beroepsproducten en uitvoeren van beroepshandelingen. Elke fase gaat de
complexiteit van de opdrachten omhoog. Het is belangrijk dat de student de relatie ziet tussen zijn
competenties en de beroepsopdracht. Voor een opdracht moeten studenten meerdere
competenties in kunnen zetten. Naast centrale beroepsopdrachten kunnen er ondersteunende
beroepsopdrachten zijn op bijvoorbeeld deelaspecten van de centrale opdracht. Belangrijk voor de
beroepsopdracht is de context (gesimuleerd of echt), de opdrachtgever, het product en de
specificaties daarvan.
2. Leren is een doelgericht, actief en een interactief proces.
Bij doelgericht leren bepaald de student zelf wat hij wil leren, afgestemd met de eisen vanuit het
werkveld. De student volgt de cyclus: oriënteren - plannen - uitvoeren - reflecteren. Het leren gaat in
interactie met andere studenten en ook docenten. Het leerproces van de individuele student staat
centraal en de onderwijsinstelling zorgt voor interactieve, betekenisvolle en afwisselende
werkvormen en colleges.
3. De student leert zo zelfstandig mogelijk.
Het onderwijs is ingericht op het bevorderen van zelfsturing bij de studenten. In de propedeuse fase
staat het programma grotendeels vast. Daarna nemen de keuze momenten toe. Aan het einde van
de studie moet de student in staat zijn zelfstandig een probleem uit de beroepspraktijk op te lossen.
Daarbij zal zij zelfstandig de nog ontbrekende kennis verwerven. Iedere opleiding formuleert
afspraken over hoe de overgang van externe sturing naar zelfsturing voor de studenten verloopt. Ook
besteed elke opleiding aandacht aan het leren leren en het leren zelfsturen. Diagnostische toetsen
zijn een hulpmiddel waarmee studenten inzicht krijgen in hun voortgang.
4. De student leert ook in internationale context.
VHL heeft een internationaal karakter en dit komt weer terug in de onderwijsinrichting. Er wordt
gewerkt met gemengde groepen studenten. In opdrachten komt een internationale context voor.
Studenten worden gestimuleerd om een deel van hun studie in het buitenland te volgen.
Buitenlandse studenten krijgen meer begeleiding.
5. Het vereiste competentie niveau van de student wordt beoordeeld in assessments.
Competentiegericht opleiden betekent competentiegericht beoordelen. Dit gaat via assessements.
Dat zijn (gesimuleerde) beroepssituaties waarin bepaalde competenties gecombineerd getoetst
worden. Daarbij zijn van te voren criteria vastgesteld waarmee getoetst wordt hoeverre de student
de beoogde competenties bezit.
6. Docenten begeleiden vanuit hun verschillende rollen studenten bij hun competentie ontwikkeling.
Binnen het onderwijs vervullen de docenten drie afzonderlijke rollen. De expert, die vanuit zijn
vakinhoudelijke kennis aandacht besteed aan hoe een studente iets heeft aangepakt en inhoudelijke
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feedback geeft. De studieloopbaan begeleider (SLB-er), die de studente helpt bij het ontwikkelen en
reflecteren op haar competenties en bij keuzemomenten in de studieloopbaan. En de assessor die
producten beoordeeld met vooraf bepaalde criteria.
7. De student brengt bewijsmateriaal van zijn competentieontwikkeling bijeen in een (digitaal)
portfolio.
Elke student houdt zijn/haar (digitaal) portfolio bij, met daarin bewijsmateriaal voor de eigen
competentieontwikkeling. Met het portfolio kan de student tot zelfsturing komen. In het eerste en
tweede jaar werkt de student met vaste formats. Daarna mag je een eigen vorm kiezen.

4.2 Concretisering binnen de opleidingen
De 7 uitgangspunten zijn leidend voor het onderwijs, daarbinnen staat het elke opleiding vrij verder
te concretiseren. Dat doen de drie opleiding ieders met hun eigen set aan competenties, de
kerncompetenties, waarop het curriculum gebaseerd wordt. Daarvoor gebruikt Locatie Velp een vast
format gebaseerd op het competentiemodel van afbeelding 12. Het format is verdeeld in drie
niveaus zoals hieronder in tabel 2 te zien is. De competenties worden in loop van de jaren steeds
complexer en de student moet steeds zelfstandiger werken.

Fase/ niveau

(Kern)doelstelling

Niveau van
handelen

Aard van
sturing

Basis:
Propedeuse
Gevorderd:
Kernfase 2e jaar

Beroepsorientatie en
selectie
Beroepsvorming

Oplossend

Gedeelde sturing

Professioneel:
Afstudeerfase

Beroepsontwikkeling/ Integrerend
differentiatie

Uitvoerend

Tabel 2 | Overzicht fasen competentieontwikkeling

Externe sturing

Zelfsturing

Object van
sturing

Kan onder
leiding uitvoeren
Kan in een team
of zelfstandig
uitvoeren
Kan in concrete
werksituatie
uitvoeren

Omdat elke opleiding andere kerncompetenties heeft vastgesteld en deze kerncompetenties een
concreter beeld geven hoe competenties op een landgoed gerealiseerd kunnen worden ligt ik deze
verder toe. De kerncompetenties staan per opleiding beschreven in de respectievelijke
competentiehandboeken# die ook wel de competentieleerlijnen genoemd worden. De competenties
zijn grotendeels bepaald door advies van de 'Werkveld Advies Commissie (WVAC)' en op
vraaggesprekken vanuit stagegesprekken op externe locaties.
Voor de opleiding Bos en natuurbeheer zijn een zevental competenties opgesteld. Daarin zijn er 3
generieke (algemene) competenties die niet opleidingspecifiek zijn maar in alle hbo-opleidingen
worden opgenomen. De 4 beroepsgerichte competenties zijn specifiek voor het beroepenveld waar
de opleiding BNB zich op richt. De competenties zijn als volgt:
Algemeen
1. Zichzelf ontwikkelen
2. Sociaal functioneren
3. Communiceren

Vakspecifiek
4. Ondernemen
5. Praktisch onderzoek doen
6. Ontwerpen en opstellen van plannen
7. Beheren van bos en natuurgebieden
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Binnen de opleiding Tuin- en landschapsarchitectuur is er ook onderscheid gemaakt tussen algemene
hbo-competenties en vakspecifieke competenties. Voor de algemene competenties gebruikt T&L de
dublin descriptoren. BNB gebruikt ook deze descriptoren, maar dan op een andere manier. Namelijk,
van zowel de algemene als de vakspecifieke competenties wordt een beschrijving gegeven voor het
eindniveau aan de hand van de dublin descriptoren. T&L heeft in totaal 6 vakspecifieke competenties
die zij aangeven met hoofdletters.
Algemeen/ Dublin descriptoren
Kennis en inzicht
Kennis en inzicht toepassen
Oordeelsvorming
Communicatie
Zelfsturing/ leervaardigheden

Vakspecifiek
A Beleid ontwikkelen (gebruikswaarde,
analyseren ruimtelijke en fysieke processen)
B Ontwerpen (mogelijk)
C Technisch ontwerp (mogelijk)
D Realisatie projecten
E Beheren (mogelijk)
F Beplanting

Opleiding LWM maakt geen direct onderscheid tussen de algemene en de vakspecifieke
kerncompetenties. De algemene hbo-compenties maken natuurlijk wel deel uit van het geheel, zo
heeft LWM de competenties zichzelf ontwikkelen en sociaal functioneren en communiceren. Daar
naast zijn er 5 vakspecifieke competenties. Dus in totaal zijn er 7 competenties.
Algemeen en specifiek
1. Doen van praktisch onderzoek
2. Ontwerpen en opstellen van plannen
3. Realiseren van plannen

4. Beheren van objecten en gebieden
5. Zichzelf ontwikkelen
6. Sociaal functioneren en communiceren
7. Ondernemen

Elke competentie wordt onderverdeeld in drie fasen zoals in tabel 2. Per fase er aangegeven wat de
competentie inhoudt. Zo staat de context (rol + situatie) beschreven evenals het te verwachten
handelen en resultaat met de bijbehorende criteria en toetsvorm. Deze uitgebreide beschrijving
helpt ons bij het toetsen van het landgoed op competenties. Hoe nauwkeuriger de handelingen en
resultaten zijn beschreven hoe beter we kunnen vaststellen of het landgoed daadwerkelijk bijdraagt
aan het CGO.
Elke opleiding is onderverdeeld in meerdere onderwijseenheden of modules. Per module is in de
betreffende handleiding een nog nauwkeurigere beschrijving gegeven hoe de competenties en het
beroepsprofiel tot uiting komen in het onderwijs.
Opleiding BNB heeft naast de omschrijving van de kerncompetentie ook nog een concept voor de
belangrijkste kennis en vaardigheden van het curriculum van de opleiding. Hierin is vastgelegd in
welke fasen en modules welke kennis en vaardigheden centraal staan. Dit kun je gebruiken om te
achterhalen welke studievraag er is per module en waarop het landgoed een bijdrage kan leveren.
Zoals bij uitgangspunt 1 van de vorige paragraaf genoemd is moeten de onderwijsopdrachten
ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Hiervoor stelt elke opleiding een beroepsprofiel op. Dit doen zij
voornamelijk in samenwerking met de WVAC. Aangevuld met eigen bevindingen vanuit stages van
studenten en vanuit opleidingsspecifieke bronnen.

Landgoed Larenstein als bijdrage aan CGO binnen VHL | Nico Schavemaker

26

Om het onderwijs nog meer competentiegericht te maken staat de ontwikkeling van de student
centraal. Elke student krijgt daarvoor aan het begin van de opleiding een Studieloopbaanbegeleider
aangewezen. Deze SLB-er kijkt met de studenten naar de eigenontwikkeling door het
(digitaal)portfolio die de studenten bijhouden. Met daarin het bewijsmateriaal voor de
competentieontwikkeling.
Momenteel wordt er gewerkt aan het versterken en verduidelijken van de rol van
studieloopbaanbegeleiding en het team van docenten daarachter. Daarnaast wordt de manier van
assessments onder de loep genomen (Van Hall Larenstein, 2010).
Concluderend
Met het gemeenschappelijk kader is er een locatie breed uitgangspunt voor het uitvoeren van
competentiegericht onderwijs. Vanuit dit kader is elke opleiding vrij om de uitvoeren te
concretiseren. Dit is gedaan door voor elke opleiding algemene en vakspecifieke kerncompetenties
op te stellen. Vanuit die kerncompetentie is het verdere onderwijs uitgewerkt, dit staat beschreven
in de opleidingsspecifieke regelingen oftewel OOR. De competenties zijn daarin uitgewerkt in drie
verschillende fases met elk een ander verwacht niveau van basis tot professioneel. Per fase/ niveau
beschrijft het OOR de concrete handelingen, resultaten, criteria, context/rol en de toetsing. De
competenties en opdrachten zijn ontleent aan de beroepspraktijk met behulp van de
Werkveldadviescommissie. De opleiding BNB heeft de benodigde kennis en vaardigheden per fase
vastgelegd in een concept voor kennis en vaardigheden. Het leren van de student staat centraal door
de begeleiding van een SLB-er en het bijhouden van een (digitaal)portfolio.
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5. Kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving
Om te kunnen zeggen of bepaalde landschappelijke elementen van het Landgoed bijdragen aan competentiegericht onderwijs moeten we beschrijven wat de gewenste kenmerken daarvan zijn. Zodat we zien of we er aan
voldoen. Deze kenmerken beschrijf en onderbouw ik in dit hoofdstuk.

5.1 Competentiegerichte leeromgeving op het landgoed
Er is bijzonder veel literatuur over CGO. Daarin wordt vooral gesproken over organisatorische zaken,
toetsing, begeleiding van studenten en opbouw van het curriculum. In dit hoofdstuk beschrijf ik
echter de kenmerken die daadwerkelijk op het landgoed versterkt kunnen worden. In deze paragraaf
bespreek ik eerst kort de theoretische achtergrond. In de volgende paragraaf vertaal ik die
theoretische achtergrond naar praktische kenmerken waarmee het landgoed getoetst wordt op
aansluiting op competentiegericht onderwijs.
Kennis, houding en vaardigheden
Zoals te lezen is in de definitie van een competentie in het vorige hoofdstuk gaat het bij
competentiegericht opleiden om kennis, vaardigheden, houdingen en persoonskenmerken. Maar
hoe bied een landgoed zoals Larenstein daar ondersteuning aan?
Studenten hebben basiskennis van het vakgebied nodig om later hun beroep te kunnen uitvoeren.
Via die kennis kunnen zij de beroepspraktijk begrijpen, uitvoeren en zelf nieuwe inzichten
ontwikkelen. Docenten geven binnen het kader van een kennisleerlijn (of integrale leerlijn)
hoorcolleges om studenten te ondersteunen in de kennisopbouw. Ook landschappelijke elementen
kunnen bijdragen aan het verwerven van kennis. Zo bieden de onderdelen van de heemtuin in
combinatie met bordjes de mogelijkheid om plantensoortenkennis op te doen. Een expositie van
houtsoorten stelt studenten in staat de verschillende soorten te herkennen. Door het bieden van
simpele bordjes en/of een context kan een element waarde bieden voor het competentiegerichte
leren.
Voor de opleidingen van VHL locatie Velp is een breed beroepenperspectief. Met stages kunnen
studenten zelf aangeven welke beroepsrichting zij op willen. In de gekozen richting kunnen
studenten geleerde theorie toepassen, verdiepen en in een kader te plaatsen. Ook landschappelijke
elementen bieden een keuze aan studenten om zich te verdiepen of verbreden in een richting die zij
voor ogen hebben. Ook de minoren bieden deze mogelijkheid maar daarbij is het aanbod aan
verschillende richtingen beperkt vanwege organisatorische aspecten zoals begeleiding.
Landschappelijke elementen bieden de mogelijkheid zelfstandig te verdiepen, mits dit aansluit bij
een leerlijn en er vanuit VHL een context en benodigde inrichtingsmaatregelen getroffen worden.
Elk vakgebied kent vaardigheden die voor de uitoefening van het beroep onmisbaar zijn. Het is
belangrijk dat studenten zich deze vaardigheden eigen maken. Binnen competentiegericht onderwijs
houdt dit in dat studenten net zo lang oefenen tot zij zich de vaardigheden eigen hebben gemaakt.
Omdat er een breed beroepsperspectief is kunnen er minder specialistische vaardigheden geleerd
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worden. Een minor en stage kunnen dit wel bieden, maar ook het landgoed zou daar een rol in
kunnen spelen net als bij het opdoen van kennis het geval is. Een SLB-er kan de student helpen een
keuze te maken in de juiste vaardigheden voor het beoogde beroep van de student.
Beroepscontext
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken ziet VHL competenties als de omslag van kennen naar
kunnen. Voor dat kunnen is een representatieve beroepscontext nodig. Toekomstige werkgevers
willen het liefst studenten die al werkervaring hebben. Dat kan door de werksituatie na te bootsen
door student de juiste opdrachten te laten doen in de juiste context. In uitgangspunt 1 van het
vorige hoofdstuk staat dat dit betekenisvolle taken moeten zijn zoals de beroepsbeoefenaar deze in
het echt uitvoert. De student leert zowel de kennis als het gebruiken daarvan. Een beroepscontext
bestaat uit twee zaken: beroepsproducten en beroepsvaardigheden. Het landgoed kan daarvoor
zorgen. Bepaalde elementen van het landgoed bieden een representatieve context. Een voorbeeld is
een graslandonderzoek waarin beroepsvaardigheden (opname methode, gegevensverwerking op de
pc) geleerd worden en vervolgens verwerkt in een beroepsproduct (rapport voor bepaalde
opdrachtgever). Dit kan een centrale opdracht zijn zoals 'Larenstein onder de Loep' (hoofdstuk 3.3),
maar ook een kleine ondersteunende opdracht buiten het curriculum. Het landschappelijke element
wordt dan het onderwerp van een beroepscontext die door de onderwijsinstelling gemaakt en
aangeleverd is (al dan niet in samenwerking met het werkveld). Zo kun je ook nieuwe
beroepsvaardigheden leren die nog geen plek hebben in het curriculum.
Zelfstandig leren
Zoals in uitgangspunt 3 van het vorige hoofdstuk duidelijk werd is het onderwijs ingericht op het
verzelfstandigen van de studenten. Een student leert zo zelfstandig mogelijk. In de loop van de studie
neemt het aantal hoorcolleges af. In de propedeuse fase zijn er weinig tot geen keuzemomenten.
Daarna nemen de keuzemomenten toe. Het doel van die zelfstandigheid is dat studenten zelfstandig
problemen uit de beroepspraktijk kunnen oplossen. Daarbij zullen zij gebruik moeten maken van
actuele en relevante kennis en zelfstandig de nog ontbrekende kennis verwerven. Om te leren
problemen zelfstandig op te lossen kun je landschappelijke elementen als onderwerp van een
keuzemodule maken. Dit kun je toetsen via een formatief assessment of een formatief
beroepsproduct. De SLB-er zou studenten kunnen voorzien van opdrachten op het landgoed. Zo zou
een LWM-er de keuzemogelijkheid kunnen krijgen meer dan de reguliere 20 indicator plantensoorten
te leren door de aanwezigheid van deze soorten op het landgoed. Het beek systeem is weer een
mogelijkheid voor BNB-ers om zelfstandig meer over hydrologie te leren. Volgens (Dochy, 2002) is de
toename aan zelfsturing een kenmerk van competentiegericht onderwijs tegen over klassiek
onderwijs.
Alle kenmerken besproken in deze paragraaf hebben overlapping met elkaar en werken ook het
beste integraal. Maar om het landgoed te kunnen toetsen op een bijdrage aan competentie gericht
onderwijs is het verstandig de kenmerken te splitsen en te definiëren. Zo kan er nauwkeuriger
bepaald worden welke landschappelijke elementen er werkelijk een bijdrage leveren en welke dat in
potentie doen.
Een onderdeel van competentiegericht onderwijs is dat docenten hun studenten vraaggericht
begeleiden. Dus vanuit de invalshoek van de student. Elke student leert op zijn eigen manier en om
daarop in te spelen kan de docent kijken naar de leerstijl van de studenten. Een mogelijk is hoe de
student de leercyclus van Kolb doorloopt. Deze leercyclus bestaat uit vier fases en afhankelijk van de
leerstijl heeft de student een voorkeur voor een of meerdere fases. Benutten studenten alle fases
dan hebben zij een hoger leerrendement. Leren in een buitenomgeving zoals het landgoed bied
mogelijkheden voor het toepassen van andere fases in de leercyclus, waarmee het bijdraagt aan
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competentiegericht leren. Het gaat hier om de fases 'concreet ervaren' en 'actief experimenteren'.
(Laat, De docent als competentiegericht opleider, 2006) Het landgoed kan een rol spelen in het
voorzien van die twee laatste leerstijlen. Dus de leerstijlen die minder in klassieke lessituaties
voorkomen kunnen benut worden in een praktijk omgeving zoals het landgoed.

5.2 Beschrijving kenmerken
In deze paragraaf omschrijf ik eerst het kenmerk. Vervolgens onderbouw ik de keuze voor dat
kenmerk. Elk kenmerk is voorzien van een hoofdletter, deze zijn terug te vinden in de analyse tabel
bijlage 4
. De kenmerken gekozen voor de analyse zijn:
A. Directe competenties binnen het curriculum
B. Kennisverwerving buiten curriculum
C. Vaardigheden in beroepscontext buiten het curriculum
D. Leerstijlen zowel binnen als buiten het curriculum

A
B

A. Direct beschreven competenties
"Het onderwijs op dit element draagt direct bij aan de verwerving van
competenties zoals beschreven in de opleidingspecifieke onderwijsregeling."
Dit is het meest voor de hand liggende kenmerk om een landschappelijk element
aan competentiegericht opleiden te koppelen. In principe moeten alle onderwijs
activiteiten die vallen onder de vaste modules zoals beschreven in (BNB, 20092010), (LWM, 2010-2011) en (T&L, 2010-2011) te traceren zijn tot competenties.
Als een landschappelijk element dit kenmerk bezit heeft het logischerwijs een
directe toegevoegde waarde aan het competentiegerichte onderwijs. Welke
kerncompetenties (zie hoofdstuk 4.2) dat specifiek zijn wordt in de analyse van
volgend hoofdstuk duidelijk.
B. Kennisverwerving buiten het curriculum
"Het onderwijs op dit element draagt direct bij aan de verwerving van kennis,
maar staat niet in het opleidingspecifieke onderwijsregeling en is wel relevant
voor het beroepsprofiel."
Kennis staat aan de basis van competenties en is goed te realiseren op het
landgoed. Daarom is dit kenmerk toegevoegd. In combinatie met bijvoorbeeld de
expertiselijnen van LWM of de voorgenomen nieuwe faunaleerlijn van BNB is er
winst te halen uit het landgoed voor het competentiegerichte onderwijs. Het
verschil met kenmerk A is dat de kennis van kenmerk B zich richt op het
verbreden en verdiepen van kennis voor de studenten.
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C
D

C. Vaardigheden in beroepscontext
"Het onderwijs op dit element leert de student vaardigheden toepassen in een
beroepscontext die valt onder het beroepsprofiel zoals beschreven voor die
opleiding."
Voor dit kenmerk geldt hetzelfde als voor kenmerk B alleen dan gericht op
vaardigheden in plaats van kennis. Daar is nog wel de eis van een relevante
beroepscontext aan toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de vaardigheden relevant
blijven voor de student en dat er nog beter wordt aangesloten op het
competentiegerichte onderwijs. De vaardigheden kunnen toegepast worden
onder een vaardigheidsleerlijn. Het voordeel van vaardigheden opdoen buiten het
curriculum is dat studenten op een zelf bepaald tempo de vaardigheden eigen
kunnen maken.
D. Aanvullende leerstijl
"Het onderwijs op dit element bied kansen voor onderwijs dat aansluit bij
bepaalde leerstijlen, die anders minder aan bod komen."
Omdat bij competentiegericht opleiden de ontwikkeling van de student centraal
staat en het landgoed daar aan bij kan dragen is dit kenmerk gekozen. Er zit
onderscheid in welke leerfasen en daarmee leerstijlen aangesproken worden door
verschillende landschappelijke kenmerken en de mogelijke opdrachten die daar
aan verbonden zijn. Dat maakt het interessant om het landgoed daarop te toetsen
met dit kenmerk. De leerstijlen die op het landgoed beter tot hun recht komen
dan in een klassieke lessituatie zijn die met nadruk op de fases 'concreet ervaren'
en 'actief experimenteren' Deze zijn apart gecodeerd als respectievelijk D1 en D2.

Concluderend
Samenvattend kan ik zeggen dat de kenmerken van een competentiegerichte omgeving op een
landgoed bestaan uit het opdoen van kennis,houding en vaardigheden in een relevante
beroepscontext waarbij de zelfsturing voor de studenten steeds groter wordt en vanuit de leerstijl
van de student nagedacht wordt over de opdrachten. Deze zijn als de kenmerken A,B,C & D te
omschrijven en bruikbaar om het landgoed op competentiegericht opleiden te toetsen. Dat geld voor
zowel de huidige benutte kenmerken als de potentiële kenmerken die in het volgende hoofdstuk
boven komen.
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6. Kansen voor competentiegericht onderwijs

Met de gegevens uit de vorige hoofdstukken kan er een overzicht gemaakt worden van de kansen voor
competentiegericht opleiden op Landgoed Larenstein. Deze analyse van de kansen wordt in dit hoofdstuk beschreven,
evenals de resultaten daarvan. Dit doe ik op twee manieren. Aanbodsgericht vanuit de landschappelijke elementen en
vraaggericht vanuit de onderwijsmodules.

6.1 Analyse (aanbodgericht)
In deze analyse kijk ik naar welke landschappelijke elementen een bijdrage (kunnen) leveren aan het
competentiegerichte onderwijs. Deze benadering is dus vanuit het aanbod van het landgoed. Daarbij
wordt gekeken naar welke competenties aansluiting vinden met het landgoed, welke typen
elementen het meeste bijdragen aan onderwijs en andere mogelijke voordelen die het landgoed
oplevert voor het onderwijs. #

Huidige waarde voor competentiegericht opleiden
Zoals in de methode uitgebreid beschreven staat zijn alle landschappelijke elementen uit hoofdstuk 2
gekoppeld aan het onderwijskundig gebruik in hoofdstuk 3 en getoetst op de kenmerken van
competentiegericht onderwijs van hoofdstuk 5. Dit is in een overzichtstabel geplaatst die te vinden is
in bijlage 4. Aan de hand van deze bijlage worden de resultaten in dit hoofdstuk bepaald. Hierbij is
vooral gekeken naar welke elementen een bijdrage leveren aan het onderwijs (kolom A t/m F) en
specifiek aan welke kenmerken van CGO (kolom G). Daarnaast is nog gekeken naar de potentiële
bijdrage aan CGO (kolom H, I). De bijdrage aan CGO is beschreven in kenmerken die als codes, zoals
beschreven in hoofdstuk 5.2, zijn weergegeven. Dus in de letters A, B, C, D1, D2.
Alle 51 tot nu toe geïnventariseerde elementen dragen bij aan competentiegericht onderwijs volgens
de elementen tabel in bijlage 4 (kolom G). Dit is logisch vanwege de manier waarop het
onderwijskundig gebruik is geïnventariseerd. Namelijk vanuit het curriculum. Al deze elementen
hebben kenmerk A en dragen dus direct bij aan de competenties binnen het curriculum. Dit komt
doordat alle opdrachten binnen het curriculum, als het goed is, gebaseerd zijn op 1 of meerdere
competenties. De vraag is dan welke specifieke competenties juist op het landgoed benut worden.
Dit is af te leiden vanuit het geïnventariseerd onderwijskundig gebruik van het landgoed dat weer
terug te leiden is op onderwijsmodules die beschreven staan in het OOR. Bij die beschrijving staan
ook de competenties die met de onderwijsactiviteiten gerealiseerd worden. Andersom staat ook bij
de omschrijving van de competenties aan welke handelingen en resultaten moet worden voldaan om
deze te beheersen. Dit laatste is per fase(zoals in tabel 2) beschreven, zodat er duidelijk is op welk
niveau (basis, gevorderd, professioneel) de competentie beheerst wordt. Met die gegevens bespreek
ik hieronder per opleiding in welke competenties het landgoed nu voorziet. Dit waar mogelijk op het
niveau van beschreven concrete handelingen. en #welke andere er nog mogelijk zijn.
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Uit de beschrijving van de kerncompetenties van de opleiding Bos en natuurbeheer blijkt de
competentie praktisch onderzoek doen gerealiseerd te worden op het landgoed. Binnen deze
competentie zijn er aantal handelingen die op het landgoed gerealiseerd zijn (Bos en natuurbeheer,
2010). Op het basis competentie niveau beheerst de student bijvoorbeeld 'Veldwerk uitvoeren en
gegevens verzamelen'. De basisvaardigheden vereist voor het veldwerk leert de studente gedeeltelijk
op het landgoed. Dit zijn vaardigheden zoals landmeten, bodemdeterminatie en waterkwaliteit
bepalen. Op gevorderd niveau wordt ditzelfde bereikt met de grasland- en pq-onderzoeken.
Uiteindelijk moet de student dit veldwerk overal in Nederland maar ook in een internationale context
kunnen gebruiken.
Naast de leerlijn kerncompetenties heeft de opleiding BNB ook nog een leerlijnconcept van de
vereiste kennis en vaardigheden. Ook in het kennis opdoen voorziet het landgoed. # verder
uitwerken
De andere competenties worden op dit moment niet op het landgoed gerealiseerd. Voor de
competentie ondernemen is bijvoorbeeld het maken van een ondernemingsplan als basis genomen
waarin de meest vereiste handelingen voor het beheersen van de competentie al in voor komen.
Bij de opleiding Tuin en landschapsinrichting blijken de volgende competentie gerealiseerd te
worden op het landgoed:
De algemene competenties zijn bij T&L de dublin descriptoren. Deze beschrijven in algemene zin dat
een hbo-student kennis en inzicht moet hebben en deze moet kunnen toepassen. Ook is een juiste
oordeelsvorming en communicatie vereist. Dit moet de student allemaal met een hoge mate van
zelfstandigheid kunnen. Deze descriptoren worden verder niet in detail behandeld dus een verband
met het landgoed kan niet getrokken worden. Wel kun je zeggen dat het landgoed bijdraagt aan
'kennis en inzicht' met bijvoorbeeld plantenkennis en het toepassen van kennis met bijvoorbeeld het
definiëren en uitwerken van streefbeelden op het landgoed.
Aan het einde van de propedeuse fase moet de student in staat zijn een aantal beroepshandelingen
te verrichten. Deze zijn voor het basis competentieniveau niet per competentie beschreven, maar in
het algemeen. Van die handelingen zijn er twee die op het landgoed beoefend worden. Dit zijn 'een
eenvoudige terrein-opmeting verrichten en uitwerken' en 'een beplantingsinventarisatie maken op
basis van het meest gangbare sortiment'. In de eerste handeling hebben de studenten het landmeten
geleerd op het landgoed waarna het toegepast werd op het projectgebied. In de tweede is de kennis
over wat het meest gangbare sortiment is geleerd in de sortiments- en demotuinen van het
landgoed. In beide gevallen draagt het landgoed bij aan de vereiste basisvaardigheden en kennis die
op andere plekken verder wordt uitgewerkt totdat de student de competenties beheerst.
De competentie ontwerpen van de buitenruimte/ landschap wordt in de major Management
Buitenruimte deels op het landgoed beoefend. Zij definiëren streefbeelden van beheersgroepen op
het landgoed waarbij wordt bijgedragen aan de handeling 'zelfstandig de fasen van een
ontwerpproces doorlopen' en aan het resultaat dat daaruit voorkomt het 'ontwerp'. Daarnaast wordt
in dezelfde major onderzoek gedaan naar gebruikswaarde op het landgoed dat bijdraagt aan de
handeling 'Analyseren kwaliteit buitenruimte en middelen' van de competentie formuleren en
ontwikkelen van beleid.
De competentie toepassen en advisering beplanting komt op alle competentieniveaus terug en is
voor deze opleiding de competentie waarvoor het landgoed het meest gebruikt wordt. Voor de
handeling 'beoordelen van groeiplaatsomstandigheden' worden bijvoorbeeld bodem monsters

Landgoed Larenstein als bijdrage aan CGO binnen VHL | Nico Schavemaker

33

genomen. Deze handeling is geoefend in de ringentuin. Daarnaast bied de demotuin een beeld van
bepaalde groeiplaatsomstandigheden en de bijbehorende vegetatie zoals heide op een iets schralere
en zuurdere grond. Maar de belangrijkste bijdrage van het landgoed is aan de handeling 'selecteren
van planten uit het gangbare sortiment' waarvoor een uitgebreide plantensoortenkennis nodig is.
De situatie van de opleiding Land en watermanagement is vergelijkbaar met die van Bos en
natuurbeheer. Daarbij is ook duidelijk een competentie die ondersteund wordt door het landgoed.
Namelijk het doen van praktisch onderzoek. Daarbij wordt ook dezelfde handeling gerealiseerd,
namelijk 'veldwerk uitvoeren, metingen verrichten en gegevens verzamelen'. Dit zijn de
basisvaardigheden van het landmeten, het werken met de penetrologger, het verzamelen van
waterkwaliteit en waterkwantiteit gegevens en grondboringen verrichten. Verder is er nog een
bijdrage aan de competentie zichzelf ontwikkelen. In de periode 'Larenstein onder de loep' wordt
namelijk alle kennis uit de voorgaande periode integraal gebruikt om het project te kunnen
uitvoeren. Hierdoor krijgen de studenten een beeld van hun eigen kennis en vaardigheden. Die
ervaring kunnen ze gebruiken in het portfolio gesprek aan het einde van de periode.
Kenmerken B en C komen in tegenstelling tot kenmerk A nog op geen enkel element voor. Dit komt
doordat beide kenmerken gericht zijn op activiteiten buiten het curriculum (B op kennis en C op
vaardigheden in een beroepscontext). Er zijn wel studenten geweest die kennis en vaardigheden
opdeden buiten het curriculum maar daar miste de didactische ondersteuning vanuit de opleiding.
Waardoor ik dit niet beschouw als huidig onderdeel van het onderwijs van VHL. Daarentegen zijn er
wel veel elementen die de potentie hebben om bij te dragen aan kenmerk B &C, dus waarop
studenten buiten het curriculum kennis en vaardigheden opdoen. Dit is te zien in bijlage 4 onder de
kolom 'H' potentieel kenmerk. De toelichting op die potentie staat beschreven in kolom 'I'. Een aantal
voorbeelden hiervan zijn: Kennis over macrofauna opdoen op de water elementen, verschillende
graslandopname technieken op de hooilandjes in de context van een ecologisch advies bureau en het
beoefenen van natuur en gezondheid door met een proefgroep bejaarden door het kapelbos te
wandelen. Voor meer voorbeelden zie bijlage 7.
Deze voorbeelden zijn bepaald door naar het huidige gebruik van de elementen te kijken in
combinatie met de competenties en daarmee vanuit de mogelijke beroepsprofielen handelingen te
bepalen die bijdragen aan het verwerven van kennis en vaardigheden. Daarbij is vooral gelet op de
mogelijkheid tot een relevante beroepscontext.
Kenmerken D1/D2 zijn ook op alle 51 voor onderwijs gebruikte elementen aanwezig. Er is afwisseling
in welk van de twee kenmerken aanwezig is. Sommige elementen dragen alleen bij aan de leerfase
'concreet ervaren' (D1) en andere alleen bij aan de leersfase 'actief experimenteren' (D2). De
elementen die zowel kenmerk D1 als D2 dragen zijn vanuit de leerstijlen bekeken het belangrijkst
voor CGO. In kolom G 'Benut kenmerk' van bijlage 4 is te zien welke elementen dit zijn. In de
opvolgende kolom is te zien welke kenmerken mogelijkerwijs gerealiseerd kunnen worden na een
aanpassing op het landgoed of in het curriculum.
Voorbeelden van elementen die voorzien in 'concreet ervaren' (D1) zijn de heemtuin (element 1,
bijlage 2) en de demotuin (element 40). De eerste keer dat je in de heemtuin staat zie je
verschillende plantensoorten op verschillende locaties. Je ervaart hoe het is om in het veld te staan
en niet de beschikking te hebben tot boeken waarmee de soorten zijn te herkennen. Zonder op de
naambordjes te kijken probeer je de soort te herkennen door er aan te voelen en te ruiken. Een
ervaring die in boeken niet aan de orde is. Aan de hand van de andere plantensoorten op het zelfde
stuk gras probeer je de plantensoort op naam te brengen. Je ervaart hoe het is een soort te
herkennen aan de standplaats. Het andere voorbeeld is de demotuin waarin mengvormen van
cultuurplanten staan. De ervaring is dan de indruk die deze inrichting bij je achterlaat. De indruk dat
het mooi of juist lelijk is of dat het goed ruikt of niet. In andere leerfases ga je dan waarnemen
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waaraan dit ligt, reflecteren hoe dit zo komt, er een theoretisch model voor maken en dat model
testen in de praktijk ('actief experimenteren') waarna je weer begint met het 'concreet ervaren van
de nieuwe situatie'.
Voorbeelden van elementen met de leerfase 'actief experimenteren' zijn het gazon (element 42) en
het plein bij de hoofdingang (element 88). Op beide wordt landmeten beoefend. In de klas wordt
uitgelegd hoe een projectgebied opgemeten moet worden. Dit slaan de studenten op in hun hoofd
als theoretisch model. Met die theorie wordt dan 'actief geëxperimenteerd' op het landgoed. Daaruit
komen nieuwe ervaringen waarover gereflecteerd wordt en daarna een nieuw theoretisch model uit
ontstaat waarmee de leercyclus weer compleet is.
Met inrichting kan ervoor gezorgd worden dat een element meerdere leerfases bevat. De demotuin
is hier een voorbeeld van. Nu kan er alleen concreet ervaren worden (D1) maar als een deel van de
tuin niet beplant is kan de student zelf experimenteren met een mengvorm.
Door een aanpassing in de opdracht kan ook een ander leerfase benadrukt worden. Met het
landmeten kunnen de studenten ook eerst zelf experimenteren met het opmeten van het
projectgebied en daarbij verplicht zijn de ervaring te noteren. Zodat ze daaruit kunnen reflecteren en
makkelijker een theoretisch model kunnen vormen.
Sommige studenten leren makkelijker als ze beginnen in een andere fase, door hierin te variëren sluit
het onderwijs beter aan op de behoeftes van die leerlingen (Laat, 2006).
Potentiële kansen voor competentiegericht opleiden
Met de net behandelde analyse is er een verder invulling te geven op een aantal relevante vragen
over hoe het landgoed bijdraagt aan het competentiegericht onderwijs.
De eerste vraag is uit welke soort elementen de meeste mogelijkheden voor onderwijs komen. Het is
duidelijk dat er verschil zit in de hoeveelheid gebruik per element. In bijlage 4 is als eerste met rood
aangegeven welke elementen geen enkele bijdrage leveren en waar ook geen zicht is op mogelijke
toepassingen. Vanuit de elementen die overbleven zijn degene met vergelijkbare eigenschappen en
relatief meer gebruik hieronder beschreven. Dit zijn dan ook de belangrijkste groepen elementen
voor het onderwijs.
Een groot deel van het landgoed bestaat uit tuinen die speciaal voor het onderwijs zijn aangelegd.
Om die reden worden deze elementen waarschijnlijk ook veel gebruikt. Het gaat hier om de
heemtuin, demotuin, sortimentstuin en coniferentuin. Elk element heeft wel één of meerdere
gebruiken en worden in het geval van de heemtuin en sortimentstuin door meerdere jaargangen
heen gebruikt. Plantenkennis is ook iets dat in alle drie opleidingen voor komt. Het voordeel van deze
tuinen dichtbij de onderwijsinstelling is dat er tijdens elk seizoen gebruik gemaakt kan worden
zonder dat dit veel tijd kost. Voor T&L geldt bijvoorbeeld dat er elke periode aan de plantenkennis
gewerkt wordt. Dat is lastig als de te leren soorten niet in de buurt staan. De heemtuin is van grote
waarde voor BNB. Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar het verschil tussen de ondergrond
en de planten die erop groeien zo duidelijk te zien is. Omdat de helft van de inheemse
plantensoorten op het landgoed staan hoeven de BNB-ers niet heel Nederland door om deze soorten
te leren. Voor de T&L competentie 'beplanting' zijn de tuinen de basis door de sortimentskennis die
er opgedaan wordt. Ook de BNB en LWM competenties 'doen van praktisch onderzoek' gebruiken de
tuinen voor respectievelijk grasland onderzoek en indicatorsoorten herkenning.
Van Hall Larenstein locatie Velp heeft een duidelijk groen karakter. Voor al dat groen is ook een
ondergrond nodig. Verschillende soorten bodem leiden tot verschillende soorten planten en
vegetatiestructuren. De relatie tussen de bodem en wat er op groeit komt in alle drie opleidingen
aan bod. Vooral in de competenties 'praktisch onderzoek doen' maar ook de T&L competentie
'toepassen en advisering beplanting'. Door de aanleg van de tuinen bestaat het landgoed uit
verschillende bodemtypen vanuit heel Nederland. In combinatie met de ringentuin (element #) bied
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dit een effectieve manier om de vaardigheden rondom bodemdeterminatie en standplaatsfactoren
te leren.
De competentie 'praktisch onderzoek doen' beperkt zich niet alleen tot vegetatie en bodem. Ook
water(systemen) zijn onderwerp van studie. In bijlage 4 zijn alle waterelementen aangegeven met de
kleur blauw in de naam van het element. Daarbij is direct te zien dat deze elementen veel worden
gebruikt door LWM en BNB. Door de waterkundige situatie op het landgoed is in de directe omgeving
snel onderzoek te doen naar bijvoorbeeld water met verschil in herkomst. Het watersysteem doet
ook dienst als voorbeeldfunctie van een duurzame en robuuste afkoppeling. Het water van de
parkeerplaats en fietsenstalling belast het riool niet vanwege het handig gebruik maken van
verschillende toepassingen zoals het draakje en de wadi die beschreven staan in hoofdstuk 2.
De studievraag op het landgoed komt op dit moment dus vooral vanuit de competenties 'praktisch
onderzoek doen' en 'toepassen en adviseren beplantingen'. Het gaat daarbij om het verwerven van
veldwerk methodieken en het opdoen van soortenkennis. De potentie van het landgoed ligt onder
andere in het inspelen van deze vraag.
Een andere hoek van mogelijkheden is de vraag naar kennis en vaardigheden vanuit de leerlijn kennis
en vaardigheden.
Integraal werken en recontextualisering
De opleidingen gebruiken grotendeels dezelfde elementen en doen vergelijkbare
onderwijsactiviteiten zoals landmeten, onderzoek naar water en plantenkennis. Hierin werken de
opleidingen dus integraal aan bepaalde onderwijstaken. Goede voorbeelden hiervan zijn: de water
elementen en de graslanden.
Als we specifieker kijken naar welke activiteiten op die elementen gedaan worden en dan de
bijbehorende competenties tussen de opleidingen vergelijken, is er een logische verklaring voor de
mogelijkheid van integrale onderwijs activiteiten. Bij landmeten wordt bijvoorbeeld de competentie
'doen van praktisch onderzoek' gerealiseerd bij de opleiding LWM. Opleiding BNB heeft dezelfde
competentie, namelijk 'praktisch onderzoek doen'. Die zij ook invullen met landmeten. #
Er komen op het landgoed ook meerdere kennisvlakken samen op een enkele plek. Dit is handig want
vanuit het werkveld wordt van de studenten verwacht dat ze kennis op meerdere vlakken hebben
zodat ze breed inzetbaar zijn. Daarbij moet ook de al bestaande kennis vanuit de eigen context in een
nieuwe context geplaatst kunnen worden (recontextualisering) (Laat, Stimuleren van leren, 2008).
Een goed voorbeeld zijn de hooilandjes (element#). Een groep BNB-ers werken aan een
graslandonderzoek op de hooilandjes. Op hetzelfde moment zijn LWM-ers, ook op de hooilandjes,
bezig met de penetrologger (afbeelding#). De groepjes raken in gesprek over de activiteiten die ze
aan het doen zijn. De BNB-ers leren hoe de penetrologger werkt en wat je er mee kunt. De LWM-ers
leren hoe graslanden onderzochte worden. Een van de LWM merkt op dat de met de penetrologger
gemeten 'indringingsweerstand' bepalend is voor de hoeveelheid zuurstof in de grond, wat weer
invloed heeft op de vegetatie van het grasland dat de BNB-ers aan het onderzoeken is. De LWM-er
past de kennis vanuit zijn context (bouwopdracht vanuit een masterplan, is de bodem stevig genoeg
om op te bouwen?) toe in de context van de BNB-er (opdracht vanuit natuurorganisatie, wat is de
kwaliteit van het natuurlijke grasland). De pentrologger kan ook voor de geschiktheid van beplanting
bepaald worden wat weer handig is voor T&L-ers. Nog een voorbeeld is een LWM-er en een BNB-er
die gezamenlijk over het landgoed gaan om plantenkennis op te doen. De BNB-er heeft een bredere
soortenkennis van wilde planten en helpt de LWM-er met de herkenning van indicator soorten. De
BNB-er leert op zijn beurt meer over de waterkwaliteit die met indicatorsoorten te bepalen is. De
BNB-er verplaatst zijn kennis vanuit de context van een natuurbeheerder die kijkt naar de
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natuurwaarde naar de context van een functionaris van het waterschap die de waterkwaliteit moet
bijhouden. Door het samengaan van kennisvlakken leren studenten hun kennis toe te passen in een
andere beroepscontext.
Concluderend
Het landgoed draagt op dit moment op verschillende manieren bij aan het competentiegerichte
opleiden binnen VHL. Allereerst zijn er per opleiding competenties die gedeeltelijk behaald worden
op het landgoed zoals bij de competenties 'praktisch onderzoek doen' en 'toepassen en adviseren
beplanting'. Buiten het vaste curriculum om wordt nog geen gebruikt gemaakt van het landgoed. Het
landgoed voorziet ook in studentgericht onderwijzen doordat het de leerfases 'concreet ervaren' en
'actief experimenteren' bevorderd. Op het landgoed zijn een aantal elementen te onderscheiden die
in het bijzonder van belang voor het onderwijs zijn. Dit zijn de tuinen, de bodemtypen en het
watersysteem. Ook de studievraag komt voornamelijk uit op deze elementen. Als laatste zijn er nog
drie belangrijke invloeden van het landgoed te melden. Het landgoed bied de mogelijkheid tot
integratie van kennis, het opdoen van kennis vanuit verschillende vlakken en de mogelijkheid tot
recontextualisering.

6.2 Analyse (vraaggericht)
In deze analyse kijk ik niet naar welke landschappelijke elementen bijdragen aan competentiegericht
onderwijs maar andersom. Specifiek naar in welke onderwijsmodules er mogelijkheden zijn voor het
gebruik van het landgoed. Zo is het duidelijker waar de nieuwe mogelijkheden voor
competentiegericht onderwijs binnen het huidige onderwijs liggen.
Onderwijseenheid tabel
Zoals beschreven in de methode is voor de vraaggerichte analyse een tabel met de
onderwijsmodules gemaakt. Deze is te vinden in bijlage 5. Hierin is overzichtelijk gemaakt vanuit
welke modules er de meeste vraag is naar het gebruiken van het landgoed voor competentiegericht
onderwijs. Dit is aangegeven met de kleuren rood, blauw en groen. Bij rood zijn de studenten op een
andere locatie in Nederland of in het buitenland, dus die modules vallen direct al af. Groen geeft aan
dat er al gebruik wordt gemaakt van het landgoed. Blauw geeft aan dat er mogelijkerwijs een kans is
om het landgoed te gebruiken maar dat die nu nog niet benut wordt. Vanuit daar zijn er twee
richtingen waar naar gekeken kan worden.
1. Vanuit de groene modules die nu al gebruik maken van het landgoed is het de vraag of zij nog
meer gebruik willen/kunnen maken van het landgoed. De modules waarbij dit zo is krijgen de kleur
donkergroen.
2. Vanuit de blauwe modules kan gekeken worden naar welke modules relatief het meest geschikt
zijn voor het eventueel toepassen van het landgoed voor een bijdrage aan CGO. Deze krijgen de kleur
donkerblauw.
Uit beide richtingen zijn een aantal mogelijkheden voortgekomen. Deze bespreek ik hieronder
samen met de overige constateringen uit de modulen tabel.
Mogelijkheden vanuit de modules
Direct duidelijk in de tabel is dat het eerste jaar het meest benut wordt. Dit komt doordat alle
opleiding de studenten basisvaardigheden leren op het landgoed waarna ze vervolgens deze in de
opvolgende jaren kunnen toepassen op andere locaties zowel in Nederland als daarbuiten. Dit is ook
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terug te zien in de competenties die benut worden. BNB en T&L blijven het tweede jaar gebruik
maken van het landgoed, maar in mindere mate. Sommige majors gebruiken het landgoed maar de
meesten (nog) niet. Voor alle opleidingen zijn tijdens de stages de studenten op locatie en maken dus
geen gebruik van het landgoed.
Vanuit de groene modules van bijlage 5 zijn er 4 donkergroen, wat aangeeft dat deze potentieel
hebben om het landgoed nog meer voor competentiegericht op te gebruiken. De eerste zijn de
expertiselijnen van LWM, met name water, techniek en landschap & RO. Deze kunnen praktische
opdrachten en kennis opdoen op het landgoed. Tenzij externe locaties voor beter onderwijs zorgen.
Bij BNB heeft de major Natuur- en landschapstechniek in de tweede periode van het majorspecifieke
programma vaak de keuze uit verschillende opdrachten. Zo is vorig jaar een combi-major in
samenwerking met LWM opgestart, met als onderwerp Landgoed Larenstein. Er liggen ook nog
vraagstukken zoals de opvulling van de te slopen oudbouw. Als laatste nog twee majoren van T&L die
een deel vrij ruimte hebben om zelf in te vullen met een opdracht, bijvoorbeeld met het landgoed als
onderwerp zoals net bij de combi-major.
Vanuit de blauwe modules zijn er acht modules donkerblauw, wat aangeeft dat deze potentieel
hebben om het landgoed voor competentiegericht op te gebruiken. Als eerste is er de periode
'ondernemingsplan (OP)' van BNB. Hierin krijgen de studenten vrij veel zelfsturing en tijd om aan een
ondernemingsplan te werken. Uit evaluatie van deze periode blijkt dat de studenten meer
vakgerichte kennis willen in deze periode. Facultatieve opdrachten op het landgoed is een optie. Als
we verder kijken bij BNB zien we ook nog de major ITT. Deze heeft tijdens de majorfase projecten
met betrekking tot eigenschappen van hout en toepassingen daarvan. In combinatie met marketing
zou er een presentatie op het landgoed plaats kunnen vinden waarin producten worden
gepresenteerd. Ook zou er de mogelijkheid kunnen komen om verschillende veldonderzoeken naar
hout te faciliteren. Zoals letterlijke houtsoorten of een experiment met rottende stammen van
verschillende soorten bomen. Binnen de opleiding T&L is ligt de grootste kans in de majors die ieder
een deel vrije ruimte hebben die de studenten zelf mogen invullen met een project. Deze zou goed
op het landgoed kunnen. De major tuinarchitectuur (TA) krijgt wel een andere cursus aangeboden in
deze periode. Op de opleiding LWM is er de mogelijk om tijdens de major Grond-, weg- en
waterbouw (GWW) een vrije casusproject te doen. Deze kan misschien ook opgevuld worden op het
landgoed. Vanuit de minoren liggen er kansen bij Mens & Natuur (MN) voor een proefbedrijfje die
zich bezig houdt met van alles rondom mens, natuur, gezondheid en milieueducatie. De minor
Ecohydrologie kan meeliften met de recent geplaatste peilbuizen en ziet ook kansen voor het
curriculum met het nieuwe meetnet dat zich ontwikkeld voor water op het landgoed. Voor de
minoren is het zeker interessant om naar het landgoed te kijken want ze zijn opleiding overstijgend
en dus ideaal om kennis uit te wisselen tussen de opleidingen.
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6.3 Mogelijkheden voor competentiegericht opleiden
Als we de resultaten van beide analyses naast elkaar leggen dan komen er een reeks van
mogelijkheden voor het landgoed om verder bij te dragen aan CGO. Hoe die mogelijkheden eruit
kunnen zien beschrijf ik in deze paragraaf. Er zijn verschillende strategieën die we kunnen benaderen
als we het landgoed willen verbeteren op competentiegericht opleiden. Deze worden hieronder
besproken en voorzien van concrete voorbeelden vanuit de analyses. Aan de hand van de analyse en
de voorbeelden is te zien welke strategieën de beste optie zijn om het competentiegerichte
onderwijs te verbeteren.
1. Oude opdrachten op gebruikte elementen nog competentie gerichter maken.
Nog competentie gerichter betekent (in dit rapport) nog meer kenmerken benutten. Het gaat hierbij
om bestaande opdrachten dus die hebben al kenmerk A (directe bijdrage aan competenties binnen
het curriculum). Kenmerken B en C vallen af omdat die per definitie buiten het curriculum omgaan en
dus geen oude opdracht kunnen zijn. Dus alleen kenmerk D (aanvullende leerstijl) blijft over. De
elementen die alleen voorzien in de leerfase 'concreet ervaren (D1)' kunnen aangepast worden
zodat ze ook bijdragen aan de leerfase 'actief experimenteren (D2)'. Dit is ook andersom mogelijk.
In hoofdstuk 6.1 zijn al een paar veelbeelden genoemd onder blauw gerukte 'kenmerk D1/ D2'. Nog
een voorbeelden is het opzettelijk introduceren van tijdsdruk en lastige object in een landmeet
project zodat een moeilijke meetklus ervaren kan worden. Na reflectief waarnemen, een theoretisch
modelvormen en op een nieuwe manier experimenteren kan de student een stuk beter omgaan met
de situatie.
2. Nieuwe opdrachten op zowel gebruikte als niet gebruikte elementen
a. Binnen curriculum
Door een toekomstige brainstorm met betrokken docenten te combineren met de benutting van
CGO kenmerken uit bijlage 4 kunnen er binnen het curriculum nieuwe opdrachten verzonnen
worden die het landgoed benutten. Sommige opdrachten kunnen daarvoor aangepast worden zodat
ze aansluiten op het landgoed. En er kunnen nieuwe opdrachten plaats krijgen in het curriculum. De
opdrachten zijn dan afgestemd op de competenties die voor de betreffende onderwijseenheid zijn
bepaald. Het kenmerk dat benut wordt is dus A. Een voorbeeld brainstorm is al eerder gemaakt en is
in de vorm van een mindmap te vinden in bijlage 6. In hoofdstuk 6.1 staan de landschappelijke
elementen beschreven die het meest bijdragen aan het onderwijs en aan welke competenties
bijgedragen wordt binnen het curriculum. De combinatie van bijlage 4 en 6 met hoofdstuk 6.1 geven
een goed beeld van de mogelijkheden binnen het curriculum. Een paar voorbeelden zijn het werken
met andere landmeetinstrumenten op de oudbouwgazon (element 95) of natuureducatie lessen in
het kappelbos (element 22) verzorgen met de minor Mens en Natuur.
b. Buiten curriculum
Buiten het curriculum ligt er een enorme kans om competentiegericht op te leiden. Studenten
komen soms met de wens om hele specifieke kennis en vaardigheden. CGO is vanuit de studenten
opgezet en sluit aan op hun wensen zolang het relevant is voor het beroepsprofiel zoals aangegeven
door de WVAC's. Het landgoed heeft talloze mogelijkheden tot zelfstandige onderzoeken en
mogelijkheden om vaardigheden op te doen. De kansen liggen in zelfstandige opdrachten waarin
studenten werken aan kennis, houding en vaardigheden binnen een relevante context die de school
bied en waar studenten steeds zelfstandiger kunnen leren. Zo worden kenmerken B, C en D benut.
Dit is een perfecte gelegenheid om opleidingoverschrijdend te werk te gaan. Vanuit de opleidingen
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wordt dan gewerkt aan het formuleren van zelfstandige opdrachten die de studenten kunnen
aanvragen (bijvoorbeeld in de vrije ruimte van de T&L majors). Dit kan via het vraagpunt of via de
SLB-er die dan ook direct naar de relevantie van de opdracht kijkt voor de loopbaan van de student.
Dit soort opdrachten passen ook in de gewenste richting van het bestuur zoals communities,
institutes en schools waarin ook verder wordt gekeken dan de opleiding of locatie. Vanuit de
opleidingen is het de taak om een zo realistisch mogelijke context te verzinnen voor de opdrachten.
Een voorbeeld opdracht: Het gaat slecht met bijen en hommels in Nederland en dat heeft invloed op
de bestuiving. Stichting Red de Hommel (fictief) wil meer weten over natuurlijke bestuiving. Dat is de
context. Nu kan de student kiezen uit verschillende soorten onderzoeken over bestuiving met als
vertrekpunt de bijenstal op het landgoed. Competenties die hij/zij dan opdoet zijn bijvoorbeeld
Praktisch onderzoek doen, Schriftelijk rapporteren, etc. Deze opdrachten gaan uit van intrinsiek
gemotiveerde studenten wat het studieklimaat mogelijk verbeterd. Voor een lijst van mogelijk
onderwerpen en de bijbehorende context zie bijlage 7.
c. Nieuwe minor
Naast de opties van een nieuwe opdracht binnen en buiten het curriculum is er ook de mogelijkheid
nieuw curriculum te maken. Zo zou er een minor opgericht kunnen worden die zich richt op
zelfstandig onderzoek, landgoederen of groen (praktijk)onderwijs. Voor die minor worden dan
nieuwe competenties opgesteld die voor deel op het landgoed te realiseren zijn.
De mogelijke minor boomverzorging is hiervan een voorbeeld. Er wordt al gespeculeerd over het
oprichten hiervan (Raggers, 2011). Bij het ontwikkelen van het curriculum kunnen opdrachten op het
landgoed meegenomen worden. Er zijn hiervoor genoeg verschillende boomsoorten (inheems en
exoten) en ook opvallende vrijstaande bomen zoals de Sequoia (element 99), de fruitbomen
(element 41) en de japanse kersen voor het schoolgebouw (element 43). Vanuit de
werkveldcommissie kunnen relevante beroepsprofielen worden opgesteld zoals adviseur
boomverzorging en onderhoud.
3. Onderwijsmodules waarin het landgoed al wordt gebruikt nog beter benutten
Er zijn modules waarin het landgoed al wordt gebruikt. De mogelijkheden liggen hier in het
verbeteren of intensiveren van het onderwijskundig gebruik. Dit kan via punt 1 en 2 die zonet
besproken zijn. In hoofdstuk 6.2 staan de onderwijsmodules beschreven waarin de mogelijkheid is
tot het nog beter gebruiken van het landgoed. Die modules zijn ook te vinden in bijlage 5 en zijn
aangegeven met de kleur donkergroen.
4. Onderwijsmodules waarin het landgoed nog niet wordt gebruikt benutten
Dit zijn de modules waarin het landgoed nog niet wordt gebruikt maar de studenten in principe wel
tijd hebben en aanwezig zijn. Vanuit de onderwijsmodule tabel in bijlage 5 blijken er modules te zijn
met mogelijkheden voor het gebruik van het landgoed. Deze zijn in die tabel met donkerblauw
aangegeven. In hoofdstuk 6.2 staan deze onderwijsmodules verder beschreven.
5. Nieuwe landschappelijke elementen
De laatste optie is het plaatsen van nieuwe elementen om de mogelijkheid te bieden beter aan te
sluiten bij het onderwijs. Dit kan voor het beter aansluiten op de wensen vanuit het vaste curriculum
of om nieuwe opdrachten te bieden buiten het curriculum. Hierbij reken ik ook het beschikbaar
stellen van nieuwe materialen zodat er nieuwe opdrachten mogelijk zijn. Een reeks van voorbeelden
zijn gegeven in bijlage 7 onder het kopje 'nieuwe elementen'.
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Slot analyse
Er zijn meerdere strategieën waarin mogelijkheden liggen voor het landgoed. Daarbij zijn nieuwe
opdrachten buiten het curriculum (2b) waarschijnlijk de meest waardevolle voor competentiegericht
onderwijs. Vooral als het aansluiting vind met nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de
voorgenomen faunaleerlijn bij BNB. Door de opdrachten buiten het curriculum goed op te zetten
dragen ze bij aan het opdoen van kennis, vaardigheden en houding binnen een relevante
beroepssituatie waarbij de nadruk op zelfstandigheid en de intrinsieke motivatie van de student ligt.
Het voldoet ook aan de vraag van studenten naar specifiek kennis en vaardigheden, mits deze
relevant is voor het beroepsprofiel.
Het aanscherpen van oude opdrachten op basis van leerfasen (1) is een lichte ingreep met een
bescheiden invloed op het competentiegerichte onderwijs. De vraag is in welke mate dit bijdraagt
aan de prestaties van studenten.
Nieuwe opdrachten binnen het al bestaande curriculum (2a) is ook een logische stap die
ondernomen kan worden om het landgoed te laten bijdragen aan het CGO. Daarbij is het handig af te
stemmen met de periodes waarin mogelijkheden liggen volgens punten 3 en 4 waarin beschreven
wordt welke onderwijsmodules daar vraag naar hebben.
Het minst uitvoerbaar is het starten van een nieuwe minor (2c), omdat hier enorm veel geregel bij
komt kijken. Al is deze niet geheel ondenkbaar met de speculaties over een boomverzorging minor.
Die kan zeker gebruik maken van het landgoed.
Het plaatsten van nieuwe elementen (5) kan ook voorzien in een beter aansluiten op het CGO via het
landgoed. Vooral in combinatie met zelfstandige opdrachten buiten het curriculum is dit waardevol.
Concluderend
Er zijn meerdere nieuwe mogelijkheden voor het gebruiken van het landgoed voor het versterken
van het competentiegerichte onderwijs. Daarvan is het verzorgen van zelfstandige opdrachten buiten
het curriculum de meest doelkrachtige methode, vooral in combinatie met het plaatsen van nieuwe
elementen. Ander realistische opties zijn het maken van nieuwe opdrachten binnen het curriculum
en het aanscherpen van de leerfasen. Deze dienen bij voorkeur uitgevoerd te worden in
onderwijsmodules die daar vraag naar hebben. Van alle mogelijkheden zijn voorbeelden beschreven
die gebruikt worden om concepten mee te vormen.
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7. Discussie

In dit hoofdstuk een kritische reflectie ten aanzien van het resultaat en de gevoegde methodiek.
Daarbij komt de methode, de resultaten en hoe de uitkomst van dit rapport te interpreteren aan bod.

Het eerste onderdeel van de discussie is ook direct een belangrijke. Namelijk de methode en hoe de
antwoorden die daaruit voortkomen geïnterpreteerd mogen worden. Zoals bijvoorbeeld het
inventariseren van het onderwijskundig gebruik. Binnen de beperkte tijd heb ik zoveel mogelijk
mensen gesproken en zoveel mogelijk gelezen. Maar er duiken altijd weer nieuwe dingen op over het
gebruik van het landgoed. Binnen het tijdsbestek was het ook onmogelijk om iedereen te
ondervragen. Eigenlijk zou het systematisch bijgehouden moeten worden om een precieze uitspraak
te doen. Daarbij komt ook nog dat de onderwijsmodules om de zoveel jaar veranderen om aan te
sluiten op het werkveld. Gelukkig blijven de opdrachten redelijk stabiel, maar er zijn altijd nieuwe
onderdelen. LWM krijgt bijvoorbeeld nieuwe majors, maar deze zijn nog niet helemaal uitgewerkt en
zijn dus niet te inventariseren. Om bij de kern aan te komen: de elementen tabel lijkt enorm precies
maar moet toch met enige terughoudendheid bekeken en gebruikt worden. Met oogpunt op het
behoud van het landgoed is het een verstandige stap op systematisch bij te houden over de opleiding
hoe het landgoed gebruikt wordt. Daarbij kan dit rapport als hulpmiddel dienen.
Wat betreft de onderwijskundige onderdelen van dit rapport wil ik nog even de disclaimer dat ik nog
geen opleiding in onderwijs heb gevolgd en dat de resultaten waarschijnlijk kloppen maar het toch
verstandig is nog een expert er op los te laten. Vooral voor de verdere implementatie van de
resultaten zal een onderwijskundig ontwerpen ingeschakeld moeten worden. Aangezien mijn kennis
niet verder reikt.
Opvallend is dat naarmate de studenten zelfstandiger moeten leren er minder op het landgoed
gedaan wordt. Terwijl vanuit het oogpunt van CGO het mooi uitkomt als het andersom was. De vraag
is of de latere periodes iets met het landgoed willen doen. Waarschijnlijk verschilt dat enorm per
onderwijseenheid en moet het daarom ook apart worden gezien. De minor mens en natuur gebruikt
bijvoorbeeld het landgoed wel intensief en voor ecohydrologie is er ook vele mogelijk. Maar de
minor cultuurhistorie ziet nog geen nut in het landgoed voor de minor.
Het is ook belangrijk dat niet alle lessen op het landgoed worden gegeven. Het uiteindelijke doel is
goed onderwijs. Als een andere locatie beter is dan zou je die moeten gebruiken. Het is een afweging
tussen kosten (tijd, vervoer, materialen) en opbrengsten (goed onderwijs). Het landgoed bied een
praktische plek die dichtbij is en waar veel mogelijkheden liggen. Ook scheelt een les buiten weer
lokalen binnen.
Organisatorische ingrepen zoal verbetering van SLB en Assessoren zijn misschien nog beter voor
CGO, maar het landgoed bied ook zeker kansen die voor het oprapen liggen. Ook hier is het een
afweging waar tijd in gestopt wordt.
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8. Conclusie

In dit hoofdstuk komt als eerste het antwoord op de centrale vraag. Deze word vervolgens onderbouwd met
de resultaten uit de kernhoofdstukken van dit rapport.

Centrale vraag
"Hoe kan (het fysieke) Landgoed Larenstein optimaal bijdragen aan het competentiegerichte opleiden
binnen Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp?"
Antwoord:
Door de aanwezige landschappelijke diversiteit te benutten en de daaruit resulterende elementen te
koppelen aan onderwijskundig gebruik dat getoetst wordt met kenmerken van competentiegericht
onderwijs. Met een aanbod- en vraaggerichte analyse zijn de mogelijkheden voor het bijdragen van
het landgoed aan het competentiegerichte opleiden overzichtelijk te maken. Er zijn meerdere
strategieën om het CGO te versterken via het landgoed. Daarvan is het verzorgen van zelfstandige
opdrachten buiten het curriculum de meest doelkrachtige methode, vooral in combinatie met het
plaatsen van nieuwe elementen. Ander realistische opties zijn het maken van nieuwe opdrachten
binnen het curriculum en het aanscherpen van de leerfasen. Deze dienen bij voorkeur uitgevoerd te
worden in onderwijsmodules die daar vraag naar hebben. Door de strategieën te verwerken tot
concepten zijn er concrete maatregelen mogelijk waarmee het landgoed optimaal kan bijdragen aan
het competentiegerichte opleiden binnen Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Velp.

Onderbouwing uit kernhoofdstukken:

Deze zijn geordend via de subvragen en geven gezamenlijk het antwoord op de centrale vraag die
zonet gegevens is.
Welke landschappelijke elementen zijn er op Landgoed Larenstein?
Door de geologische oorsprong is er een gradiënt van hoogte ontstaan die de basis vormt van de
diversiteit van het landgoed. Het diverse watersysteem is daar een direct gevolg van en zorgt op
zichzelf ook voor meer diversiteit. Door de verschillende menselijke invloeden is het landgoed nog
meer divers geworden, vooral door de onderwijskundig inrichting van nu. Dit heeft geresulteerd in
de 101 huidige elementen die te vinden zijn in bijlage 2 (kolom Landschappelijk element).
Hoe worden de huidige landschappelijke kwaliteiten gebruikt voor het onderwijs?
De landschappelijke elementen worden per opleiding anders ingevuld zoals beschreven in
respectievelijk hoofdstuk 3.1, 3.2, 3.3 evenals door de minoren in 3.4. Zowel kennis als vaardigheden
worden op het landgoed opgedaan. In de propedeuse fase wordt er het meeste gebruik gemaakt en
dat zwakt af in de opvolgende jaren. Van de 101 geïnventariseerde elementen worden er 51 al
gebruikt. Dat beslaat qua oppervlakte meer dan de helft van het landgoed. Het exacte gebruikt staat
per opleiding beschreven in bijlage 2 (kolom onderwijskundig gebruik BNB, T&L, LWM, Minoren en
overige).
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In hoeverre is er op VHL locatie Velp nu al een competentiegerichte leeromgeving?
Hogeschool Van Hall Larenstein heeft op locatie Velp een gemeenschappelijk kader opgesteld dat als
basis dient voor verder onderwijskundig ontwerp binnen de opleidingen, zoals beschreven in
hoofdstuk 4.1. Daarbij gelden de zeven uitgangspunten en het basismodel + omschrijving van
competentie denken als leidraad zoals beschreven in hetzelfde hoofdstuk. Vanuit dat kader zijn de
opleidingen vrij te concretiseren zoals in hoofdstuk 4.2 staat beschreven. De competenties zijn
ontleent aan de beroepspraktijk met behulp van WVAC's en worden in drie fasen beschreven in het
OOR met de concrete handelingen, resultaten, criteria, context/rol en de toetsing. Het leren van de
student staat centraal door de begeleiding van een SLB-er en het bijhouden van een (digitaal)
portfolio.
Wat zijn de kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving?
De kenmerken van een competentiegerichte leeromgeving hier, beperkt tot uitvoerbaarheid op een
landgoed, zijn zoals beschreven in hoofdstuk 5.1 het verwerving van kennis, vaardigheden en
houding binnen een relevante beroepscontext waarbij de zelfsturing voor de studenten steeds groter
wordt en vanuit de leerstijl van de student nagedacht wordt over de opdrachten. Dit is toepasbaar te
maken op het landgoed door de kenmerken te onderscheiden zoals beschreven in hoofdstuk 5.2. Dit
zijn 'A | directe bijdrage aan competenties binnen het curriculum', 'B | kennisverwerving buiten het
curriculum', 'C | vaardigheden in beroepscontext buiten het curriculum' en 'D |aanvullende leerstijl '.
Hiermee kan het landgoed getoetst worden op bijdrage aan het competentiegerichte opleiden.
Welke kenmerken/ onderdelen van competentie onderwijs worden benut op het landgoed?
Het landgoed draagt op dit moment op verschillende manieren bij aan het competentiegerichte
opleiden binnen VHL zoals beschreven in hoofdstuk 6.1. Allereerst zijn er per opleiding competenties
die gedeeltelijk behaald worden op het landgoed zoals bij de competenties 'praktisch onderzoek
doen' en 'toepassen en adviseren beplanting'. Buiten het vaste curriculum om wordt nog geen
gebruikt gemaakt van het landgoed. Het landgoed voorziet ook in studentgericht onderwijzen
doordat het de leerfases 'concreet ervaren' en 'actief experimenteren' bevorderd. Op het landgoed
zijn een aantal elementen te onderscheiden die in het bijzonder van belang voor het onderwijs zijn.
Dit zijn de tuinen, de bodemtypen en het watersysteem. Ook de studievraag komt voornamelijk uit
op deze elementen. Als laatste zijn er nog drie belangrijke invloeden van het landgoed te melden.
Het landgoed bied de mogelijkheid tot integratie van kennis, het opdoen van kennis vanuit
verschillende vlakken en de mogelijkheid tot recontextualisering. Hoe de kenmerken per
landschappelijk element precies benut worden staat beschreven in bijlage 4.
Waar liggen kansen voor competentiegericht onderwijs op het landgoed?
Er zijn meerdere strategieën om de bijdrage van het landgoed voor het versterken van het
competentiegerichte onderwijs te verbeteren zoals in hoofdstuk 6.3 staat beschreven. Daarvan is het
verzorgen van zelfstandige opdrachten buiten het curriculum de meest doelkrachtige methode,
vooral in combinatie met het plaatsen van nieuwe elementen. Ander realistische opties zijn het
maken van nieuwe opdrachten binnen het curriculum en het aanscherpen van de leerfasen. Deze
dienen bij voorkeur uitgevoerd te worden in onderwijsmodules die daar vraag naar hebben. Van alle
mogelijkheden zijn voorbeelden beschreven die gebruikt worden om concepten mee te vormen. Hoe
de individuele elementen bij kunnen dragen aan CGO is te zien in bijlage 4 (kolom potentiële
kenmerken en de toelichting daarop). Voorbeelden van specifieke elementen voor de verschillende
strategieën staan beschreven in hoofdstuk 6.3 met verwijzingen naar 6.1 en 6.2. Door deze
elementen te clusteren zijn concepten voor uitvoering te vormen.
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9. Aanbevelingen & Implementatie

Het rapport biedt de nodige hoeveelheid informatie. Maar om het doel niet uit zich te verliezen zijn hier nog
de laatste aanbevelingen voor verdere toepassing van de kennis uit dit onderzoek en hoe dit te gebruiken in
de praktijk. Daarbij een paar mogelijke concepten.

Aanbevelingen
De aanbevelingen bestaan uit een set van twee concepten die gebaseerd zijn op de verschillende
strategieën.
Concept 1 | ZeFO's (Zelfstandige Facultatieve Opdrachten)
Deze zie ik als de grootste bijdrage en is ook al uitgebreid besproken. Maar nog niet de specifieke
elementen. In dit concept verzamel ik mogelijke opdrachten en bespreek hoe dit concept uit te
voeren.
Concept 2 | Mens, natuur en landgoed
Deze minor gebruikt het landgoed veel en heeft ook allemaal ideeën over hoe het landgoed te
gebruiken. Vanuit de analyse uit dit rapport is daar een mooie aanvulling aan te geven. Dit is concept
2 | Mens, natuur en landgoed geworden. Dit concept speelt in op strategie 'nieuwe opdrachten
binnen het bestaande curriculum'.
Vanuit de strategie van zelfstandige opdrachten verzorgen zou het beste scenario zijn als er in het
curriculum tijd komt voor vrije ruimte zoals ook bij de T&L majors het geval is. Dan is de basis voor
zelfstandige opdrachten gelegd. Natuurlijk moet de opbrengst voor onderwijs vanuit de nieuwe
situatie wel hoger zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er vanuit VHL een goede standaard komt voor
dat soort opdrachten en dat deze een relevante beroepscontext hebben. Voor de studenten moet
het duidelijk zijn welke competenties ze kunnen behalen en hoe dit bijdraagt aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Al moet de promotie van de opdrachten niet direct alle competenties
De tabellen en kaarten van dit onderzoek stel ik ter beschikbaar voor iedereen die wil bijdragen aan
het landgoed. Zo kan de inventarisatie bijvoorbeeld af en toe vernieuwd worden om de huidige stand
van zaken te bekijken of om op een later tijdstip bezig te gaan met het versterken van CGO met het
landgoed. De bestanden kunnen opgestuurd worden. Ander kunnen dan ook concepten maken met
de gegevens van dit verslag.
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Interviews
Vragenlijst
Voor de interviews is er gebruik gemaakt van de diepte interview strategie. Waarbij een aantal
vragen als basis dienen waaruit verder gevraagd wordt. Dit heeft als voordeel dat er doorgevraagd
kan worden naar achterliggende gedachten en ideeën. Hierdoor komt gedetailleerde informatie vrij.
Het interview kan ook overal plaatsvinden, waardoor de geïnterviewde zich meer op zijn gemakt
voelt en eerlijker antwoord. Het nadeel is dat de interviewer onbewust de geïnterviewde
beïnvloeden. De beginvragen zijn als volgt:
1. Maakt jouw major gebruik van het landgoed, zo ja op welke manieren?
2. Welke locaties op het landgoed worden daarvoor gebruikt, wat is er voor nodig en zou het ook
ergens anders kunnen?
3. Waar liggen nog kansen voor onderwijs of specifiek voor de major op het landgoed? Wat zou je
nog willen zien?
De volgende mensen zijn geïnterviewd:
• Bongers, G. (2011, Juli 12). Onderwijskundig gebruik landgoed voor major Natuur en
Landschapstechniek en minor ecohydrologie.
• Bot, A. (2011, Juli 15). Onderwijskundig gebruik landgoed major & minor Grond-, weg-, en
waterbouw.
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cultuurlandschap.
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Buitenruimte.
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opleiden voor Tuin- en Landschapsinrichting .
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• Vos, F. (2011, Juli). Onderwijskundig gebruik landgoed voor minor Ruimtelijke
informatietechnologie.
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• Raggers, J. (2011, Mei). Onderwijskundig gebruik landgoed voor major International
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Bijlagen
De bijlagen staan in het aparte bijlagen document/ binder.

De inhoud:
1. Landgoed Larenstein 'Algemeen'
2. Landgoed Larenstein 'Landschappelijke Elementen'
3. Landgoed Larenstein 'Waterstromingskaart'
4. Elementen tabel
5. Onderwijseenheid tabel
6. Mindmap brainstorm potentieel onderwijskundig gebruik
7. Voorbeelden van Zelfstandige Facultatieve Opdrachten (ZeFO's)
8. Concept 1 | Zelfstandige Facultatieve Opdrachten (ZeFO's)
9. Concept 2 | Mens, natuur en landgoed
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