Bijlage 7
Voorbeelden van zelfstandige facultatieve opdrachten (ZeFO's)
Element
Huidige elementen
Heemtuin: 2,7,8,9,10,
13,14,18,20
+hooilandjes
Water elementen
Broedhoop
Auditorium
Bijenstal
Cultuurtuinen

Activiteit

Beroepsprofiel/ context/ rol

Standplaats relaties, geavanceerde opname technieken,
ecologische onderzoek

Ecologisch medewerker/onderzoeker bij een beheerinstantie of ecologisch onderzoeks- of adviesbureau
Ecologisch medewerker/onderzoeker bij een beheerinstantie of ecologisch onderzoeks- of adviesbureau
Ecologisch medewerker/onderzoeker bij een beheerinstantie of ecologisch onderzoeks- of adviesbureau
Jonge onderneming dat zich specialiseert in het verzorgen van gezondheidsdiensten in het groen en milieueducatie
Adviesbureau red de Hommel
Ontwerper in een projectteam voor een opdrachtgever met een complex vraagstuk in de openbare inrichting

Mossenhoek

Macrofauna, waterkwaliteit, water ecosysteem, kringloop
Reptielen onderzoek, rottingsprocessen, kringloop
Mens en natuur, bezoek van bejaarden, milieu educatie
Onderzoek naar bijen en bestuiving
Plantenkennis, boomverzorging, mengvormen, technisch
tekenen
Mossenkennis, determinatie

Dakbeplanting

Onderzoek naar sedum soorten op daken

Fruitbomen
Cultuurhistorische
elementen
Afvalhopen
Losse bomen

Boomverzorging, kruising soorten
Reconstructie,

Parkeerplaats
Peilbuizen
Landgoed als geheel
Nieuwe elementen
Experiment rottende
staken
Houten toepassingen
Moestuinen
Guerilla gardening op
entree plein Larenstein
Insectenhotel
Loopkever vallen

Rottingsprocessen
Boomverzorging, klimtechnieken,
Beplantingsmogelijkheden, afkoppeling water, GWW
toepassingen, LWM toepassingen, Wegprofiel
Meetnet
Integrale projecten zoals Larenstein onder de loep en de
combimajor

Redactie van de veldgids mossen wil nog ontbrekende soorten toevoegen aan het boek waarvoor nauwkeurige omschrijvingen van de
morfologie nodig zijn. Als freelance ecoloog en mossenfanaat ga je aan de slag met het zorgvuldig natekenen van mossen en determinatie.
Alterra zoekt vrijwilligers voor het voortzetten voor het dakbeplantingsonderzoek door tegenvallende subsidie gelden door het huidige
kabinet.
Fruitboomrassen catalogus zoekt expertise op gebied van fruitbomen voor de hervatting van een stamboom project.
Gelders landschap wil in het kader van Nieuw Gelders Arcadie een nauwkeurige omschrijving van de cultuurhistorische elementen op
Landgoed Larenstein, inclusief technische tekeningen en waarde bepaling volgens hun methodes.
Ecologisch advies bureau zoekt iemand voor onderzoek naar voorkomen van insecten op afvalhopen.
Boomverzorgingsbedrijf Quercus zoekt communicatief vaardige groene mensen om een klimcursus op te zetten en een vaardigheidstraining
te geven.
Gemeente Rheden wil samen met VHL de oude zichtlijn herstellen vanaf de ingang van Larenstein naar Velp. Daarbij wordt ook een nieuwe
inrichting van de parkeerplaats en de eventuele educatie mogelijkheden zoals een zichtbaar open wegprofiel meegenomen.
Minor Ecohydrologie zoekt invulling voor curriculum naar aanleiding van nieuwe meetnet mogelijkheden. Combi tussen LWM en onderwijs.
Vraagstuk vanuit VHL, zoals het beoordelen van de haalbaarheid van het masterplan. Of hoe het landgoed op te zetten als het groenblauwe
kenniscentrum.

Onderzoek naar rottingsproces op verschillende houtsoorten
Markt/ presentatie mogelijke toepassingen hout
Oefenen dagbesteding verzorgen voor mensen
Ludieke actie om op positieve manier aandacht voor groen
in de stad te krijgen
Onderzoek naar sterfte overwinterende vlinders
Inventarisatie naar voorkomen lokale loopkevers

Trader in a middle or large-scale international company selling and presenting new applications and tools made from different kinds of
wood.
Organisator natuur en gezondheid programma
Idealistische organisatie wil projecten met groen in de stad doen. Ze willen een plan voor dit communicatievraagstuk gekoppeld met het
uitvoeren van de actie.
Vanuit vlinderstichting een vraagstuk waarbij een goede onderzoeksopzet nodig is gecombineerd met de juiste methode en uitvoering.
Particuliere opdracht die binnen is gekomen bij een net startend ambitieus ecologisch advies bureau.

Bijlage 8
Concept 1 | Zelfstandige Facultatieve Opdrachten (ZeFO)

Wat
ZeFO's zijn competentiegerichte opdrachten die studenten zelfstandig naast hun reguliere lessen kunnen
uitvoeren om zo competenties (kennis, houding en vaardigheden) op te doen in een beroepsrichting die zij nog
te weinig krijgen aangeboden in het vaste curriculum. Deze opdrachten worden door docenten en andere
studenten gemaakt en beschikbaar gesteld op vaste locaties. De student kan zelf bepalen of en wanneer de
opdracht aan te nemen. De opdrachten richten zich op studenten die beter voorbereid willen zijn op een
specifieke beroepsrichting of intrinsiek gemotiveerd zijn om meer te leren over een bepaald onderwerp.
Waarom
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 op te doen. VHL kan niet elke student apart gespecialiseerde
lessen aanbieden. CGO is daarentegen wel vanuit de startkennis en motivatie van de studenten opgezet en sluit
aan op hun wensen zolang het relevant is voor het beroepsprofiel. 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
ook een perfecte gelegenheid om opleidingoverschrijdend te werk te gaan. 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. De opdrachten spelen in op de intrinsieke motivatie van studenten. CGO is gericht op
intrinsiek gemotiveerde studenten en als deze opdrachten daar aan bijdragen is dat mooi meegenomen. Ook
kunnen studenten ervoor kiezen een opdracht te doen die bijdraagt aan een bepaalde leerstijl (# hfst) die ze nog
niet volledig beheersen om zo meer leerrendement te behalen in hun verdere studieloopbaan.
Samengevat leveren ZeFO's voor de studenten een bijdrage aan de zelfstandigheid, kennis, houding,
vaardigheden, intrinsieke motivatie, leerstijlen en voorbereiding op beroepssituatie.
Specifiek
In bijlage 7 is een lijst van mogelijk elementen voor ZeFO's opgenomen. Hierbij is de activiteit en context/rol
opgenomen. Een voorbeeld opdracht: Het gaat slecht met bijen en hommels in Nederland en dat heeft invloed
op de bestuiving. Stichting Red de Hommel (fictief, hopelijk) 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 zij dan opdoet zijn bijvoorbeeld Praktisch onderzoek doen,
Schriftelijk rapporteren, etc.
Vanuit de opleidingen 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.
Vanuit de opleidingen is het de taak om een zo realistisch mogelijke context te verzinnen voor de opdrachten,
misschien zelf in samenwerking met de WVAC's.
De competenties die benut worden
- Zichzelf ontwikkelen, communiceren en sociaal functioneren (BNB + LWM)
- Praktisch (gebieds) onderzoek doen (BNB + LWM)
- Dublin descriptoren (T&L)
Toepassing/ uitvoering: De vraag is wie een start durft te maken met de opdrachten.

Bijlage 9
Concept 2 | Mens, natuur & landgoed

Wat
De minor Mens & Natuur gebruikt het landgoed op meerdere manieren en heeft ook nieuwe ideeën over hoe
het landgoed nog meer te gebruiken. Vanuit de analyse uit is daar een verdere uitwerking aan te geven. Alle
ideeën, mogelijkheden en uitvoeringsopties zijn samengevoegd tot het concept: Mens, natuur & Landgoed.
Waarom
Dit concept is gebaseerd op strategie 2a van het rapport, namelijk: Nieuwe opdrachten op zowel gebruikte als
niet gebruikte elementen, binnen curriculum. De ideeën houden ondermeer in dat er een proefbedrijfje gestart
wordt op Larenstein. Als wij mensen hier op het landgoed uitnodigen is dat goede reclame.
Specifiek
De activiteiten:
Het is de bedoeling dat er een klein proefbedrijfje opgestart wordt op het gebied van mens en natuur. De
doelgroep zijn kinderen, bejaarden en groene contacten. De studenten van de minor leren met het bedrijfje de
praktische ervaringen van natuureducatie, de gezonde werking van natuur op de mens, het organiseren van
natuurbelevingsexcursies, het bieden van topervaring in de natuur voor kinderen.
Waarom juist op het landgoed? Op het landgoed is grote variatie van open en dichte structuren. Van nette
tuinen tot diverse natuur. Voor kinderen kunnen op het ruïnegrasland (element 48) en in het kapelbos (element
22) natuurbelevenis spellen doen met opdracht zoals het zoeken van voorwerpen met bepaalde eigenschappen
zoals hard/zacht/koud/glibberig/levend/dood. Of proberen met spullen uit de natuur een zo lang mogelijk reeks
van voorwerpen te maken zonder dat je dezelfde voorwerpen gebruikt. Ook kan er serieuzer worden ingegaan
op natuureducatie door bijvoorbeeld macrofauna te determineren in de waterpartijen of een natuurles te volgen
op het auditorium (element 34). Of een cursus guerrilla gardening voor volwassenen. Ook alzheimer
wandelingen kunnen goed in de bospartijen. De wandeling kan namelijk niet te lang zijn. Ook de binnentuin zou
ingericht kunnen worden om in te spelen op zintuigen of eetbaarheid van de natuur.
Vanuit de minor mens en natuur zijn weer aparte competenties bepaald. Zichzelf ontwikkelen, kennis op het
gebied van mens & natuur en communiceren zijn er aantal die gerealiseerd kunnen worden met deze projecten.
Vooral de natuurbeleving onderdelen van de minor hebben een duidelijke bijdrage aan de leerfase 'concreet
ervaren' maar ook de andere fases komen aanbod waardoor er een hoog leerrendement is.
Toepassing/ uitvoering
Het idee van deze activiteiten komt van Roos van Doorn. Zij is de coordinator van de minor en zal naar alle
waarschijnlijkheid ook de ideeën uitproberen.

