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Samenwerking in de
groene kolom is uniek

Samen kennis maken
Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven
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Groen en grijs dichter bij elkaar
in de Amazing countryside

Amazing countryside,
plaats voor dialoog
Aanleiding
Steeds minder mensen zijn betrokken bij de primaire productie. Daarbij heeft
maatschappelijke discussie over bijvoorbeeld dierenwelzijn een negatieve invloed
op het imago van de sector. Drie aoc’s en de ZLTO zijn daarom op zoek gegaan
naar manieren om burgers en boeren weer dichter tot elkaar te brengen. Uit
onderzoek bleek dat de maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs hiervoor een geschikt instrument was.

Doel
Jongeren uit ‘grijze’ vo-opleidingen op boerenbedrijven van gedachten laten
wisselen met mbo-studenten en ondernemers uit de groene sector over agrarisch
ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aanpak
Vanaf het begin is de groene onderneming - de ‘amazing countryside’ - de plek
waar de uitwisseling plaatsvindt. Daarbij treedt het aoc op als organisator om jonge
burgers en jonge ondernemers in opleiding bij elkaar te brengen. De jonge groene
ondernemers presenteren hun groene omgeving aan de burger, de vo-leerling.
Leerlingen krijgen door de kennismaking meer affiniteit met de groene sector.
Ondernemers horen wat burgers van hun bedrijf vinden en kunnen hun kwaliteiten
als gastheer laten zien.
Voor de uitvoering is gekozen om regionaal te werken in allianties van een groene
mbo-school, een vo-school en de ZLTO. Amazing Countryside startte in 2009
met drie groene onderwijsinstellingen: Prinsentuin College in Breda, Edudelta
Onderwijsgroep in Goes en Helicon Opleidingen in Nijmegen.
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Groen en grijs dichter bij elkaar in de Amazing countryside

Amazing countryside, plaats voor dialoog

Aan het woord
Jan van den Broek, vestigingsdirecteur

“Een mooie manier
om werelden bij elkaar
te brengen”

Aan het woord

Aan het woord

Dimph Rubbens, adviseur

Eric van Stalle, docent ‘grijze’ vmboschool

“Er ontstaat een dialoog
in plaats van een
discussie”
“De kracht van dit project is dat je
leerlingen in authentieke situaties
neerzet, waarin ze echte ervaringen
opdoen met andere groepen in onze
maatschappij. Daarmee ontwikkelen
ze competenties en leren ze breder
kijken”, zegt APS-adviseur Dimph
Rubbens, die samen met Roelof de
Jong van KPC Groep veel activiteiten
voor het project heeft georganiseerd.
Een van de doelen was het imago
van de groene sector te verbeteren.
Rubbens: “Het is de ervaring van
de scholen dat de vo-leerlingen die
hieraan meedoen, nu veel positiever
over de groene sector denken. Er is
een dialoog ontstaan in plaats van
een discussie over gechargeerde
beelden. Lastige kwesties rondom
dierenwelzijn komen in een ander
daglicht te staan voor de leerlingen.
Die snappen dat een boer ook geld
moet verdienen. Op hun beurt leren
ondernemers en mbo-leerlingen
erover te praten zonder zich
aangevallen te voelen.”
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“Competenties als
gastheerschap worden
steeds belangrijker”
“In plaats van pr-activiteiten is dit
gewoon een mooie manier van
verschillende groepen bij elkaar
brengen”, zegt projectleider en
vestigingsdirecteur van Prinsentuin
Jan van den Broek over Amazing
countryside.
“We geloven hierin omdat
we merken dat het heel veel
competenties verder ontwikkelt bij
onze studenten. Wij willen ze niet
alleen vakkennis aanleren maar ook
bijbrengen wat er in de rest van de
wereld gebeurt.”
Naast het ontwikkelen van
competenties en een zeker
idealisme, ligt er wel degelijk een
zakelijk motief voor Van den Broek.
“Veel aoc’s zijn voornamelijk witte
scholen die kampen met een
dalende instroom. Als je kijkt naar
het tekort op de arbeidsmarkt en
de pensioengolf, dan moeten we
vanuit onze sector proberen meer
allochtone jongeren te bereiken.”

“Het project heeft voor ons als doel
dat de leerlingen van de afdeling
horeca zien wat het voortraject is
geweest van producten waar zij
mee werken, bijvoorbeeld een stuk
vlees.” Eric van Stalle is docent bij
de horeca-opleiding van mavo/
vmbo Tessenderlandt in Breda,
die samenwerkt met Prinsentuin
College. “We draaien het project
nu twee jaar. De mbo-studenten
zorgen voor excursies naar diverse
boerenbedrijven. Op hun beurt
worden zij bij Tessenderlandt
uitgenodigd voor een gezamenlijke
maaltijd. Na elk jaar evalueren
we het en komen we weer tot
verbeteringen. Het bevalt ons
prima. Vrijwel alle leerlingen en
studenten zijn enthousiast. Bij ons
krijgen de veehouderijstudenten ook
een workshop gastheerschap. Die
competenties worden immers steeds
belangrijker.”

Aan het woord
Gera van Happen, brancheorganisatie

“Na drie dagen ontstaat vanzelf een ontspannen sfeer”
“Maatschappelijke stages waren een nieuw fenomeen voor de individuele
agrarische bedrijven”, zegt Gera van Happen, adviseur bij ZLTO. “Met de drie
partijen in het project (Edudelta Goes, Prinsentuin Breda en Helicon Nijmegen)
hebben we gekeken naar de bedrijven die het best bij iedere locatie pasten.”
Er waren genoeg enthousiaste ondernemers die de dialoog met de grijze sector
wilden aangaan. “In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is
het belangrijk voor een ondernemer om van
burgers te horen wat zij van het bedrijf
vinden.” Volgens Van Happen levert
dit heel veel positieve reacties op:
“Sommige agrarische bedrijven
vonden het best spannend
om zich open te stellen voor
jongeren met weinig of geen
affiniteit met de agrarische
sector. Achteraf kan
geconcludeerd worden
dat het voor herhaling
vatbaar is. Doordat
de leerlingen zoals
bijvoorbeeld in Nijmegen
drie dagen op de boerderij
zijn, ontstaat vanzelf een
ontspannen sfeer
waardoor een
echte dialoog
kan ontstaan.”

Amazing
Countryside
Amazing countryside is een project
van het programma Groene kennis
voor burgers van de Groene Kennis
Coöperatie en werd mede mogelijk
gemaakt door financiering van het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselvoorziening (nu Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie).
Deelnemende onderwijsinstellingen
Prinsentuin College, Edudelta College,
Helicon Opleidingen
Overige partners
ZLTO, APS, KPC Groep
Subsidie
Regeling Kennisverspreiding en
innovatie groen onderwijs (Kigo) 2009
Projectperiode
2009-2011
Contact
Jan van den Broek, Prinsentuin College
T (076) 572 39 52
E j.vandenbroek@rocwb.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > Projecten
> Groene Kennis voor Burgers >
Amazing countryside, plaats voor
dialoog
Publicaties
‘Stagiaires snuffelen in varkensstal’ in
Nieuwe Oogst, december 2010
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