in beeld

Groen onderwijs
op de Floriade
Het is maar eens in de tien
jaar en de komende maand
is het weer zover. Op 5 april
opent Floriade 2012 haar
poorten in regio Venlo. De
Wereld Tuinbouw Expo
omvat vijf werelden waarin
de bezoekers – naar schatting worden dat er zo’n
2 miljoen – de natuur
steeds op een andere
manier zien, voelen en
beleven. Leerlingen,
studenten en docenten
van groen-onderwijs
instellingen zijn op allerlei
manieren betrokken bij de
Floriade. Bij de voorbereiding en ook gedurende de
maanden dat de expo open
is. Op deze pagina een overzicht van hun activiteiten.
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Evenement georganiseerd op
25 april door de Groene Kennis
Coöperatie voor docenten, teamleiders vestigingsdirecteuren,
stagebegeleiders van groene
onderwijsinstellingen, het
bedrijfsleven, beleidsmakers en
ieder die betrokken is bij de toekomst van de groene sector.
Dit evenement staat in het teken
van verbinding tussen onderwijs
en bedrijfsleven in een voor jongeren aantrekkelijke groene
sector met volop beroeps
perspectief.
Het programma omvat key note
speakers, een battle tussen
onderwijs, bedrijfsleven en jongeren en workshops en creatieve
sessies voor frisse ideeën en een
andere kijk op de praktijk in
onderwijs, bedrijf of organisatie.
Aanmelden: www.gkc.nl.

Voorbereiding Floriade
Leerlingen van Citaverde College
en ook diverse andere aoc’s hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de Floriade door het
verrichten van uitvoerende werkzaamheden in het kader van
praktijklessen en BBL.

Stages
Vmbo-groenleerlingen verzorgen
workshops als maatschappelijke
stage en een beperkt aantal
mbo-groenleerlingen lopen stage
op de Floriade.
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Workshop:
Hoe maak ik een tuin?

Workshops voor
het basisonderwijs
Vmbo- en mbo-leerlingen van
aoc’s verzorgen onder leiding van
hun docenten tijdens de periode
dat de Floriade geopend is dagelijks workshops voor basisschoolleerlingen die op schoolreis naar
de Floriade komen. Het betreft
elf workshops die door de gezamenlijke aoc’s dankzij een financiële bijdrage van de Groene Kennis Coöperatie zijn ontwikkeld:
> Kraak de smaak
> De voedsel(s)maakfabriek
>	Ontdekkingstocht in het
donker
> Kijkje in de kruidentuin
> Garvinea – de Power Flower
> Wat leeft er onder je voeten?
> Eten en gegeten worden
> GPS Speurtocht
> Kunst met bloemen
> Wat maak jij van het bos?
>	Hutten bouwen (cradle to
cradle)
Aoc’s worden uitdrukkelijk uit
genodigd om hun leerlingen/
docenten te laten deelnemen aan
de uitvoering van de workshops.
Informatie bij Sophie van
Kasteren van Citaverde College
(s.vankasteren@citaverde.nl).

Games
De gezamenlijke aoc’s lanceren
op de Floriade twee games waarmee basisschoolleerlingen kennis
kunnen maken met groen onderwijs.
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Hogeschool Van Hall Larenstein
biedt in het paviljoen Choices van
GOA Groen workshops voor jongeren van 6 tot en met 18 jaar
aan. In deze workshops worden
jongeren wegwijs gemaakt in het
vakgebied van hovenier. Ze ontwerpen zelf een tuin en richten
die ook in. De workshops worden
verzorgd door studenten van Van
Hall Larenstein.

Decanendagen
Hogeschool Van Hall Larensteun
organiseert in samenwerking met
Wageningen UR enkele decanendagen om decanen kennis te
laten maken met groen onderwijs.

Workshops Kid’s
University for Cooking
De gezamenlijke aoc’s ontwikkelden workshops voor Kid’s
University for Cooking. Kinderen
kunnen deze workshops volgen in
het Kokkerelli-proeftheater in
het Huis van de Smaak. Leer
lingen en studenten van groene
onderwijsinstellingen zijn
betrokken bij de uitvoering van
deze workshops.

Proef de Nederlandse
tuinbouw
In het Nederland Bloeit Paviljoen
kunnen bezoekers letterlijk en
figuurlijk proeven van de
Nederlandse land- en tuinbouw.
Hogeschool HAS Den Bosch is
naast Friesland Campina, LLTB,
LTO Noord, Nederland Bloeit en
Tinker Imagineers BV initiatiefnemer. In het paviljoen wordt de
hele agosector in beeld gebracht.
Zie ook www.floriade.nl.
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