Energizing Natuurparticipatie II
Roos van Doorn (Van Hall Larenstein) en Bas Wrekenhorst (Helicon Apeldoorn )
“Liever een communicatieve leerling met twee linkerhanden,
dan een snelle en handige jongen die geen gevoel heeft voor
sociale kanten van een klus.”
Dat zeggen de mensen uit het werkveld, de toekomstige
werkgevers van de leerlingen in Apeldoorn. De roep om
communicatief sterke leerlingen sluit goed aan bij het doel
van het KIGO programma om beheerders meer te laten
communiceren met burgers over natuur. Leerlingen van
Helicon Apeldoorn gooien hun communicatieve
vaardigheden om contact te maken in de strijd.

Is “energizen” nodig?

In het afgelopen jaar zijn communicatielessen in het curriculum opgenomen. De
leerlingen leren basisvaardigheden, zoals omgaan met interne en externe ruis.
Ze passen dit toe in echte projecten in de maatschappij en reflecteren daarna over
hun communicatie. Een aantal Heliconleerlingen heeft op Van Hall Larenstein les
gehad over energizers die in te zetten zijn bij rondleidingen in de natuur.

Natuur is van iedereen. Maar burgers
en natuurbeheerders praten niet vanzelf
dezelfde taal. Wie burgers én beheerders verrast, komt in een participatief
natuurbeheer veel verder. Het levert
positieve energie op, om met elkaar en
met de natuur aan de slag te gaan.
De uitdaging: Bijeenkomsten organiseren waarbij mensen energieker de
deur uit gaan, dan dat ze binnenkomen.

De projecten:
• Samenwerken: met onbekende vrijwilligers werken op de Natuurwerkdag.
• Leskist: leerlingen geven les op het basisonderwijs met leskisten van het
Natuurhuis.
• Voorlichting: rondleiding aan burgers over opleiding tijdens de 50jarig
bestaan van Helicon MBO Apeldoorn.
• Interviewen: bedrijven interviewen en laten inzien dat de groene sector een
hele duurzame is.
• De wandeling: leerlingen wandelen met ouderen door de natuur.
• Buitenschoolse opdracht: leerlingen kiezen een opdracht buiten schooltijd,
hun eigen interesse wordt een studieresultaat.

Dit is niet alleen in de lessen, maar ook
op allerlei werkoverleggen toepasbaar.
We experimenteerden hiermee bij de
workshop en tentoonstellingsruimte over
deze KIGO. Die kregen de vorm van
een “Natuurkroeg” met verrassende
hapjes en drankjes om de tongen los te
maken.

Meer informatie
Email: roos.vandoorn@wur.nl of
b.wrekenhorst@helicon.nl
Een project van Groene Kennis voor en
door Burgers
www.gkvb.nl

