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Stad en land
In het kigo-project Stad en land, uitgevoerd tussen 2010 en
2012, werkten diverse partijen samen: groen onderwijs
(Groenhorst), voortgezet onderwijs (VO) in en rond Amersfoort,
CNME Landgoed Schothorst uit Amersfoort, IVN, LTO en enkele
agrariërs.
De initiatiefnemers wilden een uitwisseling tot stand brengen
tussen stad en platteland door elkaars belevingswereld te
proeven, voelen, ruiken en ervaren door vraag en aanbod van
groene kennis bij elkaar te brengen. Door leerlingen van groene en niet-groene scholen samen te laten
werken aan een gemeenschappelijk doel, ontstaat wederzijds begrip voor elkaars leefwereld en wordt
op een leuke manier groene kennis overgebracht..

In het project Stad en land hebben een
aantal ‘groene’ en ‘grijze’ scholen samen
met enkele bedrijven de handen
ineengeslagen om de werelden van ‘groen’
en ‘grijs’, platteland en stad, bij elkaar te
brengen.

Publicaties
Brochure: Stad en land
Poster Stad en land
Publicaties van dit project
Stad en land in Bunschoten, film op
YouTube

Aanpak

Betrokken instellingen
Arrangementen
Arrangementen Stad en land
Groene en niet-groene leerlingen
werken samen:
De groene ondernemer
Patatje oorlog

Tijdens het eerste projectjaar hebben groene
studenten (hbo) in vijf verschillende
arrangementen hun kennis en passie
overgebracht op leerlingen van vier scholen
voor voortgezet onderwijs in Eemland:
Groen doen
Groene ondernemer
Bewust in natuur
Vegetatierelaties
Leesbaar landschap
Op grond van de eerste ervaringen zijn in het
tweede jaar andere scholen in de Gelderse
Vallei een aantal nieuwe scholen gestart
met drie nieuwe arrangementen. Naast hbostudenten, droegen ook vmbo- en mboleerlingen hun groene kennis over:
Patatje oorlog
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Groen onderwijs:
Groenhorst Barneveld, Ede, Nijkerk
vmbo + mbo
CAH Vilentum Almere, Barneveld hbo
Stoas Vilentum hbo
Voortgezet Onderwijs:
De Lasenberg Soest vso

Groene leerlingen verzorgen
activiteiten voor niet-groene
leerlingen
Vegetatierelaties
Leesbaar landschap
Bewust in de natuur
Groen doen
Koeien en machines (Koema)
Jouw houding en het gedrag van
paarden
Melk en melken

Oostwende College Bunschoten vmbo
Vathorst College Amersfoort
vmbo/havo/vwo

Contact

Guido de Brès Amersfoort
havo/vwo/gymnasium

Reageren op dit dossier?

Het Streek Ede vmbo/havo/vwo

Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl

Overige partijen:
CNME.Schothorst, Amersfoort
Plattelandsbedrijf Eemlandhoeve,

Voor meer informatie over het Kigo-project
'Stad en land' kunt u contact opnemen met:
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Plattelandseducatie
Koeien en machines (Koema)
Als resultaat zijn negen arrangementen
beschikbaar. Elk arrangement bestaat uit een
‘omgevingswijzer’, een leidraad voor
docenten en leerlingen met een draaiboek en
tips om een dergelijk arrangement uit te

Bunschoten
Educatieve melkveehouderij Veldhoef,
Putten
Boerderij Het Paradijs, Barneveld
Kinderboerderij De Oude Hofstede, Ede
Ontwikkelcentrum, Ede

Rob Merkelijn
tel. 088 0206100
Dit project is uitgevoerd binnen het GKCprogamma Groene Kennis voor Burgers
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

voeren.
Laatst bewerkt op 23 juli 2013

Arrangementen

Groen voor niet-groen

Het eindresultaat van het project ‘Stad en
land’ bestaat uit een negen doearrangementen. In drie arrangementen
werken leerlingen van groene en niet-groene
scholen samen. In zes arrangementen
verzorgen leerlingen van groene scholen
activiteiten voor niet-groene leerlingen.

Groene leerlingen verzorgen activiteiten voor
niet-groene leerlingen

Elk arrangement bevat:
Omgevingswijzers met een opdracht
voor respectievelijk groene en nietgroene leerlingen;
Docenteninformatie voor zowel groene
als niet-groene scholen;
Draaiboek (optioneel) met de volledige
uitwerking van een regiospecifieke
opdracht;
Ondersteuningsmateriaal (optioneel)

Toegepaste biologie
Bewust in Natuur
In dit arrangement leer je wat er leeft
in de bodem, in bomen, in sloten, in de
lucht en in de weide. Je organiseert
en/of doet mee aan een fietstocht en
leert bepalen met welke planten en
dieren je te maken hebt.
Vegetatierelaties
In dit arrangement leer je hoe je
veldwerk doet. Je onderzoekt een
bepaald gebied dat je opdeelt in drie
deelgebieden en doet onderzoek naar
de planten die er groeien en naar de
gesteldheid van de bodem.

met extra achtergrondinformatie voor
docenten en/of leerlingen plus

Leesbaar Landschap

eventuele bijlagen.

verschillende manieren naar je
omgeving kunt kijken. Je leert over de
vier brillenmethode, past deze toe
tijdens een fietstocht en geeft aan

In dit arrangement leer je hoe je op

welke plek je het mooist en welke je
het lelijkst vindt.
Plant
Groen Doen
Bekijk de film op YouTube
Groene en niet-groene leerlingen
werken samen:
Groene Ondernemer
In dit arrangement leer je hoe je geld
kunt verdienen met zelf verbouwde

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/stadteland.aspx[1-4-2015 15:29:29]

In dit arrangement leer je hoe je moet
omgaan met planten en dieren. Je
bezoekt een groenbedrijf waar je een
praktijkles organiseert en/of volgt. Je
leert of draagt over wat er komt kijken
bij het omgaan met dieren, het
verbouwen van gewassen en/of het
beheren van de natuur
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groente. Je gaat groente zaaien,

Dier

planten, oogsten en verwerken. Ook ga
je de groente verkopen op de markt

Melk en melken

Patatje oorlog
Met dit arrangement leer je hoe een

In dit arrangement leer je hoe het er
in een melkveehouderij aan toe gaat.

patatje oorlog gemaakt wordt. Je gaat
zelf de ingrediënten poten, planten en
oogsten. Uiteindelijk ga je zelf het

Je organiseert en/of volgt een
praktijkles, leert hoe je koeien moet
melken en aan welke eisen de melk

gerecht bereiden. Je doet dit samen
met leerlingen van een groene dan wel
niet-groene school.

moet voldoen.
Paard
In dit arrangement leer je hoe paarden
zich gedragen. Je leert dat paarden
reageren op jouw houding en dat
paarden die houding spiegelen. Je leert
waar je op moet letten om paarden
beter te 'lezen'.
Koema (Koeien en machines)
In dit arrangement leer je hoe vee
gekeurd wordt. Je organiseert een
fokveedag van begin tot eind en gaat
ook zelf koeien en kalveren keuren
en/of leert anderen hoe ze dit moeten
doen.
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