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Kinderen gaan voor Groen, Natuurlijk
Met het kigo-project Kinderen gaan voor Groen, natuurlijk,
uitgevoerd tussen 2009 en 2011, wil AOC De Groene Welle
bijdragen aan duurzaamheid, verbondenheid van jongeren met
voedsel en groen, respect voor natuur en milieu, gezond
bewegen en bewustwording van het belang van een gezonde
voeding.
Het aoc doet dit door activiteiten te ontwikkelen, waarbij
kinderen uit het basisonderwijs en cliënten van zorginstellingen de mogelijkheid krijgen kennis te
maken met dieren en dierenwelzijn, met zelf kweken van bloemen en groenten en het volgen van
proef- en smaaklessen volgens ervaringsgericht leren. Mbo-leerlingen van AOC de Groene Welle in
Hardenberg brengen hun kennis over in samenwerking boeren en tuinders en liefhebbers
(volkstuinders) uit de regio.

Met dit project wil AOC De Groene Welle, in
samenwerking met NME-organisaties in
Hardenberg groene educatie ontwikkelen en
in stand houden.
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Resultaten project 'Kinderen gaan
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Wereld is meer dan boerderij
Artikel Stentor, 20 mei 2011
Hé , die melk is warm
Artikel Vakblad Groen Onderwijs, juni
2011
Projectresultaten

Gemeente Hardenberg
Mbo-leerlingen ontwikkelen

NME organisaties:

educatieprogramma's over:
Natuuractiviteitencentrum”De Koppel”
Boerderijeducatie
Houden van dieren
Tuinieren op de vierkante meter
Proef en smaaklessen
Kinderen van basisscholen uit Hardenberg
krijgen de gelegenheid op locatie deel te
nemen aan de educatieprogramma’s over
dieren en dierenwelzijn en aan proef- en
smaaklessen .
Daarnaast kunnen cliënten van
zorginstellingen meedoen met deze
educatieprogramma’s, zoals het kweken van
bloemen en groenten op een tuincomplex en
met de proef- en smaaklessen.

te Hardenberg.
Natuuractiviteitencentrum De Koppel
streeft naar behoud en waar mogelijk
bevordering van flora en fauna in de
gemeente Hardenberg
IVN afdeling Hardenberg.
IVN draagt bij aan een duurzame
samenleving door mensen te betrekken
bij natuur, milieu, landschap en
leefomgeving.
Stichting Dianthus,
een samenwerkingsverband van
agrarische bedrijven en partijen op het
gebied van natuur/landschap en
toerisme/recreatie
Kinderboerderij Cantecleer
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Arrangementen
Arrangement Kinderen gaan voor
groen, Natuurlijk

Informatie
Projectinformatie Kinderen gaan voor
groen, Natuurlijk

Contact <
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het Kigo-project
'Kinderen gaan voor groen, Natuurlijk ' kunt

Kinderen gaan voor Groen, Natuurlijk | Groen Kennisnet
De visie van deze stichting is: door
middel van het educatief programma
en de boerderij de doelgroepen (onder
andere basisschoolleerlingen) kennis te
laten maken met landbouwhuisdieren,
het leven op de boerderij en het
doormaken van het ritme van de
seizoenen.

u contact opnemen met:
Peter Nugter
Dit project is uitgevoerd binnen het GKCprogamma Groene Kennis voor Burgers
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

Laatst bewerkt op 23 juli 2013

Boerderijeducatie

Houden van dieren

Kinderen hebben soms geen idee wat er bij
een melkveebedrijf gebeurt: “Hé, die melk is
warm,’ zegt een leerling van de Dr. Albertus
Risaeusschool, als hij op vrijdag 20 mei met
zijn klas het melkveebedrijf van de familie
Eshuis in Hardenberg bezoekt.

In het educatieprogramma 'Houden van
dieren' bereiden mbo-leerlingen een
programma voor over bijvoorbeeld:

Mbo-leerlingen van AOC de Groene Welle
verzorgen een educatief programma. Kinderen
mogen melken bij een kunstkoe, ze bezoeken
de melkveestal, mogen met een kalf lopen en
bekijken wat en hoeveel een koe eet.
Meer informatie in het
wikiwijsarrangement

het konijn,
Cavia's,
voer voor dieren
het hangbuikzwijntje
de pony
kippen
De kinderen leren hoe deze dieren te houden,
welk voer ze nodig hebben, hoe je de
gezondheid van de dieren kunt controleren en
hoe ze moeten worden vastgehouden.
Meer informatie in het wikiwijs
arrangement

Tuinieren op de vierkante
meter
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Tuinieren is een uitstekende manier om zelf
in de buitenlucht gezonde groenten te
kweken. Omdat tuinieren als therapeutische
bezigheid niet streeft naar een optimale
opbrengst, hoeft de begeleider van
tuinierende cliënten niet dezelfde vakkennis
te hebben als een beroepstuinder. Het
belangrijkste is dat de zorgcliënt in de weer is
met groenten.
Bij het zelf kweken van gewassen is
uitgegaan van een 'vierkantemetertuintje'. Dit
is een tuin van 1 m 2 geplaatst op een
industriepallet met een verhoogde rand en
bekleed met vijverfolie.
Mbo-leerlingen groene ruimte gaven instructie
hoe de gewasssen te zaaien, te verzorgen en
te oogsten.
Handleidingen
Onze Vierkante meter tuin Doeboek
Bijlage: Bouwinstructie vierkante meter
tuintjes
Bijlage: Instructiehandleiding studenten
MBO
Bijlage: Zaai- en plantschema vierkante
meter tuin
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