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Doelstelling

Voorheen moest de beheerder vooral zorg dragen voor het beheren van de natuur in zijn
terrein, nu moet hij rekening houden met de positie van zijn terrein in het landschap
(hydrologie, netwerken), en in de maatschappij (beleving, opbrengsten, waterberging). Natuur
moet gaan meeliften met andere maatschappelijke ontwikkelingen en meerdere functies gaan
vervullen. De vraagstelling is dus veel complexer geworden. In het werkveld leeft daarom de
behoefte de opleiding te verbreden.
Doel van het project was om de resultaten van het lectoraat 'Geïntegreerd natuur- en
landschapsbeheer' te verankeren in het onderwijs en om het onderwijs te koppelen aan het
werkveld. Een tweede doel was om de doorstroming van studenten natuurbeheer te
vergemakkelijken door de mbo- en hbo-curricula beter op elkaar aan te laten sluiten.
Subdoelen:
• Nieuwe geïntegreerde landschapskennis, beschikbaar voor professionals, beleidsmakers,
studenten, docenten en onderzoekers;
• Curriculumverbetering van de betrokken opleidingen;
• Duurzame samenwerking op het gebied van integraal landschapsbeheer tussen
Universiteiten, Hogeschool Van Hall Larenstein, Helicon, AOC Oost en CAH, in de vorm van
een blijvende kenniskring;
• Duurzame samenwerking tussen maatschappelijke partners (SBB, NM, en later ook SBNL,
Landschappen enz.) en de scholen door hen te binden door middel van projecten en
structuren;
• Een versterking van het nascholingsonderwijs in de vorm van cursussen;
• Een versoepeling van de doorstroming van studenten mbo naar hbo.

Werkwijze

Ten eerste is een kader van geïntegreerd landschapsbeheer geschetst, met casussen die in
het onderwijs gebruikt kunnen worden. Daarna is hoe integraal landschapsbeheer in de
huidige opleidingen (verder) vorm moet krijgen. In het kader van het project is een
kenniskring opgebouwd met docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld.
Praktijkprojecten zijn ingezet om in een gezamenlijk leertraject van studenten, docenten en
beheerders de nodige lessen ter verbetering van de praktijk en voor het onderwijs te trekken.
Vernieuwingen zijn in het onderwijs ingevoerd. De samenwerking tussen werkveld, onderwijs
en onderzoek is in dit project duurzaam vormgegeven. Doel is het overleg te blijven voeren,
ook nadat de KIGO afgerond is. De resultaten van het project zijn zullen worden verspreid via
de netwerken en door middel van vakpublicaties.
Penvoerder van het project is Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere betrokken partijen zijn
Rijksuniversiteit Groningen, Radbouduniversiteit Nijmegen, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten.

Resultaat

• Er wordt bij Helicon opleidingen in de 4-jarige opleiding een nieuw geïntegreerd thema
aangeboden aan de derdejaars;
• Het onderzoek naar mbo-hbo doorstroming voor Helicon/AOC Oost naar Hogechool Van
Hall Larenstein is afgerond;
• Er zijn veldwerkdagen gehouden voor professionalisering en ontwikkeling docenten;
• Nieuwe casussen Ecologische economie zijn ingevoerd bij CAH;
• Geïntegreerde leerarrangementen zijn ontwikkeld bij AOC Oost;
• Een kenniskring geïnstalleerd;
• Studiegebied Montferland in gebruik genomen;
• Scans van de opleidingen bij de deelnemende partijen zijn afgerond;
• Diverse werkbezoeken zijn gedaan.
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