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Doelstelling

De opleidingen Natuur en Groene Ruimte van veel AOC's richten zich vooral op de
traditionele invulling van het hoveniers-, groenvoorzienings- en bosbouwvak. Nieuwe
inzichten in landschaps- en natuurbeheer en demografische krimp vragen echter om een
aanpassing van het curriculum. De opleidingen moeten zich meer gaan richten op
groenblauwe diensten, oftewel duurzaam beheer van omgeving, landschap en natuur, met
mogelijkheden voor recreatie en beleving. Om die te kunnen leveren in de gevraagde
kwaliteit is kennis en kunde nodig die nu in de praktijk en in de opleidingen nog ontbreken.
Doel van het project is het aanreiken van kennis en expertise op het gebied van groenblauwe
diensten aan het groene onderwijs, zodat het in staat is het curriculum van haar opleidingen
aan te passen, een minor groenblauwe diensten aan te bieden en maatwerkscholingen te
leveren voor agrarisch ondernemers die actief zijn op dit terrein. Dit moet ertoe leiden dat het
(agrarisch) bedrijfsleven beter in staat wordt gesteld om kansen op het gebied van
groenblauwe diensten te benutten.
Subdoelen:
• Kenniscirculatie op het gebied van groenblauwe diensten;
• Leermiddelen voor initieel en post-initieel onderwijs;
• Vernieuwend praktijkgericht onderwijsconcept;
• Duurzame en economisch renderende sector, dankzij vakkundige ondernemers
en medewerkers.

Werkwijze

Er zal eerst worden geanalyseerd over welke competenties de doelgroepen moeten
beschikken. Vervolgens zal een minor Groenblauwe diensten worden ontwikkeld met daarop
toegespitste leermiddelen waarin theorie, e-learning en praktijk geïntegreerd aangeboden
worden. Hierbij hoort een vernieuwend onderwijsconcept. De deskundigheid en het netwerk
van docenten zal worden vergroot middels scholingsdagen , workshops en
prakktijkbegeleiding. Pilots met de nieuwe materialen zullen worden uitgevoerd met diverse
deelnemers uit de doelgroepen. Daarna zullen de resultaten en kennis worden verspreid.
Penvoerder is Citaverde College. Andere betrokken partijen zijn Hogeschool HAS Den
Bosch, Hogeschool Van Hall Larenstein, Alterra Wageningen UR, Bureau Ontwikkeling
Groene Competenties, Opikanoba, IKL Limburg, Bosgroep Zuid-Nederland en
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio.

Resultaat

Na een startbijeenkomst met de groene kenniskolom en het bedrijfsleven is gestart met een
analyse van de kennisvragen die er liggen rond het thema groenblauwe diensten.

Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

24-6-2012 16:03:11

Laatst gewijzigd

26-7-2013 17:03:25

Laatst gewijzigd
door

Maaike Breedveld

