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Doelstelling

De directe aanleiding voor het project is de start van de nevenvestiging van de opleiding
Agrarische Bedrijfskunde van de CAH Dronten (tegenwoordig CAH Vilentum). Almere kan als
‘leeromgeving’ worden gezien, voor toepassingen in heel Nederland en in Europa. En in de
wereld, want de toename van de bevolking en de verdere verstedelijking zal zich met name
buiten de Westerse wereld voordoen. Het grensverleggend streven naar duurzaamheid van
Almere en het karakter van groene stad maken Almere de ideale broedplaats voor nieuw
talent. Het huidige groene onderwijsaanbod leidt niet op voor alle vereisten van de functies
zoals die hierboven zijn geschetst. In samenwerking met de partners moet daarom worden
gezocht naar nieuwe vormen van praktijkgericht leren, en naar doorlopende leerlijnen.
hoofddoel van het project is dienstverlening aan groene organisaties en burgers door
studenten, vanuit een competentiegestuurde, praktijkgerichte leeromgeving, in te zetten in
projecten en leerbedrijven die ten doel hebben om de natuurwaarde, gebruikswaarde en
belevingswaarde van de groene openbare ruimte in Almere te vergroten en zo een
aantrekkelijke hbo-opleiding ontwikkelen voor Almere.
Subdoelen:
• Met de partners en eventuele andere groene organisaties in Almere besproken, beschreven
en overeengekomen samenwerking in leermogelijkheden, zoals stageplaatsen, leerwerkplekken en studentenopdrachten;
• Studentondernemingen voor modern, maatschappelijk relevant beheer van groen;
• Praktijkcases waar studenten mee aan de slag kunnen;
• Modellen voor begeleiding en beoordeling.

Werkwijze

Dit project heeft betrekking op dienstverlening aan deze groene organisaties, door inzet van
leerlingen en studenten in een competentiegestuurde, praktijkgerichte leeromgeving.
Concrete producten om deze diensten te kunnen verlenen (en leerlingen en studenten voor
te bereiden op het kunnen leveren van deze diensten) zijn praktijkcases,
studentenondernemingen en studentenprojecten in opdracht van de vragende partijen. Ook
worden modellen voor begeleiding, toetsing en beoordeling ontwikkeld, ter ondersteuning van
de ontwikkeling van (bedrijfskundig) groen Hoger Onderwijs in Almere, gericht op het
scheppen van doorlopende leerlijnen.
Penvoerder is CAH Vilentum, projectpartner hierbij is AOC Groenhorst Almere. Betrokken
externe instellingen zijn de Stichting Stad en Natuur Almere, de Stichting Landschapsbeheer
Flevoland, PPO Wageningen UR en het Duurzaamheidslab van de gemeente Almere.

Resultaat

In de 3e tussenrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Een uitwerking van het werkveld van de toekomstige afgestudeerden van met name de
major Natuur, Economie en Leefomgeving;
• Vijf uitgewerkte beroepsprofielen, waarvan het werkveld heeft aangegeven dat deze
relevant zijn;
• Acht concepten voor (grote) praktijkopdrachten, elk in een groen gebied in Almere, die
zowel recht doen aan de inhoud van de opleiding als aan de behoeften van een of meer van
de externe partners;
• een portfolio van (concepten voor) praktijkopdrachten, die zowel recht doen aan de inhoud
van de opleiding als aan de behoeften van een of meer van de externe partners;
• Een aantal van deze opdrachten is geïntegreerd in het onderwijs;
• Het aanleggen van een database met voor wat betreft het werkveld relevante contacten. Dit
is zowel op basis van de inventarisatie van de bestaande contacten als op basis van
bureau-studie naar potentiële contacten;
• Een schematische weergave van het inhoudelijk model van de major Natuur, Economie en
Leefomgeving, met daarbij aangegeven de maatschappelijke vraagstukken waar deze
major zich op richt;
• Een uitgewerkt model van waarden, samenwerking en exploitatie. Dit model kan worden
gebruikt bij het opzetten of analyseren van een samenwerkingsvorm en het kan worden
gebruikt bij het zoeken naar alternatieve geldbronnen;
• Een aantal cases (sommige in ontwikkeling) voor gebruik in de lessen.
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