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Doelstelling

Stadslandbouw is een thema dat steeds nadrukkelijker lokaal en regionaal op de agenda
staat. Het groene onderwijs krijgt daar ook in toenemende mate mee te maken. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om kennis over kleinschalige buurtmoestuinen, of nieuwe
mogelijkheden voor ondernemerschap op braakliggende terreinen of in leegstaande
gebouwen. Andere uitdagingen zijn, formulering van beleid ten aanzien van de ‘eetbare stad’
of innovatie van bestaande agro-productieketens voor regionale voedselvoorziening.
Groene opleidingen zullen leerlingen en studenten voor moeten bereiden, zodat ze optimaal
bij kunnen dragen aan deze transitie in het denken over de voedselteelt in en voor de stad
van de toekomst.
en lifestyle gerelateerde opleidingen). Daarnaast bestaat behoefte aan een regionaal netwerk
dat als sparringpartner kan dienen. Tot slot is er een gebrek aan inzicht in de mogelijkheden
voor (vervolg)opleidingen over dit thema. In de Meerjarige Investeringsprogramma’s (MIP's)
van meerdere instellingen wordt het thema benoemd als kansrijk voor verdere
doorontwikkeling. Daarom willen de onderwijsvernieuwingsprogramma’s binnen de domeinen
Voedsel en Consument en Natuur en Leefomgeving in 2013-2014 gezamenlijke
programmamiddelen aanwenden en deze koppelen aan de innovatiegelden van de
individuele instellingen.
Doel van het project Stadslandbouw is om een verkenning uit te voeren naar de betekenis
van het thema stadslandbouw voor verschillende curricula van het groene onderwijs op
vmbo-, mbo- en hbo-niveau.

Werkwijze

De verkenning staat onder supervisie van de lectorenkring Urban Food & Green.
Deelnemende mbo- en hbo-instellingen stellen minimaal 1 docent, voor een nader overeen te
komen tijdseenheid, beschikbaar voor de expertisegroep. Een gedeelte van de
tijdsinvestering is voor rekening van de desbetreffende instelling.
De verkenning beoogd onderstaande elementen op te leveren:
• Een landelijke Expertisegroep Stadslandbouw voor intervisie en kenniscirculatie. Deze
expertisegroep staat onder supervisie van de lectorenkring Urban Food & Green. De
lectorenkring zoekt intensieve samenwerking met Groene MBO en HBO instellingen die dit
thema nadrukkelijk benoemen in de MIP;
• Organisatie van minimaal 4 meerdaagse cursussen en 4 excursies voor scholing van leden
van de Expertisegroep;
• Rapportage (Juni 2014, Eindsymposium Stadslandbouw groen onderwijs) over de vraag
welke nieuwe beroepsmogelijkheden deze ontwikkelingen met zich meebrengen en met
welke opleidingen en kwalificatiedossiers deze zijn gerelateerd. Focus ligt hierbij op mbo3/4 en hbo. Samenwerking met Aequor is hiervoor essentieel;
• Begeleiden van betrokken instellingen bij innovatie van bestaande opleidingen,
voorvloeiend uit de beroepsmogelijkhedenrapportage Te denken valt aan keuzemodules
voor de vrije ruimte in verschillende mbo-opleidingen, bouwstenen voor modules van
diverse opleidingen in het hbo en doorlopende leerlijnen. Samenwerking met het
Ontwikkelcentrum is hierbij essentieel;
• Begeleiden van betrokken instellingen bij de vorming van een regionaal netwerk
Stadslandbouw. Dit netwerk is rond elke betrokken instelling opgestart in juni 2014. De
netwerken zoeken aansluiting bij de meetingpoint van de CIV’s Agro&Food en Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen indien voor de regio van toepassing. Zorgvuldige afstemming vindt
tevens plaats met de relevante CoE’s (Food, Greenports, Duurzaam produceren en
Ondernemen en Natuur (in oprichting));
• Inzichtelijk maken en rapporteren over de Internationale context van dit thema en
aanbevelingen doen voor innovatie van internationale opleidingen.
De trekker is de lectorenkring Urban Food & Green. Dinand Ekkel (lector Natuurlijk en
Gezond Samenleven; CAH Vilentum) is aanspreekpunt.

Resultaat
Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

3-3-2014 16:03:46

Laatst gewijzigd

6-3-2014 10:12:16

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

