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Doelstelling

Omdat de biologische sector groeit, heeft het ministerie van LNV in haar beleidsnota
‘Biologische landbouwketen 2008-2011’ aangegeven dat er aandacht moet zijn voor
kennisontwikkeling, -uitwisseling en- benutting over de sector. Gericht onderwijs is van
belang om dit te realiseren. Ondernemers uit de omgeving van Raalte dienden bij Landstede
Beroepsopleidingen het verzoek in biologische landbouw op te nemen binnen het groene
onderwijsprogramma voor zowel dierverzorgers als voor de veehouders. Om aan te sluiten bij
deze verzoeken, namen Landstede Beroepsopleidingen en het Carmel College Salland in
2008 het initiatief gezamenlijk biologische landbouw in te bedden in het groene onderwijs.
Doel van het project is inbedding van biologische landbouw in het groene onderwijs door het
ontwikkelen en uitvoeren van een innovatief lesprogramma voor diverse sectoren binnen het
vmbo en mbo.
Subdoelen:
• Het ontwikkelen van de doorlopende leerlijnen binnen vmbo en mbo op het gebied van
biologische landbouw;
• Informatievoorziening richting studenten van diverse onderwijsniveaus bevorderen;
• Versterken, onderhouden en ontwikkelen van het biologische netwerk in de regio;
• Aanwezige kennis en ervaring in de biologische sector in de regio implementeren in het
onderwijsprogramma;
• Onderzoek, overheid en ondernemers betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het
lesprogramma;

Werkwijze

In het project is een lesprogramma met een doorlopende leerlijn ontwikkeld en uitgewerkt.
Leren in en van de praktijk is een belangrijk onderdeel. Om een uitdagende en werkelijke
leeromgeving met continue up-to-date vakkennis te creëren, is intensief samenwerkt met het
regionale bedrijfsleven zoals het praktijkcentrum Raalte voor de biologische varkenshouderij,
het praktijkcentrum Aver Heino voor de biologische rundveehouderij en biologische
landbouwbedrijven uit de regio. Als afsluiting van het lesprogramma is een evenement
georganiseerd als thema biologische landbouw voor diverse maatschappelijke groeperingen.
Penvoerder is Landstede Raalte. Andere betrokken partijen zijn Carmel College Salland,
AOC Oost, AOC de Groene Welle, praktijkcentrum Raalte voor de biologische
varkenshouderij, praktijkcentrum Aver Heino voor de biologische rundveehouderij,
biologische landbouwbedrijven uit de regio (o.a. familie Overesch), zorginstellingen en
basisscholen binnen gemeente Raalte, LTO Salland, OAJK, Bioconnect en overige
belangenorganisaties.

Resultaat

Het lesprogramma biologische landbouw is een praktische lesprogramma waar de leerlingen
kennis maken met de biologische landbouw door praktijkgerichte opdrachten op bedrijven uit
te voeren. Om de opgedane kennis te delen hebben de mbo-studenten de opdracht gekregen
om een biologische fair te organiseren samen met vmbo-leerlingen.
De mbo-leerlingen presenteerden de opzet van 'Smakelijk Salland' aan de vmbo- leerlingen.
Ze maakten kennis met elkaar en organiseerden gezamenlijk de biologische fair Op de fair
werd gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2009 werd de regionale biologische
landbouw in al haar facetten gepresenteerd. De vrijdag was speciaal bestemd voor
zorginstellingen en basisscholen. Op waren ook andere bezoekers ook van harte welkom.
De leerlingen hebben een eigen website gemaakt voor de fair, namelijk
www.smakelijksalland.nl.
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