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Doelstelling

Steeds minder mensen zijn betrokken bij de primaire productie. Daarbij heeft
maatschappelijke discussie over bijvoorbeeld dierenwelzijn een negatieve invloed op het
imago van de sector. Drie aoc’s en de ZLTO zijn daarom op zoek gegaan naar manieren om
burgers en boeren weer dichter tot elkaar te brengen. Uit onderzoek bleek dat de
maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs hiervoor een geschikt
instrument was. Daarnaast zoekt groen onderwijs naar mogelijke invullingen voor authentiek
leren en het leren op basis van vragen van buiten. De groene onderneming - de ‘amazing
countryside’ - is de plek waar de uitwisseling plaatsvindt tussen burgers ondernemers en
jongeren. Leerlingen kunnen er een ondernemende houding ontwikkelen.
Doel van het project is jongeren uit ‘grijze’ vo-opleidingen op boerenbedrijven van gedachten
laten wisselen met mbo-studenten en ondernemers uit de groene sector over agrarisch
ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werkwijze

Het aoc treedt op als organisator om jonge burgers en jonge ondernemers in opleiding bij
elkaar te brengen. De jonge groene ondernemers presenteren hun groene omgeving aan de
burger, de vo-leerling. Mbo-leerlingen maken zo kennis met modern ondernemerschap,
gastheerschap en burgerschapscompetenties. Vo-leerlingen krijgen door de kennismaking via maatschappelijke stages - meer affiniteit met de groene sector. Ondernemers horen wat
burgers van hun bedrijf vinden en kunnen hun kwaliteiten als gastheer laten zien.
Penvoerder is Prinsentuin College.

Resultaat

Uit de tussenrapportage (november 2010):
Er worden projecten uitgevoerd in de omgeving van Goes, Nijmegen en Breda door mbostudenten in combinatie met vmbo-leerlingen met medewerking vanuit het bedrijfsleven:
• Vmbo-leerlingen worden tijdens hun stage begeleid door mbo-leerlingen
Activiteitenbegeleider natuur & Welzijn (Helicon Opleidingen).
• Leerlingen van een vmbo-pleiding consumptieve techniek nemen samen met
veehouderijstudenten (Prinsentuin College) deel aan een excursie naar een
zuivelverwerker. Vervolgens lopen zij onder begeleiding van de mbo-leerlingen een dag
mee op de melkveeboerderij en stellen vragen over de bedrijfsvoering. Op de derde dag
leren de veehouderijleerlingen van de vmbo-leerlingen hoe zij een tafel moeten dekken en
een maaltijd kunnen bereiden met zuivelproducten.
• Mbo-leerlingen werken met mbo-leerlingen plantenteelt samen aan de aanleg van een
moestuin, kas en boomgaard bij zorginstelling Visio.
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