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Doelstelling

Burgers, specifiek docenten en leerlingen binnen het basisonderwijs, en de zeven
samenwerkende gemeenten gemeenten in de regio Venlo hebben Citaverde College
gevraagd om samen met de Groene Kennis Coöperatie een bijdrage te leveren aan de
themalijn Quality of Life binnen de Greenport Venlo door het inzetten van NMEinstrumenten rondom de thema’s
• Voedsel en gezondheid en
• Directe Leefomgeving, natuur- en landschap.
Doel van het project is burgers bewuster maken op het gebied van voeding & gezondheid en
natuur & landschap in de regio Greenport Venlo en op de Floriade 2012. De intitatiefnemers
willen de samenwerking tussen onderwijs en andere NME-aanbieders in de regio vergroten.
Het project moet ook een impuls geven aan de onderwijsvernieuwing binnen het Citaverde
College en ander participerende instellingen. Dit moet leiden tot het duurzaam inpassen van
sociaal-maatschappelijk ervaringsleren in een brede onderwijscontext.

Werkwijze

In de Regio Venlo werken groen onderwijs en nme-organisaties, aanbieders van educatieve
activiteiten over voeding, natuur en landschap, gezamenlijk aan een nieuw en uitdagend
activiteitenprogramma. Het aanbod is te vinden op www.lekkergroendoen.nl. Dit programma
stimuleert jongeren, recreanten, onderwijs en het bedrijfsleven om actief bezig te zijn met
gezonde voeding en een gezonde leefstijl en om natuur en landschap te beleven. Met het
project Greenkids Regio Venlo levert het groene onderwijs een bijdrage aan de versterking
en duurzame inbedding van Natuur- en Milieu Educatie in de regio Venlo.
Er worden twee themalijnen uitgewerkt:
• Voeding en Gezonde leefstijl; en
• Directe leefomgeving, Natuur en Landschap.
Tijdens de Floriade in Venlo zijn er stevige samenwerkingsverbanden tussen groen onderwijs
(Citaverde College, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit) en NMEorganisaties (IVN Consulentschap Limburg, LMNE Mooiland, CNME Regio Venlo, Kids
University for Cooking), arrangementen ontwikkeld en getest. Na de Floriade zal deze
samenwerking verder worden voortgezet, onder andere in het kader van Regio Venlo
Hoofdstad van de Smaak.
Citaverde College en haar partners uit het groene onderwijs werken in een
samenwerkingsverband vooral aan de ontwikkeling van arrangementen, leer- en
hulpmiddelen en het uittesten van de workshops. Onderwijsvernieuwing krijgt hiermee inhoud
doordat studenten actief betrokken worden bij ontwikkeling, testen en uitvoering van
workshops en arrangementen.

Resultaat

Uit de tweede tussenrapportage (28 februari 2013):
Binnen de themalijn Voeding en Gezonde leefstijl is Citaverde College de educatieve partner
in Kids University for Cooking (zie www.kokkerelli.nl). Binnen Regio van de Smaak 2013
ontwikkelt Citaverde College streekarrangementen waarin kinderen van grond tot mond
kennismaken met champignons, paprika's en blauwe bessen. Een arrangement bestaat uit
een les op school, een bezoek aan een teler, een kookworkshop en een activiteit op het
gebied van productontwikkeling. Vergelijkbare arrangementen en workshops worden
beschikbaar gesteld aan alle scholen in Nederland. De programma's hebben tot doel
kinderen via beleving (denk aan bedrijfsbezoeken, games, zintuigbeleving) en kooksessies
bewust te maken van voedselkeuzes.
Binnen de themalijn Natuur en Landschap worden nieuwe aantrekkelijke arrangementen
ontwikkeld. Een mooi voorbeeld hiervan is het educatieve Waterpad. Geschiedenis-,
landbouw-, natuur- en milieueducatie treffen elkaar in het Waterpad. Per kano verkennen
kinderen een stuk van circa 6 kilometer over een beek. Op de pauzeplaats kunnen zij
bovendien een natuurworkshop volgen. Ter voorbereiding is er voorafgaand aan de
kanotocht, in de klas een educatieve virtuele verkenning middels een e-learningprogramma
dat zich kenmerkt door een combinatie van beeld en spraak. Informatiepagina's met
afbeeldingen, animaties en video's worden afgewisseld met opdrachten, vragen en stellingen.
De nadruk ligt hierbij op educatie en instructie. Vervolgens wordt het waterpad met de
opgedane kennis in de praktijk verkend met kano's. Hierbij speelt de beleving een grote rol.
Tijdens de kanotocht spelen studenten van CITAVERDE een rol in de begeleiding. Bekijk een
promo van het waterpad: www.lekkergroendoen.nl/arranqementen/waterpad.
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