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Doelstelling

De toenemende aandacht voor het milieu en de blijvend belangrijke groene sector bieden
interessante loopbaanmogelijkheden voor de toekomst. Toch kiezen steeds minder kinderen
voor het groene onderwijs. Voor het groene bedrijfsleven is het dus van groot belang om
samen met het groene onderwijs te investeren in een goede en langdurige relatie met
basisscholen en om kinderen op basisscholen (inclusief hun ouders en verzorgers) adequate
kennis en inzicht te verschaffen over de mogelijkheden die de groene sector en het groene
onderwijs bieden. Het groene onderwijs is hierbij de spreekwoordelijke spin in het web: in de
schakels basisschool – groene onderwijs – groene bedrijfsleven is het groene onderwijs bij
uitstek gepositioneerd om gedurende en na dit project een leidende rol te spelen in het
verbeteren van de onderlinge relaties.
Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een model voor relatiemanagement tussen
basisscholen, groen bedrijfsleven en de relevante groene opleidingen.
Subdoelen:
• Een uitgewerkt model voor het opzetten en uitvoeren van relatiemanagement tussen
basisschool en betrokkenen en een groene opleiding;
• Concrete activiteiten en instrumenten als ondersteuning hierbij;
• Basisafspraken voor deelname en betrokkenheid van groene bedrijven en
landbouworganisaties bij de uitvoering van activiteiten en het beschikbaar stellen van
instrumenten op diverse niveaus.

Werkwijze

Het model moet eerst worden ontwikkeld, dan uitgeprobeerd, vervolgens overdraagbaar
gemaakt en tot slot ter beschikking gesteld worden aan andere regio’s. Leidraad bij het
ontwikkelen zal zijn het antwoord op de vraag: ‘welke ideeën leveren een substantiële
bijdrage aan een betere relatie tussen basisschoolleerlingen, het groene onderwijs en het
groene bedrijfsleven?’
Penvoerder is AOC Oost. Andere betrokken partijen zijn de Aeres Groep en AOC de Groene
Welle.

Resultaat

In de eindrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Het projectmateriaal is voor alle AOC's beschikbaar gesteld op Wikiwijs:
www.contentcorner.nl/20246. Alle zogenaamde special products, die in het projectplan
'Groen anders dan gedacht' genoemd zijn, worden met dit digitaal ontwikkeld lesmateriaal
gerealiseerd;
• De deelnemende scholen hebben het project opgenomen in het curriculum voor het
schooljaar 2010-2011;
• 'Groen anders dan gedacht' is bijzonder positief door de meewerkende basisscholen en
bedrijven ontvangen. De VMBO-leerlingen hebben voor het overgrote deel met veel plezier
en enthousiasme aan het project gewerkt. Voor de begeleidende docenten was het wel
even wennen om voornamelijk als coach de leerlingen te begeleiden;
• De combinatie vmbo-basisschool-bedrijfsleven is niet makkelijk te realiseren. Ouders en
leerlingen van de basisscholen zijn niet makkelijk naar een groen bedrijf 'te lokken'. Als
rondleidingen worden georganiseerd, dan is dat op een moment dat ouders en hun kinderen
zelf niet kunnen. Dit project is het beste uit te voeren wanneer de VMBO-leerlingen in
leerjaar 3 ongeveer tegelijkertijd hun stage op een groen bedrijf lopen. De presentatie van
een groen bedrijf op de basisscholen krijgt dan meer inhoud. Ook zijn er dan meer
mogelijkheden om een rondleiding te organiseren door met individuele ouders en hun kind
hierover afspraken te maken.
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