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Groene Educatie in het Basisonderwijs (Grebo)

Doelstelling

Contact met de natuur en met hoe voedsel geproduceerd wordt, is niet meer vanzelfsprekend
voor kinderen in verstedelijkt gebied. In het basisonderwijs is het daarom van belang
leerlingen kennis bij te brengen over natuur en leefomgeving en over het belang van
bewegen en gezonde voeding. Basisscholen willen zo stimuleren dat jongeren respectvol
omgaan met alles wat leeft en bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Door
leerlingen uit het groene vmbo actief te betrekken bij het opzetten van een educatief
programma voor de basisschool, worden ook zij meer bewust van hun omgeving en de rol die
zij daarin spelen.
Het project heeft als doel een educatief programma te ontwikkelen waarin
basisschoolleerlingen de natuur en leefomgeving verkennen en het belang van beweging en
gezonde voeding ontdekken. Daarbij werken de kinderen van de basisschool samen met en
worden ze begeleid door vmbo-leerlingen zodat ‘kinderen leren van kinderen’. Zo worden
beide groepen leerlingen zich meer bewust van gezondheid, natuur, planten en dieren.
Bovendien werken vmbo-leerlingen aan competenties zoals plannen, organiseren,
communiceren, samenwerken en presenteren.

Werkwijze

Penvoerder Clusius College (vmbo-vestiging Heerhugowaard) werkt in dit project samen met
de basisscholen De Boomladder, Columbus, Zeppelin, De Vaart en Bommelstein te
Heerhugowaard, en de St Maartensschool te Oudkarspel. Bij de start van het project zal ook
stichting Present Heerhugowaard-Langedijk betrokken worden, een organisatie die onder
meer bemiddelt voor maatschappelijke stageprojecten. Docenten en vmbo-leerlingen
ontwikkelen drie verschillende educatieve programma’s om kinderen dichter bij de natuur te
brengen en te interesseren voor groene thema’s. Deze worden als pilots uitgevoerd op de
basisscholen. In projecten werken vmbo- en basisschoolleerlingen samen, bijvoorbeeld in
workshops, speurtochten en andere doe-activiteiten, gericht op voeding, planten, bloemen en
dieren. Bij sommige activiteiten, zoals de presentatie van een ‘Green magazine’ door
vmbo’ers, zijn nog meer basisscholen uit de regio betrokken dan hierboven genoemd.

Resultaat

Het project heeft educatieve programma’s opgeleverd rond drie thema’s: Natuur en jongeren,
Groen/recreatie in en om de stad, en Voedselkwaliteit. Docenten voerden samen met vmboleerlingen activiteiten uit, variërend van gastlessen dierverzorging en weermetingen tot
samenwerken in de moestuin en een natuurwandelpad. In totaal hebben 40 basisscholen
(1000 leerlingen), 30 docenten en 350 leerlingen van het vmbo deelgenomen. Uit de
evaluatie blijkt dat vmbo-leerlingen goede ‘natuur-ambassadeurs’ zijn, leerlingen van en met
elkaar geleerd hebben en zich meer bewust zijn van van gezondheid, natuur, planten en
dieren. De presentaties op basisscholen hebben een vaste plek in het curriculum van het
groene vmbo gekregen. Ook is er een netwerk opgebouwd om te zorgen dat de activiteiten
een vervolg krijgen.

Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

24-5-2013 14:14:39

Laatst gewijzigd

3-6-2013 9:41:34

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

