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Doelstelling

Mbo-studenten, met name de opleidingen in de primaire landbouw, hebben in het algemeen
moeite met communicatie met burgers over het beroep. Door activiteiten te
ontwikkelen waarbij mbo-leerlingen in samenwerking met boeren en tuinders hun
kennisoverbrengen bij kinderen en amateurtuinders, wil het aoc de communicatieve
vaardigheden van mbo-leerlingen vergroten.
Met dit project wil AOC De Groene Welle, in samenwerking met NME-organisaties in
Hardenberg groene educatie ontwikkelen en in stand houden. AOC De Groene Welle wil zo
bijdragen aan duurzaamheid, verbondenheid van jongeren met voedsel en groen, respect
voor natuur en milieu, gezond bewegen en bewustwording van het belang van een gezonde
voeding.

Werkwijze

Binnen dit project is samengewerkt met een aantal prominente NME organisaties die zowel
regionaal als landelijk werkzaamheden doen zoals NME-centrum de Koppel in Hardenberg,
Kinderboerderij Cantecleer in Kampen, het IVN en de stichting VISIRIA van
`Onzeschooltuin.n1' In dit project wordt verder samengewerkt met de onderwijsorganisaties
CAH Dronten en de WUR.
In een voortraject inventariseerde het aoc of er bij basisscholen belangstelling zou zijn voor
een educatief programma. De initiatiefnemers waren enigszins overdonderd door het aantal
aanmeldingen: maar liefst 327 kinderen werden aangemeld voor een programma.
Mbo-leerlingen ontwikkelen educatieve programma's over:
• Boerderijeducatie Mbo-leerlingen van AOC de Groene Welle verzorgen een educatief
programma. Kinderen mogen melken bij een kunstkoe, ze bezoeken de melkveestal,
mogen met een kalf lopen en bekijken wat en hoeveel een koe eet.
• Houden van dieren De kinderen leren hoe deze dieren te houden, welk voer ze nodig
hebben, hoe je de gezondheid van de dieren kunt controleren en hoe ze moeten worden
vastgehouden.
• Tuinieren op de vierkante meter Mbo-leerlingen groene ruimte gaven instructie hoe de
gewasssen te zaaien, te verzorgen en te oogsten.
• Proef en smaaklessen

Resultaat

• In schooljaar 2009-2010 zijn er voor 357 kinderen, verdeeld over 9 scholen in Hardenberg
44 educatieprogramma's verzorgd over het houden van huisdieren.
• Voor ca. 25 kinderen van 1 school in Hardenberg is een programma op de boerderij
verzorgd door 10 leerlingen van de opleiding veehouderij.
• Voor ca. 110 basisschoolleerlingen uit Hardenberg zijn in schooljaar 2009-2010, 7
vierkantemeter tuintjes neergezet. Door leerlingen van de opleiding groene ruimte is
getuinierd met deze kinderen. Hiervoor hebben zij de scholen 3 maal bezocht. In schooljaar
2010-2011 is dit aantal gegroeid tot 25 stuks. Ook scholen in de stad Kampen en de dorpen
Witharen en Balkbrug hebben belangstelling getoond en tuintjes met een teeltbeschrijving
ontvangen. In schooljaar 2011-2012 worden ook in de stad Zwolle bij ruim 10 basisscholen
deze tuintjes aangeboden en geïnstalleerd.
• Bij 2 locaties van een groot zorgcentrum in Hardenberg (Baalderborg) zijn vierkantemeter
tuinen neergezet. Met begeleiding van leerlingen van de opleiding Zorg en leefomgeving is
een sezioen lang getuinierd met cliënten. In het tweede projectjaar heeft het zorgcentrum
gevraagd om meer vierkantemeter tuinen te installeren op wat grotere hoogte zodat
rolstoelcliënten te konden tuinieren onder toezicht van leerlingen van zorg en leefomgeving.
Van de verschillende educatieve programma's zijn materialen (onderwijsarrangementen)
beschikbaar gesteld via wikiwijs.
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