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Doelstelling

Met name jongeren vervreemden van natuur en groen. Ze komen steeds minder vaak in
aanraking met de natuur en beleven hun groene omgeving steeds minder intensief. AOC De
Groene Welle heeft met samenwerkingspartners pilots uitgevoerd om te kijken hoe zij hierop
kan inspringen.
Doel van het project is om burgers in Zwolle en de regio Vechtdal te informeren over
regionale voedselproductie, gezonde voeding en natuur. Dit gaat gebeuren door vmboleerlingen (groen en niet-groen) die gezamenlijk publieke evenementen gaan organiseren
waar interactie tussen burgers, onderwijs en de groene beroepspraktijk plaats vinden.
Subdoelen:
• Tenminste vijf evenementen organiseren in de regio Vechtdal (o.a. Hardenberg en Zwolle)
waar burgers door vmbo-leerlingen worden geïnformeerd over natuur, regionale
voedselproductie en gezonde voeding;
• Ieder evenement wordt bezocht door ten minste 100 bezoekers (burgers);
• Groene en niet-groene vmbo-leerlingen doen kennis op vanuit het groene beroepenveld,
doordat zij samenwerken met tenminste vijf ondernemers uit de praktijk;
• Groene en niet-groene vmbo-leerlingen leren om samen te werken en te communiceren
door het organiseren van de evenementen;
• Burgers en niet-groene vmbo-leerlingen zien de veelzijdige arbeidsmogelijkheden in de
regionale groene sector;
• Onderwijs en bedrijfsleven zien elkaar als logische partners voor competentieontwikkeling
bij studenten;
• De ervaringen van het programmaonderdeel zijn structureel opgenomen in het
onderwijscurriculum van de betrokken scholen.

Werkwijze

De samenwerkende partners (gemeentes, scholen en ondernemers) gaan in dit project een
vernieuwde leervorm (de Doedagen) ontwikkelen, uitvoeren en opschalen. Op de Doedagen
komen groene en niet-groene VMBO leerlingen in contact met ondernemers uit de regio om
de competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben om diverse afsluitende regio
evenementen (bijvoorbeeld een kerstmarkt en een voorjaarsfair) te organiseren. Met deze
activiteiten leren leerlingen tevens hun opgedane kennis over te dragen aan burgers en
zichzelf te presenteren.

Penvoerder van het project is AOC De Groene Welle. Daarnaast zijn Het Vechtdal College,
TalentStad Zwolle, Stimuland, IJshoeve Bosman, Hoveniersbedrijf Meesters, Boergerij,
Zwieseborg en Tuinland Zwolle bij het project betrokken.

Resultaat

Resultaten genoemd in de tweede tussenrapportage:
In Hardenberg zijn zes thema’s van Doedagen ontwikkeld en uitgevoerd. Zo hebben vmbo
leerlingen op basisscholen een wedstrijdactiviteit georganiseerd voor basisschoolleerlingen
om een zo mooi mogelijke fuchsia te kweken. Door een jury is één leerling verkozen die de
mooiste fuchsia heeft gekweekt. Er zijn lantaarns met kerststukjes erin gemaakt door grijze
en groene vmbo leerlingen en deze zijn aangeboden aan bejaardentehuizen. Overige
Doedagen betreffen: Kerststukjes Basisscholen, Proef en Beleefdag, Educatieve Les Groente
en Fruit, en een Wijkmiddag.
In Zwolle zijn nog eens drie extra Doedagen ontwikkeld, namelijk de Internationale
Vrouwendag, een Fair en een Biologische Markt.
De betrokken partijen zijn allen zeer enthousiast over de ontwikkelde Doedagen. Vooral
leerlingen zijn enthousiast over deze praktijkgerichte vorm van leren.
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