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Doelstelling

De Floriade is de Wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland
plaatsvindt. Van 5 april t/m 7 oktober 2012 wordt de zesde editie van de Floriade
georganiseerd in Venlo. Deze editie biedt de Floriade een groot pakket workshops die aan
basisscholen worden aangeboden voor hun schoolreis (Floriade Kids). Basisscholen kunnen
tegen een sterk gereduceerd tarief de Floriade bezoeken en krijgen daar een volledig
georganiseerd dagprogramma aangeboden. Floriade Kids heeft het Groene Onderwijs
gevraagd workshops voor Floriade Kids te verzorgen. Inmiddels is door de GKC en door
CITAVERDE College al een inventarisatie gedaan van bestaande workshops en deze zijn
besproken met de Floriade Kids organisatie. Deze workshops moeten nog aangepast worden
voordat zij allemaal bruikbaar zijn en het materiaal dat nodig is voor de workshops moet door
de partijen zelf aangeleverd worden. Tevens moet georganiseerd worden dat docenten en
leerlingen beschikbaar zijn voor het geven van workshops tijdens de Floriade. Het Groene
Onderwijs is zich bewust van potentie die de Floriade biedt voor het imago van het Groene
Onderwijs en de mogelijkheid toekomstige leerlingen/studenten te interesseren voor
opleidingen. Dit vergt organisatie en budget.
Doel van het project is het Groene Onderwijs voldoende middelen te verschaffen voor het
organiseren van workshops voor Floriade Kids.

Werkwijze

Er moet iemand aangetrokken worden die in de periode tot aan de start van de Floriade
workshops opzet, organiseert en voor sponsoring zorgt. Daarnaast moeten de de bestaande
workshops inhoudelijk (didactisch) afgestemd op de Floriade Kids doelgroep (ontwikkeling
van workshops en aanpassing bestaand materiaal). Deze persoon wordt tijdens de Floriade
ingezet om de docenten en leerlingen te ondersteunen bij het verzorgen van deze workshops
en te ontzorgen. De materialen moeten vormgegeven worden en klaargemaakt om te
verspreiden. Er moet een extra persoon worden ingezet die tijdens de Floriade workshops
kan geven in het geval van ziekte of uitval van docenten.De rest dient door docenten en
leerlingen van het groene onderwijs te worden verzorgd. In een week wordt 1 bepaalde
workshop 22 maal uitgevoerd. Wanneer het groene onderwijs 10 thema’s voor haar rekening
neemt, betreft het 220 workshops per week. Tot slot zullen er verbruiksmaterialen voor de
workshops aangeschaft moeten worden.
Penvoerder van het project is Citaverde College.
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