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Doelstelling

Biologische landbouw is een snel groeiende sector binnen de voedingsmiddelenbranche.
Daarmee is ook een grote vraag ontstaan bij biologische bedrijven om burgers te informeren
over duurzame, biologische landbouw en regionale voedselproductie.
Het project Biologisch groen in de grijze klas wil die vraag beantwoorden door de
kennisuitwisseling tussen agrarische producenten en burgers/consumenten te vergroten. Met
de aandacht voor het thema duurzame landbouw en voeding op groene en grijze scholen,
hopen de projectpartners daarnaast ook meer jongeren te interesseren voor duurzame
landbouw en voeding.
Subdoelen:
• opzetten van een kennisnetwerk waar kennis over duurzame, biologische landbouw en
(regionale) voedselproductie wordt gedeeld
• groene kennis implementeren in het grijze onderwijs
• resultaten en ervaringen breed verspreiden

Werkwijze

Het project ‘Biologisch groen in de grijze klas’ bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van
een lesprogramma voor zowel grijs als groen onderwijs. Het leren van en in de praktijk is
hierbij een belangrijk element. Bij de regionale bedrijven die zijn betrokken, kunnen leerlingen
kennis en ervaring opdoen over biologische en duurzame landbouw en (regionale)
voedselproductie. Grijze en groene leerlingen van beide scholen organiseren ter afsluiting
een biologische fair voor een breed publiek. De resultaten en ervaringen van het project
worden actief verspreid onder andere (vo en mbo) scholen en bedrijven, via workshops,
publicaties en een voorlichtingsbijeenkomst.
Binnen dit project werken penvoerder Landstede Beroepsopleidingen (groen mbo) en het
Carmel College Salland (grijs vmbo) samen met de proefboerderijen Aver Heino
(melkveehouderij) en Praktijkcentrum Raalte (varkenshouderij), het Overijssels Agrarisch
Jongeren Kontakt en regionale ondernemers. Deze bedrijven hebben jarenlange ervaring met
biologische landbouw en veehouderij. Daarnaast hebben ze als multifunctioneel bedrijf een
regionale functie, via een boerderijwinkel, bezorgdienst, ijsmakerij of zorgtak.
Het gaat om de volgende ondernemers:
• Overesch Ecologische landbouw (akkerbouw, varkenshouderij, groenteteelt, winkel)
• Biologisch melkveebedrijf De Meulenhorst (melkvee, zorg, ambachtelijke ijsmakerij,
bierbrouwerij)
• Marsman biologische melkvee en akkerbouw (melkvee, akkerbouw, groenteabonnementen, winkel, bezorgdienst)

Resultaat

• Door de samenwerking met het grijze onderwijs is het netwerk voor docenten en leerlingen
van het groene onderwijs vergroot. Leerlingen maken bijvoorbeeld gebruik van dit netwerk
bij het organiseren van de biologische fair. De betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen
delen kennis door actief deel te nemen in het project. In totaal zijn er 48 leerlingen van
grijze opleidingen en 120 leerlingen van het groene mbo betrokken bij het project.
• In het project zijn opdrachten (onderwijsmodules) ontwikkeld om duurzame, biologische
landbouw en (regionale) voedselproductie in het grijze onderwijs te implementeren. Ook
hebben er bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Er is een biologische fair georganiseerd op 17
en 18 juni 2011 door grijze en groene leerlingen van de beide scholen met input van het
bedrijfsleven. Op 18 juni is de fair afgelast vanwege het weer. De belangstelling voor de fair
was groot, zowel van leerlingen (PO en VO), bewoners van zorginstellingen, als reguliere
bezoekers.
• De fair fungeert als een centraal punt om informatie over duurzame, biologische landbouw
te vinden en mensen te enthousiasmeren voor deze markt en producten. Vanwege het
succes en de uitwerking van de biologische fair in 2011 hebben het Carmel College Salland
en Landstede Raalte besloten om in 2012 opnieuw een fair te organiseren. De fair wordt
een vast onderdeel van het onderwijsaanbod.
• Leerlingen hebben op de biologische vakbeurs (BioVak) op 19 en 20 januari 2011 contacten
gelegd en bekendheid gegeven aan het project. Daarnaast is er een artikel geschreven voor
het vakblad Ekoland. Voor het promoten van en informeren over de biologische fair hebben
leerlingen een website gemaakt: www.smakelijksalland.nl.
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