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Leren in het Westerkwartier

Doelstelling

Het Westerkwartier bruist en ontwikkelt zich. Deze regio in het zuidwesten van Groningen is
een krachtige leeromgeving voor studenten van Wageningen Universiteit en van Hall
Larenstein. In het Westerkwartier - een kleinschalig landschap met onder andere houtsingels,
poelen en petgaten - is de werkgroep Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier' (WSI) actief.
Dit is een netwerk van boeren, burgers en bestuurders die zich bezig houden met thema’s als
cultuurhistorie, identiteit, toerisme, wonen, landbouwontwikkeling, natuur- en waterbeheer en
energie. Doel van deze werkgroep is vanuit een integrale visie op gebiedsontwikkeling
diverse projecten te initiëren en te ondersteunen. De groep wil dit bereiken door initiatieven,
kennis en beleid aan elkaar te verbinden waarbij de groep samenwerkt met
onderwijsinstellingen. De WSI ziet vindt deze samenwerking belangrijk voor innovatieve
antwoorden op ontwikkelingen in het gebied.
Het project ‘Leren in het Westerkwartier’ wil de rol van het onderwijs verder uitbouwen en
opstellen in een te ontwikkelen ‘Werkplaats’ zoals die ook in Annerveenschekanaal
functioneert. Door die werkplaats te verbinden aan de WSI krijgt de werkgroep een 'loket'
voor onderzoeksvragen en een instrument voor ondersteuning bij gebiedsprocessen en
initiatieven. Er zijn drie doelen:
• Studenten betrekken bij de werkplaats;
• Werkplaats verankeren in de regio;
• Vastleggen van ervaringen in een boek.
Verder zullen de werkplaats en de WSI zullen procesmatig bezig zijn met de volgende
punten:
• Versterking van de rol en functie van de WSI in het Westerkwartier als gebiedspartij;
• Het op de juiste wijze opnemen van vragen uit de streek in de te ontwikkelen werkplaats en
zorg dragen voor impact van de werkplaatsactiviteiten in het gebied en het onderwijs.

Werkwijze

Studenten van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein werken in de werkplaats aan
vragen uit de regio. Ze zijn op die manier nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen en
uitvoering van projecten in het gebied. Docenten zorgen voor de begeleiding van de
afstudeervakken en het aanleveren van kennis, waarbij collega-docenten en de DLOonderzoeksinstituten ook als kennisbron zullen fungeren. Verder zorgen de docenten voor
doorstroming van kennis uit het gebied in reguliere curriculumvakken in de
onderwijsinstellingen.

Resultaat

In het project 'Leren in het Westerkwartier' werkten 15 studenten van de onderwijsinstellingen
Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit aan onderzoeksvragen uit de regio. Kennis
uit het project werd ingebracht in colleges en excursies van de onderwijsinstellingen.
De projectdeelnemers werkten mee aan diverse bijeenkomsten, zoals een streekdag (14
september 2007), Country Side Exchange (juni 2008), en Plattelandshuis in Grootegast (25
november 2008).
Ervaringen van studenten, docenten en de regio werden vastgelegd in het Boek 'Geleerd in
het Westerkwartier. Een onderwijsproject in een dynamische regio 2003-2008' geschreven
door Petra Derkzen.
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