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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wageningen UR
Wageningen UR is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens
uit deze uitgave.

Dit is een vertrouwelijk document, uitsluitend bedoeld voor betrokkenen en intern gebruik binnen GKC dan
wel met toestemming door derden. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermenigvuldigd of
verspreid voor extern gebruik.

De evaluatie van het project Jongleren met visie maakt deel uit van het DLO-programma Kennis:
Kennisdoorstroming en -circulatie in groen onderzoek en groen onderwijs. Programma Kennis richt zich op
het verbeteren van kennisprocessen tussen onderzoek en onderwijs op het terrein van voedsel en groen. In
dit programma wordt kennis niet alleen vanuit het perspectief van doorstroming beschouwd maar ook vanuit
de perspectieven van 'circulatie' en co-creatie'. Bij het eerste gaat het vooral om het optimaliseren van de
stroom onderzoek, ontwikkeling en disseminatie richting het onderwijs. Terwijl het bij de tweede juist gaat
om synergetische relaties en netwerken tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Bij het derde
perspectief gaat het tot slot om het 'samen maken' van kennis.
Zie voor meer informatie: http//www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-09
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Inleiding

In het project 'Jongleren met visie' zijn leerlingen en studenten van verschillende groene onderwijsinstellingen van
alle niveaus ((V)MBO, MBO, HBO, WU) aan de slag gegaan met het verbeelden van hun visie op de toekomst van
de Nederlandse land- en tuinbouw en de groene ruimte. Zij hebben hun zelf ontworpen visie getoetst aan de visie
van anderen (medestudenten, politiek, ondernemers, bedrijven, etc) en deze respons weer verwerkt in het
resultaat. Vervolgens zijn de visies gevisualiseerd en gepresenteerd op een landelijke Oogstdag. De werkwijze en
aanpak is per instelling en opleidingsniveau verschillend uitgevoerd. De scholen hadden een grote vrijheid om het
project naar eigen inzicht invulling te geven. Jongleren met visie was een RIGO-project, de oorspronkelijke looptijd
was van mei tot december 2006, de werkelijke projectduur liep tot en met januari 2007 met de afsluitende
Oogstdag op 18 januari 2007. Opdrachtgever van dit project was de Groene Kennis Coöperatie.

1.1

Doelstelling Jongleren met visie

De doelstelling van Jongleren met visie (JLMV) is visievorming en kennisbenutting bij leerlingen en studenten
in alle niveaus van het Groen Onderwijs. Door jongeren actief na te laten denken over de toekomst van de
landbouw en groene ruimte in Nederland leren ze om te gaan met verschillende visies en een eigen visie te
vormen. Leerlingen moeten in dit project nadenken over de toekomst van de landbouw, inzicht krijgen in hun
eigen invloed op de toekomst en inzicht verkrijgen wie de beïnvloeders zijn van de toekomst en van de
landbouw. Dit proces kan per opleidingsniveau verschillend ingevuld worden waarbij bijvoorbeeld in het HBO
de landbouwvisie van MLNV meer centraal staat en op het VMBO meer gewerkt wordt met beelden en MSNtaal. Het is de bedoeling dat op deze wijze in alle delen van Nederland regionale puzzelstukjes ontstaan die
tijdens de landelijke ophaaldag bijeengebracht worden tot een collage van de toekomst van de groene sector in
Nederland, gezien door de ogen van jongeren. De oorspronkelijk opzet was dat een aantal van deze opbrengsten
door leerlingen en studenten tijdens de 'ophaaldag' gepresenteerd zouden worden aan minister Veerman.
De veranderingsopgave van JLMV was in eerste instantie om de groene onderwijsinstellingen aan de slag te laten
gaan met de landbouwvisie van LNV door het ontsluiten van de kennis uit de nota 'Kiezen voor landbouw' en deze
toegankelijk te maken voor alle niveaus binnen het Groen Onderwijs. Dit is gaandeweg de vormgeving van het
project aangepast en gegroeid tot een project waarin de leerling uitgedaagd wordt om zelf aan de slag gaat met
een zelfgecreëerde toekomstvisie voor de groene ruimte, voor een regio, een sector of een thema, kortom een
kennis co-creatie proces dat past binnen het thema onderwijsvernieuwing.
JLMV is een initiatief van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Het doel van de GKC met dit project is om scholen
makkelijker te laten samenwerken en een methodiek te ontwikkelen waarmee in korte tijd een actueel thema
behandeld kan worden in alle regio's met alle Groene Onderwijsinstellingen.

1.2

Projectorganisatie

Bij de start van het project zij drie projectregisseurs gezocht voor de vorming van het kernteam. Dit kernteam is
verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, begeleiding en verantwoording van het project. Het kernteam
bestaat uit drie docenten uit de verschillende niveaus van het agrarisch onderwijs. Zij zijn allen voor 0,3 fte
vrijgesteld voor dit project. Het kernteam bestaat uit:
INHOLLAND
Elske Janssens;
CAH Dronten
Maartje Lof;
Wellant College Rijnsburg
Hendrik Jaap Krabbendam.
Ook is een regiegroep samengesteld. Deze regiegroep dient als sparringpartner en denktank (inspiratiebron) voor
het kernteam. Naast de mensen uit het kernteam zitten hierin: Cees de Bont (WUR-LEI); Jacqueline van Beek
(Wellant); Jan van Driel (Ontwikkelcentrum), Peter Boetzkes (Groen Kennisnet) en Arjen Wals (WU-ECS) is voorzitter
van de regiegroep. Het Ontwikkelcentrum en Groen Kennisnet ondersteunen het kernteam bij de communicatie
over het project en het ontwikkelen van ondersteunende materialen en een website.
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De GKC functioneert als aanjager en financier van het project en tevens als communicatiekanaal richting de
onderwijsinstellingen. DLO-programma Kennis (voorheen P420), Marian de Beuze (PPO Wageningen UR), Floor
Geerling-Eiff (LEI Wageningen UR)),voert op verzoek van de GKC de evaluatie van het project uit, met
medewerking van Hiske Ridder (LEI).

1.3

Uitvoering

Het kernteam organiseert en begeleidt het project. Dit bestaat uit het aansturen en uitvoeren van de volgende
werkzaamheden:
- Aankondiging en communicatie over het project:
'artikel in Groen Onderwijs
*aankondigingbrief naar alle onderwijsinstellingen (management)
*wervende poster voor prikborden op de scholen (uitvoer door Ontwikkelcentrum)
* ontwikkelen website (uitvoer door Groen Kennisnet)
- Het maken van een 'toolkit' voor de verschillende onderwijsniveaus (in samenwerking met ontwikkelcentrum):
* inspirerende 'krant van de toekomst' met uitdagende koppen en tekst
*muismat
*plan van aanpak voor het vmbo
'docentenhandleiding.
- contact opbouwen/onderhouden met deelnemende scholen en docenten (scholen bezoeken)
- verzamelen output en keuze maken voor presentatie op Oogstdag
- organisatie Oogstdag
- (laten) maken van een dvd.1
JLMV ging in mei 2006 van start, op 6 juni is een eerste aankondiging naar de locatiedirecteuren van alle
onderwijsinstellingen verzonden. Voor de zomervakantie waren de meeste namen van de (potentieel)
deelnemende docenten bekend. Deze docenten werden voor de vakantie persoonlijk benaderd en kregen de
toolkit toegezonden. In de periode september tot en met december hadden de scholen de tijd om het project uit
te voeren. De landelijke eindmanifestatie, de Oogstdag, vond plaats op 18 januari 2007. In de zomerperiode is de
website gebouwd door Groen Kennisnet (www.jonglerRnmetvisie.nl)

1.4

Projectperiode op de scholen

Twintig scholen hebben meegedaan tijdens de projectperiode waarvan sommigen met meerdere groepen
leerlingen/studenten. Enkele scholen hebben aangegeven dat ze JLMV in een later stadium zullen voeren.
De volgende onderwijsinstellingen deden mee:
AOC De Groene Welle
AOC Friesland Leeuwarden
AOC Limburg Horst
AOC Limburg Roermond
AOC Oost (Doetinchem)
AOC Terra Groningen
CAH Dronten
De Groene Welle Hardenberg
Groen College Goes
Groenhorst college Barneveld
Groenhorst College Warmonderhof
Helicon Opleidingen Den Bosch
Hooghuis Lyceum Zuid
-

INHOLLAND Delft
Landstede Raalte
Wageningen Universiteit

De dvd wordt gemaakt door Manouk Goettsch, een oud-student van INHOLLAND die nu een
masteropleiding journalistiek volgt aan de Erasmusuniversiteit.
1
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-

Wellant Houten
Wellant Oegstgeest
Wellant Utrecht
Wellant Rijnsburg
Een drietal scholen zijn tijdens het project afgehaakt en gestopt wegens ziekte van de docent of wegens
tijdgebrek. De scholen konden met de ondersteunende materialen (website, toolkit) en ondersteuning door
het kernteam zelfstandig het project uitvoeren en daar grotendeels een eigen invulling aan geven.

1.5

Oogstdag

Jongleren met visie is afgesloten met een landelijke eindmanifestatie, de Oogstdag. Deze vond plaats op 18
januari 2007 op het Wellant College in Houten. Circa 200 leerlingen en studenten waren deze dag
aanwezig. Alle onderwijsniveaus waren vertegenwoordigd. De leerlingen presenteerden op de Oogstdag hun
eindproducten. Dat bood een heel gevarieerd scala aan eindproducten, van maquettes tot websites, en van
een winkelinrichting voor de toekomst tot informatieve panelen. Een kleine greep uit de onderwerpen:
Future Flowers, de Smaakdoos, Nature is Calling, de Antennerobot, de Zilte Teelt, Pompen of Verzuipen.
Een jury van deskundigen beoordeelde de presentaties op twee aspecten, namelijk creativiteit en inhoud (zie
bijlage.4.). Aan het eind vond een prijsuitreiking plaats. Zie ook de internetsites: www.jonglerenmetvisie.weblog.nl en www.futureflowers?016.nl
Tijdens de Oogstdag woedde er een hevige storm en was er een weeralarm van kracht. Dat had gevolgen
voor het verloop van de middag: niet alle leerlingen mochten van hun ouders mee naar Houten en veel
leerlingen waren gespannen en nerveus omdat men bang was niet goed thuis te kunnen komen. Veel
genodigden lieten door het weer verstek gaan.
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2

Evaluatie en aandachtspunten

Het project Jongleren met visie heeft naast de inhoudelijke functie van visievorming en kennisbenutting door
jongeren ook meer inzicht verschaft in hoe scholen in korte tijd gezamenlijk kunnen werken aan een
gemeenschappelijk thema. De evaluatie richt zich op beide doelstellingen. Daarnaast worden de
verschillende onderdelen van het project apart tegen het licht gehouden.

2.1
2.1.1

Aanpak evaluatie
Methodiek

Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van de monitorings- en evaluatiemethodiek die is ontwikkeld in
Programma Kennis. Deze methodiek onderscheidt vier aandachtsgebieden, namelijk visie, ondersteuning,
cultuur en competentie. Deze gebieden kunnen op drie niveaus worden bekeken, op het niveau van het
individu, de achterliggende organisaties en de netwerken. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze
genoemde kritische succesfactoren verwijzen we naar het boekje 'Alles is kennis' dat te vinden is op:
www.kennisonline.wur.nl/ (BO/B0-09/420/producten.htm).

2.1.2

Hoe hebben we geëvalueerd

Tijdens het project zijn we aanwezig geweest bij de regiegroepbijeenkomsten (4 maal). We hebben in de
zomerperiode een groepsgesprek gehouden met het kernteam en we waren aanwezig op de Oogstdag. Na
afloop van de Oogstdag hebben we de leerlingen/studenten gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen
(zie bijlage 2.). Na afloop van de projectperiode waren we aanwezig bij de afsluitende en evaluatieve
bijeenkomst van de regiegroep. Na afloop van het project hebben we docenten die hebben deelgenomen
telefonisch benaderd voor een interview, voor de vragen zie bijlage 3. Ook hebben we de docenten die zich
in eerste instantie hadden aangemeld, maar niet hebben deelgenomen enkele vragen gesteld per email.

2.2

Terugblik van de leerlingen

De gegevens uit deze paragraaf zijn gebaseerd op 66 ingevulde evaluatieformulieren die na afloop van de
Oogstdag in Houten zijn ingeleverd of opgestuurd. In totaal waren circa 200 leerlingen/studenten op de
Oogstdag aanwezig. Ons oorspronkelijk streven was om meer leerlingen te laten evalueren. Om dat te stimuleren
was erin voorzien dat iedere leerling die een ingevuld formulier inleverde een klein kompasje cadeau kreeg. Maar
door de storm en de daardoor veroorzaakte enigszins chaotische afsluiting zijn er minder leerlingen bereikt dan
aanvankelijk was gedacht. Een aantal scholen heeft formulieren meegenomen en die later weer teruggestuurd. De
ingevulde formulieren zijn afkomstig van de volgende opleidingen: vmbo AOC Leeuwarden (27); vmbo Wellant
Rijnsburg (8); mbo Groen College Goes (10); mbo Groenhorstcollege Barneveld (2); mbo Groene Welle
Hardenberg (1); mbo AOC Terra Groningen (14); hbo Inholland Delft (3).

2.2.1

Terugblik op het project en de Oogstdag

88% van de leerlingen vond JLMV een leuk schoolproject om aan te werken.
Ze vonden het leuk om de volgende redenen:
Reden:
Aantal keren genoemd:
- leuk en gezellig
16
- interessant en leerzaam
18
- veel nieuwe ideeën, toekomstgericht
7
- weer wat anders, afwisseling
5
- gratis eten en drinken
2
- geen toelichting
9
12 % van de leerlingen vond het geen leuk project. Zij noemden hiervoor de volgende redenen: het was te saai, te
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vaag, te weinig te doen of de opdracht was verkeerd begrepen. Tot slot voelde de afdeling bloemdesign zich niet
aangesproken door termen als 'land- en tuinbouw'.
De leerlingen gebruikten de volgende kennisbronnen en ideeënbronnen voor hun toekomstvisies:
Bron:
Keren genoemd:
- website jongleren met visie
23
- andere websites
22
- gesprekken
20
- Eigen fantasie/ideeën/waarneming
19
- boeken/brochures
10
- andere kranten
3
- krant van de toekomst
2
- nota Kiezen voor Landbouw
2
- kunstenaars
2
- vakbeurs
2
Bijna de helft van de leerlingen is door JLMV anders gaan denken over de toekomst van de Nederlandse land- en
tuinbouw (47%). De redenen die ze hiervoor hebben aangeven zijn:
- nieuwe ideeën gezien/gehoord
4 keer
- veel informatie gekregen
3 keer
- meer gaan nadenken
7 keer
- nieuwe inzichten
5 keer (genoemd zijn: ik zie dat boeren het moeilijk hebben; veel
wordt anders, een ander beeld gekregen, zie dat er wat moet veranderen, we moeten in actie komen)
Degenen die niet van mening zijn veranderd (53%) geven hiervoor onder andere als reden:
- heb niet veel op met landbouw
6 keer
- had al een eigen visie
8 keer
- opdracht was op school niet goed begrepen (Goes)

2.2.2

Tips van leerlingen voor een volgende keer

De meeste antwoorden hebben betrekking op de Oogstdag
- meer entertainment/activiteiten
- grotere zaal/meer ruimte per presentatie
- meer muziek
- meer eten en drinken
- meer jongeren / meer scholen
- tijd inruimen voor bezichtigen andere presentaties
- betere informatie op school
- betere uitleg over de Oogstdag
- dichterbij
- meer voorbereidingstijd
- meer eenheid in onderwerpen
- afscheidingswanden tussen de presentaties
- bedrijven van buiten betrekken
- het was al heel leuk

2.3

7 keer
7 keer
6 keer
6 keer
5 keer
5 keer
4 keer
4 keer
3 keer
2 keer (op school en voorbereiding Oogstdag)
2 keer
2
2
4 keer

Terugblik van de docenten

Twintig docenten hebben het project JLMV in de projectperiode gedraaid. Drie docenten daarvan vormden het
kernteam. De overige docenten zijn telefonisch en per email benaderd. De docenten bleken moeilijk te bereiken,
iedere docent is enkele malen gebeld en gemaild en minimaal één maal persoonlijk gesproken. Uiteindelijk
hebben 12 docenten de vragenlijst (bijlage 3) beantwoord. Dat waren docenten van de volgende
onderwijsinstellingen: AOC Oost -Doetinchem; Groen College Goes; Landstede Raalte; Wellant College
Oegstgeest (2x); Wageningen Universiteit; Groenhorst College Dronten; AOC Terra Groningen; Wellant College
Houten, Groenhorst College Barneveld, AOC De Groene Welle Hardenberg, AOC Friesland.
Samen hebben deze docenten met bijna 250 leerlingen/studenten meegedaan aan JLMV. Zij vertegenwoordigen
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de onderwijsniveaus van vmbo eerste leerjaar tot en met universiteit. De studierichtingen waren: dierverzorging,
groen; bloembinderij, akkerbouw, veehouderij, groenvoorziening, paardenhouderij; plantenteelt, tuinbouw,
landbouw en bloem.

2.3.1

Motieven voor deelname

Aan de docenten is middels verschillende vragen voorgelegd wat voor hen en voor hun school de motieven
waren om mee te doen aan het project.

Wat was voor uw school (management) de belangrijkste motivatie om mee te doen met JLMV?
aansluiten bij een landelijk project (3x);
school deelt de visie van het project (2x);
docent of management kende één van de leden van de regiegroep (4x);
paste goed in het lesprogramma of in een projectweek (2x);
overig (lx).

De docenten noemen de volgende motieven waarom ze zelf hebben besloten om mee te doen aan JLMV:
visie ontwikkeling is belangrijk voor leerlingen (3x);
leuk en leerzaam project;
landelijke eindmanifestatie stimuleert leerlingen ergens naar toe te werken;
enkele docenten deden mee omdat de directeur het had gevraagd of omdat ze leden van het
kernteam persoonlijk kenden

Past deelname aan activiteiten van de GKC, zoals JLMV past binnen de visie van hun onderwijsinstelling?
-

ja (9x);
geen mening (2x).
Enkele docenten geven aan het meedoen vooral komt door hun eigen initiatief en één docent heeft haar
deelname min of meer moeten 'bevechten' omdat haar schoolleiding van mening was dat het project teveel
landbouwgericht was en daarom niet zou passen bij de meer ketengerichte activiteiten van de opleiding
(bloemdesign). De docenten geven ook aan dat dit soort projecten heel goed past binnen de Competentie
Gerichte Kwalificatie Structuur.
Alle docenten delen de mening dat het belangrijk is voor jongeren om competenties te ontwikkelen rondom visie
en toekomst, zeker voor leerlingen van de hogere niveaus die beogen om zelfstandig ondernemer te worden.

2.3.2

Kennisdelen en samenwerking

Enkele vragen uit het interview hadden betrekking op de cultuur van kennisdelen en samenwerking.
Op de vraag of de docenten hun ervaringen met JLMV hebben gedeeld met hun collega's antwoorden ze als
volgt:
ja (7X);
deels (3x);
nee (2x).
De meeste docenten hebben hun ervaringen met JLMV gedeeld met hun collega's. De toolkit is in een aantal
gevallen ook in andere vakken en door andere docenten, soms in aangepaste vorm, gebruikt.

Zijn de leerlingen/studenten door JLMV in contact gekomen met mensen van buiten de opleiding?
-

ja (8x);
amper of alleen tijdens de Oogstdag (2x);
nee (2x).
Het project JLMV is door verschillende scholen in en buiten de school gepresenteerd zoals op
ouderavonden, een symposium, op het gemeentehuis, op websites : www.ionglerenmetvisie.web-log.nl en
www.futureflowers2016.nl (dit is overigens een onvolledige opsomming). Sommige scholen haalden hiermee de
plaatselijke pers (krant en tv). Een aantal scholen hebben tijdens het project ook mensen van buiten in de
school gehaald, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, stagebieders, agrarisch ondernemers, onderzoekers en
gastsprekers van Wageningen UR.
Enkele scholen maakten een beursbezoek onderdeel van het project (een landbouwbeurs en een
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designbeurs). Eén school heeft tijdens het beursbezoek contacten gelegd met een andere Groene Opleiding
en de leerlingen hebben vervolgens zelf via e-mail en MSN contact met elkaar onderhouden.
Op de vraag of het project heeft bijgedragen aan 'school als kenniscentrum' antwoordt slechts één docent
bevestigend. Samenwerking met andere onderwijsinstellingen is op één school van de grond gekomen. De
leerlingen hielden via MSN contact met leerlingen van een andere AOC met een ander vakgebied.
Volgens de docenten hebben de leerlingen de volgende bronnen gebruikt voor het ontwikkelen van hun
ideeën en kennis: vakliteratuur, internet, interviews, gesprekken met derden, bibliotheek, netwerk van de
docent, elkaar, de stagebieders, beursbezoek, excursies en thuis.

2.3.3

Uitvoering en ondersteuning

De docenten kregen ook verschillende vragen voorgelegd om in beeld te brengen of- en hoe een landelijk
project in is te passen in hun jaarplanning en of ze voldoende ondersteuning bij de uitvoer van het project
hebben gekregen.

Past deelname aan een landelijk project binnen uw schoolorganisatie vwb. jaarplanning, tijdplanning en
aanpak?
-

ja (5x);
nee (2x);
anders of matig (5x).
Bij de scholen waar bevestigend is geantwoord werkt men met een flexibel rooster of hebben de docenten
of leerlingen een grote mate van vrijheid bij de invulling van hun vakken. Ook bij scholen die met
projectweken werken is het vrij gemakkelijk in te passen.
Scholen die met een periodesysteem werken waarin leerlingen telkens gedurende een aantal weken
bepaalde vakken krijgen, kunnen een project als JLMV moeilijker inpassen tenzij het ruimschoots van
tevoren bekend is. In één geval moest de begeleidende docent in die periode ook in andere klassen lesgeven
en daardoor was er onvoldoende tijd voor begeleiding van JLMV. De leerlingen moesten toen zelfstandig verder
en zijn op gegeven moment afgehaakt omdat ze te weinig werden aangespoord. Een andere opleiding gaf aan
dat de studieopzet zodanig vaststaat dat er niet op korte termijn en/of eenmalig een nieuw vak kan worden
ontwikkeld. Op meerdere scholen is gezocht naar een geschikt bestaand vak waarbij de opdracht dicht genoeg
bij de opzet van JLMV aansloot (bijvoorbeeld een ontwerpvak waarin visie centraal staat of een vak over
ondernemerschap) en is aan de studenten gevraagd hun werkstuk toe te spitsen op het project.

Kregen de docenten voldoende ondersteuning van het kernteam?
-

ja (10 x);
anders, niet om gevraagd (2x).
De docenten ervoeren de begeleiding van het kernteam als zeer positief; zij kregen van hen voldoende
ondersteuning als ze daar om vroegen. Eén docent gaf als illustratie dat een kernteamlid langskwam op
school in een klas waar het moeizaam liep om een gastles te geven. Het persoonlijk contact en het feit dat hij
langskwam was zeer waardevol en dat droeg bij aan het succes van het project.

Kregen de docenten voldoende ondersteuning van hun management of collega's?
-

ja (4x);
van management niet, collega's wel (lx);
nee (4x);
anders (3x).
De ondersteuning op de scholen zelf (ondersteuning door management en collega's) was wisselend. Ongeveer de
helft van de docenten zei voldoende ondersteuning te krijgen, de andere helft heeft hierin problemen ervaren.
Redenen die daarvoor genoemd zijn: ziekte van collega's, project vereiste veel begeleiding van de leerlingen,
project was lastig uit te voeren binnen het bestaande rooster en het was moeilijk om de leerlingen te motiveren
om mee te doen.

Hadden de docenten voldoende tijd om het project uit te voeren?
-

ja (7x);
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nee (4x);
anders (IX).
De meeste docenten vonden de tijdperiode voor het project lang genoeg. Een paar docenten geven aan dat ze
een langere opstarttijd wenselijk vinden. Het project is op verschillende manieren uitgevoerd, enkele scholen
wijdden er een projectweek aan en andere besteedden gedurende een langere periode enkele uren per week aan
het project.
We hebben de docenten ook gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven in welke mate men het eens
was met de volgende uitspraken (1: helemaal niet mee eens; 2: niet mee eens; 3: neutraal; 4: mee eens; 5:
helemaal mee eens). Dat leverde de volgende gemiddelde scores op:
1. Ik vond JLMV een leuk project om aan te werken
4,1
2. Mijn leerlingen vonden het een leuk project om aan te werken
3,7
3. De leercirkel was ondersteunend voor mijn activiteiten
3,2
4. De toolkit was ondersteunend voor mijn activiteiten
2,9
5. De krant van de toekomst was een bron van inspiratie
2,7
6. De poster was wervend en aansprekend voor de richting en opleidingsniveau van mijn leerlingen
2,6
7. De website was een bron van informatie
2,6
8. De website was geschikt voor het uitwisselen van ervaringen
2
Hier valt op dat docenten en leerlingen het een leuk project vonden. De onderdelen website, toolkit, krant, poster
en leercirkel krijgen gemiddeld een vrij een neutrale beoordeling, de individuele scores beslaan de hele range van
1 t/m 5. Het blijkt erg per docent te verschillen welke mogelijke toepassing en ondersteuning men in deze
materialen ziet. De docenten vonden de website niet geschikt voor het uitwisselen van ervaringen.

2.3.4

Competenties

Er zijn ook een aantal vragen gesteld om inzicht te krijgen in de competenties van de docenten en om
inzicht te krijgen in hoe de docenten denken dat dit project past binnen het competentiegericht onderwijs.

Waarom was u de aangewezen persoon om JLMV uit te voeren?
De antwoorden hierop zijn divers. Hieronder volgt een globale samenvatting:
het project sloot het beste aan bij de vakken die ik geef (4x);
(vakken die hierbij genoemd zijn: ondernemerschap, presenteren, conceptontwikkeling, vakdocent,
'boer zijn, boer blijven')
ik ben vaker met dit soort projecten bezig (2x);
ik draai een pilot 'natuurlijk leren' en kan daarin grotere projecten plannen;
ik was het meest gemotiveerd (2x);
anders (3x).

Was het project geschikt voor het onderwijsniveau?
Docenten van het MBO (totaal 8 docenten) antwoorden:
ja (6x);
nee, niveau te laag (2x).
Docenten van het vmbo (4 docenten):
ja (2x);
nee, te moeilijk (2x).
Wageningen Universiteit:
ja.
Enkele opmerkingen die door vmbo docenten hieraan zijn toegevoegd:
"Op zich past het project bij het opleidingsniveau want ieder niveau kan creatief denken. Maar onze
leerlingen keken erg of de ideeën uitvoerbaar waren en dan vonden ze het niets meer."
"Voor niveau 2 leerlingen was het te moeilijk; zelf hun eigen toekomst verbeelden gaf teveel open
vragen en te weinig structuur."
"Voor vmbo is het project te breed."

Past dit project binnen het competentiegericht onderwijs?
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ja (lOx).
Volgens de docenten draagt het project bij aan de volgende competenties:
onderzoeken;
creëren en innoveren;
inzicht en organiseren;
presenteren;
samenwerking;
communicatie;
probleemoplossend werken;
doorzettingsvermogen;
nadenken over de toekomst;
creativiteit;
planning;
ondernemerschap.

Kan dit geformaliseerd worden in het curriculum/portfolio?
ja (6x), als oefensituatie binnen de PvB of in portfolio;
nee of lastig (2x);
geen idee of geen antwoord (4x).

2.3.5

Ervaringen Oogstdag

Van de ondervraagde docenten zijn er acht op de oogstdag geweest, met circa 95 leerlingen/studenten.
We hebben hen gevraagd wat ze van de oogstdag vonden. Hieronder een samenvatting van de reacties:
"Er zijn in totaal 4 of 5 WU-studenten naar de oogstdag geweest. Zij hadden een gemengd gevoel. Een deel
daarvan was toe te schrijven aan te weinig voorbereiding naar hen toe. Ze wisten niet goed genoeg wat hen
te wachten zou staan. Aan de andere kant is de deelname van een zo diverse aard (van het houden van
honden tot een complete visie op het landschap) dat het moeilijk onderling vergelijken en misschien ook
communiceren is. De studenten vroegen zich af wat het ministerie hieraan zou kunnen hebben. Het project
kan uiteindelijk wel waardevol zijn maar vooral via een meer indirecte route. Je hebt natuurlijk het leereffect
van met dit project bezig zijn, maar de producten die getoond worden geven toch ook een beeld wat
belangrijk is bij beleidvorming. De posters van de Wageningse studenten waren van een heel ander karakter
dan de andere bijdragen, de studenten hadden zelfs het gevoel uit de toon te vallen en hadden vooraf niet
nagedacht over hoe zich konden presenteren voor deze doelgroep. Dat geldt zeker voor de presentatie op
het podium, dat van een heel ander karakter was als de twee anderen. Overigens was er de vraag hoe de
selectie van deze praatjes tot stand was gebracht."
- "Er zijn ongeveer 20 (MBO) leerlingen wezen kijken. Ik vond het leuk om te zien. Maar ik had gedacht dat
het niveau hoger was. Want mijn leerlingen had ik niet uitgenodigd om daar te staan omdat wij er maar één
week aan hadden gewerkt. Dus ik dacht dat er dan een heel groot verschil zou zijn. Maar toen ik de stands
zag van de andere scholen had ik mijn leerlingen ook wel willen laten presenteren en dan hadden ze ook
hoge ogen gegooid bij deze groepen. Dus het niveau viel mij wel wat tegen. Vooral omdat andere scholen
er veel meer tijd voor vrij hebben gemaakt. Verder was het weer niet echt perfect maar dat heeft niemand in
de hand."
- "Ik vind het een heel goed initiatief, echter het kon het veel beter georganiseerd worden, ik had de indruk dat dit
tijdgebrek was. Jammer omdat dit echt een einddatum is waar ik mijn leerlingen voor heb lekker gemaakt en wat
hen motiveerde iets extra's te doen. Mijn opmerkingen:
-de datum was laat bekend
-de inhoud van de dag was pas een paar dagen voor de datum bekend
-de bedoeling was dat leerlingen van elkaar konden leren, maar ze moesten bij hun stand staan, dus
hadden weinig mogelijkheden in contact te komen met andere leerlingen
-er waren nauwelijks deskundigen van extern (dus experts op een bepaald vakgebied) aanwezig die naar
hen kwamen kijken. Dit was de grootste tegenvaller. Voor wie hadden de leerlingen nu hun stand
gemaakt?
-bezoekers van hun stand waren alleen de jury (waarvan er van de drie slechts één is wezen kijken) en de
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cameraploeg
-de leerlingen hadden er zoveel moeite ingestoken dat de hiervoor genoemde twee punten echt een
teleurstelling was.
-overmacht was natuurlijk die storm en dat er daardoor nauwelijks aandacht meer was voor het event
vanaf 15.00 uur.
-de kraampjes waren niet geregeld zoals afgesproken."
- "Ik vond het goed opgezet, de presentaties van de producten op het podium vond ik niet goed. In de stands
presenteerden ze zich veel beter en dat is mi. voldoende."
- "De organisatie was goed maar wij wisten niet goed wat er precies verwacht werd. Ik vond het een enerverende
en wat rommelige middag."
- "Wel grappig, maar wat simpel. Een goede excursie levert meer op."
- "Vanwege de storm mochten niet alle (VMB0-) kinderen mee van hun ouders. De opzet was duidelijk gericht op
MBO, HBO en universiteit. Er werd over de hoofd van mijn leerlingen heen gesproken, ze begrepen niets van de
presentaties."
- "De lagere niveaus (VMBO) hebben vooral rondgehangen. Ook waren sommige kinderen in paniek vanwege de
storm. Voor de hogere niveaus was de tijd te kort, die wilden vooral bij hun eigen presentatie staan en konden
daardoor zelf niet rondkijken."

2.3.6

Tips voor verbetering

Ook de docenten is gevraagd om tips te geven voor verbetering. Zij gaven de volgende aanbevelingen:
Start het project met een centrale kick-off of laat iemand van het kernteam in de klas komen.
Een andere docent noemt een centrale startbijeenkomst voor docenten en leerlingen en deze
inrichten met workshops.
Maak het project ruim op tijd bekend, ruim voor de zomervakantie.
Benader niet alleen het management voor deelname, maar benader de docenten rechtstreeks.
Richt het project beter in voor het vmbo, bijvoorbeeld door kinderen uit de lagere niveaus
actiever te betrekken. Maar richt de website ook op kinderen van niveau 2 en 3. De website
moet prikkelen met korte teksten. Je kunt het competitie-element ook inbrengen door de
vorderingen op de website te laten beoordelen (juryrapport laten maken van de presentaties).
Betrek de lagere niveaus actiever op de oogstdag, bijvoorbeeld door prijzen uit te laten delen
of ze ter plekke nieuwe groepsopdrachten te laten uitvoeren.
De website moet er zijn voor de leerlingen, het moet prikkelen en motiveren. Je zou de site
kunnen laten ontwikkelen door leerlingen van andere mbo-opleidingen. Site moet veel links en
beelden geven en weinig tekst.
Probeer het project minder breed op te zetten.
Probeer vanuit het kernteam te stimuleren dat scholen gaan samenwerken.
Plaats leerlingen in de jury tijdens de Oogstdag en niet alleen bobo's. Geef prijzen per niveau
en breng er per niveau een competitie-element in.
Thema was nu te landbouwgericht. De verwerking (bloem) voelt zich niet aangesproken met
termen als 'land- en tuinbouw' of 'boer en agrarisch'.

2.3.7

Overig

De docenten is ook nog gevraagd of komend jaar met een soortgelijk project weer mee willen doen.
vier docenten zeggen: ja;
de overigen weten het nog niet, laten het afhangen van hoe het in te passen is of zeggen nee.
Ook is hen gevraagd hoe ze het beste te bereiken zijn. De tips: in het eerste contact afspreken hoe ze
benaderd willen worden en op welke tijden, bellen in de pauzes, mobiele telefoons en per email benaderen.
De docenten die in eerste instantie wel een informatiepakket hebben aangevraagd, maar uiteindelijk niet aan
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het project hebben meegewerkt is per mail gevraagd waarom ze niet hebben meegedaan. Twaalf docenten
hebben hierop gereageerd. Hun reacties waren:
Ziekte van een praktijkdocent en daardoor hadden andere docenten het te druk. Door de 1040
maatregel waardoor er geen lessen meer mogen uitvallen, hebben we weinig ruimte voor de
leuke en extra dingen;
Tijd was onze beperkende factor, het was niet binnen het schooljaar inpasbaar.
We voeren het in een andere periode uit (2x);
Het wordt opgepakt als de vernieuwing wat tot rust is gekomen;
Samenloop van omstandigheden: project is wel op school uitgevoerd en gepresenteerd, maar
door omstandigheden is het presentatiemateriaal verloren gegaan en kon het niet meer tijdens
de Oogstdag gepresenteerd worden. Tevens overwerktheid van docent;
Wilden het inpassen in een bestaand project, maar format en ondersteunende materialen
bleken niet bruikbaar;
Drukke werkzaamheden en krapte in jaarbelasting (3x);
Kan me het niet meer herinneren.... (2x).

2.4

Terugblik kernteam en regiegroep

2.4.1 Kernteam
Met het kernteam is net na de zomerperiode een groepsgesprek georganiseerd waarin de kritische
succesfactoren voor samenwerking zijn besproken (visie, cultuur, ondersteuning en competenties).
Hieronder de punten die belangrijk kunnen zijn voor een volgende keer:

2.4.1.1

Visie
De visie van het project is organisatieoverstijgend. Dat moet aansluiten bij de werkwijze en
interesse van de kernteamleden.
De visie van het project is middels een emancipatoir proces tot stand gekomen. Doordat de
kernteamleden zelf het project mede hebben vormgegeven zijn ze er erg enthousiast over en
voelen ze zich zeer betrokken.
Het is belangrijk dat de visie van het project aansprekend is voor de deelnemende scholen.
In het algemeen voelen vmbo-scholen zich niet erg betrokken bij de visie van de GKC. Een
onderwijsvernieuwend project als JLMV welke interessant is voor leerlingen kan daar
verbetering in brengen.

2.4.1.2

Cultuur
De kernteamleden verschillen in de mate waarin ze netwerken en kennis delen, en ze vullen elkaar
hierin aan.
De cultuur van hun onderwijsinstellingen is niet erg gericht op het delen van kennis en ervaringen.
Deelnemen
aan
projecten
en
organisatieoverstijgende
projecten
wordt
door
hun
onderwijsinstellingen als belangrijk gezien.
De kernteamleden voelden zich zeer verantwoordelijk voor het project, de samenwerking tussen hen
was erg goed.
Ze ervoeren grote cultuurverschillen tussen de scholen. De mate van betrokkenheid verschilde erg,
evenals de mate waarin ze het kernteam deelgenoot maakten van hun vorderingen. Het bleek ook
erg moeilijk te zijn om de docenten te motiveren om hun (tussen) producten of de voortgang van het
proces op de website te plaatsen.
De lobby van de GKC was een belangrijke factor in de communicatie over het project, maar ook
voor de organisatie van de Oogstdag, bijvoorbeeld voor het 'regelen' van vooraanstaande personen.

2.4.1.3

Competenties
De leden van het kernteam zijn niet zozeer gevraagd om hun persoonlijke competenties. Ze
beschikten wel over voldoende kennis en vaardigheden om dit project te kunnen begeleiden. Op één
van de scholen werd een projectregisseur gevraagd op de volgende wijze: 'een jonge hond, die aan
het project kan sleuren'.
De kernteamleden vulden elkaar erg goed aan (waren complementair), de volgende eigenschappen
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en kwaliteiten waren in hoge mate aanwezig: veel energie, enthousiasme, creativiteit,
doorzettingsvermogen, plannen en organiseren, gedrevenheid, leuke ideeën hebben, verschillende
netwerken hebben, punctualiteit, op hoger abstractie niveau kunnen denken maar juist ook erg
praktisch kunnen handelen. Het is een team met slagkracht.

2.4.1.4

Ondersteuning
Het project was 'te behappen' voor het kernteam, maar er was wel behoefte aan meer
ondersteuning bij relatief simpele taken , vanuit de GKC.
Het kernteam konden in enkele gevallen voor secretariële ondersteuning terecht bij hun eigen
onderwijsinstelling
Voor het kernteam was het een hele zoektocht hoeveel sturing ze aan het project moesten en
wilden geven en hoeveel ruimte ze aan de scholen wilden laten voor eigen invulling.
Ze ervoeren dat er bij de docenten behoefte was aan ondersteuning bij hoe ze het in hun eigen
modules kunnen toepassen. Dilemma hierin was dat de kerngroep niet teveel wilde sturen en ze
hebben besloten geen strakke kaders aan te geven.
Taalverschillen tussen de niveauverschillen bemoeilijkte het kiezen voor een uitingsvorm. Is het wel
mogelijk met één poster alle leerlingen/studenten van alle niveaus en sectoren aan te spreken?
De ondersteuning door het Ontwikkelcentrum en GroenKennisnet bij het ontwikkelen van de toolkit
en website was zeer waardevol en onmisbaar.
De ondersteuning van de regiegroep, met name op het gebied van onderwijskunde en sociale
(emancipatoire) leerprocessen, was zeer waardevol.
Het kernteam had wel meer sturing willen krijgen van de regiegroep en de GKC. Het kernteam heeft
het idee dat ze wel erg vrij gelaten werden. Dit wekte soms een beetje de indruk van
onverschilligheid. Aan de andere kant vonden ze het ook wel prettig om de ruimte te krijgen om te
'doen en laten' wat zij goed achten.
Een kritiek moment binnen het project was het vastleggen van de Oogstdag datum. Het vaststellen
van de datum verliep problematisch en ook de komst van de minister was onzeker. Het vaststellen
van de datum heeft te lang geduurd. De datum was nodig om de docenten te motiveren. Het
kernteam had de indruk dat docenten een beetje wantrouwig begonnen te worden. Dit kritieke
moment heeft wel tot enige frustraties geleid binnen het team. Besloten is toen (interventie) om bij
de regiegroep niet weg te gaan zonder een datum vast te stellen.
Het behaalde resultaat was mede te danken aan de ruime begroting.

2.4.2

Regiegroep

In de afsluitende bijeenkomst van de regiegroep is volgens een andere methodiek teruggekeken. In korte
punten heeft een ieder aangegeven wat positief was, wat minder geslaagd was en waar de kansen liggen
voor een volgende keer.

2.4.2.1

Succes

-

-

Goed concept: leerlingen laten nadenken over hun toekomst en die van Groen Nederland;
Creatieve aanpak met ruimte voor nieuwe ideeën;
Duidelijke leercyclus;
De Oogstdag als ijkpunt;
Toolkit en website;
De financiële middelen;
Betrekken van alle onderwijsniveaus en alle regio's;
Veel energie in het kernteam;
Goede samenwerking binnen kernteam, regiegroep, met Ontwikkelcentrum en GroenKennisnet;
Competitie element met jury en prijsuitreiking;
De presentatie van het project op 23/11 (ontmoetingsdag GKC);
Dvd als duurzaam product dat in volgende edities gebruikt kan worden.

2.4.2.2

Punten voor verbetering
Interne communicatie en regie;
Communicatie met regiegroep verliep onduidelijk;
Vertaling van projectdoel naar curriculum ontbrak;
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-

-

Te weinig gecoördineerde communicatieacties;
Matig gebruik website;
Onvoldoende commitment scholen (onvoldoende lobby GKC?), het aantal scholen dat
uiteindelijk heeft meegedaan viel tegen en het HBO/WO was matig vertegenwoordigd;
Toolkit vooral gericht op (v)mbo;
Thema te abstract voor vmbo;
Onvoldoende differentiatie aanbod en ondersteuning naar onderwijsniveau;
Tijdrovend project;
Tijdpad was krap;
Oogstdag te weinig benut voor uitwisseling/discussies tussen leerlingen en studenten;
Late vaststelling datum Oogstdag (veroorzaakte veel werkdruk en bemoeilijkte communicatie
met docenten);
Moeilijk om contact te onderhouden met docenten;
Moeilijke jurering op de Oogstdag vanwege enorme diversiteit en niveauverschil;
Afwezigheid van de minister op de Oogstdag;
Te weinig betrokkenheid vanuit LNV en er heeft geen terugkoppeling vanuit het ministerie
plaatsgevonden.

2.4.2.3

Kansen
Bevorderen 'toekomstdenken' en beroepsidentificatie bij leerlingen en studenten;
Docenten in een vroeg stadium van de projectstart betrekken zodat zij mede-eigenaar van het
project en proces worden. Dit bevordert de betrokkenheid;
Leerlingen van verschillende niveaus met elkaar laten samenwerken;
Scholen laten zien dat leren ook anders kan;
Positieve aandacht voor Groen Onderwijs;
Interactieve website met forumdiscussies;
Activiteiten meer uitdragen in maatschappij, meer aandacht voor wat er in de media
verschenen is.

Het kernteam heeft aangegeven het project niet nog een keer te willen draaien. Zij voelen zicht 'opstarters'
en vernieuwers en willen niet op routine gaan draaien. Wel zouden ze leuk vinden om een adviserende rol te
krijgen.
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Conclusies en aanbevelingen

3.1

Conclusies

Allereerst moet opgemerkt worden dat er bij de evaluatie onder leerlingen en docenten geen sprake is van
een verantwoorde steekproef. Ook is niet gestreefd naar een evenredige verhouding tussen de
verschillende onderwijsniveaus.

3.1.1

Van kenniscirculatie naar kennis co-creatie

Het project Jongleren met visie is oorspronkelijk gestart als 'kenniscirculatie'project waarbij de leerlingen
van het groene onderwijs in interactie met partijen uit de regio hun eigen landbouwvisie voor de sector of
regio te verwoorden en te verbeelden. Gaandeweg de vormgeving van het project kwam steeds meer de
nadruk te liggen op een kennisco-creatie proces dat past binnen onderwijsvernieuwing. Jongleren met visie is
uitgemond in een project waarin de leerling centraal staat en de leerling zelf aan de slag gaat met een
zelfgecreëerde toekomstvisie voor de groene ruimte', voor een regio, een sector of een thema.

3.1.2

Visie

Het thema van Jongleren met visie, visievorming en kennisbenutting door jongeren, wordt breed gedragen in het
Groen Onderwijs. Het thema is aansprekend en prikkelend voor alle opleidingsniveaus en sectoren.
Schoolorganisaties en docenten onderschrijven het belang van visievorming voor hun leerlingen en studenten. Zij
zien visievorming als belangrijk onderdeel in het curriculum.
Door het aansprekende thema (gemeenschappelijke visie) biedt dit project potentie voor een landelijke deelname
en samenwerking. Bovendien sluit het goed aan bij het thema ondernemerschap, dat maakt het voor veel
onderwijsinstellingen aantrekkelijk om iets mee te doen.
Het brede thema biedt ook veel potentie voor creativiteit en eigen invulling. In principe is het thema voor ieder
onderwijsniveau geschikt, echter voor vmbo leerlingen zal het door de docent goed begeleid moeten worden
door er extra structuur aan te geven.
Het thema biedt volop mogelijkheden voor nadere invulling. De invulling 'Boer zoekt toekomst' bleek niet voor alle
richtingen binnen het Groen Onderwijs aansprekend.
Tussen de deelnemende onderwijsinstellingen was een grote diversiteit in gegenereerde dynamiek door en
beleving van het project waarneembaar. Dit heeft onder andere te maken met de fase waarin de school zich
bevindt in visieontwikkeling rondom het competentiegerichte onderwijs, het onderwijsniveau en de visie en
energie bij de initiërende docent. Uit de gesprekken blijkt dat de aanpak van JLMV bij sommige docenten
weerstand oproept. Sommige docenten worstelen met dit type onderwijs en kunnen minder goed invulling geven
aan dit soort projecten. De scholen van deze docenten zouden wellicht meer aandacht kunnen besteden aan het
invulling geven van het competentiegerichte onderwijs. Een landelijk project als JLMV kan hierin ondersteuning
bieden als leerschool voor docenten, mits dit (zowel intern als extern) goed begeleid wordt.

3.1.3

Cultuur

Een project als Jongleren met visie biedt de scholen veel mogelijkheden om met mensen van buiten de
opleiding in contact te komen en zelfs om de publiciteit te halen. Sommige scholen slagen hier heel goed in,
anderen nog matig. In een volgend project zou daar bij de opstart en uitleg van het project al meer
aandacht aan gegeven kunnen worden. Ook samenwerking met andere scholen is nu nauwelijks tot stand
gekomen terwijl meerdere docenten hebben aangegeven dat wel te willen. Ook daar zou in het volgende
project meer aandacht aan gegeven kunnen worden. De uitwisseling tussen de scholen middels de website
is vrijwel niet gebeurd. Er zijn verschillende ideeën geopperd om het gebruik van de website te stimuleren.
Zie verder bij de aanbevelingen.

3.1.4

Competenties

Het kernteam heeft een enorme klus geklaard met veel tijdinzet en veel energie. Het kernteam is min of
meer toevallig gekozen maar bleek door complementaire eigenschappen over de juiste competenties te
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beschikken om dit project uit te voeren. Het project vraagt ook de nodige kwaliteiten van de docenten. Van
de docent wordt verwacht dat hij of zij het project kan 'vertalen' naar het niveau van de klas. Vooral voor het
vmbo bleek dit soms moeilijk te zijn. Ook vergt het project veel begeleiding voor het vmbo. Het project
biedt voldoende mogelijkheden voor het ontwikkelen van verschillende competenties voor leerlingen en
studenten. Verdere vertaling naar het curriculum verdient nog aanbeveling.

3.1.5

Ondersteuning

Zo ongeveer de helft van de docenten geeft aan dat het meedoen aan een landelijk project goed is in te
passen in de huidige schoolorganisatie. Vooral bij scholen die werken met een flexibel rooster en die
werken met competentiegericht onderwijs zijn er minder beperkingen. Bij de andere scholen geeft de
inpassing problemen. Ook bij scholen die niet hebben meegedaan is het feit dat het moeilijk inpasbaar is
een belangrijke reden. Daarnaast geven veel docenten aan dat ze al overbezet zijn of een overvolle
jaarplanning hebben en dat een nieuw project daardoor niet wordt opgepakt.
Ondersteuning door het kernteam is als zeer waardevol ervaren. De ondersteuning van de
onderwijsinstellingen was wisselend.
De ondersteuning van het Ontwikkelcentrum en GroenKennisnet was zeer waardevol evenals het ruime
budget.
De waardering van de docenten voor de toolkit en de leercirkel waren gemiddeld genomen neutraal. De
toolkit en de begeleiding van de scholen zal verder gedifferentieerd moeten worden naar de verschillende
onderwijsniveaus. De mogelijkheden van de leercirkel zouden in een persoonlijk contact verdere toelichting
moeten krijgen.

3.1.6

Oogstdag

De Oogstdag was een dag met power met mooie presentaties en enthousiaste leerlingen. Ondanks de
storm en het weeralarm was er een goede opkomst van de scholen. Een landelijke eindmanifestatie is voor
de scholen een belangrijk ijkpunt en heeft een duidelijke meerwaarde voor het project, een nadeel zijn de
lange reistijden. Maar het feit dat leerlingen en studenten van alle onderwijsniveaus elkaar landelijk treffen is
uniek. De echte uitwisseling tussen leerlingen en studenten is nog onvoldoende tot stand gekomen en zal
een volgende keer beter georganiseerd moeten worden. Ook was de Oogstdag voor de vmbo-leerlingen in
de huidige vorm niat zo geschikt.
Het competitie-element was voor de leerlingen motiverend.
Het feit dat de minister niet is gekomen was voor velen teleurstellend en bij leerlingen en studenten leeft de
vraag wat er met het resultaat gedaan wordt. Ook bij docenten leeft de vraag of MLNV ontvankelijk is voor de
nieuwe ideeën op welke manier zij deze nieuwe inzichten kunnen benutten.

3.1.7

Terugblik van de verschillende groepen

Er zijn nuanceverschillen op te merken in de terugblikken van de verschillende groepen. Zo is de indruk dat
het kernteam en de regiegroep in het algemeen positiever terugblikken dan de groep docenten die heeft
meegewerkt aan de evaluatie. Deze docenten reageerden gevarieerd. Enkelen waren zeer enthousiast en
zagen veel mogelijkheden voor dit project. Anderen reageerden gemiddeld dat ze het een 'leuk project'
vonden. Ook enkele docenten vonden het een moeilijk project en waren nogal terughoudend in hun reactie.
De leerlingen vonden JLMV een leuk schoolproject maar waren minder enthousiast over de Oogstdag.

3.2

Aanbevelingen

Deze paragraaf geeft in het kort de belangrijkste aanbevelingen weer.

3.2.1

Kernteam

Stel opnieuw drie projectregisseurs (kernteam) aan die afkomstig zijn van verschillende onderwijsniveaus en
verschillende instituten.
Competenties waaraan deze mensen moeten voldoen zijn: enthousiasme, creativiteit, goed kunnen organiseren,
kunnen motiveren, communicatief vaardig zijn en beschikken over veel positieve energie. Niet alle drie personen
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hoeven over al deze eigenschappen te beschikken, maar zorg dat een goede mix ervan in het kernteam aanwezig
is. Geef het kernteam de mogelijkheid om project weer (deels) een eigen invulling te geven, dat schept
betrokkenheid en ownership.
Zorg dat in het kernteam kennis en ervaringen aanwezig zijn over de verschillende onderwijsniveaus. Je zou
iedere projectregisseur aanspreekpunt kunnen maken voor één onderwijsniveau, dan heeft ieder niveau een vast
aanspreekpunt.
Spreek met elkaar af wie van het kernteam het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en voor de regiegroep,
dat schept duidelijkheid.

3.2.2

Regiegroep

Het werken met een regiegroep bleek positief en is ook een aanbeveling voor een volgende keer. Spreek aan het
begin met elkaar af wat de regiegroep kan betekenen voor het kernteam. Kwaliteiten die in de regiegroep
vertegenwoordigd moeten zijn: creativiteit, onderwijskundige kennis, breed netwerk in het onderwijs en binnen
Wageningen UR. Verder verdient het aanbeveling wederom vertegenwoordigers van ondersteunende partijen
zoals Groen kennisnet en het Ontwikkelcentrum in de regiegroep op te nemen. De leden van het kernteam van het
eerste project zouden ook deel kunnen uitmaken (als adviseurs) van de regiegroep.
De KPC groep Den Bosch zoekt aansluiting bij Jongleren met visie en zou ook een adviserende rol kunnen
vervullen, bijvoorbeeld hoe verder invulling te geven aan 'het leren van elkaar' en verdere inbedding in het
curriculum.

3.2.3

Tijdpad

Start een nieuw project ruim van te voren op. De beste periode om het project uit te voeren is direct na de
zomervakantie met een doorlooptijd tot eind november. De eerste aankondiging zal dan omstreeks april moeten
plaatsvinden zodat onderwijsinstellingen ruim de tijd hebben om het project in hun jaarplanning op te nemen. De
docenten moeten vanaf september direct aan de slag kunnen en over alle informatie beschikken.
Behalve berichtgeving naar het management van de scholen willen de docenten ook graag zelf benaderd worden.
Dit kan middels het inmiddels opgebouwde netwerk en eigen contacten van het kernteam en de regiegroep.
Maak direct bij de start al de datum van de eindmanifestatie bekend. Scholen weten dan waar ze naar toe moeten
werken.
Werk met een duidelijk draaiboek en tijdpad voor het project en de communicatie en eventueel een tijdbalk voor
belangrijke beslissingen. Dat geeft voor alle partijen veel duidelijkheid en kan onnodige werkdruk voorkomen.

3.2.3.1

Globaal draaiboek

Begin april:
Projectplan en begroting
Zoek drie projectregisseurs
Stuur een eerste aankondiging naar management en docenten
Opnieuw vormgeven website

Mei/juni
Organiseer een startbijeenkomst
Maak ondersteunende materialen
Stuur alle materialen op naar de deelnemers
Zomervakantie

Augustus/september
Projectperiode
Intensief begeleiden en volgen van onderwijsinstellingen
Ondertussen organisatie van de eindmanifestatie
Begeleiden vullen en gebruik website

Eind november
Oogstdag

3.2.4

Begeleiding docenten

De begeleiding van de docenten zou als apart speerpunt in het project opgenomen moeten worden en dan met
name de begeleiding en coaching van dit soort projecten als onderdeel van het competentiegericht onderwijs.
Het project kan zo tevens fungeren als leersituatie voor docenten voor het coachen en motiveren van
leerlingen/studenten. Er is behoefte op alle niveaus in het onderwijs aan het verder ontwikkelen van
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competentiegerichte coaching methoden en vaardigheden. Dit betekent ook dat de docent tijdens de uitvoer
van het project op school niet alleen moet toewerken naar het eindproduct maar ook tijdens het project
reflectiemomenten voor de leerlingen moet inbouwen waarin wordt stilgestaan bij deeloogsten, successen
en aandachtspunten. Deze momenten zijn van belang voor het inzicht van leerlingen en studenten in het
proces. Niet alleen het eindresultaat telt maar juist ook van (elementen van) het proces op weg hier naar
toe wordt geleerd en wordt gewaardeerd.
Ook voor de docent is dit project een leerbehoeftige omgeving waarin hij/zij ondersteund moet worden in
ontwikkeling van eigen competenties.

3.2.5

Maak docenten mede-eigenaar van project

Een belangrijke aanbeveling is om docenten in een vroeg stadium van de projectstart te betrekken zodat zij
mede-eigenaar van het project en proces worden. Dit bevordert hun betrokkenheid. Een mogelijkheid is het
organiseren van een gezamenlijke landelijke startbijeenkomst voor docenten. Een andere mogelijkheid is om
te kiezen voor meerdere regionale bijeenkomsten met docenten van verschillende onderwijsinstellingen
tegelijkertijd op. Tijdens deze startbijeenkomst kan de doelstelling van het project uitgelegd worden,
verwachtingen over en weer uitgesproken, uitleg over het gebruik van de toolkit en de leercirkel, afspraken
maken over de bereikbaarheid van de docenten, afspraken maken over het gebruik en het vullen van de
website en eventueel de eerste contacten leggen tussen verschillende scholen die met elkaar kunnen en
willen samenwerken.
De Dvd is een mooie ondersteuning voor deze startbijeenkomst. Tijdens een startbijeenkomst kunnen de
docenten kennismaken met elkaar en met het kernteam, dat zal de betrokkenheid bij het project vergroten
en de kennisuitwisseling vergemakkelijken en bevorderen. De startbijeenkomst kan ingevuld worden met
diverse workshops.

3.2.6

Ondersteunende materialen

3.2.6.1

Website

Puntsgewijs wat aanbevelingen:
Laat de site door leerlingen (mede)ontwerpen
Maak teksten geschikt voor leerlingen, ook van de lagere niveaus
Laat al tijdens het project ideeën en producten beoordelen door een leerlingenjury
Maak het ontwerp geschikt voor forumdiscussie en weblogs
Plaats google earth om in te zoomen op een bepaalde school

3.2.6.2

Toolkit
Differentieer de toolkit naar onderwijsniveau
Vertaal het projectdoel naar curriculum vmbo, mbo en hbo

3.2.6.3

Oogstdag of eindmanifestatie

-

Actieve rol voor het vmbo, bijvoorbeeld middel het uitvoeren van opdrachten, laten afnemen
van interviews en een rol in de leerlingenjury
Organiseer de samenwerking en het leren van elkaar, organiseer de discussie tussen
studenten en leerlingen onderling
Maak de datum tijdig bekend
Zorg voor voldoende ruimte voor de presentaties en min of meer afgescheiden plekken
Maak leerlingen duidelijk wat er met de Oogstdag gedaan wordt (gebruikt in het nieuwe beleid?)
Bouw het competitie element in per niveau
Maak vooraf duidelijk welke criteria de jury hanteert.
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Bijlage 1. LEERCIRKEL
De stappen die doorlopen worden zijn:
inventariseren (vertrek vanuit levenswereld leerling, wat leeft er in de groep?)
Kiezen: welke ideeën willen we uitvoeren?
verbeelden (doortrekken van je inventarisatie, ruw ontwerp
Spiegelen (wat leeft er buiten de groep?)
Uitbeelden (ontwerp en presentatie)
Feedback (van belanghebbenden)

L eercirkel zoals verbeeldop de muismat

Toekomstvisies

Stap 2 - Kiezen
Welke Ideeën willen we uitvoeren?

Stap 4-Spiegelei
Wat leeft er bulten de gr
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Bijlage 2. Evaluatie formulier leerlingen/studenten
Naam
Naam school/opleiding
Vestigingsplaats opleiding
Niveau en leerjaar
1. Vond je Jongleren met visie een leuk project? (kruis aan en vul in)

Ja

V

Nee
Waarom wel/niet
2. Omschrijf kort jullie visie

3. Waar heb je ideeën vandaan gehaald voor jullie visie? (kruis aan, meerdere antwoorden mogelijk)
o
gesprekken
o
internet
o
website Jongleren met visie
o
krant van de toekomst
o
boeken/brochures
o
Nota 'Kiezen voor landbouw'
o
Anders, namelijk

4. Wat vond jij de beste visie op deze Oogstdag?

Waarom?
5. Ben je anders gaan denken over de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland door dit project?

Ja

Nee
Leg uit:
Als we Jongleren met visie volgend jaar weer organiseren, wat is dan jouw tip voor
verbetering?
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Bijlage 3 Vragenlijst voor docenten
Naam school/opleiding
Plaats onderwijsinstelling
Naam docent
Aantal leerlingen dat heeft meegedaan aan Jongleren met visie
Leerjaar en opleidingsniveau van de leerlingen
Richting leerlingen
SO

1.

Wat was voor uw school (management) de belangrijkste motivatie om mee te doen met Jongleren
met visie (JLMV)?

2.

Wat was voor u de belangrijkste motivatie om mee te doen met JLMV?

3.

Past de deelname aan activiteiten en projecten van de Groene Kennis Coöperatie, zoals JLMV,
binnen de visie van uw onderwijsinstelling?

4.

Deelt u de visie van JLMV (dat het belangrijk is voor jongeren om competenties te ontwikkelen
rondom visie en toekomst)?

5.

Deelt uw onderwijsinstelling de visie van JLMV?

6.

Heeft u met uw collega's ervaringen gedeeld over JLMV?

7.

Past deelname aan een landelijk project als JLMV binnen uw schoolorganisatie (qua- jaarplanning,
tijdplanning en aanpak)?
ja, want
nee, omdat....
anders

8.

Zijn uw leerlingen/studenten door JLMV in contact gekomen met mensen van buiten de
opleiding?
Zo ja, hoe en met wie?

9.

Heeft dit project volgens u bijgedragen aan de centrumfunctie van uw onderwijsinstelling (school
als kenniscentrum) in de regio?
Zo ja, hoe?

10. Bent u door JLMV in contact gekomen, of heeft u samengewerkt met andere
(onderwijs)instellingen?
Zo ja, hoe en met wie?
11. Kreeg u voldoende ondersteuning van het kernteam JLMV (Maartje lof, Elske Janssens, Hendrik
Jaap Krabbendam)?
Ja/nee, toelichting
12. Kreeg u voldoende ondersteuning (in tijd, sparren, materieel etc.) van uw management of
collega's?
Ja/nee, toelichting
13. Had u voldoende tijd om JLMV uit te voeren?
Ja/nee, toelichting
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14. Welke kennisbronnen en/of ideeënbronnen hebben de leerlingen vooral gebruikt?
15. Waarom was u de aangewezen persoon om JLMV uit te voeren?
16. Vond u dit project geschikt voor uw onderwijsniveau,
Ja/nee, toelichting
17. Past dit project volgens u binnen het competentiegericht onderwijs?
Ja/nee, toelichting
18. Aan welke competenties droeg JLMV volgens u het meest bij?
19. Kan dit geformaliseerd worden in curriculum/portfolio? Ja/nee/leg uit
20. Bent u op de Oogstdag geweest? ja/nee
indien ja: met hoeveel leerlingen?
Beschrijf kort wat u van de Oogstdag vond
21. Als er komend jaar weer een soortgelijk project georganiseerd wordt, doet u dan mee?
22. Het is gebleken dat veel docenten moeilijk te bereiken waren (door het kernteam), wat is daarvoor
volgens u een oplossing?

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken (omcirkel wat van toepassing is)
(1: helemaal niet mee eens; 2: niet mee eens; 3: neutraal; 4: mee eens; 5: helemaal mee eens)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ik vond JLMV een leuk project om aan te werken
12345
Mijn leerlingen vonden het een leuk project om aan te werken
1234 5
De website was een bron van informatie
12345
De website was geschikt voor het uitwisselen van ervaringen
12345
De toolkit was ondersteunend voor mijn activiteiten
12345
De krant van de toekomst was een bron van inspiratie
12345
De poster was wervend en aansprekend voor de richting en opleidingsniveau van mijn leerlingen
12345
16. De leercirkel was ondersteunend voor mijn activiteiten
1234 5
Heeft u nog tips voor een verbetering?
Tav. Bekendmaking/opstart
Tav tijdpad
Tav. Begeleiding (door kernteam, uw eigen organisatie)
Tav. Ondersteuning (materialen, website, toolkit)
Tav. Stimuleren van samenwerking tussen scholen en onderwijsniveaus
Tav. Eindmanifestatie (Oogstdag)
Tsv. Onderwerp/thema
DANK VOOR UW MEDEWERKING!
HEEFT U BELANGSTELLING VOOR HET EVALUATIERAPPORT? JA/NEE
DENKT U ER AAN OM DE EINDPRODUCTEN OP DE WEBSITE TE (LATEN) ZEHEN?
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Bijlage 4. Beoordeling Jongerenvisies Oogstdag
Beoordeling Jongerenvisies tbv Project Jongleren met Visie
1. Begrijpelijkheid - de visie is helder, de presentatie behoeft weinig toelichting en 'communiceert' goed
2. Haalbaarheid - de visie is der mate realistisch dat de uitwerking ervan (op termijn) zeer goed denkbaar is.
3. Inhoud - de visie geeft blijk van kennis van zaken en is 'wetenschappelijk' houdbaar (de inhoud klopt)
4. Originaliteit/creativiteit- de visie is origineel en creatief (vindingrijk)
5. Presentatie - de overall presentatie werkt aanstekelijk en geeft energie!
Maximaal 10 punten per criterium - maximale totaal score is 50 punten.
Twee prijzen Prijs 1: de meest creatieve visie (optellen score 4, 5 en 1)
Prijs 2: de meest inhoudelijke en haalbare visie (optellen score 1, 2 en 3).

Naam school
en project

Begrijpelijk
(1)
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Haalbaar
(2)

Inhoud
(3)

Originaliteit
(4)
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Presentatie
(5)

Totaal

Prijs 1
(1+4+5)

Prijs 2
(1+2+3)

