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Het agrariscn onderwijs leidt leerlingen op tot 'echte' agrarische beroepen, zoals 
akkerbouwer, veehouder, potplantenkweker, maarook tot landschapsbeheerder, 
110 venier en milieutechnicus. Je zou verwachten dat er ookaandacht besteed 
wordt aande ecologische aspecten van het vak. De aandachtsgebieden van 
"Oase ", zoals het aanleggen vannatuurrijke tuinen, hetbelieer van heemtuinen of 
het biologisch kweken van bomen zouden er een onderdeel van moeten zijn. 

Eisen vanuit het ministerie 
Het agrarisch onderwijs wordt 'aange
stuurd' door het Ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij . Voor 
het Middelbaar Agrarisch Onderwijs is 
er een dik boek met overzichten van 
alle te behalen eindtermen. Er staat 
echt heel veel in. Er worden veel tech
nische vaardigheden genoemd die een 
leeriing moet beheersen om hovenier 
te kunnen worden . Daamaast worden 
algemene eindtermen genoemd met 
betrekking tot verantwoord gedrag of 
zorg voor het milieu. Nergens staat 
echter expliciet dat leerlingen bijvoor
beeld moeten kunnen aangeven hoe je 
een natuurlijke tuin of heemtuin aan
legt en beheert. 

Maar gelukkig staat bet onderwijs toch
 
wat minder ver van de "Oase-wereld"
 
af, dan je op basis van deze eindtermen
 
lOU verwachten .
 

De "tuinhazen"
 
In Frederiksoord staat de oudste tuin

bouwschool van Nederland . De school
 
is in 1884 door de Maatschappij van
 
Weldadigheid opgericht om "jonge
 
mannen op te leiden tot degelijke tuin

lieden". Veel oud-leerlingen werden
 
vroeger tuinbaas bij een grote tuin op
 
een landgoed, of start ten een kwekerij .
 
Nog steeds wordt er onderwijs gege

yen in verschiIIende aspecten van alles
 
wat met tuinen en groen te maken
 
heeft. De "tuinhazen" worden in Fre-
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deriksoord opgeleid tot boomkweker, 
bloemenkweker, hovenier of groen
voorziener. 
Frederiksoord ligt in Zuidwest-Drente, 
De school ligt midden in het landelijk 
gebied. Tegenover de school ligt een 
sterrenbos. Een volwassen gemengd 
bos met ondergroei van salomonsze
gel, dalkruid , lelietje -der-dalen en der
gelijke. In de directe omgeving liggen 
heidevelden, vennen en beekdalen. 
Drie nationale parken liggen op korte 
afstand. Men lOU blind moeten zijn om 
de rijkdom van de omgeving niet in het 
onderwijs te betrekken. Vroeger ge
beurde dat zeker. Tuinhazen werden 
op verschiIIende manieren geconfron
teerd met landschap en natuur . Meer
dere leden van "Wilde Weelde" zijn 
"oud-tuinhaas" en hebben hun roots in 
Frederiksoord liggen . 

Nieuwe initiatieven 
De laatste jaren zijn er verschillende 
nieuwe initiatieven genomen om aan
dacht voor natuur en landschap in het 
onderwijs te betrekken. Dit gebeurde 
vaak in samenwerking met mensen van 
buiten de school. Steeds is het de be
doeling om alle leerlingen te confron
teren met effecten op natuur, milieu en 
landschap. 
In 1993 is in samenwerking met scho
len uit Boskoop, Roermond en later 
ook uit Velp, gestart met een opleiding 
"Groen, natuur en landschap" . Het 
is een opleiding tot groenvoorziener, 
waarbij nadrukkelijk aandacht besteed 
wordt aan landschapsbeheer, ecolo
gisch groenbeheer in de stad en land
schapsinrichting. De leeriingen worden 
dus opgeleid tot b.v. medewerkers bij 
gemeenten, waterleidingmaatschappij
en of groenvoorzieners die zich met 
landschapsbeheer bezighouden. In net 
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leader van deze opleiding lopen leerlin
gen stage bij beheerders van terreinen, 
gemeentelijk groen en soms ook bij 
beheerders van heemtuinen. Sommige 
leerlingen willen zich meer richten op 
educati e in cornbinatie met groen. Ze 
lopen dan b.v. stage bij educatieve 
centra en stromen later vaak door naar 
een lerarenopleiding. 

Een andere opleiding is meer gericht 
op het kleinschaIig groen. We noemen 
dit de "hoveniersopleiding" . Binnen 
deze hoveniersopleiding is aandacht 
voor "na tuurlijk tuinieren". 
In 1997 werden met veel publiciteit de 
tuinen rondom de school ingericht aIs 
themapark voor natuurlijk tuinieren. 
Het AVVN was erbij betrokken met 
hun ~ampagne "Keurmerk natuurlijk 
tuinieren", maar ook de Vlinderstich

. ting en de Bijenvereniging. 

Al deze activiteiten hebben ertoe ge
leid dat de school besloot om in de op
leiding ook nadrukkelijker aandacht te 
besteden aan tuinieren met de natuur. 
Als basis wordt nu het "Ontwerpboek 
natuurtuinen" gebruikt van Jeroen Gi
gengack en Jack Martin. 
In het kader van dit onderwijselement 
helpen leerlingen op de tuinen mee bij 
de aanleg van "ecologische hoekj es", 
Zo hebben de leerlingen een "insecten
hotel" (zie foto) en een takkenpoort ge
bouwd, en zijn samen met leerlingen 
een heemtuin met o.a. een vijver en 
stapelmuurtjes en een bloemrijk 
schraal grasland aangelegd. 

lnsectenhotel in de tuinen van Frederiksoord Foto: Willy Leufgen 

De boomteelt • opleiding leidt leerlin
gen op tot boomkweker. Toen het 
"Steunpunt Biologische Boornteelt" in 
1997 een studiedag in Frederiksoord 
hield, moest de school erkennen tot 
dan toe nog niet veel te doen aan bio
logische boomteelt. De naburige biolo
gische boomkwekerij "Cultura" in 
Wilhelminaoord en het "Steunpunt Bi
ologische Boomteelt" hebben meege
dacht over het benodigde lesmateriaal. 
Met ingang van dit schooljaar krijgen 
aile leerlingen in de tweede klas een 
moduul "Biologische boomteelt". 
Leerlingen maken kennis met verschil
lende aspecten zoals bodemverzorging, 
het beheren van ziekten, plagen en on 
kruiden en de afzetproblematiek. Ze 
worden niet direct 'bekeerd' tot de bio-

Iogische teeIt, maar ze krijgen in ieder 
geval een open oog voor wat er zich 
aan veranderingen op dit terrein af
speelt. 
Het is maar een aanzet. In oktober is 
door het "Steunpunt Biologische 
Boomteelt" een symposium "Biologi
sche boomteelt en ecologisch groenbe
heer" georganiseerd. Binnenkort wordt 
een weekproject "biologische teelt" ge
houden. Sommige leerlingen lopen nu, 
met subsidie, stage op een ecologisch 
bedrijf op Tenerife. En in samenwer
king met de vakwereld willen we na
denken over "biologische aspecten van 
de teelt". 

Het doel van al onze activiteiten is om 
onze leerlingen, die opgeleid worden 
tot de beroepskrachten van morgen, te 
informeren over aIle ontwikkelingen 
die er in de groene wereld zijn. Reke
ning houden met ecologische aspecten 
is een ontwikkeling die daar ook bij 
hoort. 0 

Jan Nijman is docent op het Terra 
College in Frederiksoord. 
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