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Laagdrempelig ervaren en onderzoeken

Scholen activeren en faciliteren
om het nieuwe educatieaanbod
te gebruiken in verbinding met
regionale partijen

2021

In de schooljaren 20182019 en 2019-2020
hebben 25 scholen de
Lekker naar Buiten!subsidie ontvangen
Op GezondeschoolFlevoland.nl
staat het educatieaanbod voor
po, vo en mbo dat aansluit
op de thema’s van Gezonde
School, waaronder Voeding

FACTS

423.021 inwoners
±23% jongeren

tussen 0 en 18 jaar

IN flevoland

ZIJN er...
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gemeenten waarvan
4 JOGG-gemeenten

36

Gezonde Scholen
waarvan 11 met het
vignet Voeding

5
21

technasia werken elk
jaar met opdrachten
rond voedselonderzoek
en -ontwerp
coaches Gezonde Kinderopvang waarvan 10 de
Lekker naar Buiten!subsidie ontvingen

Peildatum cijfers: augustus 2020

Verspreid over Flevoland zijn er 9 educatieboeren aangesloten
bij Boerderijeducatie Nederland

Belangrijkste partners Jong Leren Eten flevoland:
Provincie en gemeenten: borging voedseleducatie in hun beleid en samenwerking
binnen programma Duurzaam Door IVN en Stad & Natuur: faciliteren van aanbod
ervaringsgerichte voedseleducatie De Gezonde School-adviseurs van de GGD:
stimuleren scholen bij behalen vignet Voeding en gebruik van JLE-subsidie
Aeres: partner voor groen voortgezet onderwijs en mbo/hbo-onderwijs
Technasia Netwerk Flevoland: relatie Onderzoek & Ontwerp-opdrachten
Flevofood, Lelystadse Boer en de Voedselpioniers: zorgen voor
boerderijexcursies en zijn opdrachtgever voor voedselleertraject vo en mbo
l
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4 vragen aan....

Lucy van de Vijver &
Marleen Warnaar
Lucy

Makelaars Flevoland

l
l
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Lucy van de Vijver, 53 jaar, woont in Driebergen
houdt van wandelingen in de natuur
gezondheidsbevorderaar bij de GGD
Marleen Warnaar, 37 jaar, woont in Almere
houdt van vegetarisch koken
projectleider bij Aeres

1

Waar leg je in je werk als Jong Leren Eten-makelaar het
meeste accent op?
Lucy: ‘Zowel Marleen als onze collega Nicolette werken bij Aeres, een
groene kennisinstelling die vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs aanbiedt.
Dat maakt dat wij ook echt proberen om het mbo en hbo bij voedselseducatie te betrekken. Denk aan studenten van het mbo die zelf
les krijgen over voedsel en vervolgens kooklessen op de basisschool
geven.’
Marleen: ‘We werken daarbij aan een provinciebreed voedseleducatienetwerk waarin alle betrokken partijen – denk aan NME-organisaties, voedselondernemers, gemeenten, de provincie zelf, de scholen
– zijn aangehaakt. Ook proberen we de jongeren te betrekken bij de
grote voedselvraagstukken die op dit moment spelen.’

2

Vier jaar Jong Leren Eten zit er bijna op: op welke resultaten
ben je trots?
Lucy: ‘Dat we ook daadwerkelijk met al die partijen voor het
provinciebrede netwerk aan tafel zitten. Ook met de groene partijen
hebben we een goede samenwerking, daarmee kunnen we nu een
mooi pakket groene lessen aanbieden. De volgende stap is dat de
scholen dit aanbod goed weten te vinden. Ik heb er vertrouwen in
dat dat goedkomt.’
Marleen: ‘Technasium Netwerk Flevoland is enthousiast om op hun
technasia jaarlijks met een voedselcasus aan de slag te gaan. De
leerlingen werken zes tot acht weken aan zo’n praktijkcasus. Wij
zorgen nu voor de lijntjes met bedrijven en andere organisaties

Marleen
die ze als opdrachtgever nodig hebben. De bedoeling is dat ze
uiteindelijk zelfstandig met die partijen het contact onderhouden. In
september start een opdracht rondom de Flevour Box, een box vol
lokale Flevolandse producten. Dit soort blijvende projecten zijn echt
iets om trots op te zijn.’

3

Wat zijn sterke netwerken die de afgelopen jaren zijn
opgebouwd in de provincie?
Lucy: ‘Vanuit de GGD hebben we goed contact met de scholen, voor
Jong Leren Eten vooral met de scholen die met voeding, natuur en
milieu bezig zijn. We hebben ook een goede band met het groene
netwerk, met organisaties zoals IVN en Stad en Natuur. Wat zo
uniek is aan deze provincie, is dat voeding door de provincie als een
overkoepelend thema wordt gebruikt. De provincie heeft daarmee
verschillende programma’s met elkaar verbonden, zoals Duurzaam
Door, Krachtige Samenleving en Landbouw Meerdere Smaken.’

4

Welke uitdagingen zie je voor het vervolg van Jong
Leren Eten?
Marleen: ‘Om de energie die nu is opgewekt te behouden, om de
projecten bestendig te maken en om het thema voedsel en voeding
mee te krijgen in gemeentelijk beleid. Het aanspreken van jongeren
blijft ook een opgave. Hoe kun je ervoor zorgen dat ze zich voor
gezond, duurzaam voedsel gaan interesseren? Het is een uitdaging
om ons educatieve aanbod optimaal te laten aansluiten op de
belevingswereld van tieners.’
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ucy van de Vijver
is één van de Jong
Leren Eten-makelaars in
Flevoland. Lucy: ‘Het was bij de
start van Jong Leren Eten even
zoeken naar een vertrekpunt.
In de provincie is er namelijk
een grote kloof tussen de stad
(Lelystad / Almere) en het
grootschalige platteland. We
hebben daarom veel tijd gestoken in het verbinden van deze
netwerken. Twee van onze makelaars zijn werkzaam bij het
Aeres mbo en hbo. Zodoende
was er al een mooie koppeling
met het onderwijs. Daarnaast
hebben we een netwerk voor
educatieboeren opgezet en zijn
we aan de slag gegaan met
praktijkopdrachten voor het onderwijs. Jongeren en opdrachtgevers leren namelijk veel van
elkaar, dus dat is een mooie
win-winsituatie. Zodoende
hebben we een stevig netwerk
opgezet van opdrachtgevers

Jong Leren Eten in Flevoland
In Flevoland hebben de Jong Leren Eten-makelaars de afgelopen
jaren veel tijd gestoken in het opzetten van netwerken om
voedseleducatie goed te verankeren in de provincie. Dat leverde
mooie resultaten op, waar in de nieuwe programmaperiode van
Jong Leren Eten op voortgebouwd kan worden.

voor het Technasium-netwerk
en de Jongeren Adviesbureaus.
De pilot Student in de Klas
willen we ook verder uitrollen.
Leerlingen uit zowel het voortgezet onderwijs als van het
mbo geven dan Smaaklessen
op de basisschool.’

Politiek

±23%

Ongeveer 23 procent
van
de Flevolanders is tus
sen
de 0 en 18 jaar oud
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Vanuit de lokale politiek is er
ook volop steun voor voedseleducatie. Alle gemeenten doen
actief mee en ook de provincie Flevoland is betrokken.
Diny Weener, werkzaam bij de
provincie Flevoland, vertelt: ‘Bij

REGIONALE TERUGBLIK

de start van Jong Leren Eten
was er eigenlijk geen beleid
rond voedselonderwijs, maar
het netwerk om dit in goede
banen te leiden was er al wel.
We hechten veel waarde aan
voedselonderwijs omdat een
groot deel van de Flevolanders
ongezond eet, maar onze provincie heeft daarnaast ook het
hoogste percentage jongeren
van heel Nederland. Gelukkig
is onze provincie erg overzichtelijk en zijn alle partijen
enthousiast over voedseleducatie. De komst van Jong Leren
Eten zorgde ervoor dat er meer

structuur en samenhang is
gekomen en dat de link met het
onderwijs is gemaakt.’
Voor de toekomst zijn alle
partijen het erover eens dat de
samenwerking rond voedseleducatie verder moet gaan.
Diny: ‘In de toekomst willen
we onze succesvolste aanpak
uitbreiden. Omdat wij een landbouwprovincie zijn, gemaakt
om voedsel te produceren, zit
het gewoonweg in onze haarvaten en DNA om in de lead te
zijn als het gaat om transitie
naar duurzame landbouw en
actuele voedselvraagstukken.’

