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Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan
Geen land exporteert zoveel boomkwekerijproducten als Nederland. Toch heeft de
boomteeltsector een schreeuwend gebrek aan goed opgeleide mensen. Vaak sluiten de
praktijk en opleiding niet op elkaar aan.

Sinds 2004 werken de Nederlandse Agrarische Opleidingscentra die boomteeltonderwijs
aanbieden op initiatief van boomkwekers aan het project 'Boomkwekerijopleiding Nieuwe
Stijl'. Daarin staat competentiegericht onderwijs centraal, onderwijs dat aansluit bij de eisen
van ondernemers aan hun medewerkers. Het Prinsentuin College uit Breda (MBO) is dit
schooljaar in samenwerking met de GOA en met vertegenwoordigers van het
boomkwekerijbedrijfsleven, gestart met de nieuwe (beroepsbegeleidende leerweg) BBLopleiding boomkwekerij. Deze wordt bij een boomkwekerij in Haaren gegeven. De meeste
van de veertien boomteeltstudenten zijn in dienst van de GOA. Daardoor kunnen zij bij
meerdere bedrijven praktijkervaring opdoen en zich alle vereiste competenties eigen maken.
Zowel de studenten als de opleidingsbedrijven zijn gescand. De competenties van beide
partijen zijn op elkaar afgestemd. De studenten worden in gemiddeld twee jaar opgeleid tot
mbo-2 niveau (productiemedewerker) en vervolgens tot MBO 3-niveau
(groepsleider/voorman). Zij werken per week minimaal 20 uur en gaan gemiddeld één dag
naar school. Studenten met diploma niveau 3 zijn gegarandeerd van een baan bij een van de
deelnemende boomkwekers. Zij kiezen voor elkaar.
Maatwerk
"De opleiding moet voldoen aan de twee landelijk vastgestelde examenstandaarden voor
niveau 2, waarin Proeven van Bekwaamheid (PvB) zijn ondergebracht", zet Jos Scheurink,
Hoofd Plantenteelt bij het Prinsentuin College en verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud
uiteen. "Daar werken wij naartoe via vier complexe oefensituaties: 'teeltvoorbereiding',
'teeltuitvoering', 'oogsten en verwerken' en 'onderhouden van gebouwen en terreinen'. Die
oefensituaties roepen leervragen op die wij gezamenlijk verwerken in leeractiviteiten om de
vragen te kunnen beantwoorden, zoals workshops, practica en oefenopdrachten. De

leeractiviteiten zijn afhankelijk van de behoefte aan antwoorden. Zij worden in de tijd
gegroepeerd en gepland tot een leerarrangement, een persoonlijk opleidings- of
ontwikkelingsplan voor de student. Van alle leeractiviteiten moet de student bewijzen
verzamelen voor een portfolio, dat hij zelf bijhoudt. Hij kan en mag een PvB pas uitvoeren op
zijn leerbedrijf als alle onderliggende bewijzen zijn aangeleverd.
De praktijk van alledag, het leerbedrijf, vormt de rode draad door het traject, terwijl het
opleidingsaanbod zodanig is samengesteld dat dit hierop nauw aansluit. Dit maatwerkconcept
leidt ook tot een verschil in snelheid, want iedereen werkt in zijn eigen tempo. Niet elke
student zal de gemiddelde opleidingsduur halen."

Opvolging
In de nabije toekomst wordt in Zundert een soortgelijk boomteeltproject uitgevoerd. Uiteraard
wil Jos Scheurink die 'thuiswedstrijd' ook graag spelen!

