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OCW-minister op bezoek bij Helicon Helmond

Compliment voor Groene Campus
Onderwijsminister Maria van der
Hoeven is onder de indruk van de wijze
waarop Helicon Opleidingen met
gemeente, OCW-scholen en
foodbedrijven in de regio de Groene
Campus in Helmond realiseert. Op 13
februari bracht ze een bliksembezoek
aan de school.
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“Ik heb hier veel opgestoken”, conludeerde Maria van der Hoeven aan het
slot van haar bezoek op 13 februari aan
de mbo-locatie Helmond van Helicon
Opleidingen. De minister had zich daar
laten informeren over de ontwikkeling
van de Groene Campus, waarin vmbo,
mbo en hbo de grenzen tussen OCW- en
LNV-onderwijs slechten en gezamenlijk
een opleidingsinstituut ontwikkelen

voor het groene domein met het accent
op food en leisure (vrije tijd). Samenwerkende partijen zijn een OMO-scholengroep, het Jan van Brabant College, Fontys Hogescholen en uiteraard Helicon
Opleidingen. De mbo-locatie van Helicon is inmiddels als eerste deelnemer in
het nieuwe stadsdeel Suytkade neergestreken. Voorlopig nog in een voormalig
bedrijfsgebouw, maar binnenkort gaat

Eerst food proeven en dan erover praten; OCW-minister Maria van
der Hoeven (midden) wordt op toepasselijke wijze welkom geheten
op de Groene Campus. Rechts van haar CvB-voorzitter Helicon Opleidingen Frans Hoeks

kennis(sen)
tekst ruud teutelink
fotogr afie pieter boetzkes
de schop in de grond voor de nieuwbouw
waarin ook de andere partners van de
Groene Campus gehuisvest zullen worden.
Doorlopende leerweg
Het Helmondse college van B & W, de
Commissie Samenleving, het college
van bestuur van Helicon Opleidingen en
bedrijven uit de regio praatten Van der
Hoeven bij over wat volgens hen een topvoorziening voor de provincie Brabant
gaat worden. Een doorlopende leerweg
vmbo, mbo, hbo met daar omheen een
businesscenter voor food, leisure en gezondheid. De explosief groeiende foodbranche in Zuid-Oost Brabant doet van
harte mee. “We bestaan niet in onderwijsland en dat terwijl wij straks de
enige branche zijn die laag geschoolde
mensen kan gebruiken”, aldus foodregio-voorzitter Huijbregts. Zijn organisatie richtte daarom in Brabant Food
Connection Point die als een rode draad
door de Groene Campus loopt. Via dit
initiatief worden inmiddels praktijkschoolleerlingen opgeleid voor de foodindustrie en wordt deze weg vervolgd
naar vmbo, mbo en hbo.
Sexy
Tussen de inleidingen door kreeg OCWminister Van der Hoeven de gelegenheid
om te proeven van culinaire hoogstandjes van Brabantse foodproducenten en
het onderwijsconcept van Helicon Helmond waarin studenten via mini-ondernemingen een product op de markt zetten. “Dat is volgens ons de manier bij
uitstek om studenten kennis te laten
verwerven”, aldus het enthousiaste betoog van docenten Jan Krol en Geert van
den Heuvel. “In onze visie verwerf je
kennis door erom te vragen. Door zaken
te onderzoeken.”
De bewindsvrouw loofde de ondernemerszin van de betrokken scholen, bedrijven en lokale overheid en adviseerde
de aanwezigen het profiel van de Groene
Campus verder te versterken. “De diversiteit van deze food-producten bewijst
voor jonge mensen dat food sexy is en de
wijze waarop Helicon studenten met bedrijfjes aan de gang laat gaan is bovendien een uitstekende bijdrage aan kenniscirculatie.”  p

n samenwerking, kenniscirculatie en integratie zijn

belangrijke sleutelbegrippen voor het groen onderwijs.
wie zijn onze groene kennissen en wat kunnen ze voor ons
betekenen?

Alterra
Alterra is het kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Het
instituut bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van
de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan:
kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat en
recreatie.

Het instituut maakt deel
uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en werkt samen met
de afdeling Omgevingswetenschappen. Deze samenwerking bevordert
afstemming en integratie
van onderzoek en onderwijs.
Het onderzoek is verdeeld
over vijf centra: Bodem,
Water en klimaat, Geo-informatie, Landschap en
Ecosystemen.
Er zijn ruim 400 onderzoekers werkzaam. Om
het onderzoek goed te
kunnen uitvoeren, beschikt Alterra over een scala aan faciliteiten zoals laboratoria, databases, DNA-technieken enz. De kennis die uit de onderzoeken voortkomt, wordt op verschillende manieren vastgelegd. Op de website is
een overzicht te vinden van deze producten zoals rapporten, wetenschappelijke publicaties, boeken, cd-rom’s en modellen.
Verder wil Alterra een rol spelen in het publieke debat over natuur en
de inrichting van ‘Groene Ruimte’. Deze rol benut men door het aanreiken van kennis, adviezen, voorstellen en ontwerpen.  
Veel milieu- en ruimtevraagstukken vragen om een brede, of zelfs internationale aanpak. Om deze reden werkt Alterra samen met onderzoekcentra en instellingen in binnen- en buitenland.
Er is beperkt gelegenheid voor excursies. Voor vragen hierover kan
contact worden opgenomen met het infopunt van Alterra.
Alterra is een goede kennisbron voor studenten en docenten in de
‘Groene sector’. Naast beschikbare kennis zijn er ook tal van interessante stages en afstudeeropdrachten die kunnen worden uitgevoerd.
Genoeg reden om een kijkje te nemen op de website:www.alterra.
wur.nl. Voor informatie rondom excursies: info.alterra@wur.nl
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