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Samenwerking IPC Groene Ruimte en hbo-opleiding

Grijs en groen ontmoeten elkaar
IPC Groene Ruimte en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn dit schooljaar samen de
duale hbo-opleidingsvariant Grijs Groen Management (GGMa) gestart. De opleiding richt zich op
afgestudeerde mbo-leerlingen met minimaal drie jaar relevante werkervaring. Het aantal aanmeldingen
voor GGMa overtreft de verwachtingen. Ook zijn beide partijen tevreden over de samenwerking.

Industrieterreinen staan in geen enkele
toeristische folder. Begrijpelijk. Want
asfalt, beton, baksteen en metaal bepalen het straatbeeld waarin alleen logo’s
en gevelreclames nog wat fleur brengen.
Het tij keert echter. Onder druk van gewijzigde maatschappelijke inzichten
schenken overheden meer aandacht aan
de natuur op bedrijfsterreinen en andere
onderdelen van de openbare ruimtes. De
verantwoordelijke functionarissen zijn
als gevolg van deze veranderde opstelling bij de aanleg, het beheer en onderhoud van openbare ruimtes nu dan ook
steeds meer actief op die terreinen waar
cultuurtechniek als exponent van de
groene sector en de bouwwereld als vertegenwoordiger van de grijze sector met
elkaar in aanraking komen. Jetske van
Zimmeren, opleidingscoördinator van
de opleidingsvariant Grijs Groen Management (GGMa) van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN): “Grijs
en Groen komen elkaar steeds meer
tegen.” Ze stelt dan ook dat de markt
daarom een groeiende behoefte heeft
aan managers die zowel de belangen van
de groene als de grijze sector kennen.
Tot nu toe bestaat dit kader vaak uit managers met een civiele achtergrond,
maar er bestaat een duidelijke vraag

Groen en grijs komen elkaar steeds meer tegen
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naar managers die de belangen van
beide sectoren kennen en waar nodig
verenigen.
Praktijkgerichte managementopleiding
De behoefte aan een breder opgeleid
kader stond aan de basis van de door
HAN en IPC Groene Ruimte dit schooljaar gestarte GGMa-opleidingsvariant.
Beide partijen nemen een evenredig deel
hiervan voor hun rekening. IPC Groene
Ruimte verzorgt de groene inbreng en
de uitvoeringstechnieken terwijl HAN
verantwoordelijk is voor het algemene
en civiele deel en de examinering. Het
doel van deze duale hbo-opleiding is om
in overleg met overheden en bedrijfsleven een praktijkgerichte managementopleiding te verzorgen op de snijvlakken
van grijs en groen. In deze driejarige opleidingsvariant ontwikkelen studenten
de competenties om duaal getinte projecten aan te sturen en te beheersen.
GGMa richt zich op studenten met een
afgeronde mbo-opleiding civiele techniek, cultuurtechniek of landschapskunde met minimaal drie jaar praktijkervaring in één van deze sectoren. De
tijdsbesteding van de studie kost ongeveer twintig uur per week, studenten en
docenten onderhouden contact via
Blackboard en bedrijfsbezoeken. Tevens
staan er jaarlijks zeventien contactdagen in het Bouw en Infrapark in Harderwijk op het programma. Studenten die
de opleiding met succes afronden
komen in aanmerking voor het ingenieursdiploma.
Afgestudeerde mbo-leerlingen zonder
werkervaring en relevante werkkring
komen niet in aanmerking. Van Zimmeren: “Samen met de werkgever stellen
we de opleidingsbehoefte vast. Daarnaast werken de studenten aan projecten uit hun eigen werkkring.”
Inmiddels volgen 24 studenten deze opleidingsvariant, bij voldoende belangstelling start in februari 2007 een volgende sessie. Anders dan verwacht ligt
de gemiddelde leeftijd van de studenten
tussen de 30 en 40 jaar. Van Zimmeren:
“We hadden een iets jongere leeftijdsopbouw verwacht. Mogelijk denken mensen pas aan een extra opleiding wanneer
ze de hectiek van de eerste levensfase
achter de rug hebben.”

Gert Kitzen (l), Jetske van Zimmeren en Klaas Terwisscha zijn optimistisch over duale hbo-trajecten

Vertrouwen in toekomst
Het aantal aanmeldingen stemt tevreden. Sommige opleidingen kenmerken
zich door een stormachtige aanvangsfase om vervolgens als een kaartenhuis
in elkaar te zakken. Productgroepmanager Gert Kitzen van HAN stelt dat er voldoende redenen bestaan om de toekomst van GGMa met vertrouwen tegemoet te zien: “Dat ze inspelen op het

toekomst van GGMa zonnig in te zien.
Kitzen constateert dat er in het algemeen een groeiende behoefte bestaat
aan breed georiënteerde opleidingen.
Ook de ontwikkelingen in deze sector
versterken zijn optimisme. De afgelopen
jaren besteedden overheidsinstellingen
veel werkzaamheden in de groene sector
uit. Met de uitbesteding verdween tegelijkertijd de expertise binnen de eigen

‘De markt heeft een groeiende behoefte aan
managers die zowel de belangen van de groene als
de grijze sector kennen’

principe van een leven lang leren, vind
ik het pluspunt van duale opleidingen
als GGMa.” Wel benadrukt hij dat dergelijke initiatieven faciliteiten verdienen, het geloof in de opleiding moet
breed gedragen worden en iemand moet
zich duidelijk voor de nieuwe opleiding
verantwoordelijk voelen.
Naast het voordeel van duale trajecten
bestaan er nog meer argumenten om de

organisatie om de kwaliteit van de door
andere partijen verrichte werkzaamheden te controleren: “GGMa voorziet in
deze behoefte.” Daarnaast vormde de
groene sector in het verleden een sluitpost op de begroting, maar nu gaat een
substantieel deel van de begroting naar
deze sector. “We krijgen steeds meer
aandacht voor de natuur”, aldus Kitzen.
Daarnaast ziet hij dat ook bedrijven zich Ë
vgo 17 15 november 2006

27

kennis(sen)
tekst ruud teutelink
fotogr afie bomenstichting

breder oriënteren. Ondernemingen als
Heijmans, Dura Vermeer en BAM besteden ook steeds meer aandacht aan de
groene sector. Kitzen: “Nu nog  werkt de
hoofdmoot van onze studenten bij de
overheid, maar we verwachten ook belangstelling van het bedrijfsleven.” Ook
de resultaten van een enquête staven
zijn optimisme. HAN en IPC Groene
Ruimte inventariseerden de opleidingsbehoefte bij 6000 bedrijven en overheidsinstellingen. 450 deelnemers retourneerden de vragenlijst. Daaruit
bleek dat er behoefte bestaat aan hboopleidingen met aandacht voor zowel
het vakgebied als meer algemene vaardigheden. Dat wekt wellicht de indruk
dat beroepsopleidingen in het verleden
het algemeen vormende deel van hun
opleiding hebben verwaarloosd, maar
Kitzen bestrijdt dit: “Vaak komen alleen
mensen met een diepgaande vakkennis
in werksituaties waar verbreding gewenst is.”  
Enorm marktpotentieel
IPC Groene Ruimte nam het initiatief
voor de samenwerking. Eerst dacht dit
instituut aan een mbo-opleiding, maar
tijdens de gesprekken met HAN kwam
een duale hbo-opleiding in beeld. “Door
naar elkaar te luisteren en over de grenzen van onze vakgebieden heen te kijken, ontdekten we dat we over een
enorm marktpotentieel beschikken”,
vertelt Klaas Terwisscha, van IPC
Groene Ruimte. Ook had dit instituut
bij bedrijfstrainingen al geconstateerd
dat er behoefte bestaat aan brede opleidingen.
IPC Groene Ruimte beschikt over de benodigde groene expertise en individuele
leertrajecten terwijl HAN ervaring heeft
met duaal onderwijs. “Het eindresultaat
valt hoger uit dan de som der delen”,
aldus Terwisscha. Hij voegt er aan toe
dat zijn instituut er sterk over nadenkt
een mbo-opleiding in het leven te roepen voor vmbo-leerlingen. Een duale
opleiding voor gediplomeerde vmbo-ers  
met drie jaar relevante werkervaring
vormt op dit moment het uitgangspunt.
Terwisscha: “We doen nu de expertise
en ervaring op en verwachten die met de
introductie van een mbo-opleiding te
gebruiken.” p
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n samenwerking, kenniscirculatie en integratie zijn

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

Bomenstichting
Bomen zijn geen vervangbare decorstukken, maar levende organismen die onderdeel zijn van een ecosysteem. Ze worden vaak slachtoffer bij inrichting en renovatie van de openbare ruimte. Bomen kunnen zich niet verdedigen. Hiervoor is er de Bomenstichting.

De Bomenstichting zet
zich in voor het behoud
van bomen door het geven
van voorlichting en advies, door misstanden aan
te kaarten en door druk
uit te oefenen op verantwoordelijke partijen. De
activiteiten van de Bomenstichting zijn gericht
op vier speerpunten. Monumentale bomen worden geregistreerd en met
zorg en bescherming omringd. Gemeenten en andere beheerders krijgen
informatie om zorgvuldig boombeheer te verzekeren. De stichting maakt
zich hard om op landelijk en provinciaal niveau de wet- en regelgeving om bomen te beschermen te verbeteren. Door het organiseren
van excursies, lezingen, tentoonstellingen en het uitbrengen van publicaties wil de stichting de schoonheid van bomen onder de aandacht
brengen.
Er worden regelmatig workshops en trainingen voor boombeheerders
en beleidsmakers verzorgd. Onderwerpen die hierbij centraal kunnen
staan zijn ‘Bomenbeleid, kansen en bedreigingen’ en ‘Plaatselijke verordening en de beoordeling van kapaanvragen’. Zo zijn er nog meer
mogelijkheden.
Voor de studenten in de richting ‘Groen’ is de Bomenstichting een interessante partner. De stichting maakt hen bewust van de schoonheid
van bomen en informeert over het beheer van bomen. Op de website
en in de publicaties is voor deze studenten veel informatie te vinden.
Op verzoek voert de stichting ook benchmarks uit. Hiermee krijgen
gemeenten een beeld van het bomenbeleid. Er wordt dan een gefundeerd advies uitgebracht. Voor studenten van hogescholen zijn er zo
nu en dan mogelijkheden om op niveau mee te denken tijdens stages.
Voor meer informatie kijk op www.bomenstichting.nl.

