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Les in de fabriek

Leerlingen maken sap
voor leerlingen
In Ede staat een leerfabriek. Dat is een fabriek die draait als een echte fabriek,
maar waar ook tijd is om te leren. Leerlingen van scholen in de omgeving
maken daar het drankje Boost your Body. Vanaf maart is het te koop in hun
schoolkantine.

Co Bos aan de uitlegtafel met
daarachter de machine en rechtsboven
de computerruimte
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Onderweg naar de Sapfabriek in Ede
maak ik in gedachten al foto’s van binnendruppelende fabrieksmedewerkers.
Ik hoor het ronken van de machines,
ruik een mengsel van machinegeuren en
het zoete, fruitige sap en zie het rode
vocht in glazen flesjes kolken. Maar als
ik een half uur later daadwerkelijk de
helder verlichte, blauwachtige hal van
de fabriek binnen loop, is het er onverwacht rustig. Aan een enorm lange,
blankhouten tafel zit één jongeman gebogen over tientallen over de tafel verspreide A-viertjes. De machine die straks
de plastic flesjes met Boost your Body
moet gaan vullen staat stil te wachten in
een lichtblauwe bak. Het lijkt wel een
zwembad. Hier en daar loopt een man in
een blauwe overall.
Dit is een leerfabriek, hier moet gewerkt
en geleerd worden, maar waar zijn de
leerlingen? Een tiental leerlingen van
het Groenhorst College zit boven aan
computers. Ook hier ben ik verrast door
de helderheid, de moderne, strakke uitstraling. Witte kuipstoeltjes, ruwhouten tafelbladen op glimmend, metalen
poten. “Het moet plezierig zijn om hier
te werken”, licht Robin Keizer de inrichting toe. Robin leidt mij rond. Voor zijn
afstuderen aan de opleiding Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Arnhem
Nijmegen heeft hij onder andere het
productieproces van de Sapfabriek vastgelegd. Sinds augustus is hij (betaald)
productiemanager. De jongeman aan de
lange tafel is Co Bos. Ook hij studeert af
in de Sapfabriek. Zijn studie is industriële automatisering aan de Hogeschool
van Utrecht. Op de A-viertjes voor hem
staat het programma uitgewerkt waarmee straks de computergestuurde ‘keuken’ het drankje moet gaan maken.
Stressen en kicken
Terug naar boven, naar de tweedejaars
leerlingen Levensmiddelentechnologie.
Zij schreven de bedieningsinstructie
voor de machine. Op 12 december heeft
de fabriek een proefproductie gedraaid,
de leerlingen konden toen controleren
of hun instructie klopte. Ze verwerken
nu de evaluatiegegevens. Hierna gaan ze
de instructie bijstellen. Half januari
draait een tweede proefproductie en 31
januari gaat de fabriek echt los. Zonder

Mathijs en Ilse, twee schakeltjes in de productie van Boost your Body

tegenslagen rollen dan de eerste flesjes
voor de verkoop van de band. “Als er
straks een nieuw iemand aan de machine staat, dan moet de instructie ook
nog duidelijk zijn”, zegt Mathijs. Hij en
Ilse vertellen mij hoe ze in de fabriek aan
het werk zijn. Ilse: “Hiervoor, op school,
hebben we wel eens oliebollen geproduceerd, maar zo’n groot project als dit is
nieuw. En het technische aspect is ook
nieuw.” “De leerlingen van werktuigbouwkunde van ROC A12 hebben ons
daarbij geholpen”, vult Mathijs aan. Ze
werkten nog niet eerder samen met
mensen van andere opleidingen. Hier
leer je wat aanpassen aan een ander is.
Voor Mathijs is dat geen probleem. “Iedereen heeft elkaar nodig.” Maar Ilse
heeft daar wel moeite mee. “Ik ben niet
zo flexibel, dat moet ik dus leren, socialer in de omgang zijn.” Tijdens de proefproductie schoot Ilse behoorlijk in de
stress. Ze wil dan gewoon hard werken.
Mathijs blijft juist rustig. “Ik werk ook
hard maar ik laat dat niet zien.” Er is gebekt en gevit op elkaar door de stress,
maar ze zijn nog maatjes. Straks gaan ze
samen op stage naar Finland.
De leerlingen Levensmiddelentechnologie werken sinds september twee volle
ochtenden per week in de fabriek. Het
werken in de fabriek is concreet, prak-

tisch, hier voelt Mathijs zich thuis. Hij
heeft ‘het concentratievermogen van
een eend.’ Ilse zit liever in een lokaal, “ik
pik het sneller op als het me verteld
wordt.” Ze weten niet hoe ze beoordeeld
worden. In eerste instantie was er sprake
van dat ze helemaal geen beoordeling
zouden krijgen. Dat werkt niet motiverend. Ilse: “We zaten maar wat aan te
klooien”. Nu krijgen ze waarschijnlijk
wel een beoordeling, maar ze weten niet
wat ze moeten doen om een voldoende te
krijgen. Dat is geen reden om hun werk
niet goed te doen. Het geeft ze wel een
kick als straks die flesjes te koop zijn op
scholen. Ilse: “Dan heb je toch een gevoel van ’hé, daar heb ik aan meegewerkt’.”
Gespreid bedje
Met vragen kunnen de leerlingen bij een
werkmeester of een leermeester terecht.
Een werkmeester is iemand van een bedrijf, bijvoorbeeld van Campina, die de
leerlingen uitleg en instructie geeft vanuit de praktijk. Een leermeester is een
docent van school die de leerlingen de
theoretische achtergronden uitlegt. De
lange tafel is de uitlegtafel. Die staat
naast de machine. Zo kan een werk- of
leermeester op elk moment met een of
meerdere leerlingen uit het productievgo 1 17 januari 2008
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proces stappen om uitleg te geven.
Jan Timpers is een leermeester van ROC
A12. Hij begeleidt deze ochtend een aantal mbo-leerlingen werktuigbouw. In
een apart kamertje neemt hij een voor
een met de leerlingen hun werkboek
door. Klaas moet nog een optelling afronden voordat hij zijn opdracht helemaal volledig heeft. Timpers werkt al
veertig jaar in het onderwijs, al veertig
jaar is hij voor onderwijsvernieuwing,
de Sapfabriek ligt hem wel. “Maar dit is
een school en een proces tegelijk, en dat
is soms een probleem.” Hij bedoelt dat
de hele fabriek opgebouwd is tegelijk op
met het leerproces. In het begin was er
geen lasapparaat, er waren geen computers, geen laptops, het was er koud. En er
kwamen hier wel leerlingen en studenten om iets te leren. “Een leerling die
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stage loopt op een echt bedrijf vindt een
gespreid bedje. Iemand die hier werkt
moet bestand zijn tegen teleurstellingen.” Maar al was de opbouw soms
moeizaam, Timpers stelt zichzelf wel de
vraag: “wil je nou nog een mooiere
school hebben dan dit?” Drie leerlingen
moesten uitzoeken hoe de dopjes geautomatiseerd op de flesjes terecht kunnen
komen. In een fabriek in Barneveld onderzochten ze gedurende drie weken
hoe dat kan. Daarna ontwierpen ze hier
een sluitend systeem. Timpers vouwt
met zijn handen een gootje en laat zien
hoe schuin het moet staan zodat de dopjes zonder weerstand naar de flesjes
schuiven. “Voor de leerlingen was het
fantastisch.”
De belangrijkste doelgroep zie ik niet op
de fabriek. Dat is de groep leerlingen

waarom het allemaal begonnen is.
Robin Keizer: “Vooral in het technisch
onderwijs maken veel leerlingen de
school niet af. Dat komt door de manier
van lesgeven. Deze leerlingen willen
‘doen’.” De leerfabriek heeft twee doelen: de leerlingen binnen boord houden
en zorgen voor een betere aansluiting op
de arbeidsmarkt. Vanaf 31 januari gaat de
fabriek echt produceren en werken de potentiële schoolverlaters aan de machine.
Robin: “Gedurende tien weken krijgen ze
dan elke week een ander plek aan de productielijn. Zo leren ze de hele productielijn kennen. Uiteindelijk kunnen ze dan
aan de slag als gediplomeerde operators,
als iemand die elke machine kent.” Dat is
mooi voor de leerling maar ook voor het
bedrijfsleven dat staat te springen om dit
soort personeel. p
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Het tijdschrift vakblad groen onderwijs
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