verslag

tekst en fotografie pieter boetzkes

‘Kom in de Kas’ in teken van arbeid en scholing

Eerste diploma Kassenklas
voor minister

“Dit is een uitstekend voorbeeld voor heel Nederland.” Dat zei LNVminister Gerda Verburg over de Kassenklas te Zwaagdijk. Ze gaf op
4 april het startschot van het landelijke evenement ‘Kom in de Kas’
en opende er de nieuwbouw van de proeftuin met daarin deze
bijzondere praktijkschool voor de glastuinbouw.
Tijdens deze bijeenkomst ontving minister Gerda Verburg het eerste Kassenklas-diploma uit handen van Rien van
Tilburg, CvB-voorzitter van het Clusius
College. Het was de beloning voor de ludieke test die zij – gekleed in toga, in
een schoolbankje - aan het slot van de
bijeenkomst glansrijk doorstond.
Groeiende glastuinbouw
Arbeid en scholing is het thema van de
31e editie van ‘Kom in de Kas 2008’. Dat
de landelijke start van dit landelijk publieksevenement in het West-Friese
Zwaagdijk plaatsvond en werd opgeluisterd door minister Gerda Verburg
was eigenlijk heel logisch. De glastuinbouw in Noord-Holland bloeit maar
dreigt een groot personeelsprobleem te
krijgen. Seed Valley voor de zaadproduc-
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tie en veredeling, de locaties Agriport A7
en Grootslag en op nabije afstand Greenport Aalsmeer groeien als kool. Hier zitten de grootste glasstuinbouwbedrijven
van Europa.
Naar verwachting zijn er in deze ‘Glasdriehoek’ over vijf jaar vijfduizend extra
medewerkers nodig. Van vmbo- tot en
met academisch niveau. Het gaat daarbij
niet alleen om mensen met teeltkennis.
De schaalvergroting leidt tot verregaande specialisatie en differentiatie
van functies. Automatisering, management, financiën en personeelsbeleid zijn
belangrijke disciplines. Belangrijke
hobbel bij de vervulling van al die vacatures is het imagoprobleem van de sector. “Met de producten van de glastuinbouw zit het wel goed”, aldus Nico van
Ruiten tijdens de zeer druk bezochte

opening. Van Ruiten is voorzitter van
Glaskracht, de organisatie die de belangen behartigt van de glastuinders die lid
zijn van LTO Nederland. Met de belangstelling van jongeren om in deze sector
te gaan werken ligt dat volgens hem heel
anders. Vuile handen, geestdodend
werk zijn beelden die snel opkomen. Onterecht, zo benadrukte hij. “De sector is
innovatief, er is veel high tech en er
wordt duurzaam geproduceerd.”
Jongeren interesseren
Kom in de Kas biedt bezoekers de gelegenheid om te zien hoe de tuinbouw
werkt en wat voor mogelijkheden deze
sector voor jonge mensen biedt, zo betoogde minister Verburg in haar toespraak. Dat de schijnwerpers bij dit landelijk evenement dit jaar gericht zijn op
arbeid en scholing is volgens haar heel
noodzakelijk. “We moeten er namelijk
hard aan blijven trekken om jongeren
voor een opleiding in de tuinbouw te interesseren.” Leren in de praktijk is daarbij een goede trekker, aldus de minister.
Het spreekt veel kinderen aan. Verburg
verwacht daarom veel van de verplichte,
maatschappelijke stage in het voortge-

zet onderwijs die nu van start gaat.
Samen met een aantal groene organisaties heeft Verburg afspraken gemaakt
voor 7.500 stageplaatsen. Voor leerlingen uit het groene en niet-groene onderwijs. Stages in het natuur- en landschapsbeheer, de landbouw, de voedselketen en op het gebied van
dierverzorging. “Een gouden kans”,
aldus de minister, “want na zo’n stage
kiezen jongeren meestal bewuster voor
een opleiding en een
werkomgeving.”Bovendien kunnen ze
volgens haar bijdragen aan een positief
imago van de tuinbouw.
Diploma
Dat de West-Friese glastuinbouw niet
gewacht heeft op deze maatschappelijke
stages en zelf het initiatief heeft genomen voor de Kassenklas, valt volgens
Verburg zeer te waarderen. Omdat het
een regionaal initiatief is en omdat ook
hier leren in de praktijk centraal staat.
“U zegt al tegen de aankomende generatie: kom in de kas. Dan kun je je diploma
halen en dan zullen we je wat laten zien.
Hoe het is om hier te werken en wat je
ermee kunt.” De initiatiefnemers
mogen daarom ook zeker op haar steun
rekenen.
Kassenklas is een initiatief dat vanuit de
regio is opgezet en bedoeld om aankomend talent voor de glastuinbouw op te
leiden in een praktijksituatie. De vorig
jaar gestarte pilot in twee kleine kasjes
bleek zo succesvol dat besloten werd tot
1,5 hectare nieuwbouw op de proeftuin
in Zwaagdijk waarvan de eerste fase nu
gereed is. In die ruimte kunnen 100
leerlingen aan de slag en het streven is
om minimaal 150 leerlingen te gaan
begeleiden. Inmiddels zijn 50 leerlingen
vmbo-groen en het praktijkonderwijs,
10 mbo leerlingen en 3 hbo’ers begonnen. Deze bijzondere vorm van praktijkonderwijs is een samenwerkings
verband van het Clusius College, het
Horizon College, de Praktijkschool
West-Friesland, Hogeschool Inholland,
de Proeftuin Zwaagdijk en Van Diemen
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Minister Gerda Verburg is ‘geslaagd’; Rien van Tilburg
overhandigt haar het eerste Kassenklas-diploma
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