scholing

Bedrijven aan zet
Imagocampagne naar een volgende fase
Een jaar geleden is de campagne gestart om meer leerlingen geïnteresseerd te krijgen in de opleiding
Groen, grond en infra. Afgelopen maanden is daarvoor hard gewerkt aan de bekendheid bij scholieren
en decanen. Nu zijn de bedrijven aan zet om er in de campagne een schepje bovenop te doen.

Ook al stagneert de groei van de sector
momenteel enigszins, er blijven jonge
mensen nodig die willen instromen in
de cumelasector. Ze zijn hard nodig
om het werkaanbod aan te kunnen en
om de vergrijzing van het huidige
personeelsbestand tegen te gaan.
Een probleem dat daarbij wordt aangepakt, is het te kleine aantal jonge
mensen dat van school komt met een
mbo-diploma op niveau 3. Dat aantal stagneert vooral omdat het aantal
boerenjongens afneemt en er te weinig mensen van buiten de agrarische
sector instromen. Daarom kozen de
partners van het convenant voor een
imagocampagne in het onderwijs.
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Deze campagne brengt de mboopleiding Groen, grond en infra én de
cumelasector nu eens goed onder de
aandacht van scholieren en docenten.
Een heel jaar lang.

Campagne
De cumela-onderwijscampagne kent
vele onderdelen, gericht op verschillende doelgroepen, die allemaal op
elkaar aansluiten. Het uiteindelijke
doel is het aantal studenten van de
vakopleiding Groen, grond en infra te
vergroten. Na de zomervakantie (2009)
is de campagne van start gegaan met
een vier pagina’s tellend informatief
katern voor docenten in het voort-

gezet en basisonderwijs. Het werd
bijgevoegd in twee veelgelezen vakbladen (Prima PO en Prima VO) met een
totale oplage van 200.000 exemplaren.
De katernen worden ook los verspreid
tijdens bijeenkomsten.
Ze bevatten een mix van interviews met
jonge mensen die enthousiast vertellen
over hun werk in de cumelasector en
informatie over de sector en de opleiding. Daarnaast werd een aantal advertenties geplaatst, ook in een vakblad
voor decanen en leerlingbegeleiders.
Decanen helpen scholieren hun keus te
maken voor een vervolgopleiding, dus
vormen zij een van de doelgroepen van
de campagne.

Via het internet wordt veel informatie verspreid. Zo gaat
er geregeld een digitale nieuwsbrief naar docenten,
schooldirecties en decanen. Hierin worden deze onder
wijsprofessionals op de hoogte gesteld van nieuwe
educatieve producten rond de cumelasector.
Een ander belangrijk informatiepunt is de website
www.kiezenvoordecumelasector.nl, die u helpt om de
cumelasector voor het voetlicht te brengen. Download
bijvoorbeeld de minimagazines ‘Buitenwerk’, print ze uit
en gebruik ze tijdens open dagen of om op de scholen
in uw omgeving uit te delen. Neem maar eens even de
tijd om de site op uw gemak door te nemen, wedden
dat u nog trotser wordt op onze sector? Als u deze trots
uitdraagt en overbrengt op jonge mensen die op uw
bedrijf stage lopen of op een andere manier het vak
leren, heeft dat ongetwijfeld tot gevolg dat er meer
jonge mensen kiezen voor werk in de cumelasector.
De site wordt al goed bezocht. Zo waren er in december
al ruim 350 unieke bezoekers, allemaal leerlingen die
meer willen weten over deze beroepsgroep. Dezelfde
maand kwamen er bij CUMELA ook al vijf mailtjes binnen
met vragen over het werk in de sector. Allemaal signalen
dat de tamtam werkt, ook al is deze digitaal.

Centrale plek in de cumela-onderwijscampagne is de website www.kiezenvoordecumelasector.nl. Hier kunnen zowel
scholieren, docenten en ouders als cumelabedrijven terecht
voor informatie. Een aantal campagneproducties is ook
op deze website te vinden. Cumelabedrijven vinden hier
bijvoorbeeld een handleiding voor het ontvangen van een
complete schoolklas. Speciaal voor leerlingen in de hoogste klassen van de basisschool en voor de onderbouw van
het vmbo zijn opdrachten ontwikkeld, die leerlingen op het
bedrijf kunnen uitvoeren. Door hun bedrijf open te stellen,
leveren ondernemers zelf ook een bijdrage aan het
verbeteren van het imago van deze bedrijfstak. Met de
handleiding erbij is dat gemakkelijk en leuk!

Uitdaging
Het campagneteam hoopt dat de bedrijven nu de uitdaging
oppakken en in hun omgeving leerlingen informatie gaan
verschaffen over het werk dat in onze sector wordt uitgevoerd, hoe divers dat is en welke opleiding daarvoor nodig
is. Dat is ook mogelijk door een open dag voor scholen te
organiseren.
Ook kunt u via uw werknemers het werken in de sector
stimuleren, bijvoorbeeld door hen te wijzen op het materiaal
dat op de website beschikbaar is. Daarmee kunnen ze hun
kinderen bijvoorbeeld helpen aan de informatie voor een
spreekbeurt. Ook zo kan het werken in de sector worden
gepromoot.

Dick Klop adviseur scholing

DERDE WIEL
AAN DE WAGEN
BODEMDRUK MINDER DAN 1 KILOGRAM
PER VIERKANTE CENTIMETER
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Digitale informatie

DE IDEAL VT/
SPIDER SP
• Uw wens is een grotere tankcombinatie
• Uw beperking is de druk op de bodem en
daardoor structuurschade
• De oplossing is de Ideal VT/Spider SP
combinatie. Waarom?
• Een driewielig onderstel waarbij de
drukverdeling hydraulisch wordt geregeld
en het middelste wiel hydraulisch opgeheven
wordt voor transport.
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