“Vandaag kwam er eentje om een kraan vragen, geweldig toch?”

Heliconleerlingen leggen zelf
modeltuinen aan
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zo snel mogelijk de ﬁjne kneepjes van het vak onder de knie
krijgen? Door ze zelf tuinen te laten aanleggen. Klinkt logisch, maar het gebeurt vrijwel niet.
Regioconsulent Marc Austen was onlangs in Biest-Houtakker waar leerlingen van Helicon
Opleidingen momenteel vier modeltuinen aanleggen bij een hoveniersbedrijf.

Overleg tussen een leerling
van Helicon Opleidingen en
Jan Abrahams (midden) en
Harm van Overbeek
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Het hoveniersbedrijf en tuincentrum van
Jan Abrahams loopt goed. Onlangs
heeft de aimabele Brabander zijn toch al
niet kinderachtige bedrijfsterrein aan de
rand van Biest-Houtakker (“Waar dat
ligt? Vlakbij Hilvarenbeek. Waar dat weer
ligt? Bij Haghorst en Diessen”, lacht Jan).
uitgebreid, waardoor er ruimte vrijkwam
voor wat een publiekstrekker moet worden: een serie modeltuinen. Nu kunnen
de medewerkers van het hoveniersbedrijf de tuinen prima zelf aanleggen,
maar Abrahams heeft al jaren een goed
contact met Chris van Eert, leraar van
Helicon Opleidingen in Den Bosch. “En
van het een kwam het ander. Uiteindelijk
leek het beide partijen een prima idee
om de tuin door leerlingen te laten aanleggen”, aldus van Eerd. Eén tuin werden
uiteindelijk vier tuinen, waar per tuin zes
leerlingen een dag in de week aan werken. Wat het bijzondere project een nóg
unieker tintje geeft, is dat de leerlingen
alles zelf doen. “De leerlingen hebben

zelf vier groepen van zes gevormd”, legt
Harm van Overbeek, hoofdontwerper
van Hoveniersbedrijf Jan Abrahams, uit.
“Iedere leerling heeft een ontwerp
gemaakt voor een tuin en in overleg
bleef er per groep een ontwerp over.
Uiteindelijk is er gekozen voor de thema’s lounge, Japans, stad en natuurlijk.
We wilden graag dat de diversiteit van
tuinen terugkwam in de ontwerpen.
Daarmee willen we het publiek laten zien
dat er meer is dan strak en modern.
Mensen moeten inspiratie opdoen wanneer zij door de tuinen lopen.” Jan
Abrahams: “Eigenlijk willen we hier een
minivariant van de Tuinen van Appeltern
krijgen. Het is de bedoeling om er een
publiekstrekker van te maken. Als bedrijf
willen we hiermee een andere koers
gaan varen. Met de tuinen adverteren,
open dagen houden, het publiek erbij
betrekken. Daar past de aanleg door
leerlingen natuurlijk prima bij.”

Praktijk
Chris van Eert van Helicon Opleidingen
laat weten nog nooit op deze wijze
gewerkt te hebben. “Af en toe doen
leerlingen wel eens onderhoudswerkzaamheden, maar nog nooit was een
stage zo uitgebreid als nu.” “Dit komt
veel dichter bij de praktijk”, vult Harm
van Overbeek aan. “Terwijl we niet concurreren met het bedrijfsleven”, reageert
Van Eert weer. “We kopen geen werk
in.” Abrahams: “ Maar het moet wél
professioneel gebeuren, we leggen de
lat hoog.” Om dat te bereiken werken
de leerlingen zoals het er in de praktijk
ook aan toe gaat. Van Eert: “Binnen de
groepen zijn de taken verdeeld. Zo zijn
er leerlingen die als voorman fungeren,
zijn anderen verantwoordelijk voor de
beplanting en weer anderen voor de
bestellingen.” Jan Abrahams verleent
daarbij alle medewerking: “Natuurlijk
houden we een oogje in het zeil, zeker
bij de bestellingen en het gebruik van
machines. Maar in principe laten we ze
alles doen, tot en met de aanvoer van
het materiaal aan toe. Vandaag kwam er
eentje om een kraan vragen, geweldig
toch? Natuurlijk geef ik die mee, wat
maakt mij dat nou uit?”

Sponsoring
Het werk binnen het project wordt
zoveel mogelijk met gesloten beurzen
gedaan. Helicon vergoedt de reiskosten
voor de leerlingen, Hoveniersbedrijf Jan
Abrahams levert de grond, machines en
apparaten. Abrahams: “Verder hebben
we een sponsoringssysteem van toeleveringsbedrijven opgezet. Wij verkopen
de spullen die zij leveren, dus kopen we
in met een aardige korting. Ja, er zit een
commerciële grondslag achter dit project,
maar dat is toch niet erg? We proberen
er zoveel mogelijk uit te halen. Het is
niet de bedoeling deze jongens straks in
dienst te nemen, maar het moet voor
hen wel een extra motivatie zijn om op
deze manier te werken.” Over aandacht
heeft Helicon overigens geen klagen.
Volgens de leraar wordt het project
met grote interesse gevolgd door het
bedrijfsleven in de regio. “Inmiddels
lopen er gesprekken om een tweede
project op te zetten. Ik hoor alleen maar
positieve verhalen, van leerlingen tot
leveranciers. Geïnteresseerden kunnen
de bouw van de tuinen binnenkort ook
via een webcam volgen.” Abrahams:

“En wat denk je van de reacties van de
families van die jongens? Ze kunnen
straks echt laten zien wat ze gebouwd
hebben.” Dat kunnen ze dan de komende jaren blijven doen, want Harm van
Overbeek benadrukt dat de tuinen niet
worden aangelegd om snel weer plaats
te maken voor wat anders. “Wij doen
straks het onderhoud, want ze moeten
nog wel een jaar of tien blijven liggen.”
Jan Abrahams: “Het is niet de bedoeling
dat er volgend jaar weer nieuwe leerlingen op dezelfde plek aan de slag gaan.”

Stage
Zowel het bedrijf als de school zien dit
project niet als een vervanging van een
stage voor de leerlingen. “Dit is hun
eigen project”, zegt Chris van Eert. “Ze
zitten er van top tot teen in, waar ze tijdens hun stage gewoon meedraaien en
meer individueel bezig zijn. Nu werken
ze als groep en krijgen ze een ander
soort waardering. Wat ze bedenken
wordt uitgevoerd.” Zijn er dan helemaal
geen nadelen te verzinnen? “De planning vanaf school is wel lastig. Er moet
natuurlijk veel geregeld worden en dan
valt de afstand (ruim dertig kilometer,
-red.) toch wat tegen. Maar in Den Bosch
is nu eenmaal geen plek voor dit soort
initiatieven. Verder kijken we naar een
andere invulling van de tijd. Er wordt nu
per groep een dag in de week aan de
tuinen gewerkt. Misschien dat we een
volgende keer met projectweken kunnen werken, zodat leerlingen voor een
langere periode aan de slag kunnen.”

September
Ondertussen kan Jan Abrahams bijna
niet wachten tot het september is. Op
de laatste dag van die maand bestaat
zijn bedrijf precies vijfentwintig jaar en
wordt het nieuwe bedrijfsterrein, inclusief
de modeltuinen van de Heliconleerlingen, geopend door de burgemeester van Hilvarenbeek. “Een dag
eerder organiseren wij de VHGLedendag voor de afdeling Brabant en
twee dagen later is het Open Dag.
Collega’s en publiek krijgen dan dus
mooi de kans om te zien hoe alles is
geworden.” En dat is ook goed nieuws
voor Helicon Opleidingen, want op de
Open Dag zal ook de school present
zijn. Chris van Eert: “Een mooie gelegenheid om nieuwe leerlingen te werven.”

De leerlingen van Helicon Opleidingen
zijn druk aan het werk met de aanleg
van hun tuin
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