Leerling spijkert leraar bij
Bijscholing door Jos Scholman-loonwerkers aan agrarische scholen
De agrarische scholen gaan met de verbreding in de sector mee. Ze gaan zich onder andere meer en meer richten op de aanleg en het onderhoud van recreatie- en/of sportvelden en moeten daarvoor hun lesmateriaal aanpassen. Jos Scholman organiseert op verzoek van deze
scholen in samenwerking met B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen twee bijscholingsdagen over aanleg, onderhoud en renovatie van
sportvelden. Leerlingen, inmiddels werkzaam bij loonwerkbedrijven, praten daardoor docenten bij!
Auteur: Karlijn Raats
De opleiding voor loonwerkers wordt
tegenwoordig op colleges als het Wellant
College of Groenhorst College gegeven en
heet ‘Groen, grond & infra’. Deze opleidingen
moeten zich wel aanpassen om vakbekwame
mensen te blijven leveren, want de markt heeft
een verandering doorgemaakt: akkerbouwen veehouderijbedrijven zijn steeds minder
rendabel. De recreatiemarkt is echter in opkomst.
Het lesprogramma is niet 1, 2, 3 aangepast.
Daar is de opzet van een nieuw curriculum
en bijscholing van de leraren voor nodig. De
Landelijke Overleggroep van Loonwerk zorgt
daarvoor. Voorzitter Armin Satter: “Alle scholen,
zoals Wellant en Groenhorst, zitten in deze
overleggroep, samen met branchevereniging
Cumula Nederland en vakvereniging HZC. Vier
keer per jaar organiseert de overleggroep een
samenkomst om ons lesmateriaal gezamenlijk
bij te stellen. Daarin zit besloten een één- of
tweedaagse scholing voor de docenten. Zo
kunnen deze kennis opdoen over de kleinere
en specifieke onderhoudsmachines voor
sportveldaanleg en –onderhoud.”

Bijscholingsdag
Op 16 juni heeft zo’n bijscholingsdag
plaatsgevonden op Sportcomplex Galecop in
Nieuwegein. En dat is niet toevallig. Aannemer
Jos Scholman Bedrijven voert daar al jaren
het onderhoud uit en heeft als leerbedrijf
goede contacten met het Wellantcollege.
Daarnaast beheert B.A.S. Begeleiding en

Advies Sportterreinen namens de gemeente de
sportcomplexen in Nieuwegein en is Theo van
Rossenberg via de branchevereniging BSNC
betrokken bij scholing. Het verzoek van het
Wellantcollege om in Nieuwegein leraren in
de praktijk bij te scholen, werd dan ook door
zowel de gemeente Nieuwegein als door beide
bedrijven enthousiast ingewilligd.

Wim Keulen legt zijn docenten uit hoe een beluchter werkt.
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Kijkje onder de beluchtingsmachine.

Enkele werknemers van Jos Scholman Bedrijven
leggen het verschil aan de docenten uit tussen de
schooltheorie en de praktijk en geven de nodige
uitleg over de aanwezige machines voor aanleg
en onderhoud van sportvelden. Grappig hieraan
is dat dit leerlingen betreft van de aanwezige
scholen. Zij zijn al in deeltijd werkzaam bij Jos
Scholman Bedrijven. Wim Keuken (18) vertelt
over de verschillen tussen de theorie op school
en de praktijk: “Op school is de lesstof algemeen
en worden veel verschillende soorten loonwerk
behandeld. Sportvelden komen minder aan
bod. Maar ik zit alleen op sportvelden. In de
praktijk heb ik met de specifieke machines leren
verticuteren, beregenen en maaien. Op school
wordt wel verteld over bewerkingen, maar niet
waarvoor de handelingen precies dienen en
waarom je bepaald materiaal in een situatie
gebruikt. Bijvoorbeeld: waarom en onder welke

Armin Satter

omstandigheden gebruik je holle pennen en
wanneer kun je beter dichte pennen gebruiken?
En moeten deze pennen dan groot of klein zijn?
Deze Pervo-top velden, die veel klei bevatten,
kun je bijvoorbeeld beter niet met holle pennen
bewerken. De grond die je daarmee naar de
oppervlakte haalt, kan met het slepen erna de
gaten compleet dichtslepen. Maar ook bezanden
is een breed begrip! Het ene veld is het andere
veld niet. Op een vette grond moet je niet een te
dikke verschralingslaag strooien. Ook is het van
belang om goed naar het gras te kijken om te
zien waar bezanden het meeste nodig is. Vaak
is dit langs de kapot gelopen zijlijn, zoals in de
buurt van de cornervlag.” Peter Verkroost (19)
werkt al drie jaar bij Jos Scholman Bedrijven: “De
ene zaaimachine werkt anders dan de andere qua
diepte en afstelling.

Theorie
De theorie is echter onmisbaar, volgens Satter:
“Je moét als loonwerker verstand hebben van
bodemkunde, teeltplannen en bemestingsleer
om in de praktijk goed te kunnen functioneren.
We houden contact met de leerbedrijven om
onze lesstof up-to-date te houden en om te
voorkomen dat de echte vakkennis verdwijnt.
Aan de andere kant zijn we actief bezig om de
agrarische opleidingen bij bedrijven onder de
aandacht te brengen.” Wilfred van Kippersluis,
uitvoerder bij Jos Scholman Bedrijven, legt samen
met de leerlingen en met Theo van Rossenberg
van B.A.S. het onderhoud van natuurgrasvelden
en kunstgrasvelden uit. Het barst van de vragen
door de leergierige leraren. Hoe corrigeer je een
bodem? Wat kost dat dan? Kun je het beste de
zanddiktes controleren vóórdat de keurder komt?
Wat meten de keurders precies aan een veld?
Hoe laat je drains zo lang mogelijk meegaan?
Wat is beter: kokos, schelpen of polypropyleen?
Wat is grond ‘aanblokken’? Wat is vilt precies?
Wat is het Wetra-principe? Hoe diep breng je het
graszaad in?
Ook maken de docenten een ritje op de trekkers
en machines. Soms bewegen zij zich met
horten en stoten vooruit. De leerlingen helpen
hen echter. Theo van Rossenberg: “Dit is de
beste leerschool, wanneer leerlingen en leraren
openstaan om van elkáár te leren. En vooral
goed voor de sportveldenbranche, omdat zo het
scholingsniveau verbetert. Overigens is de cursus
terreinmeester, die door de branchevereniging
BSNC ondersteund wordt, een goede aanvulling
op de opleiding Groen, grond & infra als je vooral
op sportvelden werkt.”

Links: de jongens uit de praktijk van Jos Scholman. Rechts de docenten van de opleidingen ‘Groen Grond Infra’.
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