Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg een erkend instituut in hoveniersland

Finale op de Floriade
De Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg die sinds 1997 jaarlijks plaatsvinden en waar vier
voorrondes aan voorafgaan, verspreid over het hele land, mondt telkens uit in een finale. Deze
finale zal in 2012 voor het eerst in het bestaan van deze wedstrijden te zien zijn op de Floriade.
Dit is niet alleen voor de deelnemende teams van hoveniers in opleiding, hun vakdocenten en
scholen fraai. De bezoekers van de Floriade kunnen hiermee ook kennis nemen van het hoge
niveau waarop deze wedstrijden plaatsvinden en genieten van de wijze waarop jonge mensen
vakkundig met elkaar in competitie zijn om een mooie tuin op te leveren.
Door Ton Stassen

EuroSkills
Om een idee te geven van de geschiede
nis van de Nationale Beroepenwedstrijd
Tuinaanleg en wat er eind mei begin juni
te gebeuren staat op de Floriade, praat
ik met Reinier Ruijs en Bas van Swigchem.
Beide heren zijn al sinds jaar en dag
betrokken bij deze vakwedstrijden voor
de hovenier in opleiding. Reinier: “De
aanleiding om met deze wedstrijden te
beginnen ontstond in 1997 toen er in
Zwitserland een voorganger van de
SkillsNetherlands–organisatie zich breder
wilde oriënteren bij de deelname aan
internationale westrijden. Johan van
Geffen is toen als eerste gevraagd om
een en ander te organiseren en dat heb
ik daarna van hem overgenomen. Sinds
2003 ben ik hoofd van de jury, ‘ vervolgt
Reinier, “en Bas is al sinds 1998 jurylid
en gaat nu het stokje van mij overnemen
als hoofd van de jury. Het is best moeilijk
om goede juryleden te vinden. Zeker als
je ze ook nog graag jong van leeftijd
wilt hebben. Dat dit niet zo makkelijk is
hangt ook samen met de timing van de
finale; die vindt altijd in het voorjaar
plaats en dan hebben hoveniers het
razend druk. We werken met vier jury
leden bij de finale.” Na de EuroSkills in
Spa Francorchamps in oktober 2012 –
dit zijn de Europese wedstrijden waarbij
de finalisten van de verschillende Euro
pese landen tegen elkaar opnemen – is
het de beurt aan Bas om hoofd jury te
zijn.

Bas van Swigchem (links) en Reinier Ruijs.

op het niveau van de hoveniers in oplei
ding. Je moet je inmiddels gedegen
voorbereiden voor je deelneemt aan de
wedstrijden. De opleidingen hebben er
een positieve impuls bij gekregen. Bij
komend voordeel is dat er dankzij deze
wedstrijden meer interactie is tussen
scholen en het bedrijfsleven. Onderwijs
en bedrijfsleven moeten meer samen
optrekken om nieuw potentieel aan leer

Nationale Beroepenwedstrijd
Tuinaanleg ook voor netwerken
Verdiensten beroepenwedstrijd
De belangrijkste pluspunten van deze
wedstrijden zijn dat de wedstrijden een
promotie voor het vak van hovenier
betekenen. We enthousiasmeren hier
mee jonge mensen om voor dit fraaie
vak te kiezen. “Daarnaast hebben de
beroepenwedstrijden hun invloed gehad
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lingen binnen te halen en zo’n serie
wedstrijden is een heel natuurlijke
manier van elkaar ontmoeten, kennis
delen, netwerken en enthousiasmeren,”
licht Bas van Swigchem toe. De Natio
nale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg is
door de jaren heen gegroeid naar een
erkend instituut in Hoveniersland, waar

onderwijs, de sector en de studenten in
opleiding profijt van hebben.

Floriade
De Floriade is het tuinbouwevenement
van Nederland op alle gebieden van de
tuinbouw. Reinier: “Van deze unieke kans,
namelijk eens in de tien jaar, om je aan
zo’n breed en groot publiek te tonen,
moet je gebruik maken als Nationale
Beroepenwedstrijd Tuinaanleg.” “Dit is
de basis van ons handelen. Hier begint
alles mee. Het aanleggen van tuinen, “
zegt Bas. De Nationale Beroepen
wedstrijd heeft zich positief ontwikkeld
de afgelopen veertien jaar en een finale
op de Floriade is de kroon op alle
inspanningen die door de jaren heen
geleverd zijn. Denk aan vakdocenten,
onderwijsinstellingen, Aequor, sponsoren
van materialen, ontwerpers, hoveniers,
juryleden en VHG-medewerkers die er
samen voor gezorgd hebben dat deze
wedstrijden zich op tot het huidige
niveau ontwikkeld hebben. Product
schap Tuinbouw is co-sponsor.
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