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Op bezoek bij:

GOA Zuid-Nederland
GOA Zuid-Nederland leidt al vijfentwintig jaar leerlingen op voor de
groenbranche in het zuidelijk deel van Nederland. Het samenwerkings
verband van hoveniers-, groenvoorzienings- en boomteeltbedrijven en
gemeenten is dan ook samen met GOA Noord-Oost en GOA Noord-West
present op de Floriade. “Het is niet te beschrijven hoe divers dit
evenement is.”

Het is een mond vol: Stichting Gemeenschappelijke Opleidings Aktiviteit Groen
Zuid-Nederland. Een samenwerkingsverband tussen bedrijven en gemeenten
in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en
de regio’s Achterhoek en Zuid-Hollandse
eilanden met als doel leerlingen klaar te
stomen voor een carrière in de groene
sector. “Er zijn zo’n honderdvijftig bedrijven en gemeenten bij ons aangesloten”,
zegt Jan Clement, voorzitter van GOA
Zuid-Nederland. “Samen met ruim honderd leerlingen vormen zij GOA ZuidNederland. De leerlingen leiden wij op
volgens de BBL-leerweg. Dat betekent
dat ze vier dagen per week werken bij
een aangesloten lidbedrijf en een dag in
de week naar school gaan. Deze constructie heeft voordelen voor zowel de
bedrijven als de leerlingen. De bedrijven
zijn verzekerd van goed opgeleid personeel, de leerlingen hebben in ieder geval
voor de duur van hun opleiding een
vast dienstverband en een salaris. Door
roulatie bij diverse bedrijven krijgen ze
bovendien een totaalbeeld van het vak

en de sector en doen ze meer praktijk
ervaring op dan leerlingen in het regulier
onderwijs.”

Paviljoen
Op de Floriade wil de GOA Federatie
(die naast GOA Zuid-Nederland bestaat
uit GOA Noord-West en GOA NoordOost) in het eigen paviljoen bezoekers
laten zien dat het hoveniersvak meer
inhoudt dat een beetje schoffelen in een
perkje. “Daarom gaan we bijvoorbeeld
vijf tuinen aanleggen: de winnaars van
een wedstrijd tuinontwerpen onder
basisschoolleerlingen uit de regio.
Verder vindt op onze inzending de finale
van de Nationale Beroepenwedstrijd
Tuinaanleg 2012. Onze inzending, die
de naam ‘Choices’ heeft, is ontworpen
door onze leerlingen met behulp van
enkele lidbedrijven. Choices is gebaseerd
op keuzes maken en past dan ook goed
bij GOA. Het ontwerp laat bezoekers
via diverse paden verschillende keuzes
maken. Hierdoor komen ze in aanraking
met verschillende aspecten van het

groenvak en zien ze hoe verrassend
veel keuzes er daarin bestaan. Maar het
appelleert ook aan de persoonlijke
ervaringmet beroepskeuzes die iedere
bezoeker heeft of gaat krijgen.”

TRI
In april staat er nog iets bijzonders op
het programma. Clement legt uit: “De
drie GOA’s die vertegenwoordigd zijn in
de GOA Federatie gaan dan gezamenlijk
door onder de naam TRI – groei in
groen. De achterban bestaat dan uit
ongeveer driehonderd aangesloten
bedrijven en gemeenten en ruim tweehonderd leerlingen. Op 13 april staan
we stil bij die samenwerking en onthullen
we officieel de nieuwe naam.” Clement
verheugt zich op de Floriade. “De veelzijdigheid in het brede spectrum van
bedrijven zal bezoekers verrassen. Het
‘wonen-leven-werkenverhaal’ is er goed
zichtbaar gemaakt. Eigenlijk is het niet
te beschrijven hoe divers de Floriade is,
mensen moeten vooral zelf komen kijken.
Zelfs in de voorbereidingsfase veranderde
het beeld van de tentoonstelling iedere
week. Het gaat veel verder dan alleen
plantjes, het is een totaalpakket van de
groensector voor iedere bezoeker en
dat maakt het erg aantrekkelijk.”

