Mbo-leerlingen van Helicon Velp kunnen versneld de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting op Hogeschool Van Hall Larenstein gaan volgen. Daarvoor is
een pilot gestart. De eersten beginnen in februari. Elisabeth Brouwers, docente
bij Helicon en afgestudeerd tuin- en landschapsinrichter, is enthousiast.

Mbo’ers kunnen sneller
opleiding T&L doorlopen
Helicon is vier jaar geleden gestart met de
opleiding Urban Design. Dit is een vierjarige
mbo-opleiding, waarbij de leerlingen samen
met die van Watermanagement en Bos- en
Natuurbeheer eerst een algemeen jaar volgen met een breed vakkenpakket. Na dat
jaar krijgen de leerlingen van Urban Design
een eigen programma. Normaal gesproken
staat voor de opleiding vier jaar maar in
de pilot kunnen leerlingen in 3,5 jaar hun
diploma halen. Vervolgens kunnen ze gelijk
instromen in het tweede semester van de
propedeuse van Tuin- en Landschapsinrichting. In totaal winnen ze dus een jaar
studietijd.

Soepele afstemming
De leerlingen moeten uiteraard wel toelaatbaar zijn en voldoen aan specifieke
voorwaarden om in het tweede semester te
komen. ‘De afgelopen maanden zijn we intensief bezig geweest om ons opleidingsprogramma van het vierde jaar af te stemmen
op dat van het eerste semester van T&L’,
zegt Elisabeth Brouwers. ‘In februari 2012
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beginnen we waarschijnlijk met vijf leerlingen die willen doorstuderen op Larenstein.
Onder de twaalf derdejaars is een aantal die
dat ook graag zou willen.’
De afstemming tussen Larenstein en Helicon verloopt soepel. ‘Dit komt onder andere
omdat we buren zijn’, zegt Brouwers. Ook
haar eigen studieachtergrond en werkervaring werken mee ‘Het is een voordeel dat
ik zelf Tuin- en Landschapsinrichting heb
gestudeerd met als afstudeerrichting landschapsarchitectuur. Na de opleiding heb ik
als ontwerper bij MTD Landschapsarchitecten gewerkt en veel ervaring opgedaan met
onderzoeken, ontwerpen en uitwerken van
ontwerpopdrachten. Mijn opleiding en werkervaring zorgen ervoor dat ik een beter inzicht heb in de criteria waaraan een student
moet voldoen.’

Abstract denken
Het accent in het vierde leerjaar richt zich
voor het vak ontwerpen dan ook met name
op het abstract denken bij het ontwerpproces in plaats van een meer praktisch ge-

richte aanpak die mbo-studenten van nature
meer eigen is. Tevens leren de leerlingen al
vanaf het tweede leerjaar om te gaan met
grafische computerprogramma’s zoals AutoCAD en Photoshop. ‘Het aardige is dat veel
van onze Urban Design-leerlingen al stage
lopen bij bedrijven waar ook T&L-studenten
zijn te vinden.’

Smaak te pakken
Van Hall Larenstein is ook enthousiast over
de samenwerking. Het smaakt naar meer.
Als de pilot goed bevalt biedt het ook mogelijkheden voor andere mbo-opleidingen.
Ad Waverijn: ‘We wachten dit schooljaar af
hoe de studenten de overstap ervaren en
hoeveel studenten de propedeuse ineens
halen. Op basis van de pilot kunnen we
opleidingsprogramma’s nog beter op elkaar
laten aansluiten. We zijn ook uitgebreid in
gesprek met Wellantcollege. Nu de studietijd onder druk staat, is er zeker interesse
voor dit initiatief.’
Freddy van Dijken

