VHG-bestuursleden Nicole Slagmolen en
Jan Pouwelse doen de test op de VHG
Plantenkennistrainer tijdens de lancering op de
Vakbeurs in Hardenberg. Links Jeroen Zijlmans
en VHG-directeur Egbert Roozen. In het
midden Jan van Driel van het Ontwikkelcentrum.

VHG Plantenkennistrainer maakt leren leuker
board waarmee werkgevers en docen,LUKLLSULTLYHHUKL=/.)YHUJOLVWSLPKPUNTVL[[PQKLUZ
ten inzicht krijgen in de deelname en
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mee je de juiste uitspraak van de Latijnse
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Kale bomen
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VHG-bestuurslid Nicole Slagmolen (o.a.
portefeuille Onderwijs) is enthousiast
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over dit nieuwe hulpmiddel. “Ik heb ’m
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al een tijdje op mijn telefoon omdat ik
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Wie een abonnement neemt op deze
nieuwe interactieve tool krijgt ieder dag
drie meerkeuzevragen over planten
voorgeschoteld op zijn telefoon, tablet
of pc. De uitslag is direct zichtbaar en
ook is bij elke vraag meer informatie
over de betreffende plant te raadplegen.

programma, maar wel een belangrijk
hulpmiddel. Het programma is zo opgesteld dat de leerlingen de plant eerst op
school in het echt voorgeschoteld krijgen
en daarna pas op de trainer. Je kunt ook
zien hoe je zelf scoort en vergelijken met
je collega’s. Zo kun je er een leuke competitie van maken.”

Eigentijds leren
“Het is een eigentijdse en plezierige
manier van leren, zegt Jeroen Zijlmans,
Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij VHG. “Niet alleen voor hoveniers in opleiding, ook voor ervaren
hoveniers die hun kennis willen onderhouden. Met deze trainer leer je sneller
en je onthoudt het ook beter. Vragen die
je niet goed hebt, komen weer terug,
net zolang totdat je correct antwoordt.”
Zijlmans benadrukt dat de tool geen
vervanger is van levend materiaal.
“Het is een aanvulling op het onderwijs-
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Start met ruim 300 vragen
De Plantenkennistrainer is momenteel
gevuld met ruim 300 herkenningsvragen
die zijn gebaseerd op de leerstof van de
opleiding Aankomend Hovenier. “Na de
zomer van 2016 is de database uitgebreid met een veel breder assortiment”,
vertelt Jan van Driel van het Ontwikkelcentrum. “Dan komen er ook vragen bij
over toepassingen en onderhoudsmaatregelen. Daarmee wordt de trainer ook
heel geschikt voor de gevorderde hovenier. Verder ontwikkelen we een dash-

de testversie mag uitproberen. Je leert
er veel van en ja, ook als ervaren hovenier
zit ik er nog wel ’ns naast. Zo had ik
laatst de haagbeuk en de beukenhaag
verwisseld. De knopstanden van deze
planten lijken erg op elkaar. Het leuke is
dat je de planten moet herkennen in het
actuele jaargetijde. Op dit moment dus
bomen in ‘kale’ toestand!”

Abonnement
Leerlingen van de VHG Branche-opleiding
ontvangen een gratis abonnement.
VHG-leden krijgen ook één gratis abonnement (per lidnummer). Meer abonnementen per bedrijf kosten € 13,50 per
stuk.
VHG Branche-opleiding ontwikkelde de
Plantenkennistrainer in samenwerking
met Branchevereniging VHG en het
Ontwikkelcentrum (educatieve uitgeverij
voor de groene sector).

Kijk voor meer informatie op www.vhg.org

