Bedrijven en scholen werken aan
aantrekkelijker groenonderwijs
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Veranderingen
“Veranderingen in het onderwijs en het bedrijfsleven maken het mogelijk om de relatie tussen de sectoren en
het onderwijs opnieuw vorm te geven. VHG heeft die gelegenheid maximaal benut. AOC’s leiden de mensen
op die de toekomst groen kleuren. VHG en de AOC’s werken samen om de ondernemers en werknemers
van straks goed voor te bereiden op die toekomst. Die samenwerking zorgt voor nog meer aansluiting op de
arbeidsmarkt. We hebben elkaar hard nodig en pakken als partners de zaken goed op. Ik vind dat fantastisch.”
Paul Duijsings, lid College van Bestuur AOC Oost
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Branchevereniging VHG wil samen met
de onderwijsinstellingen de opleidingen
kwalitatief goed en aantrekkelijker
maken. Daarom is contact gezocht met
een aantal leden van de Colleges van
Bestuur van verschillende AOC’s. “We
hebben elkaar diep in de ogen gekeken”, vertelt Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij
VHG. “Als eerste is een convenant
gesloten waarin is vastgelegd dat alle
studenten die naar de bedrijven gaan
een VCA-certificaat bezitten (zie ook het
bericht op pagina 8 - red.). Verder
komen werkgevers in het bestuur van
de examenstichting en de examinering
wordt aangepast.”

Regionale netwerken
Maar vooral gaat het er om toekomstige
werknemers in onze sector de aantrekkingskracht van groen onderwijs te laten
ervaren. Daarom gaan mensen van
groenbedrijven de scholen in. En docenten gaan naar de bedrijven. “Dit is zeker
niet het zoveelste onderwijsproject”,
benadrukt Jeroen Zijlmans. “Het is allemaal heel concreet. We gaan samen
dingen doen. Een externe projectleider,
Gert Meijer, houdt iedereen scherp.”
Meijer zegt: “Met dit project willen we
stevige regionale netwerken neerzetten
van scholen en bedrijven. Scholen halen
met de bedrijven veel kennis in huis. Het
groene vak heeft zich de laatste jaren
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enorm ontwikkeld. De functie van groen
is veranderd, groen is interessant,
draagt bij aan ons leefmilieu, gezondheid, welbevinden en is duurzaam. Dat
gaan de studenten zelf ervaren.”

Stages en gastlessen
Komend schooljaar werken we samen
met AOC’s in Almelo, Arnhem, Houten
en Nijmegen”, zegt Zijlmans. “Steeds
met één groep afstudeerders. Aan iedere AOC is een groep van vijf tot acht
bedrijven gekoppeld, ieder met hun
eigen deskundigheid. Samen met de
scholen kijken ze naar de inhoud en
kwaliteit van de lesprogramma’s en de
beroepspraktijkvorming. En dat gaat
niet vrijblijvend. Aan het begin van het
komende schooljaar gaan de docenten
op stage in de bedrijven. Ze draaien
echt een week mee in het bedrijf. Daarmee zijn de contacten direct gelegd.
“De bedrijven zijn heel betrokken”, stelt
Meijer. “Ieder bedrijf verzorgt gedurende
het schooljaar minstens één gastles. Zo
komt de specifieke kennis van de bedrijven in de scholen. En dan gaat het om
innovatieve zaken als daktuinen, verticale tuinen, beplantingsplannen, zwemvijvers en sociale media. De bedrijven
hebben toegezegd ook méér aandacht
te schenken aan de beroepspraktijkvorming. Ze zorgen ervoor dat de leerlingen
van de scholen in hun bedrijf bij hun
opleiding klussen krijgen. Het gaat erom

dat de studenten enthousiast worden
voor het groene beroep.”

Leskaarten voor het vmbo
Het groene vmbo doet het relatief goed.
Maar de instroom in het groene mbo
neemt af. Komend schooljaar krijgt het
vmbo nieuwe keuzevakken, zoals ‘werken in een groene stedelijke omgeving’
en ‘aanleg van een tuin’. Daarvoor ontwikkelt VHG leskaarten. Die zijn zo
gemaakt dat een deel van het vak
gemakkelijk met een bedrijf te verzorgen
is. Ook hier worden bedrijven en scholen bij elkaar gebracht. Bedrijven gaan
de scholen in, docenten lopen stage.
Voorlopig gaat het om vmbo-scholen in
Hoorn en Eindhoven.
“Vóór de zomervakantie zijn voor beide
projecten alle afspraken gemaakt”, zegt
Zijlmans. “Direct in september gaat
iedereen aan de slag. In december evalueren we en wordt beslist of we het
project uitbreiden. Als we overal open
en constructief gaan samenwerken,
moet het een succes worden.”
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