VHG en groen onderwijs

Eerste VHG Docentendag is
een succes
9\PT[HJO[PNKVJLU[LU]HU]VVYHSNYVLULTIVZJOVSLU
ILaVJO[LUVW\P[UVKPNPUN]HU)YHUJOL]LYLUPNPUN=/.VW
VR[VILYKL;\PULU]HU(WWLS[LYU»Z4PKKHNZ^HZKHHYKL
LLYZ[L=/.+VJLU[LUKHN,LUPUP[PH[PLMKH[OVNLSPQR^LYK
NL^HHYKLLYK
Tekst en foto: Ed Zeelt

VHG-directeur Egbert Roozen toonde
zich verheugd over de grote opkomst.
“Samen kijken we wat er in het vak
gebeurt en hoe het onderwijs daarmee
aan de slag kan. We willen een nieuwe
brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bij beide gebeuren mooie dingen
en dat moeten we met elkaar verbinden.”
Hij wees de aanwezigen op de grote
maatschappelijke uitdagingen waar de
groene sector voor staat. “Groen is geen
decoratie meer. Groen draagt bij aan de
kwaliteit van de leefomgeving, de
gezondheid van mensen en het in stand
houden van de biodiversiteit. Dat geeft
ons mooie vak steeds meer inhoud.”

Tekort aan vakmensen
Roozen benadrukte dat de instroom in

de groene beroepen zorgen baart.
“Nu al is er een tekort aan vakmensen
en dat wordt alleen maar erger. Daarom
is ons samenwerkingsproject tussen
excellente scholen en excellente bedrijven
zo belangrijk. Ook de titel Meesterhovenier, waar we aan werken, draagt
bij aan een beter imago.”

Kennis delen
De bezoekers waren blij met de VHG
Docentendag. “Een prima initiatief om
zo bij elkaar te komen. Dat stimuleert de
dialoog tussen bedrijfsleven en onderwijs en bevordert de kwaliteit van het
onderwijs. ‘Ontmoeten’ is een belangrijke
functie van deze dag. We dienen elkaar
wakker te schudden. Bedrijven moeten
de scholen in en leerlingen méér naar

VHG-directeur Egbert Roozen (l.) tijdens de de eerste VHG Docentendag in de Tuinen van Appeltern.

VHG Onderwijscahier
Meer lezen? Dat kan in het
VHG Onderwijscahier ‘Goed
groen onderwijs maak je
samen’. Het is te downloaden
via de VHG-website.
Klik bij de tab
Ondernemershelpdesk op
Onderwijs &
Scholingsbeleid.

de bedrijven. Leerlingen hebben geen
goed beeld wat de bedrijven doen. Vandaag delen we als vakgenoten het vak
en de kennis. En we horen over de nieuwste innovaties. Zo’n dag moet je jaarlijks
herhalen” waren wat commentaren.

De groene vakman
VHG-leden verzorgden workshops over
onderwerpen als groen en duurzaamheid,
natuurlijk spelen, groen en gezondheid,
biodiversiteit, innovatieve contracten en
duurzame innovatie. In zijn workshop
pleitte Nico Wissing van NL Greenlabel
ervoor de hovenier veel meer te presenteren als de groene vakman. “Een vakman
hovenier maakt geen straatwerk en
verlichting. Die kent honderden plantensoorten, weet alles van bomen en
snoeien. Die heeft de kennis om een
tuin goed aan te leggen en kijkt vooral
naar de leefbaarheid voor de bewoners.”
In zijn visie wordt niet iedere wens
van een klant klakkeloos uitgevoerd.
En voor de scholen had hij nog een tip.
“Zorg voor
een buitenlokaal en ga
meer met de
leerlingen de
tuin in.”
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