PROEFTUINEN

Het is half juni. Het schooljaar is bijna voorbij. Vijf leerlingen van AOC Terra uit Emmen sluiten op deze
zonnige dinsdag hun opleiding af met een proeve van bekwaamheid. Drie leerlingen hebben het project
– beloond met de Gouden Kalkar voor Inhoud – ’s ochtends al succesvol afgerond. Vanmiddag zijn Wim
en Mark aan de beurt. Op naar de lelies en de tulpen.
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uit van een project van AOC Terra Emmen en Groningen.
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familie Te Velde een weekje met vakantie gaat. ‘Ik krijg de
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jongens wel bij elkaar voor verschillende werkzaamheden
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werkzaamheden kunnen gestructureerder en Wim moet

verzorging, selecteren, knoppen en oogsten. Bij elke stap

vaker zijn mond houden. Otto te Velde noemt dat een

staat hij even stil. Zijn enthousiasme steekt hij niet onder
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Tollie: ‘Dit is toch geweldig. Ik heb genoten. Zo willen we
het hebben.’ Iedereen is lovend over Mark. Resultaat: een
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beginnen. Tijd om de barbecue aan te steken en een
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‘Ik ben een
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nu eigen land en een eigen teelt. Voor mij is alles werkelijkheid.’ We staan midden op zijn stukje grond in Orvelte.

Bij het procesmanagement zijn Rien van Tilburg

Vóór hij aan de slag kon, moest Mark naar de bank voor

(procesmanager) en Petra Kanters (beleidsadviseur)

een krediet. ‘Bellen alleen is niet genoeg. Je moet precies

verantwoordelijk voor het procesmanagement

weten bij wie je moet zijn en met een goed plan komen.

herontwerp groen mbo.

Ik heb de bank ervan kunnen overtuigen dat het me zou

Meer informatie? www.herontwerpmbo.nl

lukken. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.’
Op het akkerbouwbedrijf van de familie Eefting (geen
familie) kon Mark een perceel krijgen. ‘Achteraf bezien
misschien niet het meest geschikte stukje grond voor tulpen, maar goed. Je weet van tevoren niet wat het weer
gaat doen.’ De keuze voor tulpen heeft Mark heel bewust
gemaakt. ‘Het past bij akkerbouw. Alleen als het voorjaarswerk weer begonnen is, is het even heel erg druk. Ik heb
gekozen voor een “gemakkelijk” ras waar een redelijke
vraag naar is. Nadeel van deze tulp is dat hij moeilijk te
selecteren is. Maar ik heb hiervoor een cursus gevolgd, dus
dat moet lukken.’

Een tien
De andere leerlingen zouden het ook wel willen: 20.000
euro loskrijgen en een eigen bedrijfje beginnen. Ze vragen
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Terra richt zich daarbij op het leer-

een proeve van bekwaamheid een

leerlingen het traject doorlopen.
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