verslag
Workshops voor aoc-leerlingen bloemschikken

Chrysantenkwekers en
onderwijs helpen elkaar
Chrysantenkwekers en veredelaars
stellen geld beschikbaar om workshops
op aoc’s te verzorgen. Het bedrijfsleven
proﬁteert door meer aandacht voor het
product van een toekomstige generatie
bloemisten. Het onderwijs blijft door de
gratis workshops op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. De organisatoren
van dit project menen dat er ook voor
andere takken in het groene onderwijs
mogelijkheden tot samenwerking
bestaan. Scholen zijn echter alleen gebaat

D

e leerlingen druppelen het lokaal binnen. Ze nemen geen
notitie van de op een werktafel uitgestalde kleurenpracht. Ook trekt niemand zich iets aan van de dominante
geur.
Misschien symptomatisch, evenals
veel bloemisten en consumenten
negeren ook de derdejaars leerlingen
van de 4-jarige opleiding Bloem van
Helicon Opleidingen in Nijmegen de
chrysant. Deze morgen tonen ze
meer belangstelling voor het verhaal
van een gastdocent. Marleen de Wit:
“Chrysanten doen me niks. Wel zie ik
graag iemand anders voor de klas.
Hoe meer meningen je hoort, des te
meer je leert.” Haar studiegenoot
beaamt dit: “Alleen
Copyright
ouderen kopen chrysanten, veel
foto
bloem voor weinig geld. Een andere
docent biedt echter een toegevoegde
waarde.”

bij structurele samenwerking.
Trends
Voor het derde achtereenvolgende
schooljaar nemen aoc-leerlingen deel
aan een workshop van de stichting
Chryson, een samenwerkingsverband
tussen chrysantenkwekers en veredelaars in Nederland. Het Bloemenbureau Holland organiseert de workshop ‘Chrysanten in Trends’ op aoc’s.
Deze organisatie zorgt voor het lesmateriaal en de gastdocent. Met dit
initiatief probeert Chryson de brede
toepassingsmogelijkheden van de
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chrysant onder de aandacht van toekomstige bloemisten te brengen.
Bloemenbureau Holland kreeg deze
opdracht en stelt een budget beschikbaar voor de verzorging van gastlessen op aoc’s. Dit schooljaar doen 34
mbo- en enkele vmbo-afdelingen
mee. ‘Chrysanten in Trends’ startte
twee jaar geleden met nascholingsbijeenkomsten voor docenten, vervolgens vond uitbreiding plaats met gastlessen op scholen. Geert Maas begeleidt de workshops. Deze voormalige
bloemist houdt zich tegenwoordig in
binnen- en buitenland bezig met de
praktische vertaling van trends naar
de bloemist en inkopers van grootwinkelbedrijven.
Tijdens het eerste gedeelte vertelt hij
de leerlingen iets over trends. Maas
benadrukt dat we deze overal in onze
samenleving terugvinden. Nu lopen
de hang naar de natuur, de voorkeur
naar geometrische vormen en de
behoefte aan romantiek als trends
parallel. Dit vinden we bijvoorbeeld
terug in mode, woninginrichting en
auto’s. Volgens Maas geven bloemisten hun product een meerwaarde
door in te spelen op deze trends:
“Iedereen kan chrysanten verkopen
bij een bloemenstal of tankstation,
maar bloemisten kunnen als kunstenaars een meerwaarde aan dit product leveren. Ook chrysanten komen
tot hun recht in een modern bloemstuk.”
Vervolgens bedeelt Maas de leerlingen met twee kaartjes waarop de
opdracht voor een bloemstuk staat

Wederzijds profijt
Docent Bloem Peter Rooijakkers van
Helicon Opleidingen MBO in Nijmegen toont zich ingenomen met gastlessen. Ten eerste vindt afwisseling
van docenten voor een bepaalde
groep goed. Hij voelt zich geenszins
gepasseerd: “Wanneer je zelf zo’n les
verzorgt kost het je drie avonden
voorbereiding om de leerlingen van
dezelfde informatie te voorzien.” Hij
vertelt dat zijn afdeling al goede contacten onderhoudt met het bedrijfsleven, maar gastlessen overstijgen het
budget: “Het stopt bij ons met een
reiskostenvergoeding en een fles
wijn.”
Senior projectmanager Rokus Hassefras van het Bloemenbureau Holland
vindt dat naast het onderwijs ook het
bedrijfsleven profiteert. Het imago
van de chrysant verbetert door de
toepassingsmogelijkheden van deze
bloem te tonen aan een toekomstige
generatie bloemisten. Met de workshops benaderen de organisatoren
een groep potentiële vakmensen die
nog onbevangen in het vak staan:
“Op deze leeftijd zijn ze nog
beïnvloedbaar. Dit project biedt eveneens organisatorische voordelen, op
aoc’s tref je alle toekomstige bloemisten.”
Tijdens de pauze blijven Judith en
Marleen samen met enkele andere
leerlingen achter in het praktijklokaal. De anderen genieten buiten in
het zonnetje van een sigaret, maar
nemen wel het uitgereikte foldermateriaal mee om hun opdracht voor te
bereiden. Op de kaartjes van Judith
staan ‘Sweet’ en ‘Evenwichtig’. “Ik
denk met de kleuren roze en rood
een boeket te maken. Daarin komt de
romantische trend tot uiting, een
geometrisch samengesteld boeket
vind ik moeilijk”, vertelt Judith. Marleen weet met de opdrachten ‘Stoer’
en ‘Happy’ al duidelijk welke richting
ze inslaat: “Met een robuust en veelkleurig boeket geef je hier uitdrukking aan.”

Samenwerkingseisen
Projectcoördinator Johan Simmelink
kijkt voldaan naar hun enthousiasme.

Hij beschouwt de workshops als een
uniek experiment. Meerdere groene
opleidingen onderhouden weliswaar
nauwe contacten met het bedrijfsleven, maar deze beperken zich tot
individuele aoc’s of locaties. Zowel
het onderwijs als bedrijfsleven laten
kansen liggen om de kennis en de
ervaring van een nieuwe generatie
vakmensen te vergroten. Er bestaan
knelpunten. Niet iedere bedrijfstak
beschikt over een budget voor deze
doeleinden. Daarnaast vereisen deze
samenwerkingsvormen volgens Simmelink creativiteit: “Wanneer bedrijfsleven en onderwijs de wens uitspreken dit voorbeeld te volgen, ontstaan er goede ideeën.”
Jos Damhuis, coordinator Veehouderij
van de mbo-afdeling Almelo van AOC
Oost, noemt ook een eis. Hij stelt dat
scholen alleen profiteren van structurele samenwerking. Soms bieden bedrijven ons aan een machine een jaar
te gebruiken. Wanneer je deze na een
schooljaar weer moet inleveren vervalt de meerwaarde. We veranderen
ons lesmateriaal niet voor een schooljaar ”, aldus Damhuis. Hassefras
noemt nog een voorwaarde. Zelfs als
voormalig docent kostte het hem veel
moeite de juiste weg in het groene
onderwijsland te vinden. Hij constateerde dat aoc’s zich in de greep van
fusieperikelen bevonden en er
nauwelijks tijd resteerde voor vakinhoudelijke zaken. Na een zoektocht
vond hij Stoas bereid de organisatie
op zich te nemen. “Vinden en laten
vinden geldt voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven”, aldus Hassefras. Ook Maas onderschrijft het
belang van meer samenwerking: “De
praktijk is nog altijd de beste leermeester. Scholen en bedrijfsleven vormen de ideale combinatie. Het bedrijfsleven beschikt volgens hem over
geld, kennis, ervaring en werkplekken. Voor de praktische invulling van
dit concept biedt hij een oplossing:
“Maak op het rooster structureel uren
vrij voor mensen die hun product
presenteren. Met ons verhaal nemen
we de vooroordelen tegen chrysanten
binnen een paar uur weg.” Het enthousiasme van de Nijmeegse leerlingen bewijst zijn gelijk. Na de les blijven veel leerlingen waaronder Judith
en Marleen in het leslokaal achter.
Beiden tonen zich enthousiast over
de workshop. Zowel Judith als Marleen kijkt met andere ogen naar deze
bloem. Beiden beamen dat de chrysant zich leent voor creatieve en ori-
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vermeld. Hij vraagt de deelnemers de
trends in hun bloemstuk te verwerken.

˚ Leerlingen Bloem van Helicon Opleidingen Nijmegen aan
de slag met chrysanten

ginele bloemstukken. Marleen: “Ik
vond dit hartstikke interessant.” Misschien krijgt deze morgen een vervolg voor de deelnemers. Maas maakt
foto’s van de werkstukken. De tien
beste inzenders krijgen een uitnodiging voor de Masterclass met een
verrassingsprogramma op 15 mei
2003. Œ
Gerrit Strijbis
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