achtergrond
Imagocampagne sector en meer betrokkenheid bedrijfsleven moeten tij keren

Opleidingen
plantenteelt in diep dal
f oto : to n va n d e n b o r n

De opleidingen Plantenteelt bevinden
zich op een dieptepunt. Niet verwonderlijk, in bedrijfstakken als de akkerbouw en fruitteelt verdienen ondernemers een schraal belegde boterham.
Jongeren tonen echter evenmin
belangstelling voor wel ﬂorerende
sectoren als de glastuinbouw. Een brede
publiciteitscampagne om het imago
van vies, zwaar en onderbetaald werk te
doorbreken moet samen met een
hechtere band tussen onderwijs en
bedrijfsleven het tij keren.

¯ In de glastuinbouw valt nog wel een
goede boterham te verdienen; toch
blijkt er voor die richting in het groene
mbo ook weinig belangstelling
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et motiveert niet.
Tijdens open dagen
besteden docenten
veel tijd aan leerlingwerving. Docent
Plantenteelt Jan Kostelijk van de
mbo-afdeling van het Groenhorst College in Velp klaagt hier niet over. Wel
zakt de moed hem in de schoenen bij
het teleurstellende aantal belangstellenden. Voor de opleiding Plantenteelt meldden zich dit jaar slechts
vijftien leerlingen aan, weer vier minder dan vorig jaar. De ervaringen van
Kostelijk lopen parallel met die van
alle aoc’s. De opleiding Plantenteelt
met daarin de keuzemogelijkheden
Boomteelt, Fruitteelt, Groenteteelt,
Glastuinbouw, Akkerbouw, Bollenteelt, Biologische Landbouw en Loonwerk zuchten onder een steeds verder afkalvende belangstelling. Vanaf
het schooljaar ‘96/97 tot ‘02/03 daalde

alsnog overnemen. Dit betekent volgens hem dat BBL-opleidingen de
plaats van het BOL-traject vervangen.
Wout van den Bor van AOC Terra
stelt dat, naast grotere ondernemersrisico’s door hogere grondprijzen en
lagere prijzen voor de gewassen, de
schaalvergroting in de akkerbouwsector meespeelt. Steeds minder bedrijven verzorgen hetzelfde productievolume. Deze ontwikkeling vraagt meer
technische en bedrijfseconomische
bagage van de ondernemers. Bedrijfsopvolgers kiezen daarom via de havo
voor een hbo-opleiding. In de bedekte
teelten van de tuinbouwsector valt
nog wel een goede boterham te verdienen. Niettemin bestaat er weinig
belangstelling voor de opleiding Plantenteelt. Ook hier speelt volgens Rien
van Tilburg van het Wellant College
schaalvergroting een rol. Tevens con-

“Veel toekomstige leerlingen
associëren het werk
op een tuinbouwbedrijf
nog met lage lonen en
zwaar en vies werk”
het aantal leerlingen Plantenteelt volgens cijfers van het Ministerie van
Landbouw van 3.993 tot 2.993. De
opleidingen Loonwerk beperken de
schade, de hardste klappen vallen bij
de opleidingen voor de productiesector. Zo daalde het aantal leerlingen
bij de BOL-opleiding zelfstandig
beroepsbeoefenaar Akkerbouw van
231 tot 45, bij Bloementeelt van 146
naar 10 en bij Groenteteelt van 149
naar 4.

Oorzaken
De teloorgang van de opleidingen
Plantenteelt kent meerdere oorzaken.
In een aantal sectoren verdienen
ondernemers een schamel belegde
boterham. Cvb-voorzitter Herman
Laros van Edudelta constateert dat
potentiële bedrijfsopvolgers in de
akkerbouw en fruitteelt kiezen voor
opleidingen met meer perspectief.
Daarna beslissen ze of ze het bedrijf

stateert hij dat bedrijfsovername bij
familiebedrijven niet meer als vanzelfsprekend geldt. De gemiddelde
gezinsgrootte neemt af, kinderen kiezen vaker voor een ander bestaan.
Daarnaast denkt hij dat het groene
onderwijs te lang heeft voortgeborduurd op de populariteit in de jaren
tachtig: “Blijkbaar slagen we er niet
in ons onderwijs aantrekkelijk te
maken.” Ook stelt hij dat het imago
van de groene sector als geheel te
wensen overlaat. Veel toekomstige
leerlingen associëren het werk op een
tuinbouwbedrijf nog met lage lonen
en zwaar en vies werk. Henk Beelen,
sectormanager van Aequor, beaamt
dat het imagoprobleem een rol
speelt. Jongeren kennen de mogelijkheden van de tuinbouwsector niet.
Leerlingen die tijdens vakantiewerk
kennismaken met deze bedrijfstak
krijgen ook vaak een negatief beeld
mee. “Wanneer je tijdens vakantiewerk tomaten plukt met een illegale
werknemer, krijg je een verkeerd

beeld.” Peter Meurs uit Nagele, groentekweker en bestuurslid van de vakgroep Vollegronds Groenteteelt van
LTO, denkt dat de afstand tussen
scholen en het bedrijfsleven ook een
rol speelt. Het bedrijfsleven kreeg de
indruk dat scholen zich niet bezighielden met onderwerpen die leerlingen in de praktijk gebruiken. Daarnaast vormde arbeid een sluitpost op
de begroting en trokken bedrijven
voor het tijdelijke werk arbeidskrachten uit het voormalige Oostblok aan.

Verkeerd imago
Aoc’s houden hun opleidingen met
pijn en moeite in stand. Vijftien leerlingen voor de differentiaties Glastuinbouw en Boomteelt op vier niveaus plaatsen Kostelijk voor organisatorische en onderwijskundige
problemen. Zijn instituut geeft de
moed nog niet op. Niet de rooskleurige vooruitzichten voor de sectoren
maar de langste adem geldt daarbij
als motief. “Misschien komen er bij
ons leerlingen wanneer andere instituten afhaken”, hoopt Kostelijk. Hij
vreest dat het bedrijfsleven straks
door een tekort aan middenkader het
gelag betaalt. André van Veen van
AOC West Brabant merkt op dat aoc’s
in een vicieuze cirkel raken. De sector vraagt minder maar tegelijkertijd
hoger gekwalificeerd personeel. Door
het dalend leerlingenaantal krijgen
scholen het steeds moeilijker deze op
te leiden.
De tuinbouwsector onderkent de problemen. Om het imago te verbeteren
organiseerde de bedrijfstak tijdens de
Tuinbouw Experience op de Floriade
speciale activiteiten voor jongeren.
Met ruim achtduizend bezoekers voldeed dit aantal aan de verwachtingen.
Daarnaast bezochten 350 decanen uit
het voortgezet onderwijs voorlichtingsbijeenkomsten over de sector.
Uit een enquête kwam naar voren dat
jongeren de tuinbouwsector niet kenden en associeerden met vies, zwaar
en onderbetaling. Volgens een onderzoek blijkt negentig procent van de
werknemers juist met plezier in de
sector te werken. Het effect van Tuinbouw Experience op het aantal
aanmeldingen voor opleidingen Plantenteelt bleef uit. Met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs start de tuinbouwsector binnenkort een campagne om het imago
verder te verbeteren. Daarbij draait
het primair om potentiële leerlingen Y
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citaten
en daarnaast om personen als decanen en ouders die hun beroepskeuze
beïnvloeden. Woordvoerder Helga van
Marrewijk van het Productschap Tuinbouw: “We kampen met een kennisprobleem, men kent de vele kansen,
de omvang en de breedheid van de
mogelijkheden niet. Daarnaast bezit
de sector het imago van een onaantrekkelijke werkomgeving met
weinig uitdaging. In de campagne
profileren we de tuinbouw als een
aantrekkelijke bedrijfstak waarbij we
ons richten op alle opleidingen.”

Recessie helpt
Paul Steyn van de Vakgroep Tuinbouw van LTO Nederland ziet nog
kansen. De huidige economische
malaise vermindert de druk uit concurrerende branches. Zo trof hij kortgeleden op een banenmarkt nauwelijks meer bedrijven uit de financiële
wereld en de IT-sector. Hij verwacht
met een betere samenwerking tussen
scholen en bedrijfsleven het tij te
keren. Door een betere afstemming
van de wensen van het bedrijfsleven
op het onderwijspakket groeit de
betrokkenheid. Bedrijven die zich
presenteren tijdens open dagen van
scholen verbeteren het imago eveneens. Hij erkent dat sommige ondernemers vaak kiezen voor goedkope
en tijdelijke arbeidskrachten uit het
buitenland en hun bedrijfstak daarmee onaantrekkelijk maken voor jongeren: “Dat klopt, maar vaste contracten leggen een zware financiële druk
op een klein bedrijf. De risico’s voortvloeiend uit uitval door ziekte komen
steeds meer bij de ondernemer te liggen. Bedrijven kozen daarom voor
loonwerk.” Voor de sectoren met minder rooskleurige economische vooruitzichten bestaan er eveneens kansen. AOC Terra denkt dat gesprekken
met het hbo over doorlopende leerlijnen de opleidingen Plantenteelt meer
leven in kunnen blazen. Ook bereidt
Terra een opleiding Ondernemersschap voor om meer leerlingen aan te
trekken. Edudelta gelooft dat meer
maatwerk in BBL en BOL de kansen
voor de opleiding Plantenteelt vergroot. Daarnaast moeten bedrijven
hun teeltplan en scholen hun opleidingen afstemmen op de marktontwikkelingen. Œ

Als er één beroepsgroep door voortdurende
negatieve berichtgeving aan status heeft
ingeboet dan is het wel die van de leraar.
Waarom zouden leerlingen respect voor
hem/haar moeten hebben? Van de jongere
leraren in het voortgezet onderwijs heeft 44
procent (!) ordeproblemen en ervaart 19 procent (!) onveiligheid en criminaliteit als bedreigend.
Oud-rector Jan Erdtsieck in NRC
Handelsblad van 7 juni 2003.
Œ
Wie het positief wil omschrijven, heeft het
over ‘de nieuwe overlegcultuur binnen het
gezin’. Wie het realistischer bekijkt, heeft het
over verloren gegaan ouderlijk gezag, het
afkopen van zorg en toewijding met veel zakgeld en cadeaus, het toestaan van onverantwoorde en zelfs gevaarlijke vrijetijdsbesteding, de voor kinderen meestal kwalijke
gevolgen van echtscheidingen en co-ouderschappen, kortom alle aspecten van het
moderne bestaan in onze brave new world.
Jan Erdtsieck, NRC Handelsblad van 7
juni 2003.
Œ
Het huidige onderwijs is uiterst fraudegevoelig en er zijn weinig of geen scholen die zich
de weelde van een zuiver geweten kunnen
permitteren. Vrijwel elke school wijkt uiteindelijk voor de druk van de calculerende ouder.
En zo wint de middenklasse haar klassenstrijd voor het behoud van de status van haar
kinderen.
Jan Erdtsieck, NRC Handelsblad van 7
juni 2003.
Œ
We moeten tegenwoordig zoveel vergaderen
om op de hoogte zijn van elkaars doen en
laten, dat we geen tijd meer hebben om te
doen en te laten.
Piet Rauwerda, techniekdocent mbo
Frederiksoord van AOC Terra.

Œ
Scholen hebben geleerd schoolwerkplannen
te maken waar de ziel vanzelf uitgeslagen
wordt bij het maken ervan. Scholen hebben
geleerd persoonlijke ontwikkelingsplannen
op te stellen die de eigenaar vanzelf de lust
benemen er überhaupt aan te beginnen.
Marc Oskam in de Volkskrant van 7 juni
2003.
Œ
Scholen zouden enorm geholpen worden als
Zoetermeer minder vraagt (een A-viertje) en
veel geeft (een messcherpe analyse). En dan
nog graag een nietsontziende analyse, die
scholen in het hart treft.
Marc Oskam in de Volkskrant van 7 juni
2003.
Œ
Scholen kunnen anders worden wanneer
directeuren en leerkrachten weer gaan leren
wat ze hebben afgeleerd of waar ze door de
druk van alledag niet meer aan toe komen;
elkaar echt spreken, het pedagogische element centraal stellen, alles eenvoudig houden en ontvankelijk worden voor het
vreemde.
Marc Oskam in de Volkskrant van 7 juni
2003.
Œ

Œ
Het heeft echt geen zin om een competentie
te beoordelen met een 7.3. Want wat betekent
dat nou?
Marion van Neerven, bureau ICE, op
studiedag vmbo Ede, 3 juni 2003.

Gerrit Strijbis
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Welke schooldirecteur roept zijn team
gewoon een keer bijeen om zonder agenda
met elkaar eens te spreken over het volgend
schooljaar. Elkaar spreken over wat te willen,
wat het afgelopen jaar goed ging, wat beter
kan. Niks noteren of notuleren, niks plannen
maken, niks beslissen, gewoon praten. Naar
elkaar luisteren en een ieder het woord echt
gunnen en geven. Vooral hij of zij die er altijd
anders over denkt.
Marc Oskam, adviseur van de Algemene
Vereniging Schoolleiders en oprichter
van Trias-O Consulting, in de Volkskrant
van 7 juni 2003.
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“We merken dat bij de docent in het groene
onderwijs de leerling op een heel belangrijke
plaats komt. De docent is eerder geneigd aan
de leerling te denken dan aan zichzelf.”
Ric Diepenbroek, voorzitter agrarische
sectie Onderwijsbond CNV in deze editie
van Groen Onderwijs.

