achtergrond
CPS-boekje met praktische voorbeelden van vernieuwing in het groene onderwijs

De groene motor
Het groene onderwijs kenmerkt zich door
veranderingen. CPS deed de afgelopen
jaren veel ervaring op met didactische
vernieuwingen en een grotere
beroepsgerichtheid van het vmboen mbo-groen. Het boekje ‘De
groene motor’ bevat een aantal
praktische voorbeelden van
onderwijsvernieuwingen uit
het groene onderwijs. Deze
publicatie werpt daarmee licht
f oto : g e r r i t st r i j b i s

op de werkwijze van scholen
bij de introductie van nieuwe
onderwijsstructuren.

˚ Cees de Jong (l), Marjan van der Wel (m) en Marinus Kamphorst: Met ‘De groene
motor’ delen we onze ervaringen met onderwijsvernieuwingen met docenten uit
het groene onderwijs

D

e mbo-leerlingen
Voeding van het Clusius College in Alkmaar produceren en verkopen voor
de schoolonderneming CC Food verse
snacks. Ze krijgen de kans in het
vierde leerjaar van hun opleiding zes
weken fulltime voor deze onderneming te werken. Dit project behelst
meer dan de productie en verkoop
van bitterballen of loempia’s. Met
afdelingen als Sales Marketing, Plan-
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ning en Productie simuleert het Clusius College een realistische werkomgeving. Bij deze vorm van projectonderwijs bewijzen de leerlingen
over vaardigheden uit verschillende
deelkwalificaties te beschikken. Clusius toetst deze in een beroepsmatige
omgeving. De aanwezigheid van de
leerlingen, hun productiviteit, managementkwaliteiten, rapportage, presentatie van het eindproduct, communicatieve vaardigheden en hun

omgang met stress en veranderingen
gelden als criteria bij de beoordeling.

De groene motor
De werkwijze van Clusius op dit terrein vinden we terug in ‘De groene
motor’. Dit boekje gaat in op een aantal actuele onderwijsvernieuwingen in
het vmbo- en mbo-groen. ‘De groene
motor’ bevat veel voorbeelden uit de

dagelijkse praktijk van nieuwe vormen van kennisverwering en kennisoverdracht in het groene vmbo en
mbo. Marjan van der Wel, Marinus
Kamphorst en Cees de Jong, senioradviseurs bij CPS stelden ‘De groene
motor’ samen. Naast de werkwijze van
het Clusius College beschrijft ‘De
groene motor’ een reguliere schooldag
met de werkplekkenstructuur (WPS)
op een landbouwbrede vmbo-opleiding. Leerlingen uit de derde klassen
werken in de tuin, op een camping, in
een bloemenwinkel, een VVV-kantoor,
een ICT-hoek en een werkplaats.
Tevens reikt ‘De groene motor’ voorbeelden aan van Probleem Gestuurd
Onderwijs (PGO) uit het mbo en praktische sectororiëntatie (PSO) uit het
vmbo. De in ‘De groene motor’ beschreven voorbeelden bezitten volgens De Jong veel gemeenschappelijke
eigenschappen: “Ze beschrijven alle
een nieuwe didactische ontwikkeling
in het moderne onderwijs. Daarbij
richten ze zich op de regio. Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs
geldt als uitgangspunt en de leerling
staat centraal. De voorbeelden passen
daarnaast in het competentiegerichte

onderwijs. De vakoverstijgende aspecten en teamgerichte aanpak vormen
eveneens een overeenkomst.”

Aanleiding
Er bestaan meer aanleidingen voor ‘De
groene motor’. De AOC Raad hoopt de
successen van het vmbo-groen te vertalen naar het mbo. Volgens Marinus
Kamphorst bepaalt de innovatieve
onderwijskundige werkwijze mede
het succes van het groene vmbo: “Met
innovatieve mbo-opleiding vergroten
we de kans dat leerlingen voor het
groene mbo kiezen.” De initiatiefnemers zien ‘De groene motor’ dan ook
als een stuk gereedschap om belangstellenden kennis te laten maken met
uiteenlopende ideeën over toepassingen van onderwijsvernieuwing in het
groene onderwijs. Vernieuwing acht
hij om meerdere redenen noodzakelijk. Door de malaise in de primaire
sector van de agrarische bedrijfstak
daalt de behoefte aan specifieke vakopleidingen op dit terrein. Kamphorst
noemt als voorbeeld een groene opleiding in een door de vogelpest en MKZ
geteisterde regio. Het leerlingenaantal
op deze vmbo-school daalde, omdat
docenten zich vastklampten aan hun
vak. Nadat de school zich toelegde op
een landbouwbrede invulling, die aansloot bij de ontwikkelingen in de regio, steeg het leerlingenaantal weer.
Daarnaast constateren veel docenten
dat de traditionele aanpak leerlingen
niet langer motiveert. “Sommigen
zien dat hun leerlingen meer opsteken
tijdens hun bijbaantje dan op schooldagen”, aldus Kamphorst. Hij ziet een
andere aanpak niet als een revolutie.
De gilden pasten de principes van de
huidige werkplekkenstructuur al toe.
Ook in het begin van de vorige eeuw
gebruikten opleidingen deze werkwijze. Alleen de vakoverstijgende aanpak is volledig nieuw.

Hulpmiddel
CPS ziet ‘De groene motor’ als hulpmiddel voor docenten die al over goede ideeën beschikken, maar moeite
hebben deze toe te passen in hun
onderwijssituatie. Met enige aanpassingen en begeleiding komen ze een
aardig eind op weg. Voor de docenten
die zich hier nog niet mee bezighouden ziet CPS ‘De groene motor’ als
instrument om hen te laten kennisma-

ken met andere ervaringen en werkwijzen. Dat betekent niet dat ze een
voorbeeld of didactische werkwijze
moeten adopteren, kopiëren en vervolgens op hun leerlingen loslaten. De
Jong: “Zie ‘De groene motor’ als een
kookboek, kies een gerecht dat bij je
past en bereid een maaltijd binnen
jouw mogelijkheden.” CPS vindt aanpassing van de in ‘De groene motor’
beschreven voorbeelden aan de regionale situatie en de omstandigheden
van de betreffende school daarbij
essentieel. Ook gaat het niet om de
keuze voor één didactisch model,
maar de toepassing van alle onderwijsleervormen. De Jong: “Eén didactische
werkwijze tijdens een vmbo- en mboopleiding leidt tot verveling. Pas naast
WPS, PO en PGO ook andere op elkaar
afgestemde onderwijsleervormen toe.
Een leerling is gebaat bij variatie.”

Samen ontwikkelen
‘De groene motor’ bevat ook een aantal praktische tips voor scholen die
kiezen voor een nieuwe onderwijskundige aanpak. Marjan Van der Wel
waarschuwt voor een aantal valkuilen
die nieuwe onderwijskundige modellen in de weg staan of vertragen. Zo
vinden de aanpassingen plaats terwijl
het dagelijkse schoolleven doordraait.
Tevens vereisen deze investeringen.
Het CPS vindt het dan ook noodzakelijk dat scholen docenten faciliteiten
verlenen om vernieuwingen vorm te
geven. Daarnaast acht CPS het belangrijk dat niet de directie van een school
de invulling oplegt, maar samen met
de docenten plannen maakt. “We vinden het belangrijk, dat directies vanuit een kader veranderingen ondersteunen, maar de vormgeving aan het
docententeam overlaten”, aldus Van
der Wel. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat scholen de buitenwacht
zorgvuldig over een nieuwe onderwijsvorm informeren. Dit geldt voor zowel
de leerlingen als hun ouders maar ook
voor het regionale bedrijfsleven en de
toeleverende scholen. Ook vindt zij
het belangrijk dat didactische werkvormen uit afzonderlijke afdelingen
op elkaar aansluiten. Als voorbeeld
noemt Van der Wel docenten uit de
onderbouw van een vmbo die in aanvaring komen met collega’s uit andere
leerjaren, omdat de kennis en vaardigheden van leerlingen bij bepaalde vakken niet op elkaar zijn afgestemd.
Begeleiding bij een andere uitvoering Y
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van het onderwijs door CPS biedt volgens Van der Wel voordelen: “We kennen en herkennen de uitdagingen die
docenten en schoolleiders tegenkomen.” Daarnaast stelt zij dat CPS de
landelijke ontwikkelingen kent en
weet hoe andere instituten gestalte
geven aan veranderingen. Hoewel

docententeams zelfstandig het tempo
en de vorm van onderwijsvernieuwingen bepalen, brengen de begeleiders
kennis in en bewaken de voortgang.
Vertraging van het veranderingstempo
door de dagelijkse werkzaamheden is
één van de valkuilen. “Verbouwen terwijl de verkoop doorgaat maakt het

profiel

lastig. Begeleiders van buiten de eigen
schoolorganisatie letten erop dat de
voortgang van het proces niet in
gevaar komt”, aldus Van der Wel. Œ
Gerrit Strijbis

In Profiel vertellen leerlingen en studenten uit het groene onderwijs
over hun leven binnen en buiten de school

f oto : to n va n d e n b o r n

L

aatste jaar hier op school, hoe gaat
dat?
Het is stressen om alles af te
krijgen, maar het gaat wel lukken. We zijn
druk bezig met het bib-project, bedrijf in
beeld. We moeten daarvoor een fictief
bedrijf opstarten, in ons geval een dierenwinkel. Dan moet je alles uitzoeken: financiën, communicatie en inrichting. Als je dat
bedrijf dan echt zou willen starten, kun je
er zo mee aan de slag.

Stevig in haar
schoenen
Marijn Erinkveld (19)
School: mbo Nijmegen
(Helicon Opleidingen)
Opleiding: Dier, profiel zorg
en educatie (vierdejaars)
Voorheen en vervolg: mavo in
Zetten en straks Larenstein in
Deventer, opleiding Dier en
veehouderij
Bijbaantje: “Nog niet. Ik heb
wel altijd vakantiewerk in een
jamfabriek gedaan”
Hobby’s: Saxofoon spelen in
de fanfare en dieren (“Thuis
hebben we kippen, een
schildpad en een hond. Ze
brengen sfeer en zijn ook
belangrijk voor de opvoeding
van kinderen.”)
Favorieten: Muziek: filmmuziek uit The Rock
en Perfect Storm; tv-programma’s: medische
programma’s op Discovery Channel; vakantieland:“ik ben nog bezig Europa te verkennen”; persoon: mijn vriend
Karakter: Hulpvaardig, perfectionistisch,
open, betrouwbaar en trots
Foto: Marijn met een wandelschoen,“om te
tonen dat ik stevig in mijn schoenen sta”
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Je zat eerst in Oss, is Nijmegen leuker?
Nijmegen is voor mij dichterbij. Ik woonde
in Dodewaard. In oktober ben ik in Elst op
kamers gegaan, klein stukje met de trein.
Nijmegen had eerst voor Dier alleen het 1e
en 2e jaar. Daarna zou je naar Oss moeten.
Uiteindelijk zit ik nu toch hier, met de hele
school uit Oss. Maar ik vond het daar veel
leuker. Het was kleiner, je kende iedereen en
het gebouw was perfect. Je was er ook veel
vrijer.
En de klas?
Dat is echt een leuke groep geworden. Maar
ja, dit is het laatste schooljaar. Dan ga je weer
uit elkaar. Het is wel het jaar waarin je het
allemaal samen moet doen.
Hoe bevalt het op kamers?
Heel goed. Het is erg leuk. Bijvoorbeeld om
zelf te bepalen wat en wanneer je gaat eten.
Ik wil daar ook wel blijven wonen als ik in
Deventer begin.
Speel je al lang saxofoon?
Sinds een jaar of acht. Ik begon met blokfluit
voor de basis. Daarna wilde ik eigenlijk
dwarsfluit, maar de drumband stopte met de
dwarsfluiten. Daarom heb ik uiteindelijk
gekozen voor sopraansax en later ben ik overgestapt op de altsax.
Wat heb je vandaag gedaan?
We zijn naar een slachterij geweest. We zijn
bezig met dierenwelzijn en ethiek. Dan is
zo’n slachterij wel interessant. Bijvoorbeeld
een zwangere koe, kun je die zomaar slach-
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ten? Nee, niks voor mij. Het werk is vrij
zwaar; doe mij maar levende dieren.
Een normale dagindeling, hoe is dat?
Dan sta ik om kwart over 7 op. Ik ga naar
school met trein en bus. Er zijn verschillende
lessen en woensdag en donderdag zijn we
met het bib-project bezig. Uiterlijk om 4 uur
ben ik thuis. Ik maak huiswerk en soms doe
ik boodschappen. Rond 5 uur ga ik eten klaarmaken. ’s Avonds kijk ik soms tv of ik ga verder met dingen voor school (nu verslag van
een stage bij Ouwehands Dierenpark). Op
woensdag ga ik naar Dodewaard, voor de fanfare en mijn vriend. Rond 10 uur lig ik op
bed.
Wat heb je in je stage gedaan?
Stage hoort deels ook bij het bib-project. Je
zet niet alleen fictief een bedrijf op, maar je
bestudeert ook bedrijven. Ik heb onder
andere een swot-analyse gemaakt en voor een
van de zwakke punten, het pinguïnverblijf,
een adviesrapport geschreven.
Waar ben je trots op?
Ik ben wel trots op wat ik zelf bereikt heb. Op
de basisschool waar ik eerst zat, was ik een
beetje het pispaaltje. Op een andere basisschool ging het veel beter. En nu gaat het
echt uitstekend. Verder ben ik drie keer op
wandelvakantie geweest met mijn vriend.
Dan leer je elkaar en ook jezelf heel goed
kennen.
Wat doe je begin maart, als dit blad verschijnt?
Dan bereiden we met het bib-groepje de presentatie voor. We doen ook een presentatie in
het Engels over een onderwerp dat met de
opleiding te maken heeft. We hebben voor
ethiek gekozen. Best lastig ja, maar om nu
een presentatie over ‘De Koe’ te geven, dat is
toch een beetje een groep-8-presentatie.
Toekomstdroom?
Een baan waar ik plezier in heb, een gezellig
gezinnetje en dieren om het huis. Œ
Ton van den Born

