opinie
Internationale samenwerking is speerpunt

Kansen voor aoc’s
in China
Toen vorig jaar bekend werd, dat minister Van der Hoeven in
januari een werkbezoek aan China zou gaan brengen besloot
de BVE Raad om in haar kielzog mee te reizen. De bedoeling
was te onderzoeken, welke mogelijkheden er zijn om tot
samenwerking te komen met Chinese scholen voor beroepsonderwijs. Ook aoc’s werden voor deze reis uitgenodigd. En
dus vertrok op 10 januari een gemengd gezelschap van roc-ers
en aoc-ers naar China.

f oto : m a r c e l ko o i j m a n

Beijing Vocational College of
Agriculture: kassencomplex
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D

e reis voerde naar de
steden Beijing, Sjanghai en Suzhou aan de
welvarende oostkust van China. De
kust is zeer verstedelijkt, oogt ronduit westers en is de motor van de

Het bezoek aan China vond plaats van 10 tot 17
januari 2004. Het gezelschap bestond uit een
kleine 20 vertegenwoordigers van het Nederlandse BVE-onderwijs en stond onder leiding
van Arjan van der Hout (bestuurslid BVE Raad).
Vanuit de aoc’s namen aan deze reis deel: Roel
Schilt (AOC Terra), André Bomers (AOC Oost), Jan
den Ouden en Marcel Kooijman (AOC Raad).
Groene scholen die bezocht werden:
Õ Beijing Vocational College of Agriculture
Õ Shanghai Vocational Technical College of
Agriculture & Forrestry
Õ Suzhou Polytechnical Institute of Agriculture.
De AOC Raad inventariseert momenteel de interesse voor uitwisseling en samenwerking met
deze scholen. Aoc’s die hierin geïnteresseerd
zijn kunnen dit melden bij Hans Blankestijn,
telefoon 0318 - 648900, e-mail
hans.blankestijn@aocraad.nl.
De tekst van de inleiding die Marcel Kooijman
heeft gehouden op de conferenties in Beijing
en Sjanghai is te vinden op www.aocraad.nl.

f oto : m a r c e l ko o i j m a n

˘ Ontmoeting in Suzhou: OCW-minister Van der Hoeven en
AOC Raad-voorzitter Jan den Ouden

snel groeiende Chinese economie.
Beijing en Sjanghai zijn miljoenensteden met talloze wolkenkrabbers,
overdonderende bedrijvigheid, verstopte wegen en eindeloze fly-overs.
De streek rond Suzhou werd onlangs
door Newsweek uitgeroepen tot een
van de meest veelbelovende economische regio’s ter wereld. Dit gebied
ontwikkelt zich razendsnel tot het
centrum van de Chinese high-tech
industrie, een soort oosterse variant
van Silicon Valley,
Het traditionele China zoals wij dat
graag zien - pagodes, veel fietsers,
kleine huisjes met zadeldaken - vind je
er nog wel maar je moet goed zoeken
en het verdwijnt in hoog tempo. De
keerzijde van deze snelle ontwikkeling is overigens ook goed zichtbaar.
De milieuproblematiek is immens en
het landschap buiten de stad is dor en
kaal. Bomen vind je er nauwelijks.
Geen omgeving dus waar je bloeiend
groen onderwijs zou verwachten.

Onder de indruk
Toch is dat er wel degelijk. In Beijing,
Sjanghai en Suzhou zijn grote, agrarische onderwijsinstellingen, stuk voor
stuk met vele duizenden studenten.
Wij hebben ze alle drie bezocht en waren onder de indruk van de voorzieningen die wij aantroffen. Uitgestrekte
campussen met logeergebouwen, veel
sportfaciliteiten - atletiekbanen,
zwembaden, sporthallen - en uitge-

breide onderwijsvoorzieningen. Deze
scholen kennen een rijke historie, die
soms teruggaat tot het keizerlijke tijdperk. Van oudsher waren zij vooral
gericht op de tuinbouw - groenteteelt
en boomteelt - en de tuinaanleg. Maar
de toenemende welvaart leidt er ook
hier toe, dat het karakter van het agrarisch onderwijs in snel tempo verandert. Er is een groeiende interesse in
bloementeelt, bloemsierkunst, dierverzorging en zelfs in paardenhouderij.

Samenwerking gezocht
In het lopende vijfjarenplan van de
Chinese regering is internationale
samenwerking een speerpunt, ook
voor het onderwijs. De scholen die wij
bezochten hadden al uitwisselingsprogramma’s met scholen in Frankrijk en
de Verenigde Staten, maar onze agrarische sector staat in China in hoog aanzien en dat straalt op ons onderwijs af.
Men was zeer geïnteresseerd in
samenwerking met de aoc’s. In eerste
instantie denkt men dan aan het uitzenden van Chinese studenten naar
Nederland, maar ook aan Nederlandse
studenten die stage lopen in China,
aan gastdocentschappen en Nederlandse bijdragen van docenten aan
conferenties e.d. Inhoudelijk denkt
men als eerste aan bloementeelt - op
dat gebied is onze internationale reputatie ongeëvenaard - maar beslist ook
bloemsierkunst, groene ruimte, dier- Y
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Ook slaagden wij er niet altijd in vast
te stellen, wat precies het niveau van
het onderwijs is. Onderdelen uit het
hao leken gecombineerd te worden
met lessen uit de bovenbouw van het
vmbo. Wil het daadwerkelijk tot uitwisseling komen dan is op deze punten beslist meer informatie nodig.

Marcel Kooijman is directeur
van de AOC Raad

verzorging, groenteteelt en feitelijk
het hele scala van aoc-opleidingen.
Ook noemt men vaak bedrijfseconomie en marketing.
Over de financiële mogelijkheden doet
men laconiek. Men wekt de indruk
over voldoende middelen te beschikken en verwijst naar nationale studiefondsen, maar helemaal helder wordt
dit niet. De taal vormt waarschijnlijk
een grotere barrière. Op de scholen die
wij bezochten spraken de docenten en
directeuren nauwelijks Engels en
moest de docent Engels als tolk optreden. Men bezwoer ons dat de studenten met Engels geen moeite hebben,
maar daar ben ik absoluut niet gerust
op.

Formele momenten
Het programma bestond niet alleen
uit schoolbezoeken, er waren ook talrijke formele momenten. In Beijing en
Sjanghai waren conferenties georganiseerd, waar - naast hoogwaardigheidsbekleders uit de partij en het stadsbestuur - alle plaatselijke scholen voor
beroepsonderwijs aan deelnamen en
waar we ons onderwijs aan elkaar konden presenteren. Op beide conferenties heb ik een inleiding gehouden
over het aoc-onderwijs in Nederland.
Daar was veel belangstelling voor.
China is overwegend een agrarisch
land en ook de modernisering van de
landbouw is een speerpunt in het huidige vijfjarenplan.
Het formele hoogtepunt van de reis
was het optreden van minister Van der
Hoeven op de ‘matchmaking conference’ in Suzhou. De Suzhou-regio is
uitgekozen als concentratiepunt voor
de samenwerking tussen het Nederlandse en het Chinese beroepsonderwijs en dit werd in een plechtige verklaring vastgelegd. De minister wees
er op, dat ook de Nederlandse regering
veel belang hecht aan internationale

samenwerking en uitwisseling. De
Chinees-Nederlandse samenwerking
op onderwijsgebied heeft zich tot nu
toe beperkt tot het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De minister
sprak de wens uit dat deze conferentie
de samenwerking op het gebied van
het beroepsonderwijs een belangrijke
impuls zou geven. Vervolgens vonden
kennismakingsgesprekken plaats tussen Nederlandse en Chinese scholen.

Impressies
Door de bezoeken die wij brachten
aan scholen, de conferenties die wij
meemaakten en ook door de omgang
met onze tolken hebben wij een indruk gekregen van de Chinese cultuur
en wijze van met elkaar omgaan. Hiërarchieën zijn in China erg belangrijk.
Tafelschikkingen, plaatsen op conferenties e.d..zijn sterk afhankelijk van
de positie die je inneemt, dat luistert
zeer nauw.
Over politiek kan wel worden gepraat, maar de gesprekken gaan niet
diep. Ogenschijnlijk interesseert het
de mensen niet erg. “De overheid
moet voor welvaart en veiligheid zorgen en de huidige regering doet dat
goed”, hoorden wij nogal eens. Internet en CNN zijn in de hotels ruim
beschikbaar. In de omgang met ons
waren de Chinezen zeer wellevend en
gastvrij. We voelden ons al snel op ons
gemak. Œ
Marcel Kooijman

a d v e rt e n t i e

@

http://www.groenonderwijs.nl
Û Elke werkdag een nieuw, actueel nieuwsbericht over het
groene onderwijs

Û Nieuws: uitgebreid nieuwsarchief vanaf 1996

Û Vademecum Groen Onderwijs: uitgebreide actuele adressen-informatie van instellingen, organisaties en overheid

Û Vakblad: Beknopte informatie over verschenen en te verschijnen edities van het onafhankelijk Vakblad ‘Groen
Onderwijs’ en jaaroverzichten van artikelen

Û ICT-Landbouwonderwijs:actuele informatie over ict-ontwikkelingen en -projecten in het groene onderwijs

Û Agenda: Aankondigingen van activiteiten in het groene
onderwijs
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