reportage

Met de laarzen in de klei
De akkers in Emmeloord zijn nat. Maar niet te nat om te worden bewerkt door
groepjes aoc-leerlingen en docenten, onder de enthousiaste leiding van Hans
Lanting, trainer op het PTC+ in Emmeloord. Een septemberdag in de polder, met de
laarzen in de klei.

f oto’s: ma r l e e n s c h e p e r s

D

e dag van trainer Hans Lanting begint met kofﬁe uit de
automaat, een praatje met de collega’s en kort overleg met
de planner. Er vallen ﬂinke buien, dus de vraag is of het
werk buiten doorgaat, anders worden de praktijklessen binnen gegeven.
Hans: “We zijn met een man of vijftien hier en kunnen goed met elkaar
overweg. Dat moet ook wel, je moet voortdurend even overleggen, bijvoorbeeld over de verdeling van de trekkers en machines.”
Hans Lanting (38) is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Drenthe. Hij
volgde de Stoas in Dronten en werkt nu twaalf jaar als trainer akkerbouw in
Emmeloord. Ploegen, zaaien, poten en oogsten, met machines waarvan de
mogelijkheden zich blijven verﬁjnen. En die niet de kleinste, en goedkoopste, zijn. Er rijdt vandaag een gehuurde ‘Big Six’-bietenrooimachine op de
akkers. Hans: “Daar móet ik op!”
Het gros van de cursisten in Emmeloord zijn leerlingen van aoc’s uit het
hele land. Aan de Urkerweg is het op deze dag vrij rustig, nu het geen vanzelfsprekendheid meer is dat aoc’s hun leerlingen een week of meer per jaar
naar een praktijkcentrum sturen. Er lopen een stuk of tien trainers en een
paar groepjes leerlingen (aoc-leerlingen en aoc-docenten) rond. Hans: “Toen
ik begon hadden we twee keer zoveel leerlingen als nu.”
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K

umara, Hendrik, Erik
en Robbie volgen
met een groepje van
negen derdejaars mbo-leerlingen
groenwerk van AOC Terra Meppel een
weekprogramma akkerbouw in
Emmeloord. Ze injecteren mest, hakselen maïs, rooien aardappels en stellen ploegen en spuitmachines af. Zo
ervaren ze de verschillende onderdelen van het loonwerk in de akkerbouw. Enkele door de school opgegeven onderdelen worden aan het eind
van de week in de praktijk getoetst.
PTC+ Emmeloord met de afdeling

akkerbouw zal per april 2005 naar
Dronten verhuizen. Het praktijktrainingscentrum heeft verder vestigingen in Barneveld, Ede, Horst en Oenkerk en werkt voor
opleidingscentra en bedrijven in de
agro- en foodbusiness, techniek, industrie, retail en groene ruimte. Hans
Lanting: “De vraag is of het praktijkonderwijs akkerbouw het in de huidige
vorm redt. Het is geen leuke tijd, met
de reorganisatie en ontslagen, ook al
zie je dat het niet anders kan.”
In de loods bij de aardappelrooimachine beantwoorden de vier aoc-leerlingen per tweetal de vragen op het
werkblad dat Hans heeft uitgedeeld.
Elk tweetal de helft van de vragen.
Daarna bespreken Hans en leerlingen
de vragen. Hans vertelt over de afstelling en het gebruik van de aardappelrooimachine en laat alle onderdelen
en de bediening zien. “Met deze loofrol gebeuren dus de meeste ongelukken, dus altijd machine en trekker
uit!”

O

ver het huidige aantal leerlingen zegt Hans: “De
opleidingen hebben de afgelopen twee jaar gekeken wat ze zelf konden doen. Ik heb het idee dat
het aantal leerlingen dat naar de praktijkschool komt nu weer toeneemt. Er zijn maar weinig stagebedrijven die alle onderdelen van
de akkerbouw in huis hebben, en die hun machines op akker willen
stopzetten voor uitleg. “Wat is mooier dan met de machines en de
jongens op het land aan het werk? Een betere manier om dit werk te
leren is er niet.”
’s Middags doceert Hans een groepje docenten groenwerk in het
rooien van suikerbieten. Eerst wordt de machine bekeken, vervolgens een rondje rijden op het terrein en dan is: rooien maar! De
docenten - Arie Versluis (Andel), Jan van Zijderveld (Gorinchem), Piet
Wassenaar, Binne Reitsma en Sjaak Bos (Leeuwarden) - hebben zichtbaar plezier in het omgaan met de grote machine en zijn zeer geïnteresseerd in de snufjes en mogelijkheden.

Tijdens de nabespreking van de praktijkdag in Emmeloord
zijn de aoc-docenten positief: het was een leerzame dag.
Docent Piet Wassenaar merkt op dat hij er wel van schrikt
hoe weinig leerlingen hier rondlopen. Arie Versluis, actief
in de landelijke overleggroep loonwerk, roept de aanwezigen op om bij hun scholen te pleiten voor voldoende praktijkonderwijs in het loonwerk, want ‘doen is leren’, zo hebben zij zelf vandaag ervaren. Œ
Marleen Schepers
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