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Doorlopende leerlijn
op De Groene Campus

Ontmoetingsplek voor
onderwijs en
ondernemers
Vanaf augustus 2008 zitten vmbo, mbo en
hbo in Helmond onder een dak. De Groene
Campus verbindt vmbo, mbo en hbo
opleidingen met de praktijk.
Er gebeurt veel.

De Groene Campus in Helmond biedt
ruimte aan onderwijs en onderne
mers.
De opleidingen (vmbo, mbo en hbo)
richten zich op voeding, gezondheid,
ontspanning, natuur en omgeving.
Vijf onderwijsinstellingen maken deel
uit van De Groene Campus: Jan van
Brabant College, OMO (vmbo), Heli
con Opleidingen en ROC ter Aa (mbo)
en Fontys Hogescholen (hbo). Bedrij
ven die nu deel uitmaken van de
Groene Campus zijn kennisintensieve
bedrijven op het gebied van de fooden agrosector.
Doelstellingen
N 1000 studenten
N Horizontaal: een goede vertegen
woordiging van voeding, health,
ontspanning en omgeving;
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N Verticaal een goede vertegenwoor
diging van vmbo (30%), mbo (45%) en
hbo (25 %)
N 10 units (35 m2) voor bedrijven,
met een gewenste gemiddelde bezet
tingsgraad van 60-65 procent;
N 4 units met startende mbo’ers met
hbo’ers als tutor;
N Loketten van gevestigde bedrijven,
waarvan 40% internationale/ natio
nale multinationals en grote bedrij
ven en 60 procent mkb binnen elke
sector (voeding, health, ontspanning
en omgeving);
N Drie innovaties per jaar (processen,
producten en diensten);
N Meerdere leisure mogelijkheden
(kleinschalig regionaal voor de directe
bewoners van de regio).
Meer info: www.degroenecampus.nl

“Ik heb te maken met vijf bevoegde gezagen”, zegt directeur Dick van der Star
als hij me op zijn kantoor vertelt wat zijn
functie is. Vorig schooljaar was hij vestigingsdirecteur van het groene mbo in
Helmond (Helicon Opleidingen). Na de
zomervakantie veranderde zijn functie.
Als directeur van De Groene Campus is
Van der Star niet alleen verantwoordelijk voor verschillende opleidingen van
vmbo tot hbo, maar verhuurt hij ook
kantoorruimten aan ondernemers. Het
spiksplinternieuwe gebouw is meer dan
een schoolgebouw. Je ziet het aan de ontvangstruimte die anders oogt dan wat je
gewend bent van scholen: ruim, zachte
kleuren, tapijt op de vloer, geen schooltassen of kluisjes. Een lerarenkamer en
leerlingenkantine zijn er niet meer. Wel
een lounge en een restaurant.
Praktijkgericht
Ruim 560 studenten zijn er in augustus
gestart: 500 mbo’ers en 60 vmbo’ers in
opleidingen voeding en horeca, dier,
vrijetijdsbesteding en ontwerp. De
meesten, vooral mbo’ers komen uit het
groene onderwijs (Helicon Opleidingen), de anderen komen van niet-groene
onderwijsinstellingen (Jan van Brabant
College, OMO Scholengroep Helmond
en ROC ter Aa). De geplande hbo-opleiding Commerciële Economie Leisure
Management (Fontys Hogescholen) is
nog niet gestart. Wel werken een twintigtal hbo-studenten vanuit De Groene
Campus aan projecten.
Vijf onderwijsinstellingen werken
samen in een gebouw aan een doorlopend opleidingstraject van vmbo tot
hbo onder een dak. De samenwerking is
voor langere termijn, contracten zijn getekend voor perioden van tien tot achttien jaar. Dat vmbo, mbo en straks hbo
onder een dak zit, biedt veel mogelijkheden voor een drempelloze en versnelde
doorstroom denkt Van der Star. Hij geeft
als voorbeeld dat vierdejaars vmbo-leerlingen nu met eerstejaars mbo’ers samen
lessen ontwerp volgen. “Die vmbo’ers
hoeven die lessen volgend jaar niet meer
te volgen en kunnen dus een versnelling
van hun opleiding realiseren.”
De vmbo-leerlingen zijn in augustus
overgestapt van bestaande niet-groene
vmbo-opleidingen die voor dat doel een

Directeur Dick van der Star: “De belangstelling is boven verwachting”

groene licentie hebben ontvangen. Van
de 60 leerlingen zijn er 7 als vierdejaars
leerling ingestroomd, de anderen zijn
derdejaars. Het zijn onze eerste fase studenten, zegt Van der Star die consequent
over studenten praat in plaats van leerlingen. Het mbo is de tweede fase, het
hbo de derde fase. Die vmbo’ers kozen
voor De Groene Campus omdat ze meer
uitdaging willen, denkt hij: “Ze werkten onder hun niveau. De mogelijke versnelling is kennelijk aantrekkelijk.” Hij
had gerekend op een twintigtal vmbo’ers. De belangstelling was boven verwachting. Ook op mbo’ers blijkt het concept aantrekkingskracht te hebben. In
vergelijking met het vorige schooljaar is
de mbo-afdeling met 25 procent gegroeid van 400 naar 500. Die groei zit in
alle mbo-opleidingen.
Van der Star is best trots is op de eerste
start van De Groene Campus. Trots op
de groei, maar ook trots op het gebouw,
op de belangstelling van bedrijven en de
ontmoetingen die er plaats vinden. Drie
vleugels zijn kantoorruimtes die verhuurd worden aan ondernemers. Twee-

vijfde is op dit moment verhuurd aan
kennisintensieve bedrijven in de fooden agrosector. Frans Jaspers van adviesbureau Focus zit er – zo staat in de
nieuwsbrief van De Groene Campus –
omdat hij er in samenwerking met onderwijs of andere partijen zijn bedrijf
kan ontwikkelen. Jan van Rijsingen van
een leveranciersbedrijf in de agro-foodsector denkt door samen te werken met
het onderwijs vacatures makkelijker te
vervullen. Bovendien hoopt hij bij te
dragen aan praktijkgericht onderwijs.
Regio
De wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs krijgt geleidelijk
aan vorm. In het project ‘De Groene
Campus in bedrijf’ leggen ondernemers
praktische vragen voor aan de studenten, bijvoorbeeld hoe je een dakterras in
de aangrenzende stadswijk Suytkade
zou kunnen inrichten. De studenten
moeten binnen een dag met oplossingen
komen. “Je prikkelt ze zo,” vindt Van
der Star, “je zorgt zo voor verbinding
met de praktijk. En de resultaten zijn
vgo 18 26 november 2008

25

team. Zij bedachten de vetste hap.” Die
wedstrijd was geïnitieerd door een van
de bedrijven. Naast de studenten van De
Groene Campus namen ook leerlingen
van ander scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio deel.

Leerlingen fase 1 (vmbo) van de Groene Campus verzorgen een presentatie voor vmbo-leerlingen
van andere scholen in de omgeving

soms verrassend. Een van de bedrijven
heeft na zo’n opdracht direct zijn website aangepast. De leerlingen vonden het
ontoegankelijk.”
Tijdens de rondleiding wijst Van der
Star op een kale betonnen muur die van
de begane grond tot de derde verdieping
doorloopt. Hij vertelt dat met onder-

steuning van een drietal ondernemers
studenten er een verticale tuin ontwerpen en aanleggen. Vmbo’ers en mbo’ers
werken mogelijk samen. “Die ontmoeting tussen vmbo en mbo is soms verrassend,” zegt hij, “ons vmbo-team kwam
afgelopen week tijdens de Food2party
wedstrijd beter uit de bus dan het mbo-

Wilt u een abonnement
op vakblad Groen Onderwijs?
Bel 0345 545 560
of e-mail naar groenonderwijs@bassa.nl
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Loket
Ontmoetingsplek, kernvoorziening
voor de regio of kenniscentrum. Die omschrijvingen komen tijdens het gesprek
regelmatig naar voren als Van der Star
De Groene Campus omschrijft. Hij legt
contacten met bedrijven in de regio of
met projecten elders in het land die goed
passen bij De Groene Campus. Als voorbeeld noemt hij dat Fitland zich gaat
vestigen naast het gebouw, een hotel
met 90 bedden en voorzieningen voor
fitness en welfare. Zijn studenten ‘hotel
& hospitality’ gaan er projecten uitvoeren. Een ander voorbeeld is dat het Kenniscentrum voor Duurzame Stad- en
Streekontwikkeling er een loket opent.
Er zijn veel ideeën, veel plannen. De
hbo-afdeling moet nog uitgebouwd
worden in samenwerking met met Fontys en andere hogescholen waaronder
HAS Den Bosch. De laatste kantoren,
waar stucadoors nu aan het werk zijn,
moeten nog verhuurd worden. “We zitten nog in de beginfase,” realiseert Van
der Star zich, “maar het is wel een goede
start. Er gebeurt veel.” p

