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Hij werkte zijn hele carrière in het groene onderwijs. Begon
als docent en eindigt als lid van het college van bestuur van
de Aeres Groep. Hij ziet zichzelf als dienstverlenend leiding
gevende. Zijn grootste uitdaging: passend onderwijs voor
iedereen. Nu neemt hij afscheid.

H

ij is een echte vmboman, zeggen mensen
om hem heen, ‘een
wandelende vmboencyclopedie’. Broer
Adema zelf ziet dat anders. “Ik voel
me net zo betrokken bij het mbo.” Hij
begon in 1971 als leraar aan de lagere landbouwschool in Emmeloord.
Later ging hij ook lesgeven aan de
middelbare agrarische school. In ’83
werd hij adjunct-directeur en decaan
op de las en gaf hij het lesgeven bij
de mas op. “Dat was onmogelijk te
combineren.” In 1990 werd hij lid van
het managementteam van AOC Flevoland, later het Groenhorst College,
en nu is hij lid van het CvB van de
Aeres Groep. Tot zijn afscheid op 25
maart.
Hij is een echt onderwijsmens,
zegt men ook. En dat klopt. Hij gaf
leiding aan de invoering van het
kmao in Lelystad. Voor het ministerie van LNV zat hij in de commissie
Van Veen die adviseerde over de
invoering van de leerwegen in het
vmbo, later was hij betrokken bij de
uitvoering daarvan. Maar evengoed
participeerde hij bij de invoering van
het VODC, het ‘voorlopig overzicht
van diploma’s en certificaten’ in het
mbo en zat hij in de stuurgroep van
het PUC, het Project Uitwerking Certificaten. “Ik voel me echt een aocmens. Maar in die wereld ben ik een
van de velen die zich met het mbo en
een van de weinigen die zich met het
vmbo bezighoudt.”

Remmende voorsprong
Adema is ook iemand van de
onderwijsveranderingen, wordt

g ezegd. Is dat omdat hij vindt dat er
altijd wel iets te verbeteren valt?
“Sommige veranderingen komen
over ons heen. Ik denk dan: wat
kunnen we ervan maken?” Hij
noemt de invoering van het overzicht van diploma’s en certificaten
(ODC) en alle wijzigingen die daarop
volgden. “Dat ging soms veel te
snel. Mijn inzet is dan om dat maximaal te ondersteunen, zodat
mensen die ermee moeten werken,
ermee uit de voeten kunnen.“
Nog een voorbeeld. “In het traject van het ODC naar CKS kwam de
externe legitimering aan de orde.
Het hele circus met toetsmatrijzen,
waar de mensen op de werkvloer
niet op zaten te wachten. Met een
aantal collega’s hebben we toen
gezegd ‘houden we elkaar hier voor
de gek?’ We hoefden maar 51 procent van de toetsen extern te legitimeren, maar wij wilden honderd
procent legitimatie, en dan zonder
die toetsmatrijzen enzo. Dat werd
de voorloper van De groene standaard.”
Het faciliteren van mensen op de
werkvloer, dat zag hij als een van
zijn belangrijkste opdrachten in zijn
carrière. “Dat wordt niet altijd zo
gevoeld, en dat begrijp ik. Tussen
1990 en 2004 was het tempo van
veranderingen niet te volgen.”
Neem bijvoorbeeld die De groene
standaard. “De vraag is: hoe kunnen we een stabiele examinering
krijgen, ongeacht een nieuwe kwalificatiestructuur. Dat kan door het
examen in een reële beroepssituatie
te situeren. Die is namelijk onafhankelijk van regelgeving, waardoor

mensen allerlei administratieve
handelingen bespaard blijven.”
Ook in het licht van recente
ontwikkelingen in de relatie tot De
groene standaard en de inspectie
staat Adema voor deze vorm van
examinering. “Het lijkt er nu op dat
de controleur gaat bepalen hoe we
moeten examineren. Hierover moeten we in gesprek blijven met de
inspectie. Het ideaal van de proeve
van bekwaamhed staat als een paal
boven water. We horen dat het
bedrijfsleven content is met deze
wijze van examineren. Oké, misschien moeten we niet alleen
toetsen via pvb’s. Maar een traject
van een vierjarige opleiding vorm
geven kost vijf jaar. Die tijd krijgen
we niet. Het groene onderwijs loopt
met het competentiegerichte leren
voorop, we hebben last van de wet
van de remmende voorsprong. We
hebben te veel te maken met de
politieke besluitvorming. Hier doe je
geen recht aan de mensen op de
werkvloer.”

tekst en
fotografie
leonie barnier

Recht doen aan leerlingen
Een mens van onderwijsveranderingen? Adema is vooral iemand die
steeds op zoek was naar onderwijsvormen die aansluiten bij de vraag
van leerlingen en studenten. “In het
derde jaar van het vmbo zaten leerlingen die met de exameneisen van
Nederlands, Engels en wiskunde
nooit een diploma zouden halen.
Dan doe je dus geen recht aan die
leerlingen. Als projectleiding van
Track-21 hebben we met LNV en
OCW bekeken wat de wettelijke
mogelijkheden waren om leerlingen
vakblad groen onderwijs 2
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binnen het vmbo op niveau 1 van het
mbo te examineren. Dat werd
niveau 1 in het vmbo. Wat begon
binnen groen, is later door OCW
overgenomen. Voor leerlingen van
de basisberoepsgerichte leerweg is
er VM2. Zij kunnen in een traject van
twee jaar een diploma halen op
mbo-niveau 2.”
Ook het Groene Lyceum past in
dit plaatje. “Op de nieuwe locatie in
Almere kregen we ouders aan de
poort met kinderen met een havoadvies. Wij wilden die leerlingen
binnenhalen en een uitdagende
opleiding aanbieden. We zagen
mogelijkheden in een verkorte leerweg. De vraag was alleen hoe? Ik
zag nergens in de wet staan dat het
niet mocht. Iedereen mag een klas
overslaan. We mogen leerlingen
vrijstellingen geven, dus ook een
hele klas als alle leerlingen daarvoor
in aanmerking komen. De CAH in
Dronten is hier nu ook bij betrokken.
Zo ontstaat de formule 3 + 3 + 3 die
AOC Oost ook gebruikt: leerlingen
met een havo-advies kunnen vanaf
de basisschool in negen jaar een

hbo-diploma halen, volgens een
praktijkgerichte route.”
“Als vervolg op de opleidingen
paraveterinair en dierverzorging in
Barneveld, aan de bovenkant van
het mbo, is er de ontwikkeling om
met de CAH Dronten studenten een
verkorte opleiding agrarische bedrijfskunde aan te bieden. En in het
hbo past de Associate Degree in die
lijn. Leerlingen die extra aandacht
nodig hebben een stapje verder helpen, dat geeft mij de meeste voldoening. Zowel aan de onderkant als
aan de bovenkant. Een student met
thuis een familiebedrijf kan zich met
de AD-opleiding toch verder ontwikkelen.”

Krachten bundelen
De totstandkoming van Aeres
Groep geeft de mogelijkheid van
doorlopende leerlijnen, door de samenwerking tussen het Groenhorst
College en de CAH Dronten. Maar
wat hebben PTC+ en Stoas Hogeschool voor een meerwaarde? “Voor
ons is Stoas een aantrekkelijke partner omdat het een toeleverancier

van docenten is. Bovendien gaan
onze studenten ook naar Stoas. De
samenwerking met PTC+ past goed
in de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs. We willen onderwijs in een rijke leeromgeving. De
voorzieningen van PTC+ vormen een
verbinding tussen school- en praktijklessen. Wij hebben de nek uit
gestoken om dat in stand te houden.
De vraag is hoe lang dat mogelijk is,
gezien de verdunning van het aantal
leerlingen en de toenemende
contacten tussen scholen en het
bedrijfsleven om onderwijs uit te
voeren in reële beroepssituaties.
Dergelijke voorzieningen kunnen
dan alleen in stand blijven als we
de krachten bundelen.”
Of zij behouden blijven, de tijd zal
het leren, zegt Broer Adema. Hij
gaat eind maart met ‘pensioen’ en
zal vanaf dan binnen het onderwijs
niet meer actief zijn. “We zullen
hem missen,” zeggen diverse mensen. Maar hijzelf relativeert: “Ik ben
maar een klein hulpje in het
faciliteren.”

advertentie

Het Ontwikkelcentrum is een gespecialiseerde dienstverlener op het terrein van leren, leermiddelen en ICT. Er werken circa 20
medewerkers. Het Ontwikkelcentrum is met name actief voor onderwijs-instellingen in ‘de groene kolom’ (van vmbo tot hbo) en voor
leermiddelenontwikkelaars bij kenniscentra, uitgeverijen en onderwijsinstellingen. Het werkklimaat kenmerkt zich door enthousiasme,
openheid en doelgerichtheid.
Vanwege uitbreiding van activiteiten zijn wij op zoek naar een:

Consultant Ondersteuning
groenonderwijs m/v
Wij zijn op zoek naar een collega met minimaal een relevante hbo-opleiding
en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. De consultant die we zoeken,
beschikt over kennis van het groenonderwijs en de inzet van ICT in
onderwijs.
Taken
De consultant die wij zoeken:
• is verantwoordelijk voor het adviseren van scholen op het gebied van
content en ICT,
• houdt de trends en ontwikkelingen in het groenonderwijs bij,
• onderhoudt en bouwt een relevant netwerk op,
• voert ondersteuningsprojecten uit in het onderwijs,
• is onderdeel van het team ‘Ondersteuning groenonderwijs’.
Ons aanbod
We bieden een interessante en uitdagende functie in een plezierige
werkomgeving. U werkt in de innovatieve voorhoede op het gebied van
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de ontwikkeling en ontsluiting van educatieve content. De primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Meurink
(marketingmanager), of mevrouw R. Scharten (teammanager Ondersteuning
groenonderwijs), telefoon 0318-642 992. U kunt ook onze website
bezoeken: www.ontwikkelcentrum.nl.
Sollicitatie
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 20 februari 2010. Deze kunt u
mailen naar info@ontwikkelcentrum.nl of sturen naar Ontwikkelcentrum,
Postbus 451, 6710 BL in Ede.
De kennismakingsgesprekken zijn gepland in week 9. De eventuele
vervolg-gesprekken in week 11. Een gedragsanalyse kan deel uitmaken
van de procedure. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

interview > hbo > mijn
competenties
portfolio
In ‘Mijn portfolio’
vertellen mede
werkers uit het
groen onderwijs
over hun werk.

tekst en
fotografie
gerrit strijbis

Jet Elsinghorst (28)
werkt als docent
Dierverzorging bij de
vmbo-locatie
naarden van
Wellantcollege.
Daarnaast volgt zij
een studie Onder
wijswetenschappen.

Hoe ontwikkelt
u zich?

Wat houdt uw
werk in?
Ik geef Dierverzorging en
mentorlessen en begeleid net
als alle andere docenten mentorleerlingen. We stellen tijdens individuele gesprekken
samen hun doelen vast. Het
lukt negen van de tien keer,
maar soms liggen pubers
dwars. Vaak zijn ze ongemotiveerd wegens onvoldoende
toekomstperspectief. Samen
proberen we hun toekomstplannen in beeld te brengen.
Meestal gaat het over huisje,
boompje, beestje. Ik probeer
hen te overtuigen dat huiswerk maken en het op tijd
met boeken verschijnen, bijdraagt aan de realisatie van
die plannen. Dat ze soms
school niet leuk vinden, motiveert mij extra boeiende lessen te verzorgen.

Wat maakt uw
lessen leuk?
Het is verrijkend kennis van
dieren uit te dragen en kinderen enthousiast te maken.
Dat lukt mede, omdat onze
docenten hun eigen honden
meenemen. Onbewust schep
je daarmee extra overwicht,
want ze zien je als een autoriteit. Dat de leerlingen tijdens
mijn lessen met dieren werken, brengt extra rust in de
groep. Bovendien breng je ze
verantwoordelijkheidsgevoel
bij. Dat ik een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking
van hun toekomstplannen,
vergroot mijn enthousiasme.
Het is belangrijk leerlingen te
motiveren, want wanneer iemand enthousiast is voor de
school en het vak, verloopt de
studie meestal succesvol.

Ik vind leren leuk en ontspannend. Vooraf weet je iets niet
en daarna wel. Ik probeer
mijn kennis van dieren uit te
breiden, omdat je nooit genoeg weet en alle kennis
bruikbaar is. Daarnaast studeer ik nu Onderwijswetenschappen. Het motiveert me
om met die kennis lessen te
verzorgen die iedereen snapt,
mooi vindt en enthousiast
maakt. Ik heb me bijvoorbeeld
inmiddels verdiept in het leesgedrag van leerlingen. Je
merkt dan dat alleen de opbouw van de tekst en de
schrijfstijl al misverstanden
kunnen veroorzaken. Na deze
studie zou ik graag Dierwetenschappen gaan studeren,
maar ik weet niet of dat haalbaar is.

vakblad
vakbladgroen
groenonderwijs
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Klein mbo focust en werkt samen

Geen lappendeken
Twee eerstejaars loonwerk, één tuinbouw. Dertig
leerlingen groen, maar wel verdeeld over vier
klassen, drie niveaus en drie richtingen. Hoe ga
je als school hiermee om? En waar ligt de grens?
De methode Geldermalsen.

tekst en
fotografie
Leonie Barnier

O

p dinsdagen geeft
Hans Vijverberg op het
mbo in Geldermalsen
les aan de tweedejaars leerlingen plantenteelt, niveau 2, 3 en 4, BOL en
BBL. Deze leerlingen volgen de
richtingen boomteelt, fruitteelt
(groot en klein), potplanten- en
bloementeelt en veredeling. De drie
BOL-leerlingen krijgen ook op donderdag van hem les, samen met de
leerlingen uit alle jaren van niveau 4;
in totaal zeven. Het kost Vijverberg

Kleinste locatie
De kleinste groene mbo-school is de Landstede in
Raalte met 142 leerlingen. Er zijn acht opleidingen
op niveau 1, 2, 3 en 4. De algemeen vormende vakken worden gegeven in niveaugroepen. Wanneer
leerlingen niveau 3 en 4 vakken krijgen die niveau 2
niet hoeft te doen, dan krijgt deze laatste groep
extra ondersteuning. Bij de beroepsgerichte vakken
zitten de leerlingen van alle niveaus bij elkaar. Leerlingen en docenten zeggen de combinatie van de
meer praktische niveau 2-leerlingen en de meer theoretische niveau 4-leerlingen als winst te ervaren.
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enorm veel energie om alle leer
lingen op maat te bedienen en de
administratie en registratie vragen
veel tijd. “Ik lijk wel een boekhouder.” Hij is de enige plantenteelt
docent en moet dus alle specialisaties kunnen bedienen. “Inclusief de
pr, de intake, de begeleiding en de
examinering.”

Schrappen
Op de Heliconvestiging in Geldermalsen volgen ongeveer zestig leerlingen, waarvan vijftien voltijds, een
opleiding plantenteelt. Tot vorig jaar
bestond de school uit ‘een lappen
deken’ van opleidingen. Vijftien leerlingen voor de hoveniersopleiding,
vijf per jaar voor veehouderij, zeven
of acht voor paardenhouderij.
“Combinaties lukken niet”, zegt Jan
Krol, locatiedirecteur in Geldermalsen. “De kritische consument gaat
niet meer akkoord met een breed
programma.” Daarom heeft de
school besloten om te focussen.
Leerlingen kunnen er alleen nog
terecht voor de richtingen Greenport
Business en vakopleidingen, dierverzorging en Wildlife & Adventure.
Door het schrappen van opleidingen
heeft de school nu 250 leerlingen,
vorig jaar nog 340. Maar het is de
bedoeling dat door deze focus de
school meer kwaliteit kan gaan

b ieden en daardoor weer gaat
groeien.
Voor de Greenport-opleidingen
probeert de school die slag te maken
door samenwerking met Boxtel en
Helmond. Samen hebben de drie
Heliconlocaties momenteel honderd
teeltleerlingen.

Optimistisch
Focussen en samenwerken. Voor
de BOL-leerlingen van niveau 4 kent
Helicon Opleidingen de Greenport
Business School. Die draaide al in
Helmond en nu voor het tweede jaar
in Geldermalsen. Deze opleiding
voor alle teeltsectoren richt zich
vooral op managementvaardigheden. Krol: “Het bedrijfsleven vraagt
naar mensen met ketenkennis, leidinggevende capaciteiten, kennis
van ict en energie, communicatie en
marketing.” Deze opleiding moet
ook leerlingen gaan trekken die anders naar een roc zouden gaan voor
een economie- of businessopleiding,
maar bij Helicon zo’n opleiding
kunnen volgen binnen een groene
context. Het bedrijfsleven is nauw
betrokken, geeft mee inhoud aan de
opleiding, biedt stageplaatsen en
begeleiding en levert gastdocenten.
Leerlingen worden al direct bij de
intake aan een bedrijf gekoppeld.
Een coach gaat samen met drie of
vier van zijn leerlingen aan het
begin van het schooljaar bij de
bedrijven langs. “Zo krijgen ze
een duidelijk beroepsbeeld.” Krol
is optimistisch. “De eerstejaars
leerlingen zijn enthousiast. De
spin-off moet komend schooljaar plaats gaan vinden.”

Reizen
Als het succes van
 reenport uitblijft, zal het
G
wellicht nóg rustiger worden op de school. Want de
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meer
BBL-leerlingen doen hun opdrachten
vanaf volgend schooljaar meer op de
bedrijven, volgen een cursus op een
bedrijf of op een van de drie Heliconvestigingen of ze zijn op excursie. En
zijn dan dus veel minder op school.
Het is een manier om leerlingen
meer individueel te bedienen. En het
is ook een manier om de expertise
die op de vestigingen aanwezig is,
optimaal te benutten. Docent
Vijverberg zit namelijk sinds kort,
samen met zijn collega’s uit Boxtel

en Helmond, in een Heliconbreed
kernteam Greenport. Dat team zal
in samenwerking met het bedrijfsleven voor alle deelnemers individuele
opleidingstrajecten gaan formuleren. Elke BBL’er krijgt persoonlijke
opdrachten die hij op de vijfde dag
van zijn werkweek op zijn bedrijf uit
moet voeren. Eens per maand komt
hij naar school om zijn opdrachten
te bespreken en de volgende opdracht in ontvangst te nemen. Voor
gemeenschappelijke onderwerpen

V.l.n.r. Harm, BOL niveau 3, bessenteler “Het gaat wel vaak over appels en peren”,
Job, BOL niveau 4, groot fruit - “Bij Engels
krijgen we maar half uitleg”, Marco, BBL
niveau 3, groot fruit - “Het is wel goed voor
later dat het ook eens over bessen gaat”,
Arend, BOL niveau 4, veredeling “Ik vind het wel gezellig met leerlingen van
verschillende niveaus
bij elkaar.”
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Lesgeven aan kleine
groepen kan
financieel alleen uit
als leerlingen meer
op stage gaan

Het Noordoosten
AOC Friesland, AOC Terra, AOC de
Groene Welle en AOC Oost onderzoeken
modellen om samen te werken. Twee lijnen komen steeds terug: samenwerking
met het bedrijfsleven en de keuze tussen aanbod van onderdelen binnen of
buiten de directe regio, op één aoc of
roulerend over de aoc’s. Dat tweede voor
beroepsgerichte vakken voor leerlingen
van niveau 3 en 4. AOC Oost en AOC de
Groene Welle werken al op deze manier
bij de opleiding varkenshouderij.
AOC Friesland schrapte tot nu toe geen
opleidingen maar heeft in het verleden,
als gevolg van kleine aantallen leerlingen, de BOL-niveaus 3 en 4 geconcentreerd. De mbo-locaties Leeuwarden,
Sneek, Drachten en Dokkum werden
samengevoegd in Leeuwarden.
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heeft Helicon een ‘catalogus’ met
cursussen. Specifieke onderwerpen
die gedurende één dagdeel op een
van de vestigingen aangeboden
worden. Leerlingen kunnen daaruit
een keuze maken en zo hun eigen
opleiding samenstellen. Ook de BOLleerlingen van het tweede en derde
jaar zullen daar gebruik van gaan
maken. Krol: “Die moeten dan wat
meer gaan reizen. Maar ze krijgen er
ook wat voor terug.” Vijverberg en
zijn collega’s kunnen in deze cursussen hun specifieke kennis inzetten.
In het kernteam staan ze er minder
alleen voor.

Ervaringen
Hoe zit het ondertussen met de
huidige leerlingen van Vijverberg?
Vijf leerlingen fruitteelt gaan voor
een opdracht naar Fruitmasters, de
veiling naast de school. Onderwijl
krijgen de andere vijf leerlingen
bijles in de kennis over schadelijke
insecten. Als de veilingbezoekers
terug zijn, gaat de groep die bijles
had zelfstandig aan het werk. De
potplanten- en bloementeler maakt
zijn eigen opdrachten en de boomtelers duiken in Livelink om hun op10 februari 2010

drachten op te halen. Vijverberg
praat met de veilingbezoekers over
peren en bessen, scrubbers en koolzuurgas. Een van de fruittelers weet
niet hoe de bessen afgedekt werden.
“Dat interesseert mij niet. Ik ben
geen bessenteler.” “Je stond ernaast man”, zegt de bessenteler, die
weer vindt dat er te veel over appels
en peren gepraat wordt. Maar de
meeste leerlingen vinden het geen
enkel probleem om in zulke gemengde groepen les te hebben. Het
is goed voor later, of gewoon interessant om ook wat meer van de andere sectoren te horen. En les met
leerlingen van verschillende niveaus
vinden ze wel gezellig. Bij de vakken
Engels en Nederlands zitten de niveaus 2, 3 en 4 ook bij elkaar en ze
hebben dan les met de leerlingen
van dier. “Je merkt daar meer het
verschil tussen de niveaus, en dan
krijgen wij maar half uitleg.”
Uit een enquête die de school
onder de leerlingen hield, bleek dat
ze meer tevreden waren dan de
school had verwacht. Het grootste
probleem is misschien wel, zoals Vijverberg het formuleert, “het gevoel
dat je steeds tekort komt”.

agenda > februari/maart 2010

Vakbeurs intensieve
veehouderij Geel (B)
www.agridagen-geel.be

17-21

Biofach 2010, vakbeurs
biologische voeding,
Nürnberg
www.hollandflowersfestival.nl

18

Ondernemersdag
multifunctionele
landbouw 2010,
Nieuwegein

www.mulitfunctionelelandbouw.nl
In 2010 worden vijf van deze
ondernemersdagen gehouden.
Na Deurne is het nu de beurt
aan Nieuwegein voor de regio
west en midden-Nederland.
Genodigden zijn agrarische
ondernemers die naast hun
primaire bedrijf activiteiten
uitoefenen zoals zorglandbouw, recreatie, boerderijeducatie en productie van streekproducten. Met workshops
gericht op die activiteiten.De
workshop ‘1+1 = 3, takken met
elkaar verbinden’ wordt gegeven door de WUR. Ook interessant voor docenten.

maart

19-21

Lentiade Leerdam

www.onderwijsagenda.nl
Bij APS in Utrecht, kosten € 445.
Doel van de dag is anders leren
omgaan met incidenten, kennismaken met alternatieven
voor ‘afkopen met straf’. In een
rollenspel met acteurs kunt u
het herstelgericht werken zelf
ondergaan, en vervolgens
(leren) uitvoeren. Wie klaar is
voor het intensieve werk…

www.eventotaal.nl

20

Nationaal Congres
Leerlingbegeleiding
www.congres-content.nl

23

Symposium E-learing in
de food sector

3- 4

Toetsen en examineren in
het mbo
www.sbo.nl

27-28

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij

www.evenementenhalgorinchem.nl

10

www.precon-food.nl

Kom in de Kas 2010

2-4

Help uw leerlingen van
faalangst af

www.komindekas.nl
Vorig jaar trok Kom in de kas
maar liefst 165.000 bezoekers.
Zo’n 200 glastuinbouwbedrijven hadden hun deuren voor
het publiek geopend. Dit jaar is
Kom in de Kas in verband met
Pasen een week eerder. De
locaties zijn binnenkort
bekend.

www.zuyderwind.nl

11

www.haskennistransfer.nl

16

Holland Flowers Festival,
Zwaagdijk

www.wbs.wur.nl

Herstelgericht
Werken, leren van
incidenten

22

24-28

Cursus werken met
netwerken

2

Professionaliseren

Kennismaking Voedingsmiddelentechnologie
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Training helpt praktijkopleiders bij begeleiding

Lastige stagiaires
Martin Heitink
begeleidt op een
kinderboerderij
stagiaires met
gedragsproblemen.
“Ik pak nu
makkelijker de
telefoon om iets bij
de school aan te
kaarten”
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M

artin Heitink is in
zijn vrije tijd beheerder van de
kinderboerderij in
Rheden. Sinds een
paar jaar begeleidt hij stagiaires van
verschillende scholen, meestal leerlingen van niveau 1 en 2 van de richting dierverzorging. Dat zijn vaak
leerlingen met probleemgedrag,
zoals hij het zelf noemt. “Zo nu en
dan zit er wel eens een leerling met
een hoger niveau tussen, maar die
gaan toch vaker naar Burgers Bush
of naar het openluchtmuseum.” Hij
was dan ook blij met de uitnodiging
van Aequor voor een informatieavond over een training in de begeleiding van dit type leerlingen. Hij
was vooral geïnteresseerd in informatie over autisme. “Ik voelde me
niet voldoende toegerust om dit
soort leerlingen te begeleiden.”
Ook Mariska van Heiningen biedt
een veilige stageplek aan leerlingen
met gedragsproblemen. Zij heeft
een huisdierenopvang voor cliënten
van een psychiatrische instelling in
Apeldoorn. Dagelijks van negen tot
vier vangt zij de dieren op; daarvan
krijgt ze overigens slechts tien uur
per week betaald. AOC Oost benaderde haar met de vraag of ze
belangstelling had voor de training
van Aequor. Zij en haar vaste vrij

willigsters gingen er naar toe met
het idee: we zien wel wat het
oplevert. En? “Dat heeft het zeker.”

Muisje
Leerlingen van niveau 1 en 2 en
AKA*-leerlingen vertonen vaker dan
die van niveau 3 en 4 probleemgedrag. Scholen hebben moeite om
stageplekken voor hen te vinden.
Stagebieders vinden het moeilijk om
ze te begeleiden. Het ministerie van
LNV stelt onder de noemer Stagebox
geld beschikbaar om meer en betere
stageplekken voor deze leerlingen te
creëren. Aequor biedt binnen deze
regeling allerlei faciliteiten voor
scholen en leerbedrijven (zie kader).
De cursus ‘Doeners coachen’ is een
belangrijk instrument. In de regio
Oost heeft de cursus nu twee jaar
gedraaid. Peter van de Pol is er bedrijfsadviseur. “Wij komen dagelijks
bij bedrijven. Die geven aan dat ze
de begeleiding lastig vinden.“ Met
de cursus kunnen de bedrijfsadviseurs het deze bedrijven makkelijker
maken en meer bedrijven motiveren
om deze leerlingen op te vangen.
De cursus bestaat uit een kennismakingsavond en drie thema-
avonden. Een van de thema’s is
‘mijn bedrijf als leerplek en leren op
de werkplek’. Hoe organiseer ik de
stage? Hoe ontvang en begeleid ik

de stagiair? Hoe bied ik een veilige
werkplek? Vooral dat laatste is
belangrijk voor de leerlingen. Van de
Pol: “Veel van deze leerlingen hebben slechte ervaringen met een
stageplek. Vanuit een gevoel van
onzekerheid hebben ze of een grote
mond of zijn ze het kleine muisje. Als
zo’n leerling na twee of drie weken
wéér wordt weggestuurd, neemt de
onzekerheid en daarmee dit gedrag
alleen maar toe. De praktijkopleider
moet dit zien te doorbreken.”

tekst en
fotografie
leonie barnier

Afvinklijst
Martin Heitink herkent dit goed.
Ten tijde van de cursus had hij een
leerling die hem leegzoog. “Om de
minuut vroeg hij wat hij moest
doen, of het zo goed was, of hij al
klaar was. Ik liep daar helemaal op
vast en wilde afscheid van hem
nemen. Toen ik dit met de trainster
besprak, zei ze: ‘Misschien ontbreekt het wel aan structuur, misschien verg je te veel van hem’.”
Vanaf dat moment gaf Heitink de
leerling de opdracht om ‘s ochtends
alle dieren schoon water te geven en
‘s middags andere taken te doen. En
een afvinklijstje waarop stond bij
welke dieren hij moest beginnen en
bij welke eindigen. “Zo wist hij waar
hij aan toe was en ging hij minder
vragen. Je zag hem vooruit gaan,

eenvoudige oplossingen
Leerlingen van niveau 1 en 2 en AKA-leerlingen hebben
vaak moeite om een stageplek te vinden. Bedrijven
willen deze stagiaires liever niet of vinden het moeilijk
om ze te begeleiden. Met de training ‘Doeners coachen’
trekt Aequor stagebieders over de streep.
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Mariska van
Heiningen vangt
dagelijks de
huisdieren op van
psychiatrische
patiënten en biedt
een veilige
stageplek. “We
maken nu een
planning voor de
hele week”

zeker nadat hij hier een week blokstage had gevolgd.”
Ook Mariska van Heiningen
leerde dat structuur bieden helpt.
“We beginnen de dag meestal met
het uitlaten van de honden. Dan
drinken we een kopje thee en vertellen wat iedereen gaat doen. Maar nu
maken we een planning voor de hele
week. Zo weet iedereen wat hij of zij
op welke dag gaat doen. ‘Vandaag
ga ik de vloer van het kattenvertrek
extra schoonmaken.’ Dat geeft rust
en duidelijkheid. Hierdoor kunnen de
leerlingen hun taken en opdrachten
van school beter plannen.”
De cursus van Aequor gaat uit
van de vragen van de praktijkopleiders. Heitink: “Na de uitleg van de
trainsters bespraken we in groepjes
voorbeelden uit onze eigen ervaring.
Door er gezamenlijk over te praten
ga je soms anders tegen probleemleerlingen aankijken.” Soms hebben
anderen heel eenvoudige oplossingen, merkte Van Heiningen.

Even bellen
Een positieve bijkomstigheid van
de cursus is dat de stagebieders
makkelijker contact opnemen met
de school. Zo is één van de thema’s
autisme en ander probleemgedrag.
Van Heiningen heeft een stagiair die
signalen van autisme vertoont. “Ik
vind het nu makkelijker om dat bij
de school aan te kaarten, ook omdat
ik nu weet wat ik met ze kan bespreken. Vroeger dacht ik sneller: het zal
wel aan mij liggen. Nu pak ik eerder

de telefoon.” Ook Heitink zocht contact met de school over zijn stagiair.
“Daardoor heeft de zorgcoördinator
gezorgd dat er onderzoeken werden
gedaan waaruit bleek dat de jongen
PDD-NOS heeft. Hij krijgt nu begeleiding van maatschappelijk werk.”
In de regio Noord, waar een vergelijkbare training nu voor het derde
jaar draait, vroegen de deelnemers
om meer. Zij leerden er onder andere
instrueren, motiveren, stimuleren,
feedback geven en het omgaan met
problematische thuissituaties.
Stagebieders die de eerste training
volgden kunnen hun vaardigheden
nu verdiepen in een vervolgcursus.
Zij leren dan bijvoorbeeld hoe ze een
goed coachingsgesprek voeren,
wanneer coaching kwetsend of juist
opbouwend is, en hoe ze de leertaak
kunnen afstemmen op de stagiair.
Allemaal onderwerpen die in overleg met de deelnemers zijn gekozen.
Bedrijfsadviseur Van de Pol merkt
dat stagebieders gemotiveerd zijn
om bij te leren. “Iemand zei: ‘Blij dat
ik weer naar school ga’.” Hij denkt
nu na over een vervolgtraject in de
regio Oost, bijvoorbeeld in de vorm
van huiskamerbijeenkomsten. Van
Heiningen heeft nu even geen tijd
voor cursussen, maar Heitink zou
zeker meedoen met een vervolg
cursus. “Ik wil graag met de school
werken aan de leerling.”
* AKA: arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent

Hulp bij begeleiding
Binnen de regeling Stagebox biedt
Aequor naast ‘Doeners coachen’
andere activiteiten aan om praktijkopleiders te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen van niveau 1 en 2
en AKA-leerlingen, en om de drempel
te verlagen om deze leerlingen een
stageplek te bieden.
> De cd rom ‘Zo werken wij’ bevat
vragen voor bedrijven. Wat hebben we
te bieden? Wat verwachten we van
leerlingen? Hoe meld je je aan als leerling? Welke kleding draag je? Het
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bedrijf kan een uitdraai met antwoorden meegeven aan de leerling. Deze
weet dan beter wat er van hem of haar
verwacht wordt.
> Met de cd rom ‘Dit ben ik’ kunnen
leerlingen een schets maken van
zichzelf als voorbereiding op de stage.
> Individuele coaching. Een coach
loopt twee of drie dagdelen mee met
de praktijkopleider en bespreekt wat
hij ziet. Het gaat vaak over het communicatieve vlak: zeggen wat je doet
en doen wat je zegt. De coaching is
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gericht op de praktijkopleider, niet op
de leerling.
> Competentiekaarten voor AKA-
leerlingen. Hierop staat wat de leerling
precies moet leren, wat de eindeisen
zijn. Er zitten handvatten bij die de
praktijkopleider helpen bij vragen als:
hoe pak ik de coaching en de beoor
deling aan? Hoe vul ik zo’n praktijk
periode in?

projectenprikbord
Op zoek naar samenwerking om projectideeën
uit te werken? Naar partners om een project te
realiseren? Wilt u uw projectresultaten beschikbaar stellen voor collega-instellingen? Collega’s
informeren over de inhoud van uw project? Het
Projectenprikbord is de plek waar u deze informatie kunt delen. De redactie bericht hier tevens
over subsidieregelingen voor projecten.

‘Kinderen gaan voor
Groen’

cliënten van zorginstellingen
de mogelijkheid wordt geboden
Ruim 300 kinderen van de basisom kennis te maken met dieren
scholen in Harderberg krijgen in
en dierenwelzijn, met zelf kwehet voor jaar een educatie
ken van bloemen en groenten en
prog ramma op de kinderboerdehet volgen van proef- en smaakrij. Directies van basisscholen in
lessen volgens ervaringsgericht
deze gemeente gaan meepraten
leren.
over schooltuinen en proef- en
Deze educatieve programsmaaklesssen. Mbo-leerlingen
ma’s worden uitgevoerd door
van de Groene Welle gaan een
leerlingen van de groene mboeducatieprog ramma op boerdeopleidingen (soms begeleid door
rijen in de regio volgen. En leer- studenten van
het hbo) waarlingen van de Groene Welle
door deze leerlingen uit het
gaan zogenaamde verplaatsgroene onderwijs op een pasbare ‘vierkantemetertuin’
sende en aangename manier
bouwen voor schooltuinen.
hun kennis en ervaring kunnen
Dat zijn de resultaten van overbrengen op (sta
ds)kinderen
het project ‘Kinderen gaan
en cliënten van zorginstellingen.
voor groen’ dat de Groene
In het project wordt samenWelle binnen het progewerkt met een aantal
gramma ‘Groene kennis
prominente NME-organisaties in
voor en door burgers’ van
de regio en landelijk werkende
de Groene Kennis Coöpeinstellingen zoals NME centrum
ratie uitvoert. Het project
de Koppel in Hardenberg, CAH
is begin dit schooljaar van Dronten, Wagenin
gen UR,
start gegaan en loopt tot
Kinderboerderij Cantecleer in
juli 2011.
Kampen, het IVN en ‘OnzeIn dit project ontwikschooltuin.nl’.
kelt de school een
groene, educatieve
Meer informatie is verkrijginfrastructuur, waarbij
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manier kinderen uit
het basisonderwijs en

uringroen.nl
op w w w.kieskle
bij Actueel.
k een
Inmiddels is er oo oontent
Kleur in
lesbrief voor deze . Makers
Het project ‘Kies
nte
to
ld
fo
ke
de
ik
t
tw
da
stelling on
streef t er naar
n Stoas
aanleiding
zijn studenten va t najaar
toonstelling naar
ije
rk
Tu
in he
is naar
Hogeschool die iereis naar
van een studiere
on
ne
oe
ud
gr
van 2009 een st nnenkort
op zoveel mogelijk zien. In. Bi
en
te
kt
is
aa
es
m
ti
ca
ije
lo
Turk
derwijs
j
bi
ef
ri
sb
g een handle
no
n
k
ee
t daar oo
m
ko
middels is er ook
r.
kbaar.
beschikbaa
leiding bij beschi verschilde tentoonstelling hun
nt
ke
ef
op
ri
d
De lesb
Aansluiten
rTu
or
or zowel
do
vo
is
s:
re
au
ie
ve
lende ni
‘groene’ stud
s
er
a verschilelnem
mbo als vmbo. Vi worden
kije hebben de de telling geen
ns
lende werkvorm hun Turkse
deze fototentoo
lling
te
er
ns
ov
n
oo
nt
ge
te
lin
e
er
D
de le
maakt.
en de andere
nelen van 1 x
medeleerlingen zijn ook
bestaat uit 16 pa en Turks/
en
’s
cultuur. De less
1 meter, met foto en. Idee
met een
gd
om
ze
kt
heel geschi
Nederlandse ge nstelling is
brengen
oo
groep te doen. Ze tussen
achter deze tent enten in
ng
ud
het gesprek op ga multi
om leerlingen/st
het
n
aa
er
ijs
ov
n
rw
ge
de
lin
on
de leer
het groen
over cultuculturaliteit.
denken te zetten
over en
t.
ei
it
rs
Voor informatie
ve
rele di
t
ntoonte
da
g
de
in
n
el
aanvragen va
Het is de bedo
rief kunt u
lling op
elling en de lesb et Mirjam
st
deze tentoonste
rde
m
groene on
contact opnemen C Raad
zoveel mogelijk
.
is
AO
en
de
zi
n
te
va
n
jn
ge
Kuggelei
wijsinstellin
oos
@
el
st
ijn
ko
le
ge
er
ug
en
.k
nn
m
(mirja
Scholen ku
de
nt
ku
18
U
03 648900.
en.
aocraad.nl, tel.
gebruik van mak bekijken
ng
fototentoonstelli

elling en
Fototentoonst
lesbrief
Groen’

Stimuleringsmaatregel
POP 500

U kunt uw berichten voor Projectenprikbord aanleveren via groenonderwijs@chello.nl.

Zestor – het arbeidsmarkt- en
opleidingsfonds voor het hbo –
stelt met ingang van 1 februari
de stimuleringsmaatregel POP
500 open.
Via deze regeling kunnen
medewerkers van hbo-instellingen die zijn aangesloten bij

de HBO-raad een bijdrage
o ntvangen bij de uitvoering
van hun persoonlijk ontwikkelingsplan POP).
Met deze regeling wil Zestor de loopbaanontwikkeling
van hogeschoolmedewerkers
stimuleren. Iedere werk
nemer van een hogeschool
kan een keer een bijdrage van

vakblad groen onderwijs 2

maximaal 500 euro aanvragen voor een activiteit uit
zijn persoonlijk ontwikkelingsplan.
Meer informatie over de
regeling en het te down
loaden aanvraagformulier
kunt u vinden op
www.500pop.nl.
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teamwerk

Team Noord-Oost

Het team Noord-Oost van Aequor bestaat uit zestien bedrijfsadviseurs en een regiomanager. Sinds
twee jaar zijn wij regionaal in plaats van sectoraal
georganiseerd. Voor de overige regio’s in Nederland
zijn er nog drie andere teams.

Leren doe je om vooruit te komen.
Het groen onderwijs bestaat uit
honderden clubjes die met elkaar
bezig zijn om al lerende vooruit te
komen, verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Om ervoor
te zorgen dat leerlingen en studenten zich in een plezierige omgeving
voor kunnen bereiden op een plek in
de samenleving.
In Teamwerk brengen wij teams
voor het voetlicht. Dat kan een team
van studenten, docenten, managers, maar ook van ondersteuners
zijn. Het is altijd een team dat door
de inbreng van ieders kwaliteiten
tot iets bijzonders komt.

Leden van het team: eerste rij v.l.n.r. Wilfred Kienecker,
Lex Schra, Mieke Rijnbeek, Carina
ten Caat, en Henk Bruggink
(regiomanager); tweede rij v.l.n.r.
Saskia Licht, Bouke Haanstra, Annemiek Wessels, Stijn van Bruggen, Janneke de Bruijn; derde rij
v.l.n.r. Watze van der Zee, Jean
Paul van Rie, Jan Lammersen,
Arjen van Druten. Peter van de
Pol, Joyce Sijbring en Dick Versluis
staan niet op de foto.

tekst en fotografie
pieter boetzkes

In de regio werken we samen met het onderwijsveld, leerbedrijven, brancheorganisaties
en arbeidsmarktgerichte instellingen.
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Onze opdracht is om te zorgen
voor de beschikbaarheid van voldoende leerbedrijven en een
goede kwaliteit van het praktijkleren in de beroepspraktijk.
In onze regio gaat het om 8.000
erkende leerbedrijven.

Wij zijn de ‘voelsprieten’ van Aequor. Signaleren
trends, vernieuwingen en
veranderingen in de sectoren en op de arbeidsmarkt
en vertalen die binnen de
organisatie.

Wilt u in vakblad
Groen Onderwijs de
aandacht vestigen
op een team?
Dat kan.
Aanmelden via
groenonderwijs@
chello.nl.

Ieder teamlid heeft zijn eigen specialisatie. We vullen elkaar
aan en hebben zo samen alle kennis in huis om ons werk goed
te kunnen doen. We voelen ons ook echt een team.
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Hovenier Jan Kempenaar al veertig jaar stagebieder

‘Als zij
geen vragen stellen,
doe ik het wel’
tekst en
fotografie
jan nijman
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D

it jaar zijn het er toevallig twee, vorig jaar
geen. Vanaf begin
jaren zeventig begeleidt Jan Kempenaar
stagiaires uit het groene onderwijs,
elk jaar één. Aanvankelijk waren dat
vooral leerlingen van het leerlingstelsel in Eelde, nu zijn het leerlingen van het mbo in Groningen. Kempenaar begon bij zijn vader op het
hoveniersbedrijf. Deze had er aardigheid in om jongens het vak te leren,
zo vertelt hij. “We hebben altijd
stagiaires gehad.” In 1981 nam hij
het hoveniersbedrijf over van vader
Kempenaar, die het op zijn beurt in
1943 had gekocht.
Het bedrijf in Loppersum, tussen
Groningen en Delfzijl, is een eenmansbedrijf. Kempenaar richt zich
voornamelijk op onderhoudswerk:
tuinonderhoud, snoeien van leilindes. Hij heeft veelal vaste klanten.
Hij ziet zichzelf als een ambachtelijk
hovenier, net als zijn vader. “Iemand
die heel netjes en secuur werkte. Ik
werk ook wel netjes, maar als hij zou
zien hoe ik nu werk, zou hij zich
schamen. Omwille van de tijd moet
het wel anders. We werken nu
bijvoorbeeld met bosmaaier en
motorzaag.”
Veel is veranderd in de loop der
tijd. In de jaren tachtig had Kempenaar naast het hoveniersbedrijf een
kleine kwekerij, verkocht planten
aan huis en had medewerkers in
dienst. Een van hen had hij leren
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Sommige dingen zijn
veranderd sinds hij
begon als stagebieder,
andere niet. Hovenier
Jan Kempenaar (64) is
heel betrokken bij ‘zijn’
stagiaires. Maar wat ze
leren hangt vooral van de
leerling zelf af, zegt hij.

kennen als stagiair uit Frederiksoord, een creatieve jongen die tuinontwerpen voor hem maakte. “Drie
man had ik toen in dienst, maar dat
was lastig. Je moet je medewerkers
sturen en begeleiden. Ik ben geen
manager, ik ben liever aan het werk.
Omdat het soms botste heb ik in
2000 de knoop doorgehakt en ben
als eenmansbedrijf verder gegaan.”

Waarom dan toch stagiaires?
“Ik vind het belangrijk dat ze het
vak in de praktijk leren. De stagiaires uit Groningen komen een dag in
de week, soms een hele week. Klusjes die ik beter met zijn tweeën kan
doen, stel ik uit tot zo’n dag. Dat is
handig. En natuurlijk nemen we de
tijd om te praten over het vak. Ze
moeten er toch wat van leren. In

interview > mbo > beroepspraktijkvorming

mijn auto heb ik een lijst met
planten die ze moeten kennen. Als
we die tegenkomen, besteed ik er
aandacht aan.”

Wat voor werk doen stagiaires?
Mogen ze alles doen?
“Ze mogen in principe alles doen
en ik zorg ook dat het werk gevarieerd is. Maar werken met een

 otorzaag en bosmaaier doen ze
m
pas als ze een certificaat hebben.
Als we de leilindes bij de kerk
snoeien, snoei ik alles boven de
2,5 meter. Van de arbo-wet mogen
stagiaires niet op een ladder staan.
Dat is jammer. Ik los het op door ze
alles te laten snoeien wat dichter bij
de grond zit.”

Krijgen stagiaires een
vergoeding?
“Nee, ze komen hier immers om
te leren. Natuurlijk kosten stagiaires
wel wat. Ik steek er tijd in, maar je
krijgt er ook weer wat voor terug
omdat ze meewerken. Het moet een
beetje in evenwicht zijn. Als ze hier
een hele week zijn, geef ik wel een
vergoeding van 50 euro. En als het zo
vakblad groen onderwijs 2
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uitkomt, wanneer ze zelfstandig
werken bij een klant, breng ik stagiaires soms ook in rekening voor vijf
euro per uur. Belangrijker vind ik dat
ze voldoende leren.”

Hoe leren de stagiaires?
Hoe verloopt het leerproces?
“Stagiaires zouden eigenlijk veel
vragen moeten stellen. Dat zeg ik
ook steeds: ‘Als je wat wilt weten,
moet je het vragen.’ Maar ze stellen
maar zelden vragen. Omdat zij het
niet doen, doe ik het wel. Wat doe je
nou? Waar ben je mee bezig? Hoe
heet dat ding? Hoe heet die plant?
Ik weet niet of ze opdrachten van
school meekrijgen, ik zie ze zelden.
Dat was vroeger bij het leerlingstelsel wel anders. De leerlingen kregen
toen elke week een andere opdracht.
Ik merk er nu niet veel van. We hebben ook wel leerlingen gehad die
verslagen moesten schrijven. Ik heb
ze hier nog wel in de kast liggen. Het
zijn hele werkstukken. Maar ik weet
niet of ze daar zo veel van leren.”

Hoe weet de school of leer
lingen voldoende leren? Hoe
verloopt die terugkoppeling?
“Om eerlijk te zijn, weet ik dat
niet precies. Er komt hier wel een
begeleider van de school, een of
twee keer per jaar. Maar soms is dat
bijvoorbeeld een docent Nederlands.
Dan is er niet echt een gesprek over
wat ze zouden moeten leren, of geleerd hebben. Aan het einde van het
jaar is er over de stage wel een evaluatie met een begeleider van de
school. Aan de hand van een lijst
geef ik een beoordeling over het
werk, of een leerling initiatief neemt
of verantwoordelijkheid.”
“Misschien ligt het ook aan mezelf dat ik niet zo veel weet van het
onderwijs zelf. Ik heb me daar niet
zo in verdiept. Maar ik vind dat er

niet erg veel sturing vanuit de
school is.”

Is begeleiding lastig?
“Soms wel. Dat was vroeger niet
anders. Eind jaren zestig hadden we
een jongen van het leerlingstelsel
die erg wantrouwend was. We
waren ergens bezig met het afsteken van een graszode met een bats.
Dat gebeurde toen met de hand.
Zwaar werk. Die jongen was daar al
een tijdje mee bezig en het leek me
goed dat hij afgelost werd. Maar hij
wilde niet. Hij was bang een nog rottere klus te krijgen. Wat bleek? Hij
werkte ook nog een op een groentekwekerij waar misbruik van hem
werd gemaakt: soms werkte hij daar
al vanaf vier uur ’s morgens. Hij
moest vooral de rotklussen doen,
vandaar dat wantrouwen. Mijn
vader vond het zo lastig dat hij hem
weg wilde sturen. Maar de leraar uit
Eelde praatte op mijn vader in: ‘Ik
zie wel wat in hem’. Het is goed gekomen met die jongen. Ik spreek
hem af en toe wel. Hij is dankbaar
voor wat hij bij ons geleerd heeft.”
“Je beseft dan hoe zinvol stages
kunnen zijn. Maar het is wel eens
lastig om moeilijke leerlingen te begeleiden. Ik heb wel eens de indruk
dat ik vaak de moeilijkere leerlingen
krijg. Ik heb liever makkelijke leerlingen. Je moet ze soms gewoon opvoeden.”

Opvoeden? Hoe doet u dat
dan?
“Ik heb er een keer een gehad die
niks zei. Die kwam hier ’s morgens
binnen zonder wat te zeggen. ‘Nu ga
je eerst weer naar buiten en dan
kom je opnieuw binnen en zeg je
goedemorgen.’ Dat deed hij dan wel.
En een paar jaar geleden had ik een
leerling die heel enthousiast was.
Hij kwam ’s morgens op de fiets,
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was altijd op tijd. Hij was de hele
dag vrolijk en praatte aan een stuk
door. Maar hij kletste maar wat. Hij
was zo dom, ik werd er moe van. De
hele dag moest ik hem corrigeren.
Dat vraagt veel geduld.”

Is de kennis van de leerlingen
van nu anders dan vroeger?
“Nee, niet zoveel. Misschien dat
ze vroeger wat meer praktijk
gerichte kennis kregen, nu meer
algemene ontwikkeling. Maar het is
lastig te vergelijken. De mbo-opleidingen, waar ik nu vooral mee te
maken heb, zijn heel anders dan de
leerlingstelsels van dertig of veertig
jaar geleden. En het hangt ook heel
sterk van de leerlingen zelf af. Ook
nu heb je leerlingen die interesse
hebben in plantenkennis. Die zelf
moeite doen om planten te verzamelen.”

En als u kijkt naar motivatie?
Of gedrag?
“Ze zeggen wel dat leerlingen nu
mondiger zijn, maar dat merk ik niet
zo sterk. Ze vragen nog steeds weinig. Maar ik kan me ook wel verplaatsen in hun. Toen ik zo oud was,
was ik ook niet zo’n leerder. Ik zat op
de lagere tuinbouwschool in Uithuizermeeden. Vijftien leerlingen, twee
leraren. En die leraren richtten zich
op de zwaksten in de groep. Ik heb
daar nooit huiswerk hoeven maken.
Ik vond dat wel goed zo, want ik was
liever aan het werk. Ik herken die
houding bij leerlingen van nu ook
wel. Vroeger hadden we niet zo veel
te kiezen. Het stond min of meer
vast welke opleiding je deed. Nu
hebben ze een enorme keuze, dus ze
moeten wel bewust kiezen.”

Wat zijn de hoogtepunten in
uw ervaring met stagiaires?
“Het zijn toch de leerlingen waar
je aanvankelijk niet veel in zag. Die
niet goed te handhaven waren, waar
je veel aan moest doen. Het is mooi
als je ziet dat ze later goed terechtgekomen zijn en dat ik daar aan bijgedragen heb. Heel toevallig trof ik vorige week een man die hier als leerling werkte toen het bedrijf nog van
mijn vader was. Hij had hier heel veel
geleerd, zei hij, en hij houdt zich nog
steeds aan de werkwijze van toen.”

interview > hbo > competenties
lezersservice

lezersservice

Pubers mobiel

In Lezersservice vindt u informatie voor uw
dagelijkse werkzaamheden in het groen onderwijs. Bijdragen en suggesties kunt u sturen naar
groenonderwijs@chello.nl.

De Stichting
Mijn Kind Online heeft een
brochure uitgebracht over pubers en mobiele telefonie (Mijn
Puber Mobiel). De grote populariteit van mobiele telefoons
brengt volgens de samenstellers ook gevaren met zich mee.
Als docent kunt u de informatie
uit deze brochure gebruiken
voor een mentorles. U kunt ze
gratis aanvragen door een mail
te sturen naar info@digivaardigdigibewust.nl. De brochures
kunt u inzien op de website
www.mijnkindonline.nl. Daar
houdt het niet mee op. Zo verschaft deze site ook informatie
over misleidende sms-diensten
en kunt u het onderzoeksrapport ‘Altijd Binnen Bereik’
downloaden.

redactie gerrit strijbis

Digtiaal toetsen:
hoe zit dat?
Digitale oefening en toetsing is een
waardevolle kans voor het onderwijs en
daarnaast een middel om het onderwijs
flexibeler, efficiënter en effectiever te
maken. Ook biedt het kansen om de kwaliteit van toetsing te verbeteren. Het
groene onderwijs heeft de handen ineen
geslagen en houdt sinds een aantal jaren
een landelijke toetsservice-omgeving in
de lucht. Alle activiteiten die hierop van
toepassing zijn, komen samen op de
website www. toetsplaza.nl.
Docenten en leerlingen van de deel
nemende onderwijsinstelling kunnen
kant-en-klare toetsen gebruiken. Zogenaamde toetspagina’s ontsluiten deze
toetsen. De toetspagina’s kunnen ook via
Toetsplaza benaderd worden. Na een
korte training kunnen docenten ook zelf
vragen invoeren en toetsen samenstellen
met de vele vragen die al in de toets
vragenbank staan als basis. Daarnaast zijn er hulpmiddelen beschikbaar
voor verschillende doeleinden. Het gaat
daarbij om een 360 graden feedbacktool,
voor het meten van de ontwikkeling van
competenties bij leerlingen en docenten.
Deze website is een samenwerkings
verband van aoc’s. Een landelijke
expertisegroep van de AOC Raad verzorgt
de ontwikkeling, het beheer en het
onderhoud van de toetsomgeving en
draagt daarnaast bij aan bijvoorbeeld de
begeleiding van pilots, deskundigheids
bevordering en de ontsluiting van toetsen oefenmaterialen. De initiatiefnemers
houden docenten met de website op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ook bevat deze site allerlei achtergrond
informatie, good practices, tips en trucs
en handleidingen voor het gebruik van het
toetsservicesysteem binnen uw school.

Lerarenbeurs

lezen

surfen

gaan

U kunt vanaf 1
april tot en met
13 mei 2010
weer meedoen
aan de nieuwe
aanvraagronde voor de lerarenbeurs. Docenten uit het primair onderwijs tot en met het
hbo kunnen eenmaal in hun
carrière een bijscholing volgen.
De beurs financiert de studiekosten en in de meeste gevallen ook de vervanging op
school. Vergeleken met vorig
jaar is de regeling op enkele
punten veranderd. Korte opleidingen, waarvoor wel een
beurs maar geen vervanging
beschikbaar wordt gesteld,
mogen maximaal één jaar
duren. Hierdoor vallen meerjarige opleidingen die niet voorkomen in het CROHO, het register van erkende bachelor en
masterstudies, niet meer
onder de beurs. Ook is er een
versoepeling van de studievoortgangseisen van bachelor
en masteropleidingen. Een studie kan nu maximaal zes in
plaats van vijf jaar duren. De
vakblad groen onderwijs 2

leerkracht bepaalt zelf welke
opleiding hij of zij kiest. De site
lerarenbeurs.info is hierbij een
goed hulpmiddel. De uitvoering
van de regeling is in handen
van de IB-Groep. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u daar terecht.

Land, bodem,
water
LBW (Land,
Bodem, Water)
is een database
met gebiedsgerichte informatie over Nederland. Het betreft
actualiteiten en publicaties
over de groene ruimte, met
aandacht voor duurzaam landgebruik. De leefomgeving staat
centraal via onderwerpen als:
bodem, landschap, klimaat,
natuur, ecologie, bos, recreatie
en water. De samenstellers nodigen bezoekers uit te reageren. http://library.wur.nl/lsw/.

Faalangst in de les
Volgens uitgeverij Quirijn zitten er in iedere
klas gemiddeld
drie leerlingen
met faalangst. Ondanks voldoende capaciteiten presteren
ze onder hun niveau. De avond
voor het proefwerk of de
spreekbeurt is er nog niets aan
de hand. Ze hebben met hun
ouders geoefend en leveren op
dat moment goede prestaties.
De volgende dag lukt het echter
niet meer. Faalangst is de oorzaak. Als docent heeft u medelijden en wilt u hen maar wat
graag helpen, maar hoe pakt u
dat aan? Het door Ard Nieuwenbroek geschreven boek,
‘Faalangst in de les’ leert de
lezer faalangst te herkennen
en biedt daarnaast inzicht in
de achtergronden en mogelijkheden voor oplossingen. Faalangst in de les, Ard Q. Nieuwenbroek Uitgeverij: Quirijn, Esch
Prijs: € 15,-.
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Adverteren?
Het tijdschrift vakblad groen
onderwijs is het enige blad dat zich
speciaal richt op het groene onderwijs en agrarische belangen
organisaties. Het verschijnt 15 maal
per jaar. Met vakblad groen onderwijs kunt u dus gericht deze doelgroep benaderen.
Voor inlichtingen over advertentie
mogelijkheden, vraag naar:
Pieter Boetzkes,
Tormentilbeek 8,
5709 pk Helmond
Telefoon (0492) 55 69 03
Fax (0492) 55 69 04
E-mail pieter.boetzkes@silo.nl.
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