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tekst marleen schepers
fotogr afie guido van tienen (ptc +)

Bloemisten en arrangeur-vormgevers in spe
oefenen hun creativiteit en kunde.

Verhuizing ‘om de hoek’ schept:

Ruimte
Nieuwe ruimtes, nieuwe kansen.
PTC+ heeft een andere plek in Ede
tot beschikking voor de
praktijktrainingen voor leerlingen
Dynamic Design.

24

vgo 11 23 juni 2009

Het oude retail-gebouw werd verkocht
en sinds februari verzorgt de afdeling
Retail & Communicatie van PTC+ de
praktijktrainingen in de gebouwen ernaast, aan de Zandlaan. In feite zijn het
nu drie verschillende ruimtes waar het
praktijkcentrum een ‘totaalconcept’
aanbiedt, alle in de gebouwen van
Groene techniek. De eerste ruimte
grenst bijvoorbeeld aan de Sapfabriek
(zie vgo 1 2008). Hier veel ‘etalages’,
praktische open kasten op wielen van

diverse afmetingen waar één leerling individueel of een groepje samen aan de
slag kan. Trainster Ansjeliek Koolbergen laat zien wat er allemaal mogelijk is
met die handige bouwsels en vertelt op
de open dag eind mei over decoreren, ophangmagneten, blikvangers, verlichting en arbo.
Handige combi’s
In het oude gebouw was er bij wijze van
spreken voor elk aspect van het bloemenvak een andere ruimte. Juist de mogelijkheid om verschillende onderdelen
en vaardigheden te integreren vinden de
PTC+-medewerkers een groot voordeel
dat de nieuwe ruimtes bieden. Met daardoor meer uitdaging voor de leerlingen,
en die integratie sluit natuurlijk aan bij

competentiegericht onderwijs.
Vanaf de etalageruimte de trap op, de
gang oversteken en je komt in het atelier, een ruimte met lange hoge tafels
met krukken en langs een wand veelkleurige rollen papier. In een apart voorraadhok is allerlei materiaal voorhanden, net zoals bij de andere trainingsruimten. Dit is de tweede ruimte voor de
trainingen van de bloemisten en arrangeur-vormgevers in spe, waar ze hun
creativiteit kunnen oefenen en aantonen
met inpakken en decoratietechnieken
bijvoorbeeld. Show design, het organiseren en verzorgen van een creatieve workshop, is een voorbeeld van een pvb die
hier zou kunnen plaatsvinden.
Trainster Yvonne Krikke zegt dat dit tevens de plek is waar de trainingen communicatie plaatsvinden.
Net echt
In een gebouw zo’n twintig meter verderop liggen twee bloemenwinkels

naast elkaar. Hoog en licht, met presentatietafels vol vazen en decoraties, uitgebreide plafondverlichting en een aparte
wand waartegen de emmers met verse
bloemen staan. Zo’n winkel is dé ruimte
waar een van de Bloem-pvb’s kan plaatsvinden, ook van enkele leerlingen tegelijk. Juist wanneer een aoc de proeve van
school of stageplek wil scheiden, kan dat
hier, volgens trainster Liesbeth van Straeten. En je hebt er meteen een onafhankelijke assessor bij. De ruimte is geschikt
als oefenplek voor acht leerlingen tegelijk. Van bloemschikken tot verkoophouding en hygiëne van productpresentatie
tot afrekenen, hier loopt alles door elkaar
heen, net als in een echt winkelbedrijf.
Het enige authentieke wat ontbreekt is de
echte klant. Enkele docenten die op de
open dag rondlopen zien hier ook wel
mogelijkheden voor vmbo-leerlingen:
een veilige omgeving waar zij toch kunnen ervaren wat er allemaal bij de verkoop van bloemen komt kijken.

Interactie
Een ander voordeel van de grootte van
de ruimtes dat op de open dag wordt genoemd is dat er letterlijk en figuurlijk
ruimte is voor de leerlingen om naast en
met elkaar te werken en te leren. Dat
maakt levendige trainingen mogelijk
met veel interactie, zowel tussen de leerlingen onderling als tussen leerling en
trainers.
PTC+ wil het accent bij Retail leggen op
trainingen in communicatieve vaardigheden en proeven van bekwaamheid.
Met zowel de proeves volgens de Groene
standaard als onderdelen van proeves en
proef-proeves. Met als pijlers van het
programma: presenteren, etaleren, design en het vervaardigen van decoratieve
elementen. Op deze pijlers is de inrichting van de nieuwe ruimtes gestoeld. p

advertentie? nnn
Het tijdschrift vakblad groen onderwijs
is het enige blad dat zich speciaal richt
op het groene onderwijs en agrarische
belangenorganisaties. Het verschijnt
20 maal per jaar. Met vakblad groen
onderwijs kunt u dus gericht deze doelgroep benaderen.

 oor inlichtingen over advertentie
V
mogelijkheden, vraag naar:
Pieter Boetzkes,
Tormentilbeek 8,
5709 pk Helmond
Tel: (0492) 55 69 03
Fax: (0492) 55 69 04
E-mail: boetzkes@knoware.nl
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