achtergrond

tekst en fotogr afie leonie barnier

PR-object en oefenplek maar geen authentieke leeromgeving

Schooltuin op de schop?
“Schaf die schooltuin maar af.” Het zijn niet de minsten in groen
onderwijsland die dit roepen. Volgens hen is het veel beter als leerlingen
direct het vak leren buiten het schoolterrein. Daar zijn ze echt met
competenties bezig. Hoeveel gelijk hebben zij?

Op de schooltuin kunnen leerlingen de hele plant
en de standplaats bestuderen, en niet alleen een
plaatje of een tak
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Vierdejaars leerling Mike Wondergem
van het Edudelta College wist zeker dat
hij voor de school in Goes ging kiezen
toen hij de schooltuin zag. En Huib
Baayen, adjunct-directeur bos- en natuurbeheer en land- en watermanagement bij Van Hall Larenstein in Velp
denkt ook dat de tuin veel PR-waarde
heeft. “Studenten en ouders komen hier
om de school te ontdekken. Als ze dan
de tuin zien, zeggen ze: ‘dit is ’t goede
adres’.” Een schooltuin geeft een groene
school een groen gezicht.
Groen maar duur. De tuin in Velp is 18
ha groot, er werken continu drie hoveniers. Bij AOC Oost in Almelo besloot
het team om een groot deel van de sortimentstuin op te offeren aan nieuwbouw,
het gewenste onderhoudsniveau kon
niet meer bereikt worden.
Het zijn echter niet alleen de financiën
die aanleiding zijn om na te denken over
de rol van een schooltuin. Een schooltuin zou niet passen bij competentiegericht onderwijs (cgo). Is dat een onderwijskundig argument om de schooltuin
af te kunnen stoten, of is een schooltuin
werkelijk een belemmering binnen cgo?
Praktisch
Bij cgo gaat het erom dat leerlingen hun
kennis en vaardigheden in een authen-

tieke situatie kunnen toepassen, dus
ook buiten de schoolomgeving. Een
stukje schoffelen op de schooltuin is anders dan in een plantsoen of tuin met
een echte opdrachtgever die eisen stelt,
met omwonenden die vragen stellen,
met onkruid tussen heesters of tussen
vaste planten.
“Bij cgo gaat het om de vraag: kan ik het
in ‘het echie’?” Henk Lindeman, onderwijskundig adviseur bij APS, vindt de
schooltuin een prima omgeving om
vaardigheden aan te leren. Schoffelen en
bomen planten kun je heel goed eerst in
een veilige schoolomgeving leren, maar
daarna moet de stap naar buiten worden
gezet, vindt hij. Dat geldt ook voor het
leren herkennen en benoemen van planten. Het is heel praktisch als in de directe schoolomgeving de planten te vinden zijn, maar op de schooltuin planten
herkennen is niet hetzelfde als in het
echt. “Herkent de leerling de zonnebloem die in volle glorie op de schooltuin staat ook als die ergens staat te
kwijnen in de schaduw?”
Brug
De schooltuin als veilige oefenplek, net
zoals een horecaschool keukens heeft.
Voor veel scholen is dat een belangrijke
reden om de tuin in stand te houden. In

Velp leren de studenten op de schooltuin
basisvaardigheden als landmeten en
peilbuizen stellen. Ze zetten er permanente kwadraten uit om vegetatieopnamen te maken. Baayen: “De tegenwoordige havist die zich natuurliefhebber
noemt, kijkt graag naar natuurfilms.
Wij proberen een brug te slaan tussen
hun theoretische affiniteit en de echte
praktijk. Hier doen ze de ervaring op,
daarna gaan ze naar buiten.”
Edudelta kent stichtingen. De stichting
hoveniersbedrijf waar Mike voorzitter
van is, onderhoudt samen met de eerste
en tweedejaars de schooltuin. Voor de
oudere leerlingen een veilige manier om
te leren een bedrijf te runnen, voor de
jongere een plek waar ze met vallen en
opstaan leren straten en spitten. De
stichting gaat ook buiten de school, dus
in ‘het echie’, aan de slag. Vincent Wouters, klasgenoot van Mike, vindt dat hij
daar andere dingen leert. “Je hebt daar
een andere houding, je gedraagt je fatsoenlijker. En je moet meer overleggen
met de klant.” Maar soms ook heeft de
schooltuin meer te bieden. Bert Beekhof
laat zijn leerlingen in Boxtel tuinen ontwerpen en aanleggen op de schooltuin.
“Daar krijgen ze op de stage lang niet altijd gelegenheid voor.”
De schooltuin is meestal, behalve een
oefenplek, ook een sortimentstuin.
Leerlingen leren er de planten herkennen. Mike en Vincent moesten gedurende de eerste twee jaar van hun opleiding elke plantenkennisles tien planten
meenemen, inclusief de bijbehorende
informatie, zoals Nederlandse en wetenschappelijke naam, standplaatseisen
en habitus. Tussen de lessen door leerden ze de planten op de schooltuin. Vincent vindt het handig, die tuin zo dichtbij. “Bovendien, op het stagebedrijf gebruiken ze vaak dezelfde planten.”

Alleen in de echte praktijk maken leerlingen onverwachte situaties mee
waarop ze moeten leren inspelen
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Jeffrey Beuving van Beuving Hoveniers
in Almelo beaamt dat: “Hier krijgen ze
maar met een beperkt sortiment te
maken. Andersom verwacht de school
dat wij ze de vaardigheden als snoeien
bijbrengen.”
Beleving
Omdat de bedrijven aangaven dat de
leerlingen zo weinig van de planten
weten, heeft Mathijs Geltink, docent
groen en plantenkennis bij AOC Oost in
Almelo, samen met zijn collega’s het sortimentsportfolio ingevoerd. Hierin verzamelen leerlingen planten die ze in de
praktijk zijn tegengekomen, “waar ze
een band mee hebben”. Ze moeten daar
allerlei informatie bijzetten over herkomst, vorm, standplaats en andere bijzonderheden. Daarnaast bestuderen de
leerlingen de planten op de schooltuin
en Geltink zet takken in flessen op de
gang. Maar is die tuin nou nodig binnen
cgo? “Zonder zou het wel heel moeilijk
worden, zowel voor mij als voor de leerlingen.” Maar als leerlingen zich er meer
voor in moeten zetten, dan gaan ze er
wel heel bewust mee bezig, denkt Geltink. Dat kan een voordeel zijn van een
school zonder sortimentstuin. Maar zijn
collega Hans Kroekenstoel merkt op dat
de kennis van planten achteruit gaat in
plaats van vooruit, terwijl de leerlingen
toch veel meer stage doen dan vroeger.
Het is dus de vraag of leerlingen buiten
de school zoveel meer sortimentskennis
opdoen. Ook Geltink ziet de tuin als een
belangrijke tussenstap tussen school en
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de praktijk. “Als ik ze zelf takken mee
laat nemen dan zien ze niet de hele vorm
en de standplaats.” En, door ze de tuin
in te sturen breng je ze respect bij voor
het materiaal, voor de natuur, vindt
Beekhof. “Het gaat ook om de sfeer en
de groenbeleving. Als leerlingen naar
buiten kijken en ze zien geen groen, dan
zullen ze zich toch afvragen waar ze
mee bezig zijn.”
Breder
Maar het kan wel. De Groene Campus in
Helmond heeft geen schooltuin. De leerlingen van de opleiding Tuin, Park en
Landschap krijgen het vak nomenclatuur van een hovenier die ook een tuincentrum heeft; hij neemt zelf de planten
mee. Aanleg en onderhoud leren de leerlingen in de praktijk. Net als in Goes is
er een leerlingenonderneming. De leerlingen leggen tuinen aan voor andere
scholen en organisaties en soms voor
particulieren. De derde- en vierdejaars
bereiden de aanleg voor en geven leiding
aan de eerste- en tweedejaars in de uitvoering. “Dit benadert de beroepswerkelijkheid het meest”, vindt Geert van
den Heuvel, docent groen in Helmond.
“Op de schooltuin leren de leerlingen
vooral sleutelvaardigheden als opmeten,
uitzetten en bestraten. Maar in de werkelijkheid is het veel meer dan alleen
een stukje straten. Pas nog moesten ze
halverwege een aanleg een pad breder
maken, omdat de klant dit bij nader inzien liever wilde. Dit soort complicaties
maak je alleen in de echte praktijk mee.”

Sortimentstuinen
Niet alleen de sortimentstuinen van aoc-locaties en hogere agrarische scholen staan ter discussie, ook de universiteiten stoten hun arboreta af. De universiteit van Wageningen heeft
onlangs het Kleine Arboretum en het Belmonte
Arboretum aan de Generaal Foulkesweg van de
hand gedaan. Ook de Universiteit van Utrecht
wil het Von Gimborn Arboretum kwijt. Daarmee zullen niet zozeer de tuinen verdwijnen
maar wel het wetenschappelijke beheer over
drie belangrijke sortimentstuinen in Nederland.
Volgens een woordvoerder van het Wageningse College van Bestuur hebben de arboreta
geen functie meer binnen onderwijs- en
onderzoekstaken.

Ook met schooltuin zou Van den Heuvel
niet anders gaan werken.
Maar hoe zit het met de sfeer, de beleving, de uitstraling? Van den Heuvel:
“De aanmeldingen voor deze richting
stijgen landelijk gezien niet, maar wij
hadden afgelopen jaar 60 procent meer
aanmeldingen voor niveau vier dan het
jaar daarvoor. Dat zegt ons genoeg.” p
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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.
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