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Waardevolle adviezen
van tevreden lezers
De redactie van dit vakblad krijgt een mooi
rapportcijfer. De lezers geven in het onlangs
gehouden lezersonderzoek een dikke zeven voor
de inhoud en vormgeving van Groen Onderwijs
en concrete suggesties voor verbetering.
tekst
pieter boetzkes

H

et lezersonderzoek
werd dit voorjaar uit
gevoerd door Leonie
Loggen. Ze deed dat
als afstudeerop
dracht voor haar hboopleiding
Bedrijfscommunicatie aan Hoge
school Utrecht. Het bestond uit een
vooronderzoek, een enquête en 35
interviews met docenten, leidingge
venden en ondersteuners uit het
groen onderwijs. De enquête zat als
bijlage in editie 5 van het vakblad
Groen Onderwijs. Lezers konden de
vragenlijst op papier invullen en
naar het gratis antwoordnummer
sturen of digitaal invullen op onze

website www.groenonderwijs.nl. De
respons was met 217 reacties onver
wacht hoog. Opvallend was overi
gens dat papier in onze onderwijs
sector kennelijk nog steeds de
boventoon voert. Slechts tien pro
cent van de deelnemers koos voor de
digitale optie en vulde de vragenlijst
op onze website in, de grote bulk
ontvingen we via onze brievenbus.
De 35 persoonlijke interviews die
voor het lezersonderzoek werden
afgenomen, dienden als inhoude
lijke aanvulling op de enquêteresul
taten. In combinatie met de respons
op de enquête zijn de gegevens uit
dit onderzoek voldoende generali
seerbaar. We kunnen daarmee stel
len dat we een goed beeld hebben
gekregen van de waardering en
wensen van onze lezer.

Belangrijk voor werk
Op grond van de beantwoording
van een aantal algemene enquête
vragen kunnen we concluderen dat
het vakblad Groen Onderwijs een
belangrijke en gewaardeerde func
tie vervult voor medewerkers in het
Nederlandse groen onderwijs. Bijna
tweederde van de respondenten
geeft aan dat ze het vakblad belang
rijk vinden voor hun werk en een
14
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kwart zegt het blad te lezen uit
interesse. Het blad wordt inten
sief gelezen: ruim 40 procent leest
Groen Onderwijs van a tot z en 45
procent leest selectief artikelen en
rubrieken die aansluiten bij het
eigen directe werkgebied of de
eigen interessesfeer. Op een schaal
van tien krijgt het vakblad het
gemiddelde rapportcijfer 7,2.
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Verschillende accenten
Het onderwijs vergrijst. Dat is
ook zichtbaar in de leeftijdsopbouw
van de respondenten in ons onder
zoek. Ruim 64 procent is tussen de
40 en 60 jaar, 17 procent is ouder dan
60 jaar en 19 procent is tussen de 20
en 40 jaar. Lezers in de leeftijdscate
gorie boven de 40 jaar zijn actievere
lezers dan hun collega’s onder de 40.
Ze spellen het blad vaak helemaal
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Houden ze op schoo
l rekening met
oogstdrukte?
Je kunt wel eens een
keer
nu te druk. Als je verde zeggen: ’t is
r altijd netjes
komt.

Plez ier
in
papr ika’s

Net je examens gehad
voor de proeve doen? . Wat moest je
Ik moest mestbakken
vullen, de
klimaatcomputer bestu
bespuiting uitvoeren ren, een gewasen
geven. Dat laatste betekinstructie
ende dat je
iemand van school
moes
ten. En ook een stukje t leren oogsplannen: hoeveel
mensen heb je nodig
en
in? Het is allemaal goed hoe deel je ze
verlopen.
Hoe belangrijk is geloo
f in je leven?
Best belangrijk. Het
is niet iets wat ik
doe omdat pa en ma
het
het ook zelf. De bijbel doen; ik wil
is
het leven, daar geloo de leidraad voor
f ik echt in. Geloof
speelt ook wel mee
in keuzes. We hebben thuis geen tv en
ik
niet naar tentfeesten ga bijvoorbeeld
. Op zondag gaan
we twee keer naar de
kerk
ste deel van mijn omge en het grootlijk. Ook dit bedrijf, maarving is christese de reden dat ik hier dat is niet per
werk.
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uit. Dat jongere lezers het vakblad
selectiever lezen, komt waarschijn
lijk omdat ze zichzelf onvoldoende
herkennen in het blad. Met name in
de persoonlijke interviews gaven
jonge docenten nogal eens aan dat
ze vinden dat hun leeftijdscategorie
vaker in het blad aan het woord
moet komen.
Jong of oud, een zeer grote meer
derheid van alle respondenten oor
deelt overigens in dezelfde mate
positief over het vakblad en zegt het
voornamelijk te lezen om op de
hoogte te blijven van wat er speelt
binnen het groen onderwijs.
Op de vraag wat ze vaker in het
blad terug zouden willen zien, leg
gen ze deels verschillende accenten.
Meer diepgang en onderwijspraktijk
scoren bij beide groepen hoog. Veel
lezers van boven de 40 jaar willen
daarnaast algemene actualiteit
aangevuld met opiniestukken en
meer aandacht voor de koppeling
onderwijsbedrijfsleven. Jongere
lezers noemen relatief vaak de wens
om meer informatie over politieke
besluitvorming. Deze groep is overi
gens in tegenstelling tot hun oudere
collega’s kritisch over de vormge
ving en het beeldgebruik. Een strak
kere en modernere vormgeving en
een betere aansluiting van de foto’s
op de inhoud, zou de kwaliteit van
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Wat is dit voor een
bedrijf?
het vmbo. Het zijn ook
Het is het bedrijf van
kleine groepmijn oom, een
heb bijvoorbeeld ook
jes. Dat betekent meer
redelijk groot bedrij
een heftruckf. Mijn neef zit nu
certificaat gehaald,
je leert er meer van. aandacht en
op de opleiding van
zou ik anders
Je leert ook wel
Prinsentuin in
nooit gedaan hebbe
van elkaar, van ieders
Breda. Op niveau 4.
n.
Dat is behoorlijk
ervaringen.
We zijn met vier of vijf
pittig, met ondernemin
en vaak zitgspla
nnen
Heb je nog getwijfeld
ten vaak met twee nivea
maken bijvoorbeeld
over
. Ik
plantenteelt?
elkaar, met acht of negenus bij
hier blijven en doorg wil voorlopig
roeien ; stap
We hadden bijvoorbeeld leerlingen. De vmbo-school in Gorin
voor stap naar meer
verantwoordechem, met
wel 1800 leerlingen,
begeleiding, gewasbesc personeelslijkheid.
had meer techherm
ing
en
niek en zorg. Ik dacht
ook burgerschap, maar
vroeg
we allemaal nogal de daar hadden trekt me wel. Ik heb dat er: zorg
Hoe lang werk je hier
balen van.
in het derde
al?
jaar
Economie en wiskunde
Vanaf mijn twaalfde.
van het vmbo ook gekoz
Eerst als bijis wel
en.
Maar ik vind het toch
belangrijk voor het
baantje en sinds drie
werk,
zielig voor die
jaar vast. In
mensen die zorg nodig
geschiedenis en politie maar aan
die drie jaar ging ik
een
kan er niet echt goed hebben; ik
weinig. Ik had liever k heb je dan
week naar school. Als dag in de
tegen. In het
Engels of meer
bbl’er. Dat is
vierde jaar koos ik voor
rekenen gehad. Maar
me heel goed bevallen;
ik heb de afgeEen hele andere kant, landbouw.
lopen
met veel plezier naar ik ben altijd
maar achteraf
school gegaan. excur drie jaar veel geleerd. Ook van
wel de goede kant.
sies: ik vond het leuk
en leerzaam om te zien hoe
Hoe was het op schoo
het
Er zijn vast niet veel
bedrijven gaat. In bloem op andere
Heel gezellig, minde l?
meisjes in je
r hectiek dan op
klas?
teelt, of een biologisch of boombedrijf. En ik
Het eerste jaar in Andel
waren er
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nog twee, maar die
zijn
Ik vind het helemaal afgevallen.
niet erg. Ik
moet zeggen dat ik
soms
de jongens op kan schiet beter met
en dan met
een groep meiden.

Je bent ordelijk en
teruggetrokken?
Ja, ik probeer orde te
houden: daar heb
je uiteindelijk alleen
maar profijt van.
Ik ben niet iemand die
in
hoogste woord voert. de klas het
Wat ik bij mezelf
zou willen veranderen
?
legen, niet echt open. Ik ben wel verIk zou iets meer
willen praten, meer
durven.
Wat is het belangrijks
afgelopen jaren gelee te wat je de
rd hebt?
Van mijn oom heb ik
geleerd hoe je
dingen doet en dat
je rustig blijft
ondanks de hectiek.
Ik heb er wel
bewondering voor hoe
met alles wat er op hij het bedrijf
je afkomt zo
staande weet te houde
n.

Hoe is het werk hier
georganiseerd?
Je werkt redelijk zelfst
andig. Op
maandag horen we
wat
Over tien jaar?
moet worden die week. er gedaan
met oogsten. Als je hier Nu is het druk Dan ben ik waarschijnl
ijk
ik hoop dat ik dan hier getrouwd en
werkt, weet je wel wat een poosje
nog
je moet doen.
schien ben ik iets verde werk. MisIn de sorteer regel ik
veel. Ik let op
r opgeklommen.
kwaliteit en ik geef het
door als er
Hebben jullie alleen
dingen bijna op zijn.
We
rode paprika’s?
Ja, twee verschillend
stuk of twaalf. Op zaterdzijn met een
e rassen. We doen
ag
kome
n
er
soms proefjes. Dan
tien scholieren. In de
kijken
zomer maak je
groeit en de beste kwali we wat goed
vaak lange dagen, van
’s ochtends 7
u een paar paprika’s? teit geeft. Wilt
tot ’s avonds 6. Maar
in de winter is
het rustiger.
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Gerarda Miciek (19
School
Prinsentuin Andel
Opleiding
Mbo plantenteelt (bbl)
niveau 3,

de

Hiervoor
Vmbo (gemengde-theor
etische lee
Gorinchem)
Werk
Paprikakwekerij in Haaft
en
Woonplaats
Haaften
Familie
Een jongere broer

Hobby’s
Soms achter de comp
uter (Hyves, cha
dvd’s) ; bloemschikk
en trekt me, ‘leuk
zelf iets te maken’;
uit met m’n vriend
zaterdag; leuke dinge
n doen
Geloof
Christelijk; hervormd

Favorieten
Boek: De Wijnrank (Krist
dvd: McCleod’s daugh en Heitzmann)
ters; gerecht: chin
macaroni

Karakter
Betrouwbaar, denke
r, eerlijk, gesloten, h
vaardig, ijverig, ordeli
jk, rustig, terugget
ken
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Groen Onderwijs ten goede komen,
zo luidt hun oordeel. Een belangrijk
signaal want voor de continuïteit
van het blad is aanwas van jonge
abonnees van levensbelang.

Onbekendheid website
In het onderzoek werd ook groen
onderwijs.nl betrokken. Deze web
site is het digitale ‘verlengstuk’ van
het vakblad. Ze biedt algemene
informatie en actueel nieuws over
en voor de verschillende doelgroe
pen in het rond het groen onderwijs
en veel achtergrondinformatie bij
artikelen in het blad.
Bijna 40 procent van de respon
denten bleek helemaal niet op de
hoogte te zijn van het bestaan van
deze website. De respondenten die
groenonderwijs.nl wèl kenden,
waren over het algemeen positief
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over de vorm en inhoud van de web
site. Wel werd regelmatig aangege
ven dat de koppeling tussen blad en
website beslist beter kan. Door de
vormgeving van beide media op
elkaar af te stemmen en bij artike
len in het blad duidelijker te verwij
zen naar aanvullende informatie op
de site.

1

Betrokkenheid
De redactie van het vakblad
Groen Onderwijs is blij met de hoge
respons, het positieve oordeel en
de vele adviezen. Ze helpen ons om
het blad beter te laten aansluiten
bij de doelgroep. Ze wijzen tegelij
kertijd op een hoge betrokkenheid
van de doelgroep en het bestaans
recht van het vakblad Groen Onder
wijs.
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