Hard werken, lage lonen en vieze handen. De meeste jongeren hebben geen hoge pet op
van de bollensector. Althans,
dat denken we. Maar is dat ook
echt zo? En wat weten jongeren eigenlijk van bloembollen?
Een van de vwo-klassen van
het Fioretticollege in Lisse ging
op onderzoek uit. Zelf blijken
de leerlingen helemaal niet zo
negatief: bollen pellen is gezellig en de bloeiende tulpenvelden zijn mooi.

Celine, Carolien, Anouk en Lars: ‘Er wordt op scholen weinig met bollen gedaan’
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W

ie heeft er wel eens in de bloembollen gewerkt? Bijna de helft van de
derdejaars vwo-leerlingen steekt
zijn vinger op. Geen slechte score. Eén van
hen werkt bij een dahliakweker, verder gaat het
vooral om bollen pellen. De ervaringen zijn verrassend: gezellig en afwisselend werk dat goed
verdient. Natuurlijk zitten er ook sceptische
jongens en meiden in de klas: ‘Daar breken je
nagels van’ of ‘Ik werd als een slaaf behandeld’.
Het onderwep komt aan de orde tijdens het
project ‘Scholen voor Duurzaamheid’. Klas 3V4
van het Fioretti voerde in het kader van dit project een iets andere opdracht uit dan de overige
klassen. Ze onderzochten de kennis en interesse van jongeren in de bollensector en bedachten ideeën om dit kennisniveau te versterken.
Lydia Reinders, Juliëtte Meeuwissen, Carolien
den Boer, Lars Mol, Anouk Heijman en Celine
Nieuwland vertellen er meer over.

BIZAR WEINIG
In totaal zijn de zes leerlingen en hun klasgenoten zo’n vijf weken bezig geweest met hun
project. “We hebben onderzocht hoe jongeren
beter geïnformeerd kunnen worden over de
bloembollensector. Uit ons onderzoek op basisen middelbare scholen bleek dat er nog weinig
aan gedaan werd. Er is bizar weinig voorlichtingsmateriaal beschikbaar en jongeren weten
heel weinig van bloembollen af. Dat is eigenlijk
wel slecht als je in de Bollenstreek woont.” De
leerlingen herkennen zichzelf in deze situatie.

‘Erg dat we er zo
weinig vanaf weten’
Behalve Anouk, wiens opa bloembollen teelt,
komen ze weinig met de sector in aanraking.
“We hebben op school nooit echt eerder informatie over bloembollen gehad. Nu moeten we
vanuit het niets en in korte tijd dit project uitvoeren.”

VRIJHEIDSBEELD
Ondanks dat het voor hen een nieuw en pittig onderwerp is, vinden de jongeren het wel
interessant. “Het is een stukje cultuur van
Nederland, dat hoort bij je algemene ontwikkeling. Kinderen in Amerika weten alles van
het vrijheidsbeeld, maar wij weinig van bollen. En dat terwijl iedereen in het buitenland
ons land associeert met bloembollen. Pas nu
de bollenvelden in bloei staan, besef je je hoe
uniek deze regio is. Op Keukenhof komen bussen vol met toeristen af. Het is leuk om te zien
hoeveel foto’s er gemaakt worden en hoe toeristen genieten van de bloemen. Of we dat zelf
ook doen? Als we naar school fietsen, komen
we langs de tulpenvelden. Dat is eigenlijk wel
genieten. Het ruikt lekker, het is mooi en er
komen steeds nieuwe kleuren.” Anouk is helemaal enthousiast: “Ik ben een echte tulpenfan,

ons huis staat er altijd vol mee.” Hoog tijd dus
om de bollenkennis onder jongeren op te krikken, een mooie opdracht voor de klas van Juliette, Lars, Carolien, Anouk, Celine en Lydia.
Hiervoor hebben ze een presentatie van een
docent van het Wellantcollege gekregen en
zijn ze op bezoek geweest bij exportbedrijf De
Ree in Lisserbroek. “We kregen een rondleiding
om te zien hoe alles gaat: het inpakken, het vervoer enzovoort. Leuk om zo’n bollenbedrijf van
binnen te zien. Die bollenzakjes gaan de hele
wereld over.” Ook brachten de leerlingen een
bezoek aan museum de Zwarte Tulp, maar
daar waren ze minder enthousiast over. “Er was
weinig aan. Het museum was gevuld met veel
schilderijen en kunst, niet erg aansprekend en
weinig interactief. Dat gaf wel aan dat er mogelijkheden zijn om jongeren beter te informeren.
Wat we zelf bedacht hebben is voor het basisonderwijs een koffer met lesmateriaal – kinderen zijn leergierig – en voor het middelbare
onderwijs een interactieve website. Jongeren
zitten graag achter de computer. En door een
wedstrijd of opdracht aan de site te koppelen
kun je ze lokken.”
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