Efficiënter opleiden door
modulaire opbouvv
IP C Groen e Ru imte werkt ac t ie f aa n up g ra d ing g ree nkee p e rop le id ing

Modulair

ningen in het pakket, vaak bedoeld voor klei-

De care-business van IPC Groene Ruimte is

ne beroe psgroepen , zoals de gree nkeepers.

waarschijnl ijk het beste te omschrijven als het

Bijzonder aan de greenkeeping cursussen is

verzorgen van compacte, praktisch gerichte

dat ze opleiden naar een beroep via een

trainingen op het geb1ed van cu lt uu rtechniek,

schrif t elijk traject met een aantal onde rste u-

openbaar groen en bosbo uw. Dit speci alisme is

nende praktijkdage n.

ont staa n, omdat de reg uli ere agrarische op lei-
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di ngen ieder voo r zich niet het geld en de

Voor de toekomst verwacht Ernst Bos dat cur-

capac iteit hebben om dure machines te kope n

sussen voor greenkeepers st erker dan nu al

en hiermee praktijktrain ingen te ve rzorgen.

het geval is ond erverdeeld worden in een aan-

Ook zi tten er versc hi llende specialistische t rai-

tal min of meer losse modules.

Ernst Bos: "Ons ideaalbeeld is een opleiding

aannemersbed rijven en gemeenten een cursus

bestaande uit een aantal modules, die eventu-

op maat met betrekking tot spo rtve ldonder-

eel ook los te volgen zijn. Je kun t je bijvoor-

houd. Ook op het gebied van Natuurlijk

beeld indenken, dat een grote aannemer zijn

groenbeheer werden veel train ingen verzorgd

mensen specifiek wil trainen op alleen het

b1j gemeenten en waterschappen .

maaien van greens. Dan 1s het n1et nodig om

Volgens Bos zou het heel goed mogelijk zijn

die mensen een complet e greenkeeperscursus

om een vergelijkbare cursus te ontwikkelen

te laten volgen . Het tegenovergestelde is ook

rondom het thema "Committed To Green".

mogel ijk. Bijvoorbee ld in het geval dat iemand
met een relevante vooropleiding een module

Tele- leren

als " bodem en waterhuishouding" achterwe-

Niet alleen in de opzet van de cursus verwacht

ge mag laten .

Bos veranderingen, ook de manier waarop de

Ernst Bos " Begrijp me goed, we gaan niet

kennis wordt overgedragen zal de komende

morre len aan het eindniveau van de opleidin-

jaren geleldelijk veranderen, met name door

gen. Wij wil len het alleen aantrekkelijker en

het gebru1k van internet.

flexibeler maken"

Ernst Bos " We hebben recent een aantal
pilots gedraaid op het gebied van tele-leren

Bedrijfstraining

via internet. Voor de lopende hoofdgreen keep-

De ontwikkeling naar een modulaire green-

ercursus is dit gebeurd voor de module milieu.

keeperopleiding loopt in zekere zin parallel

Vanaf dit jaar zullen steeds meer t rainingen

aan de on twikkelingen bij de bedrijfst rallli n-

worden ondersteund via het teleleerplatform

gen. Ook daar z1e je st eeds meer toegesneden

Blackboard. Ook worden elek tronische to etsen

trainingen op een bepaald deelgebied. Zo ver-

ontwikkeld. Cursis ten kunnen hiermee via

zorgde IPC Gro ene Ruimte voor verschillende

Internet een toetsen maken en krijgen binnen
een minuut het resu ltaat. A l of niet voorzien
van commentaar op de foute antwoorden.
IPC Groene Ruimte verwacht dat het Internet
een waardevolle aanvulling za l vormen op de
schriftelijke cursussen in de hu idige vorm.
Naast het gebru ik van internet als leermiddel
zal intern et in de toekoms t ook een belangrijk
instru ment om informatie te verzamelen voor
de bedrij fsvoering van een golfbaan . Een overtui gend voorbeeld hiervan is de gewasbeschermingg ids. Deze is alleen nog op internet in te
zien.
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