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Warmonderhof, de school voor biologischdynamisch landbouwonderwijs, is als beste
groene mbo uit de JOB-monitor gekomen en
dat zingt rond als het team van de school met
elkaar soep eet. Ze zijn er trots op, ze weten
dat dit uit hun innerlijke kracht komt en ze
hopen dat die innerlijke kracht hun meer studenten brengt. Dit jaar lijkt het weer goed te
gaan met het aantal aanmeldingen, maar
afgelopen jaar was er een dip. “Dan vraag je je
toch af wat je niet goed doet”, zegt opleidingscoördinator Gert Nieboer. Maar die vraag lijkt
ongegrond als je naar de uitslag van de JOBmonitor kijkt. Studenten zijn juist heel tevreden. Hoe komt dat?

zijn hele ‘mens-zijn’ te ontwikkelen. Daarom
krijgen de studenten ook kunstlessen, om hun
creativiteit te ontwikkelen. Daarom zitten bij
studentbesprekingen niet alleen de theoriedocenten, maar ook de ondernemers die hun
bedrijf op het terrein hebben. Er zijn een veehouderij, een tuinbouw- en een akkerbouwbedrijf waar de studenten ’s middags stage
lopen. Dat geeft het mooie evenwicht tussen
theorie en praktijk. Ook Do Veltman is bij de
studentbesprekingen aanwezig. Als woon
coördinatrice regelt zij onder andere de kamerindeling, maar ze is veel meer dan dat. Ze loopt
vaak even bij studenten langs om te informeren hoe het met ze gaat.

Beeldhouwen
“Omdat ze voor hun beroep en voor hun leven
heel nuttige vakken krijgen”, zegt Gert
Nieboer. “Omdat er veel aandacht is voor de
studenten”, zegt docent veehouderij Margot
Sprenger. “Door de passie die we uitstralen”,
zegt wooncoördinatrice Do Veltman. “Doordat
theorie en praktijk in gezond evenwicht met
elkaar staan”, vult Nieboer nog aan. Passie en
betrokkenheid zijn woorden die vaak vallen
deze middag. Dat mag je van elk team verwachten maar het lijkt erop dat er op Warmonderhof wat dat betreft net even wat meer
wordt verwacht. De passie zie je bij elke medewerker op een eigen manier terug, vinden
Nieboer en Sprenger. Bijvoorbeeld bij docent
economie Douwe van der Werf, “die zo maf is
van economie, dat hij studenten de waarde
van economie laat zien door ze mee te slepen
naar allerlei bedrijven.” Of in de docent kunstvakken die de studenten in de winter beelden
laat maken van ijs en sneeuw.

Nieren proeven
Werkend op Warmonderhof wordt er net even
wat meer betrokkenheid van je verwacht. Het
is de bedoeling dat de medewerkers aanwezig
zijn op de vieringen, spelen en jaarfeesten en
bij de open dagen die uitgegroeid zijn tot regionale publiekstrekkers. Die betrokkenheid
wordt verwacht van de studenten die in hun
vrije tijd deze vieringen organiseren. Vervolgens verwachten de studenten die betrokkenheid ook van het personeel. Een traditioneel
ordeprobleem kennen Nieboer en Sprenger
niet. “Maar als je de les niet voor elkaar hebt,
dan krijg je het wel voor je kiezen.” Nieboer:
“Studenten willen je nog wel eens de nieren
proeven. Ze willen weten: waar sta je zelf
eigenlijk en wie ben je?”

Mens-zijn
Warmonderhof is geen gewone school. Voltijds
studenten gaan op het terrein naar school, ze
werken en wonen er ook. Deeltijd studenten
zijn twee dagen per twee weken op school en
ook zij overnachten er dan. Zo ontstaat betrokkenheid haast vanzelf. Maar het is niet zo dat
de school daar dan verder niets aan hoeft te
doen. Het gaat de school erom de student in
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Privé
Warmonderhof is een kleine school, met alle
kwetsbare kanten die daaraan zitten. Het
maakt wel dat iedereen overal bij betrokken is.
Bij de vieringen, bij de leerlingen, bij het
schoolbeleid. “We kunnen hier niet zeggen: het
is niet mijn pakkie an.” Ook teamleider Ruud
Hendriks geeft nog les. Maar die betrokkenheid
houdt ergens op. Het is niet zo dat medewerkers privé veel met elkaar omgaan. Ze wonen
nogal verspreid en in elk geval Nieboer is blij
als hij het ook een keer achter zich kan laten.
“Want het is behoorlijk intensief allemaal.”
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Achterste rij staand van links naar rechts: Frens Schuring, docent veehouderij, Jan Saal,
bestuur Stichting Warmonderhof, Douwe van der Werf, docent economie, Meindert Bruinsma, lid
van het managementteam en docent bodemkunde, Anne Dijk, directeur, Léon Veltman, bestuur
Stichting Warmonderhof, Huib Poleiij, docent techniek.
Voorste rij staand van links naar rechts: Gied Donkers, docent praktijkleren, stagecoördinator,
Thieu Verdonschot, ondernemer akkerbouw, Gert Nieboer, opleidingscoördinator, Johan Verheye,
ondernemer veehouderij, Do Veltman, coördinator wonen, Willeke de Lange, administratie,
Margot Sprenger, docent veehouderij. Gebukt: Nelleke Gordijn, hofdame. Zittend: Anna Cool,
hofdame, Ruud Hendriks, teamleider, docent bodemvruchtbaarheid.
Niet op de foto: Wiebe Cool, Bart Willems, Joke Bloksma, Wil Sturkenboom, Reg Waleson,
Coos Lohmans, Marieke Otter.

Heeft u een suggestie voor
een team? Meld het aan via
info@groenonderwijs.nl.

‘Waar sta je zelf?’
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