Greenport Venlo: Greenbrains zorgt voor praktijkgerichter
onderwijs
Door strategische samenwerking tussen scholen in de groene
onderwijskolom met ondernemers ontstaan boeiende
praktijkgerichte leersituaties voor deelnemers aan het groene
onderwijs. De founding partners, CITAVERDE College,
Hogeschool HAS Den Bosch en Hogescholen Fontys Venlo
werken samen met Wageningen UR binnen GreenBrains aan de
uitbreiding van het samenwerkingsverband ’Greenbrains’.
Greenbrains is een ‘kennisloket’ voor de meest uiteenlopende
vraagstukken van (internationale) ondernemingen in de regio
Greenport Venlo op het gebied van fresh, food en flowers en
bijbehorende aanverwante bedrijvigheid zoals agrologistiek,
techniek en biobased.
Conny van Hout projectmanager bij Greenbrains, is
erbij betrokken vanuit CITAVERDE
bedrijfsopleidingen. Ze ziet zich als
verbindingsofficier tussen de onderwijsinstelling en
het kennisloket. “Doordat ik die dubbelrol heb,
kunnen projecten ook ingebed worden in de
onderwijsprogrammering. Wij werken er hard aan om
het onderwijsritme en het ritme van het bedrijfsleven
op elkaar af te stemmen. Dat heeft ook grenzen
uiteraard, maar als je daar over in gesprek gaat vind
je elkaar eigenlijk altijd.”
Conny van Hout

Ton Hermans, directeur van CITAVERDE vult aan:
“Goed onderwijs kan alleen door echte deelname
van de kritieke succesfactor het bedrijfsleven”. Wij
merken dat ons mbo een verbindende factor is in de
samenwerking tussen de deelnemende
partnerscholen, omdat wij in de leerlingen geloven
en omdat wij al een paar keer uitgesproken hebben
dat alleen door samenwerken met het bedrijfsleven
goed onderwijs kan blijven bestaan. Niet zeggen,
maar ook doen. Zo geven wij bijvoorbeeld bedrijven
niet alleen rechtstreeks inspraak via
klankbordgroepen, maar dagen ze ook uit om het
onderwijs daadwerkelijk mee te verbeteren op
inhoud en of vorm.”

Ton Hermans

Van Hout: “Een voorbeeld van de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven is dat in het
praktijkcentrum in Hoogveld simulatiepanelen voor glastuinbouw zijn geïnstalleerd ten behoeve van de
klimaatbeheersing. Deze hebben live verbindingen met de kassen naast de Innovatoren op het
voormalig Floriadeterrein. Dit soort zaken maakt het onderwijs nog praktijkgerichter en we hebben dit
en andere zaken kunnen realiseren dankzij het Leven Lang Leren project.”

Van Hout: “Mbo-leerlingen maken in het begin van hun opleiding kennis met Greenbrains. Later in hun
stage zie je gebeuren dat zij bij hun stage bedrijf relevante ondernemersvragen boven tafel krijgen.
Omdat ze ons kennen, brengen ze deze dan in bij Greenbrains. Je ziet dat het bijdraagt aan hun
ondernemerschap. In ons onderwijs krijgen de leerlingen de tools aangereikt om ondernemerschap
handen en voeten te geven.”
Ton Hermans: “Zo zijn we nu aan het organiseren dat er
dit jaar een junior ondernemersprijs wordt uitgereikt. Er
bestaat hier inde regio al een ondernemersprijs, maar daar
komt een junior versie bij. Onze leerlingen gaan hun
gemaakte ondernemersplannen presenteren in de hal van
de Rabobank Horst Venray, in bijzijn van hun ouders, voor
hun coaches vanuit de industriële kring. Dan wordt het
voor de leerlingen hartstikke echt en je ziet dat ze heel
gemotiveerd zijn.”
Voor meer informatie: www.greenbrains.nl en Ton
Hermans: t.hermans@citaverde.nl

