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Aanpak en aanbod van Aeres Praktijkcentrum Dronten

‘Hier is de
state of the art
te vinden’
De laatste aanwinst van het Aeres Praktijkcentrum Dronten is een
weidestal, een stal waarin een maximale weidegang wordt nagestreefd. Dit past helemaal bij de actuele ontwikkelingen in de
sector. Directeur Anne Dijk vertelt met veel enthousiasme over
aanpak en aanbod van het praktijkcentrum.

Directeur Anne Dijk: ‘We hebben een verantwoordelijkheid naar de sector’
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De koeien gaan vanmiddag de wei in, zegt Anne
Dijk, directeur van het Aeres Praktijkcentrum
Dronten. Hij leidt me over het erf van het
landbouwbedrijf en langs het machinepark naar
de nieuwe weidestal. Er staan wel veertig koeien
in die stal, maar vandaag, vrijdag na Hemelvaart, zijn er weinig leerlingen of studenten.
Dijk verzekert me echter dat alle aoc’s en ook
het groene hoger onderwijs nog steeds of weer
opnieuw gebruik maken van de diensten die ze
aanbieden. “Een aoc heeft geprobeerd om
praktijkleren te organiseren op stagebedrijven in
de regio, maar ze zijn daar van teruggekomen.”
Dat heeft met de mogelijkheden van het
praktijkleren op het praktijkcentrum te maken,
denkt hij.
Dijk heeft een dubbele pet op. Als directeur van
het praktijkcentrum is hij aanbieder en als
directeur van een onderwijsinstelling (eigenlijk
twee: Groenhorst Emmeloord en Groenhorst
Dronten, de Warmonderhof) is hij klant. “Die
verbinding is nadrukkelijk gemaakt omdat je zo
de spanning ervaart tussen klant en aanbieder.”
Voor het praktijkcentrum is de opdracht: zorg dat
je state-of-the-art-onderwijs aanbiedt voor open
teelt, melkveehouderij, loonwerk en groenvoorziening. Zo vertelt Dijk. Actueel onderwijs
waarbij je leerlingen en studenten van mbo en
hoger onderwijs leert werken met alle voorkomende machines en installaties. “De trainingen
geven een flinke verdieping van de groene
opleiding”, denkt hij. “De sterke verbinding met
het bedrijfsleven en de kenniscentra zorgen er
voor dat dat de inhoud van de trainingen van
hoog niveau zijn.”
Het Aeres Praktijkcentrum, in februari 2014
ontstaan uit PTC Dronten en de schoolboerderij
van hogeschool CAH Vilentum, bestaat uit een
landbouwbedrijf en een trainingscentrum. Het
landbouwbedrijf heeft de productieafdelingen
akkerbouw en melkvee en het trainingscentrum
verzorgt de training en scholing. Het landbouwbedrijf wordt gerund door Ton Kempenaar en de
dagelijkse leiding van het trainingscentrum is in
handen van Robert Metselaar. Zij vormen samen
met Anne Dijk de directie van het Aeres Praktijkcentrum Dronten. “We voelen af en toe de
spanning aan tafel”, zegt hij. “Als het trainingscentrum de kavel op wil, maar de omstandigheden niet ideaal zijn, heeft het landbouwbedrijf
vanwege de risico’s andere belangen.”

‘Mbo’ers kunnen nooit zoveel op stagebedrijven leren als hier’

Laatste vernieuwingen
“Dat landbouwbedrijf is er van-voor-door
studenten”, vervolgt hij. “Het biedt een authentieke leeromgeving, maar het betekent ook dat er
risico’s worden genomen in de bedrijfsvoering.
De studenten moeten fouten mogen maken. Dat
gebeurt ook bij zaaien, oogsten, melken of andere
werkzaamheden en trainingen.”
De competenties die CAH Vilentum voor
praktijkleren had gedefinieerd, zijn overgenomen
door het praktijkcentrum: vakvaardigheid,
experimenteren, onderzoeken en ondernemerschap. “We zijn altijd bezig met bijstellen van het
aanbod en innoveren van de trainingen. Dat kan
ook niet anders, want de sector ontwikkelt zich
ook. We werken samen met leveranciers van
apparatuur en we zorgen dat we de laatste
vernieuwingen meenemen in het onderwijs.”
“Kijk naar precisielandbouw. Leveranciers,
onze preferred partners, monteren hun apparatuur op de machines, ze trainen onze instructeurs en die leren de studenten werken met deze
apparatuur. Tegelijk is hier het kenniscentrum
precisielandbouw, met deelname van de lectoren
van de hogeschool Vilentum, en er wordt
onderzoek gedaan. We organiseren, naast
trainingen ook ruim twintig themadagen per
jaar, waar werkenden uit de sector, docenten en
ook studenten de nieuwste ontwikkelingen
worden getoond. Dit alles heeft uiteindelijk
voordelen voor bedrijven en studenten, en
vanzelfsprekend ook voor de school.”

‘We zijn
altijd bezig
met bijstellen
van het
aanbod en
innoveren
van de
trainingen’
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‘Mbo’ers
kunnen nooit
zo veel
vaardigheden
op stagebedrijven leren
als hier’

“Verder rijden de meeste tractormerken op het
praktijkcentrum. We sluiten met de leveranciers
kort lopende huurcontracten af. Op deze wijze
beschikken wij altijd over het nieuwste materiaal.
Door deze contacten met het bedrijfsleven
houden wij niet alleen ons materiaal up-to-date,
maar ook de kennis van onze eigen trainers.”
Het praktijkcentrum wil zoveel mogelijk bedrijfstypen laten zien. Niet alleen gangbaar, gericht op
een zo hoog mogelijke productie, maar ook
biologisch. Met een duurzaam gebruik van de
grond en een SKAL-certificering. Om die reden
is er naast de ligboxenstal nu ook een weidestal
gekomen, geopend op 21 mei. “De koeien gaan
zoveel mogelijk naar buiten, waarbij duurzaamheid en goed bodemgebruik als uitgangspunt
worden genomen. Er wordt niet extra bijgevoerd
en de melkproductie is dan minder hoog. Maar
de prijs van de melk ligt iets hoger.”

Ontzorgen
Naar het Aeres Praktijkcentrum komen niet
alleen leerlingen van de Groenhorstscholen, in
Dronten en Emmeloord, en studenten van CAH
Vilentum. Voor bijna alle groene scholen in het
land, vmbo, mbo, hbo en universitair, worden er
trainingen verzorgd. Ze komen met bussen en
blijven vaak een week. De verhouding is volgens
Dijk ongeveer 35 procent van de omzet van Aeres
en 65 procent van elders.
“Het is wel veranderd,” zegt Dijk. “Voorheen
kregen alle aoc’s en hogescholen geoormerkte
praktijkgelden. Dat stopt na dit jaar. De eerder

geoormerkte praktijkleergelden zijn dan niet meer
zichtbaar, maar we krijgen als onderwijsinstelling
wel een hogere bekostiging per mbo- en hbo-deelnemer. De Aeres-scholen Groenhorst en Vilentum
hebben keuzes gemaakt: we willen uitstroom van
studenten, waarvan de sector zegt dat ze de goede
beroepsvaardigheden hebben geleerd. Voor elke
mbo’er wil Aeres elk jaar 500 tot 800 euro,
afhankelijk van de opleiding, reserveren voor
praktijkleren op het praktijkcentrum.”
Dat aoc’s terugkomen voor praktijkleren – in
2014 steeg de omzet – heeft volgens Dijk te
maken met de mogelijkheden van het praktijkcentrum. “Mbo’ers kunnen nooit zoveel vaardigheden op stagebedrijven leren als hier, omdat ze
met meer verantwoordelijkheid en risico het
totale praktijkleren mogen doen. Bovendien
vraagt de organisatie van proeves van bekwaamheid veel van de scholen. Dat kunnen wij ook
doen. Verder kunnen praktijkdocenten niet alle
ontwikkelingen volgen, zoals smart farming en
inzet van drones. Wij ontzorgen ze. We bieden
ten slotte niet alleen standaardtrainingen aan,
maar in overleg met de vrager wordt veel
maatwerk opgesteld.”
“Ik vind dat wij als groene onderwijsinstellingen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben
naar de sector. Dat betekent ook dat we als
onderwijs moeten samenwerken ten dienste van
die sector. Als een boer in Drenthe klaagt over
het akkerbouwonderwijs, heb ik er ook last van.
We moeten samen laten zien dat we ertoe doen.
Dat gaat steeds beter.” Q

AERES PRAKTIJKCENTRUM DRONTEN IN CIJFERS
330 hectaren in exploitatie
5 werknemers landbouwbedrijf
15 werknemers op het trainingscentrum,
waarvan 10 instructeurs
35 tot 40% externe trainers / specialisten
capaciteit van 60 leerlingen/studenten
tegelijk (in overnachting)
45 trekkers
100+ werktuigen
220 stuks melkvee
3 melksystemen (melkrobot, visgraat,
swingover)
Een omzet van 3 miljoen euro per jaar
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