VHG Excellent Plan voor het onderwijs

“Laten zien hoe mooi het
groene beroep is”
de stage: wat weet de student al, wat
gaat ‘ie leren en hoe evalueer je dat?”

Groengevoel

Leerlingen krijgen de opdracht een techniek te tekenen voor een biologisch gezuiverde zwemvijver.

4L[OL[=/.,_JLSSLU[7SHU^PS)YHUJOL]LYLUPNPUN=/.
ZHTLUTL[OL[VUKLY^PQZKLVWSLPKPUNLUR^HSP[H[PLMIL[LY
LUHHU[YLRRLSPQRLYTHRLU+HHYPUZWLSLUNLZLSLJ[LLYKL
NYVLUILKYPQ]LULLUILSHUNYPQRLYVSAPQIYLUNLUO\URLUUPZ
PUKLTIVZJOVSLULUaVYNLU]VVYHHU[YLRRLSPQRLZ[HNLZ

Peter Hofstede, docent bij AOC Oost,
geeft aan dat de contacten met de
bedrijven echt wat toevoegen. “Studenten
én docenten krijgen zo de laatste
informatie uit het bedrijfsleven mee.
De groentechniek ontwikkelt zich snel
en komt op deze manier mooi de school
binnen. De verhalen uit de praktijk geven
de studenten het gevoel dat ze er echt al
bij horen, zeker als er goede stages op
volgen. En ze praten er onderling en
met hun ouders over.”
Resultaat van de gastles van Snippert is
dat enkele studenten er hard over denken
om hun stage bij Farwick door te gaan
brengen. Ze kunnen dan een miniatuur
zwemvijver maken en gaan met een
opdracht aan de slag. Eén student ziet
al een mooie toekomst voor zich mocht
chloor in zwembaden worden verboden
en je het met de
natuur op moet
lossen!

Tekst en foto: Ed Zeelt

Bij AOC Oost in Almelo geeft Eric Snippert,
uitvoerder bij Farwick Groenspecialisten,
een gastles over zwemvijvers. Hij vertelt
over ontwerp, aanleg, filters, waterplanten
en onderhoud. 25 mbo- leerlingen hangen
aan zijn lippen. “We steken veel tijd en
energie in opleidingen”, zegt Snippert.
“Als bedrijven en onderwijs dicht bij elkaar
staan is dat goed voor allebei. Regelmatig
hebben we stagiairs op alle niveaus. Die
doen leuke dingen bij ons. We willen zo
de groenberoepen op een hoger niveau
brengen. Je proeft hier enthousiasme de
studenten. Ze zijn gemotiveerd en durven
vragen te stellen. Zo’n 60% van ons
personeelsbestand heeft een opleiding
genoten bij het AOC en goede mensen
kunnen we altijd gebruiken.”
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Goede onderlinge relaties
Het plan van VHG voor het mbo-onderwijs kent drie pijlers. Van iedere school
die meedoet gaan aan het begin van het
schooljaar drie docenten een week op
stage. Dat verstevigt de onderlinge
relatie en frist de kennis van de docenten
op. Dan volgen de gastlessen. Edwin
Vos is projectleider bij AOC Oost. Hij
zorgt ervoor dat de gastlessen en stages
onderdeel uitmaken van het opleidingsplan. “De onderwerpen die dit jaar bij
ons aan bod komen zijn zwemvijvers,
klantenwerk, bestekken, daktuinen en
sociale media. Mede op basis van die
ervaringen kiezen de studenten voor een
stage bij één van de bedrijven. School
en bedrijf maken harde afspraken over

Vijf bedrijven zijn
betrokken bij
AOC Oost
• Donkergroen, Hengelo
• Farwick Groenspecialisten,
Enschede
• Van Ginkel Oost-Nederland,
Bathmen
• Hoveniersbedrijf Rob
Kemperink, Ootmarsum
• De Tuinen van Geerdink,
Neede

