Berichten uit het groen

Groene Sector Vakbeurs Hardenberg

Excellente scholen – excellente leerbedrijven

Van 10 tot en met 12 januari 2017 komt de groenbranche weer bijeen op de jaarlijkse Groene
Sector Vakbeurs in Hardenberg. Een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en informatie op
te doen over producten en diensten die voor u als groenprofessional interessant zijn. Branche
vereniging VHG is zoals gebruikelijk ook weer aanwezig om de leden te ontmoeten en nieuwe
leden te begroeten.
Voorafgaand aan de opening op dinsdag
10 januari organiseert VHG de traditionele
Nieuwjaarslunch. Zowel VHG-leden als
belangstellenden die overwegen om lid
te worden, zijn van harte welkom. VHG
zal dit jaar bovendien weer een leden
werfactie organiseren.

VHG-stand
De individuele belangenbehartiging door
de VHG Ondernemershelpdesk en de
andere activiteiten voor leden staan
centraalin de beurspresentatie van VHG.
Het accent ligt op het ontmoeten van
leden en in contact komen met poten
tiële nieuwe leden. De VHG-stand zal
weer op een prominente plek te vinden
zijn (standnummer 531).

“Het vak is heel divers geworden”
“Het nieuwe VHG-programma
‘Excellente scholen – excellente
leerbedrijven’ is een uitstekend
initiatief. Op school wilden we
al langer méér aan docenten
stages doen. Als de branche
organisatie aangeeft dat ook
belangrijk te vinden, nemen
we daar graag aan deel.”
Heidi Hekman-Kamerling,
docent groen mbo niveau 4
aan het Wellantcollege in
Houten, kijkt terug op een
aantal interessante dagen bij
de Koninklijke Ginkel Groep in
Veenendaal. “Ik voelde me er
echt welkom.”
Tekst: Ed Zeelt

Uit de regio

De regionale Groendagen komen er weer aan!
Kennis opdoen, kennis uitwisselen en kennis maken, dat
kan begin volgend jaar weer tijdens de Groendagen die in
verschillende regio’s plaatsvinden. Er zijn interessante
programma’s in de maak voor zowel ondernemers,
gemeentelijke vertegenwoordigers als docenten in het
groene onderwijs. Noteer de datum alvast in uw agenda.
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Op 8 februari staat de Groendag in
Hoorn gepland. Deze vindt plaats bij het
Clusius College. Het thema dit jaar is
‘Groen voor elkaar’.

HAS Hogeschool Den Bosch. Het
thema is dit jaar ‘Groeiend in groen’.
Aan de hand van dit thema zijn diverse
workshops in voorbereiding.

Een dag later, op 9 februari, vindt de
Zuidnederlandse Groendag plaats bij

Op 15 februari is er een Groendag op
het Wellant College in Houten. Ook zal

er nog een groendag zijn bij het Nordwin College in Leeuwarden.
Kijk voor meer informatie en aanmelden
op www.regionalegroendagen.nl.
De regionale groendagen zijn bedoeld
voor (toekomstige) vakmensen uit de
groene sector, groene aannemers, leidinggevenden van groene organisaties,
ontwerpers en werkvoorbereiders. De
organisatie is in handen van Branchevereniging VHG, Vereniging Stadswerk
en diverse groene onderwijsinstellingen.

Heidi Hekman-Kamerling heeft tevoren
leerdoelen opgesteld. “Ik wilde vooral
weten hoe het bedrijf bezig is met zaken
rond biodiversiteit, innovatie en duurzaamheid. Maar ook hoe de begeleiding
van studenten wordt ervaren. Project
leider Albert Bouman van de Koninklijke
Ginkel Groep heeft daar de passende
projecten bij gezocht. Wat me vooral
opviel, was de grote betrokkenheid van
de mensen in het bedrijf. Iedereen is
supertrots op z’n werk en weet daar
veel over te vertellen.”

Vakkennis is de basis
“Ik maakte kennis met dak- en gevelgroen, zwemvijvers, heemtuinen en de
organisatie van projecten. Aan de basis
staat vakkennis. De echte vakman
onderscheidt zich door plantenkennis
en handelen vanuit natuurlijke principes.

Docent Heidi Hekman-Kamerling op stage bij
de Koninklijke Ginkel Groep.

Die denkt buiten de normale kaders. Ik
weet nu ook beter hoe divers het vak is.
Bij de Koninklijke Ginkel Groep is een
mbo niveau 4-diploma een absolute
meerwaarde. Van daaruit kun je in je
werk succesvol doorgroeien naar hboniveau. Dat ga ik mijn studenten voorhouden.”

Scholen en bedrijven
samen voor
aantrekkelijker
groenonderwijs
Het programma ‘Excellente
scholen – excellente leerbedrijven’
is opgezet door Branche
vereniging VHG om de kwaliteit
van het mbo-onderwijs in onze
sector te verbeteren. Onder
delen van dit plan zijn:
•	verhoging kwaliteit les
programma, onder meer
door gastlessen
•	verhoging kwaliteit docenten,
onder meer door bedrijfs
stages
•	verhoging kwaliteit BPV
(stage) door duidelijke stageopdrachten en goede
begeleiding

Groen gaan denken
“Op school wordt vaak nog te traditioneel gedacht. Ik gebruik de Koninklijke
Ginkel Groep nu als voorbeeld hoe de
groensector kiest voor een groene en
meer duurzame koers. Studenten vertel
ik dat de groene sector echt groen moet
gaan denken. Mijn ervaringen bespreek
ik ook met collega-docenten en de
leiding. Hopelijk kunnen we meer onderdelen opnemen in ons onderwijs
programma. Dak- en gevelgroen wordt
al een keuzedeel. Ik wil ook onze excellente leerbedrijven beter koppelen aan
studenten van wie we denken dat ze
daar goed tot hun recht komen. Daar
heeft iedereen baat bij.”

Samen betere vakmensen afleveren
“We hebben de stage van in totaal 48
uur verdeeld over afzonderlijke dagen”,
vertelt Albert Bouman. “Zo kun je de
echt interessante projecten beter inplannen en heeft Heidi een aardig kijkje kunnen krijgen in ons bedrijf. Wij vinden dit
een hele goede manier om vaardigheden
uit de praktijk naar de opleiding te
brengen. Het maakt de overstap in de
praktijk gemakkelijker en zo leveren we
met z’n allen betere vakmensen af.”

Impressie van een groenproject van
Koninklijke Ginkel Groep: theater in Emmen.
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