25 JAAR LOONWERKONDERWIJS
De leerling aan het woord

ondernemen met

cumela

Leren stopt nooit
AOC’s, ROC’s, vakscholen en hbo’s bieden opleidingen aan in agrarisch loonwerk, cultuurtechnische werk en grondverzet. Eén van
de bekendste vakscholen is het SOMA College in Harderwijk, dat is gespecialiseerd in grondverzet. Het hbo leidt op tot een managementfunctie. Daarnaast is er op veel opleidingen nog de keuze uit BBL of BOL. Het is aan de leerlingen wat ze willen. Waar ligt
hun ambitie, in welk werk voelen zij zich thuis en wat vinden zij eigenlijk van hun opleiding?

Naam:
Leeftijd:
Opleiding:
School:
Leerbedrijf:
Leerjaar:

Marije van Beurden
20
Agrotechniek en Management
Aeres Hogeschool, Dronten
Diverse stagebedrijven
3

“Vrouwen hebben een meerwaarde voor de sector”
“Ik wilde eerst de opleiding voor
verloskundige gaan volgen,
omdat ik dacht dat vrouwen
niet zouden passen in de loonwerkerswereld, maar toen ik werd
uitgeloot, besloot ik toch mijn hart
te volgen. Mijn vader heeft een
loonbedrijf en ik heb het werk van
jongs af aan altijd met plezier gedaan.
Nu
ik bezig ben met de opleiding zie ik in dat juist
vrouwen een meerwaarde voor de sector kunnen betekenen. We
hebben een andere kijk op dingen, ik denk dat we wat consequenter zijn dan mannen. Met mijn vader heb ik zo nu en dan discussies, maar vaak komen daar verrassende oplossingen uit.
Ik zit hier op kamers, dat maakt de opleiding extra leuk. Het is
een kleine school, waar iedereen elkaar kent. Dat vind ik fijn.
Deze opleiding bestaat voor tachtig procent uit bedrijfskunde
en twintig procent uit praktijk. Toch sluiten onze opdrachten op
school altijd goed aan bij de praktijk, waardoor je hetgeen je op
school leert vrijwel direct kunt toepassen in de praktijk. Dat is de
kracht van onze school. Ik denk wel dat ik een voorsprong heb
op sommige klasgenoten, vooral in het praktijkgericht denken,
omdat ik zelf van een loonbedrijf kom.
Wellicht dat ik hierna nog ga doorstuderen voor docent. Als loonwerker moet je altijd werken. Dat vind ik niet vervelend, maar later wil ik wel kinderen en dat wordt lastig als je 24/7 klaar moet
staan voor je klanten. Dan is het fijn als ik iets achter de hand heb.”
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Leerjaar:

Luuk Bolder
20
Loonwerk
AOC Oost Doetinchem
Gebr. Van Huet, Duiven
4, niveau 4

“Ik wil later meer kunnen dan een gemiddelde
werknemer op een bedrijf”
“Thuis hebben we altijd koeien en varkens gehad, dus ik had al
ervaring met het boerenleven, maar zelf had ik toch altijd meer met
machines dan met dieren. Het was dus voor mij al snel duidelijk dat
ik de opleiding Loonwerk wilde doen. Dat ik voor het AOC Oost heb
gekozen, was vooral omdat die school het dichtst bij huis was.
Ik ben eerst begonnen met niveau 3. Dat duurt drie jaar. Daar heb ik
veel machine- en plantenkennis opgedaan. Praktijk en theorie vond
ik goed op elkaar aansluiten. In de winter liepen we twee dagen in
de week stage en de andere drie dagen zaten we op school. In de
zomer was dat andersom. Dat was prettig, want in de zomer is er
natuurlijk meer te doen op een bedrijf dan in de winter. Ook vielen
de blokstages altijd in het voorjaar, waardoor er altijd genoeg te
doen was als we in die periode op het bedrijf kwamen. Ik denk dat
ook de stagebedrijven daar erg tevreden over zijn.
Ik heb ervoor gekozen om er nog een jaar
erbij te doen en ben nu op niveau 4 bezig. Dat gaat veel meer over plannen
en aansturen. Je leert onder andere
begrotingen maken. Het is moeilijker, maar ik wil graag meer leren, zodat ik later meer kan dan een gemiddelde werknemer op een bedrijf. Mijn
stagebedrijf Gebr. Van Huet, waar ik al
vanaf mijn tweede leerjaar stage loop,
geeft me de kans om te groeien. Nu ik aan
niveau 4 ben begonnen, mag ik in de winter op
kantoor meedraaien, zodat ik ook leer hoe dat in de praktijk werkt.”
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Jesper Ernsten
18
Machinist, BOL
SOMA College, Harderwijk
Buijtenhuis Nijkerk B.V.
3

“Doorleren geeft me in de
toekomst meer kansen”
“Ik ga vier dagen in de week naar
school en één dag loop ik stage. Voor
deze BOL-constructie heb ik specifiek gekozen. Hoewel deze vorm inderdaad meer theorie is en ik eigenlijk meer een praktijkman ben, vind
ik het grote voordeel dat deze BOLopleiding me breder opleidt. De BBL-opleiding is erg op één machine gericht, terwijl ik nu leer werken met zowel graafmachines
als shovels en bulldozers. Theorie betekent trouwens niet alleen
wiskunde, Nederlands en Engels, maar we hebben ook vakken als
elektrotechniek, machine- en motorenkennis, hydrauliek et cetera.
Van huis uit heb ik dit vak niet echt meegekregen, al werkte ik vanaf
mijn elfde wel bij een boer en reed ik veel op trekkers. Werken met
graafmachines heb ik toch altijd het allermooist gevonden. Dat ik
niet veel ervaring had, maakte het eerste jaar wel lastig. Ik wist wel
hoe ik de machines moest besturen, maar echt strak en vlak werken, dat moest ik echt nog leren.
Nu zit ik in het derde jaar en ben bijna klaar. In februari start ik met
een half jaar stage en dan is mijn opleiding afgerond. Ik wil wel
doorstromen naar Uitvoerder. Dat kost me één jaar extra, maar
dat geeft me in de toekomst wel meer kansen. Hoewel ik het me
nu nog niet kan voorstellen, maar stel dat ik erover een aantal jaar
geen plezier meer in heb, dan kan ik nog altijd als uitvoerder aan de
slag. Die kennis heb ik dan in elk geval ook.”

25 jaar loonwerkonderwijs
Het loonwerkonderwijs bestond vorig jaar een kwart eeuw. In die
25 jaar is er veel veranderd en nog steeds is er verandering gaande.
Het onderwijs probeert daar continu op aan te sluiten, maar dat is
geen eenvoudige taak. Daarnaast moet ook de moderne werkgever
zijn werknemers blijven opleiden. Reden genoeg dus om aandacht te
besteden aan de toekomst van morgen. Leren stopt nooit.
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Nick Koster
18
Groen, Grond & Infra, BBL
Wellant College, Houten
Van Vliet Waarder B.V.
3, niveau 3

“Het gaat me puur om dat papiertje”
“Vóór mijn opleiding werkte ik al bij een loonwerker en het liefst
was ik na mijn vmbo-opleiding ook meteen fulltime aan het werk
gegaan, maar ik vind het toch belangrijk om een diploma te hebben. Vandaar dat ik deze BBL-opleiding doe. De opleiding stelt
wel als eis dat je eerst een stagebedrijf vindt, voordat je met de
opleiding start. Bij BOL is dat niet zo. Dat was wel lastig. Ik heb
veel sollicitaties de deur uit gedaan voordat ik mijn huidige
stagebedrijf vond.
Ik koos deze opleiding vooral om het grond & infra-aspect, maar
in de realiteit blijkt de nadruk op school toch vooral in het groen,
het agrarische, te liggen. Dat vind ik wel jammer. De theorie gaat
voornamelijk over agrarische zaken, terwijl ik ook graag vakken
over kranen en andere machines zou willen hebben. De praktijk
moet je echt bij het bedrijf leren, dus ik ben wel blij dat ik bij een
bedrijf werk waar ik in het grondverzet kan werken. Ik doe vooral
veel werk als trekkerchauffeur. Dat vind ik het leukst.
Wat wel een pluspunt is, is dat ik mijn
hele opleiding bij hetzelfde bedrijf
mag blijven werken. Je kunt natuurlijk stellen dat je dan meer
ervaring op doet at als je bij verschillende bedrijven stage loopt,
maar door bij één bedrijf te blijven, kan ik wel doorgroeien. Omdat ze bij Van Vliet Waarder weten
wat ze aan me hebben, vertrouwen
ze me en laten ze me mijn eigen ding
doen. Daarnaast bouw je een band op met
de rest van het personeel. Dat vind ik ook erg belangrijk. Ik zit nu
in mijn laatste jaar. Ik hoop dat ik daarna bij mijn stagebedrijf kan
blijven werken. Doorleren doe ik niet. Zoals gezegd: het gaat me
puur om dat papiertje.”
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