verslag
In het projectplan van elf A4tjes staat
dat structurele relaties aangaan betekent: deze relaties actief bij school betrekken, een school die beter zichtbaar
is in de regio als kennismakelaar en leerlingen en docenten die kennis van bedrijven benutten.
Kenniscentrum Aequor ondersteunt de
opleiding extra met onder meer informatie over de actuele kwalificatiestructuur en over de kwaliteit van praktijkleerplaatsen. Het is op de hoogte van de
behoefte aan opleiden en zorgt voor een
passend aanbod van bedrijven. Regiomanager Noordoost Henk Bruggink:
“Als school en bedrijfsleven elkaar weer
hebben gevonden, zijn wij voor het projectdeel weg.”
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Ontvankelijk verklaard
Bas van Swigchem van de Ginkelgroepvestiging in Deventer heeft net een
tweede gesprek achter de rug met Hanneke Maassen. Dát er weer contact is, en
dan niet alleen over een toevallige stagiaire, is voor hem het voornaamste tot nu
toe. Hij waardeert het dat de school zelf
contact heeft gelegd, nadat eerst VHG
hem had benaderd met de vraag of ze de
contacten weer wilden aanhalen. Hij is
benieuwd naar het startdocument, dat
Maassen nog voor kerst zal verzorgen,
dat de intenties en doelen helder maakt.
“Dan heb je een grondslag om vanuit te
gaan, om aan bedrijven te laten zien. Er
is heel veel te halen uit een goede communicatie.” Als het weer goed loopt,

motiveert dat Van Swigchem zeker om
eerder medewerkers naar Twello te verwijzen. De school stelt zich kwetsbaar
op, of beter gezegd, verklaart zich ontvankelijk voor adviezen. Positief, vindt
hij. p
* Op www.groenonderwijs.nl vindt u in
het dossier ‘Leren in praktijksituaties’
de 10 VHG-speerpunten, het model van
de kwalificatiedriehoek, de film ‘kwalificatiedriehoek in beeld’ en de genoemde
bpv-onderzoeken.
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GKC-voorzitter Vinus Zachariasse:

‘Er komt een herziening van
de programma’s’
In de aanloop naar een nieuwe meerjarenafspraak met
het ministerie van LNV koerst het bestuur van de Groene
Kennis Coöperatie op een andere programmastructuur.
Vinus Zachariasse, sinds enkele maanden voorzitter van
de GKC, legde dat uit op de landelijke onderwijsdag van
het Productschap Zuivel op 3 december.
Zachariasse deed dat in zijn bijdrage
‘Toekomstvisie Groene Kennis Coöperatie’ tijdens het plenaire gedeelte van de
onderwijsdag die dit jaar plaatsvond in
het Forum-gebouw van de Wageningse
universiteit.

advertentie?

Het tijdschrift vakblad groen onderwijs
is het enige blad dat zich speciaal richt
op het groene onderwijs en agrarische
belangenorganisaties. Het verschijnt
15 maal per jaar. Met vakblad groen
onderwijs kunt u dus gericht deze doelgroep benaderen.

tekst en fotografie pieter boetzkes

Indikken
Over een jaar loopt de meerjarenafspraak af die de groene onderwijsinstellingen via de Groene Kennis Coöperatie
met de minister van LNV hebben gemaakt. “De organisatie staat er nu en de
interne evaluatie van de huidige meerjarenafspraak is zowat achter de rug”,
aldus de nieuwe GKC-voorzitter in zijn
eerste publieke speech in die functie. De
voorbereiding van de nieuwe meerjarenafspraak over de periode 2011-2015
heeft nu de volledige aandacht bij het
GKC-bestuur en het ministerie. Voordat
die meerjarenafspraak eind volgend jaar
met de minister wordt vastgelegd en ondertekend wil de GKC contact met diverse externe partijen. ”Vooral partijen
met een belangrijke kennisagenda”,
aldus de GKC-voorzitter. Belangrijke
onderwerpen voor deze nieuwe periode
zijn volgens Zachariasse wel duidelijk.
Duurzaamheid, de rol van het onderwijs
in relatie tot de arbeidsmarkt – “We krijgen de krapte op de arbeidsmarkt weer
snel terug”- leven lang leren en de school
als kenniscentrum in de regio. Ook over

de organisatie en uitvoering heeft het
bestuur al concrete ideeën. Niet nog
meer arrangementgedreven programma’s, zoals LNV in eerste instantie wilde
– nu zijn er 14 -, maar liever minder door
op een verantwoorde wijze in te dikken.
Dit met behoud van het goede, zoals
bijvoorbeeld de contacten tussen de docenten onderling en met het bedrijfsleven en het onderzoek.
Kenniscentrum
In het groene domein gaat het om groene
economie, groen-blauwe ruimte en
maatschappij, legt Zachariasse uit aan
zo’n 100 deelnemers, voornamelijk uit
het groen onderwijs. “We hebben namelijk niet alleen rurale gebieden waar de
landbouw aan de orde is, maar ook urbane gebieden. Wellantcollege, Lentiz
Onderwijsgroep en Inholland opereren
in zo’n gebied waarin de landbouw in een
heel andere positie zit.” Volgens de voorlopige ideeën van het GKC-bestuur vallen
daar zeven subdomeinen onder: Duurzame agroketens, voeding, groene
dienstverlening, biobased, natuur en
landschap, water en groene kennis voor
burgers. De combinatie van deze (sub)domeinen met de veranderthema’s die met
de professionalisering van mensen te
maken hebben – o.a. ondernemerschap,
internationalisering en nog vier andere
thema’s – levert een interessante matrix

Vinus Zachariasse: het gaat om erkenning van
de school als kenniscentrum

op waarin domeinen en veranderthema’s
elkaar kruisen. “Op de snijvlakken van
die twee moeten landelijke en regionale
kennisagenda’s ontstaan. “Een ingewikkeld plaatje,” geeft Zachariasse toe,
“maar ook een soort supermarkt waaruit
groene onderwijsinstellingen hun pakket kunnen samenstellen om zich in hun
omgeving te profileren. We zijn in het
groene onderwijs goed bezig, de buitenwereld herkent dat en dat mogen we best
meer laten blijken. Daar gaat het om. Dat
de school als kenniscentrum in haar omgeving volledig erkend wordt.”
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