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‘Zelfstandigheid en
nieuwsgierigheid ontwikkelen’
Onderwijs is cruciaal voor het
voortbestaan van het bollenvak. Daarbij
is belangrijk dat het onderwijs aansluit
bij de behoefte in de beroepspraktijk. Het
Clusius College in Hoorn bereidt studenten
via de studierichting Plantenteelt voor
op een baan in de bloembollensector.
Door intensief contact te hebben met
ondernemers en de ontwikkelingen in
het vak op de voet te volgen probeert de
opleiding de overgang van onderwijs naar
praktijk zo soepel mogelijk te maken.

Elaine Vlaming
STAGEBEGELEIDER
CLUSIUS COLLEGE
Het Clusius College leidt studenten op voor ‘leven en werken in
een groene wereld’, op zowel vmbo- als mbo-niveau. Daarbij is
aandacht voor natuur en duurzaamheid, maar ook voor voedsel
en leefomgeving. Elaine Vlaming is nu zo’n zes jaar stagebegeleider bij het Clusius College in Hoorn. Zij helpt studenten een
stageplaats te vinden die goed matcht, is aanspreekpunt tijdens
de stage en onderhoudt contact met de stagebedrijven. Vlaming
was lange tijd onderzoeker in onder andere de lelieteelt en tot
2018 actief als raadslid en CDA-fractievoorzitter in de politiek
van de gemeente Hollands Kroon.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Hoe gaat het met de instroom van jonge kwekers in de
studierichting Plantenteelt?
“Dit jaar zijn er zo’n veertig eerstejaars ingestroomd, waarvan negentien bollentelers, veelal op niveau 4. Daar zijn wij
best tevreden over, het is een tijd minder geweest. Een groot
deel van deze nieuwe instromers is beoogd bedrijfsopvolger.
Een aantal studenten kent het bollenvak uit de directe woonomgeving of via familie, waar zij vaak in hun vrije tijd hebben gewerkt. Het gros is jongens, maar we hebben ook meisjes die de opleiding doen, en daar zitten ook bedrijfsopvolgers
bij. Wij hebben eigenlijk nooit studenten die helemaal geen
relatie met het vak hebben. Wij leiden op voor drie niveaus:
niveau 2, medewerker teelt, niveau 3, vakbekwaam medewerker teelt, en niveau 4, vakexpert teelt en groene technologie (middenkader/management). Een deel van de studenten,
waaronder een aantal beoogde bedrijfsopvolgers, stroomt na
deze mbo-opleiding door naar het hbo om een goede basis te
hebben voor de toekomstige overname van het familiebedrijf
of een leidinggevende functie in een bedrijf.”

Hoe proberen jullie vanuit het onderwijs in te spelen op de
behoefte in de praktijk? En weet je wat die behoefte is?
“Het bedrijfsleven wil mensen die breed opgeleid zijn. Ze
moeten kennis hebben van bollen, maar ook over bemesting,

gewasbescherming, precisielandbouw, duurzaamheid, economie, management en personeel. Ik ben zelf secretaris van
de Bollenacademie, waarin bedrijfsleven, onderwijs en belangenorganisaties met elkaar samenwerken. Daar hoor ik wat
er leeft in het vak. Verder ga ik veel op bezoek bij bedrijven,
organiseren we excursies en gastlessen. Dat zijn allemaal
momenten waarop onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten
en we met elkaar kunnen afstemmen waar behoefte aan is.”

Hoe bereiden jullie jonge kwekers voor op de praktijk?
“Door theorie aan te bieden, als basis. Daarnaast is de opleiding erg praktijkgericht en gaan studenten zelf aan de slag.
Het excursieprogramma speelt daarin een belangrijke rol.
We gaan op bezoek bij mooie, innovatieve bedrijven en laten
‘de jongens en meiden van het zand’ op bezoek gaan bij ‘de
jongens en meiden van de klei’, dat geeft mooie inzichten.
Ook organiseren we praktijkmiddagen waarbij studenten
met een thema aan de slag gaan, zoals: natuurinclusief, wat
is dat? Verder is er de College Company, waarbij studenten
een eigen bedrijf starten en ondernemersvaardigheden
leren. In het broeierijproject leren ze hoe je tulpen moet
broeien en verkopen. Ook moeten ze zelfstandig beslissingen
nemen, samenwerken, taken verdelen en daarbij elkaars
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‘We leren onze
studenten te
observeren wat er leeft
in de wereld en dit
te vertalen naar hun
eigen vakgebied’

nog de stages, die een belangrijk en leerzaam onderdeel zijn
van de opleiding. De eerste twee jaar lopen ze twee dagen
per week stage en dat mag niet bij het familiebedrijf. Ze
delen hun ervaringen in de klas, daar wisselen ze uit waar ze
tegenaan lopen en wat ze leren. Daar leren de klasgenoten
dan ook weer van. Het derde jaar is een buitenlandstage.
Daarvoor moeten studenten zelf alles regelen en organiseren. Van het vinden van een bedrijf en huisvesting tot aan de
reis en de bijbehorende documenten. Eenmaal daar, zijn ze
volledig op zichzelf aangewezen, ‘mam’ is er even niet om
ze te helpen. In die periode ontwikkelen studenten zich snel.
Ze maken kennis met een andere wereld, leren problemen
op te lossen onder andere omstandigheden. Verder doen
ze het laatste jaar een onderzoek voor een bedrijf over een
onderwerp naar keuze. Dat kan gaan over rassen, bemesting,
logistiek of waar hun interesse en dat van het desbetreffende bedrijf ook maar naar uitgaat.”

Waar focussen jullie vanuit de opleiding vooral op?
“Belangrijk is dat studenten zelfstandig kunnen werken
en een bepaalde nieuwsgierigheid ontwikkelen. Daarvoor
hebben ze kennis en vaardigheden nodig die wij ze hier
aanreiken. Daarnaast leren we onze studenten om goed om
zich heen te kijken, te observeren wat er leeft in de wereld
en dit te vertalen naar hun eigen vakgebied. We zetten ze
ook aan het denken over hun toekomst: wat zou jij willen
en hoe ga je dat realiseren? Ik vind het mooi om te zien hoe
studenten zich ontwikkelen. Ze komen binnen als jongens
en meisjes en gaan hier weg als jongvolwassenen, wij maken
een stukje van hun reis mee. Ons doel is de studenten zoveel
mogelijk ervaringen mee te geven en ze klaar te stomen voor
de stappen die ze hierna gaan zetten. Uiteindelijk moeten ze
op eigen benen kunnen staan. Wij zijn een klein onderdeel
in dat proces.”

Jullie werken er hard aan om onderwijs en praktijk op elkaar te laten aansluiten. Toch hoor je soms over ‘de kloof’
tussen vraag en aanbod. Herken je dat?
“Wij staan altijd open voor geluiden uit het vak. Wat mist er
nog, wat kan er nog beter? Laat het ons weten, dan gaan we
daar graag mee aan de slag. In drie jaar tijd moeten studenten heel wat verwerken, maar belangrijk is natuurlijk wel
dat we het goede doen. Overigens merken wij dat er erg veel
vraag is, er zijn meer stageplekken dan studenten. Bedrijven
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bellen ons geregeld op met de vraag of we ‘nog een paar goede mensen’ voor ze hebben. De behoefte aan goed en breed
opgeleid personeel blijft.”

Dat maakt instroom van nieuwe studenten heel belangrijk.
Wat doet het Clusius College zoal om jong talent aan te
trekken?
“We geven voorlichting bij vmbo-scholen en op opleidingsmarkten en benadrukken daarbij dat het bollenvak veel
meer is dan ‘met je voeten in de klei staan’ en trekker rijden.
Dat er veel technologie en innovatie bij komt kijken, dat het
bollenvak internationaal is en verschillende, interessante
beroepen te bieden heeft. Bedrijven die in de zomermaanden bollenpellers over de vloer hebben, kunnen de jeugd
daar al enthousiast maken voor het vak. Daar ondersteunen
wij graag bij. Dan komen we langs om het verhaal over
onze opleiding te vertellen en over de kansen die het vak te
bieden heeft. Als we dit als onderwijs en bedrijfsleven samen
oppakken, kunnen we stappen vooruitzetten.”

Wat is het effect van corona op jullie onderwijs?
“Voor de zomervakantie kregen studenten alleen online les,
stages konden gelukkig in de meeste gevallen wel doorgaan.
Nu komen ze twee dagen per week naar school en krijgen ze
een dag online les. Het is schipperen met de ruimte en we
bewaken dat iedereen afstand houdt. Toch willen we het zo
doen omdat we merken dat het voor studenten belangrijk is
om naar school te komen, elkaar en hun docenten te zien en
met hun projecten bezig te zijn. Helaas kunnen verre buitenlandstages nu niet doorgaan en moeten ze in Europa blijven.
We kijken uit naar betere tijden.”
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