‘Er zijn altijd kansen
voor ondernemers
die vooroplopen’
Piet Vlaming is opgeleid als onderzoeker in de richting plantenziektenkunde
aan de Wageningen Universiteit. Het was niet zijn ambitie om voor de klas te
staan, maar het onderwijs kwam op zijn pad en hij besloot zich daar volledig
voor te geven. Bijna veertig jaar later neemt hij afscheid. Voordat hij de deur
achter zich dichttrekt, zocht Greenity hem op.
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P

iet Vlaming heeft in de bijna veertig jaar dat
hij aan het agrarisch onderwijs verbonden is
geweest, zijn stempel gedrukt. Hij was
betrokken bij veel initiatieven en ontwikkelingen om het agrarisch onderwijs op te kaart te zetten. Denk aan de Stuurgroep Gewasbescherming, de
Bollenacademie en project Studiebol. Met die insteek
was hij niet aan zijn loopbaan begonnen. Hij studeerde plantenziektenkunde aan Wageningen Universiteit. Niet met het idee om voor de klas te gaan staan,
want: ‘Wat een uitdaging, mij niet gezien’. Toch
haalde hij zijn pedagogische aantekening, gewoon
omdat het kon. Toen hij werd benaderd voor een
vacature voor docent plantenteelt aan de Middelbare
Landbouwschool in Hoorn – wat nu het Clusius College is – besloot hij toch te solliciteren. “Het leek me
een goede kans om sollicitatie-ervaring op te doen.”
Tot zijn verrassing bleek hij de beste kandidaat voor
de baan. Hij accepteerde het aanbod, om vervolgens
nooit meer weg te gaan. Dat was in 1981.

STEEDS BETER
Bijna veertig jaar later blikken we terug op zijn
loopbaan. “Toen ik de baan accepteerde, besloot ik
dat ik minimaal vier jaar zou blijven om er echt iets
van te kunnen maken.” Dat was in het begin niet
eenvoudig, erkent hij. Nu kan hij er wel om lachen.
“Ik weet nog dat een van de studenten tegen me zei:
‘Ach meneer, u leert het wel.’ Orde houden vond ik
lastig, maar dat ging gelukkig steeds beter. Ik kon
het goed vinden met de leerlingen. Uiteindelijk heb
ik twintig jaar lesgegeven, in verschillende vakken.
Plantenteelt, maar ook biologie en scheikunde. Later
kwam daar gewasbescherming bij. Het lesmateriaal
maakte ik deels zelf.” Al vrij snel begon hij naast
zijn docentenwerk ‘wat regelwerk’ erbij te doen,
zoals roosters maken en plannen.
In 1998 verruilde Vlaming het klaslokaal groten28

deels voor ander werk binnen de school. Hij werd
cursuscoördinator. “Aanvankelijk stond ik nog een
paar uur per week voor de klas, maar dat werd
steeds minder. Het was geen goede combinatie. Je
kunt uiteindelijk maar één ding goed doen. Dus
ben ik volledig voor de cursussen gegaan.” In 2009
werd het cursuswerk van de vestigingen Alkmaar en
Hoorn samengevoegd tot Clusius Bedrijfsopleidingen. In 2012 werd dit met de afdeling Bedrijfsopleidingen van ROC Kop van Noord-Holland samengevoegd tot Onderwijsgroep Noordwest-Holland.

SAMEN OPTREKKEN
Vlamings werk richtte zich vooral op de organisatie
van cursussen voor bedrijven in de agrarische sector,
bijvoorbeeld op het gebied van spuitlicenties, en in
de groenvoorziening, denk aan kettingzagen, bosmaaien en dergelijke. “Ook bieden we avondopleidingen aan voor hoveniers en bloemstylisten.” Vanaf
de oprichting maakt hij deel uit van de Stuurgroep
Gewasbescherming. “Aanvankelijk waren alle agrarische scholen voor zichzelf het wiel aan het uitvinden. Dat was niet erg efficiënt, dus besloten we het
onderwijsaanbod op dit gebied centraal te organiseren.” Handig daarbij was dat Vlaming nog altijd een
lijntje heeft met Wageningen Universiteit (WUR),
waar veel kennis over nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied te halen valt. “De onderzoekers van de WUR
wilden op hun beurt hun kennis verder het veld
in brengen. Dus zijn we vanaf dat moment samen
opgetrokken.” Dat leidde tot een aanvullend curriculum op het gebied van onder andere bodemleven,
resistentie, biologische bestrijding en quarantaine
organismen. “Ook hebben we de desbetreffende docenten in het agrarisch onderwijs geschoold, zodat
zij deze lessen konden geven.”
Vanuit de behoefte om kennis binnen de sector te
kunnen delen en snel over informatie over actuele
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ontwikkelingen te kunnen beschikken, is de Bollenacademie ontstaan, een initiatief van KAVB, Anthos,
Wellantcollege, Clusius College en Wageningen
University & Research. Op Bollenacademie.nl vinden
bezoekers een breed aanbod met onder andere
cursussen, boeken, links naar de Kennisbank en het
Groen Kennisnet. Ook hierbĳ was Vlaming betrokken. Vanuit de Bollenacademie kwam het project
Studiebol tot stand. “We merkten dat er, ondanks
het mooie cursusaanbod, weinig instroom was
vanuit de bollenbedrĳven. In de Colland-pot, waar
werkgevers geld aan afdragen voor het opleiden van
personeel, zat echter wel flink wat geld. We kregen
subsidie toegekend om cursusaanbod te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot een reeks van veertien boeken, onder andere over teelt, broeierĳ, veredeling,
ziekten en plagen. We hebben ook digitale modules
ontwikkeld voor leren op afstand. Die worden veel
gebruikt.” Vlaming was als secretaris betrokken bĳ
de totstandkoming van de boeken.

GROEN ONDERNEMERSCHAP
Vlaming is ook betrokken bĳ de organisatie van
de jaarlĳkse Groendag voor hoveniers en ondernemers in de groenvoorziening. “We hebben daar
een nieuwe vorm voor gevonden met workshops
en veel ruimte voor uitwisseling en kennisdeling.
Dat is goed ontvangen bĳ de deelnemers.” Verduurzaming is steeds belangrĳker geworden voor
het bollenvak. Zo raakte Vlaming betrokken bĳ
verschillende initiatieven waarvoor hĳ lesmateriaal
schreef en overleg voerde met docenten. “Geïntegreerd telen is komen opzetten en ook het inzicht
dat je als agrarisch ondernemer meer in huis moet
hebben dan kennis van het product. Hoe ga je om
met je omgeving en met je medewerkers? Hoe zet
je je product in de markt? Ook was ik projectleider
van het Europese project Groen Ondernemerschap.
Daarvoor is veel lesmateriaal ontwikkeld rond ondernemerschap. Dit project was ook de start van de
mbo-opleiding Commercieel Ondernemen, die nu
door Clusius in Hoorn wordt aangeboden.”

Piet Vlaming neemt na bijna veertig jaar
afscheid van het Clusius College.

Dat zĳn werkzame leven tot een eind komt, geeft
‘een dubbel gevoel’. “Ik ga het werk en mĳn collega’s missen. Ik blĳf nog wel, op vrĳwillige basis,
werken aan de Beeldenbank Gewasbescherming.”
Hĳ is al een tĳdje bezig om zĳn werk stukje bĳ
beetje over te dragen aan collega’s. “Ik vertrek per
1 november, dan is er waarschĳnlĳk een opvolger
aangesteld.” Over wat hĳ nog wil meegeven aan de
sector: “Werk niet op de automatische piloot, maar
blĳf nadenken over wat je doet en blĳf aangehaakt
bĳ nieuwe ontwikkelingen.” Hoewel het een complexe tĳd is voor het bollenvak, ziet Vlaming ook
kansen. “Er zĳn altĳd kansen voor ondernemers die
vooroplopen. En door de jaren zĳn er steeds weer oplossingen gekomen voor problemen die onoplosbaar
leken. Denk aan het verbod op grondontsmetting
en PlAMV.” Hĳ is vooral trots op wat de Stuurgroep
Gewasbescherming heeft neergezet. “Ook heb ik een
grote rol mogen spelen in de nieuwe vorm voor de
Groendagen. Daar kĳk ik met een goed gevoel op
terug.” Groen zal altĳd wel een rol blĳven spelen in
6 november 2020
zĳn leven. “Dit is gewoon een mooi vak.”
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