Vakleraren in de bollen nodig

‘Niet je hele leven
op de trekker en
op het land’
Het Clusius College in Hoorn ziet aan het einde van het schooljaar twee ervaren
vakdocenten vertrekken. Met pensioen. Bloembollenvakdocent Ard Kroon blijft
over, al hoopt hij op vlotte versterking. Hij maakte zelf vijf jaar geleden
de overstap van kweker naar docent.
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voor bollenteeltles en er zijn twee dagen stage op een bedrijf.
Dan krijgen ze een flinke opdracht mee. De studenten en ik
zijn dus veel in gesprek met ondernemers en we komen dus
volop in aanraking met de praktijk.”

E

igenlijk is het leven van de studenten bloembollenteelt wel te vergelijken met dat van de docent. Het
is een mix van studeren en praktijklessen, gecombineerd met de echte praktijk. Ard Kroon spreekt
uit ervaring. Hij geeft onder meer bloembollenteelt en
gewasbescherming aan studenten van het Clusius College in
Hoorn. “Ze hebben een dag algemeen vormend onderwijs,
dus met vakken als Nederlands, Engels en rekenen, en een
dag teeltondersteunend onderwijs met vakken als bodem
en bemesting, gewasbescherming en techniek. Er is een dag
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Kroon geeft les aan de school waar hij zelf in 1983 met een
diploma vanaf kwam. Hij werd geheel conform de verwachtingen bollenteler, omdat hij zelf van een bedrijf in Breezand
komt. Na zo’n dertig jaar gooide hij het roer om. “Ik kwam
op een punt waarop ik mij afvroeg of ik het nog wel leuk
vond om zo door te gaan. En zo niet, wat ik dan wel leuk zou
vinden.” Kroon zette een punt achter het bedrijf en besloot
les te gaan geven. “Ik wilde niet mijn hele leven op de trekker zitten en op het land zijn. Ik vond het altijd al heel leuk
om stagiairs op het bedrijf te begeleiden en kennis over te
dragen en daarom leek lesgeven mij wel wat.”
Docent kun je in twee of in vier jaar worden, afhankelijk
van je vooropleiding en je doel, onder meer aan de Aeres
Hogeschool in Wageningen. Kroon koos voor vier jaar,
omdat hem dat meer mogelijkheden biedt. Met het diploma
kan hij op mavo, havo, vmbo en mbo terecht. “Je staat vanaf
het begin met de nodige begeleiding al zelf voor de klas.” In
het derde jaar van zijn opleiding kwam hij even in een dip
terecht. “Toen vroeg ik mezelf even af waar ik aan begonnen
was.” Met de eindstreep in zicht, verliep het vierde jaar weer
goed en sinds 2020 staat Kroon gekwalificeerd voor de klas
in Hoorn.

‘VRIENDIN IN BED’
Alleen tijdens de lockdowns liep het even niet en digitaal onderwijs past de vakdocent niet altijd. De studenten trouwens
ook niet. “Als jij je les geeft en je merkt dat de student met
zijn vriendin in bed ligt, dan win je het niet met je stof over
bollen.” Kroon deed zijn best en veel studenten ook, maar
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hij is blij dat ze weer op school werken. “Stages zijn nog wel
te regelen, maar excursies naar bedrijven zijn nu moeilijk.
Daarom heb ik zelf bedrijven benaderd voor geprepareerde
bollen voor de broeierij. Zodoende hebben we nu Zantedeschia van DümmenOrange, hyacinten van Straathof, irissen
van Beerepoot en narcissen van Leenen in schoolkas staan.
Die broeien ze nu, dat maakt het weer leuk. Deze tijd van
het jaar is helemaal mooi, want je kunt altijd even het land
in om wat narigheid of wat bloeiends mee naar school te
nemen om te laten zien.”

CONTACT MET STUDENTEN
Die ‘narigheid’ kan Kroon eventueel uit eigen land halen.
“Ik laat nog een beetje bollen telen en ik verhuur de schuren
en de grond die bij het eigen bedrijf hoorden. Zo sta ik nog
met één been in de sector en hoor ik nog eens wat uit de
praktijk. Dat is een mooie combinatie.” Kroon geniet wel van
het contact met de studenten en de ondernemers. Lastige
studenten treft hij niet vaak en áls er problemen zijn, is
er altijd een team dat bijstand kan geven. “Het scheelt wel
dat onze studenten vrij braaf zijn, vaak zelf van een bedrijf
komen en weten wat werken is.”
De veranderingen van het vakonderwijs waar nu aan gewerkt wordt, maken het volgens Kroon nog interessanter op
school. Het Clusius College denkt na over een vorm waarin
ook ruimte is voor gastcolleges van kwekers. “Het is nu al
heel anders dan de lessen die ik in mijn tijd op school volgde
en het wordt nog veel beter.” Het Clusius levert jaarlijks tien
tot twintig kwekers af, die bijvoorbeeld aan de slag kunnen
in het middenkader. “Daar is behoefte aan.”

Opleiding
Wageningen
Wie vakdocent wil worden, gaat een dag in de week
naar de Aeres Hogeschool in Wageningen. Afhankelijk van de achtergrond en het niveau van de aspirant-docent en de wensen van de opleiding waar de
docent gaat werken, is een traject van anderhalf tot
vier jaar te volgen. Met name voor de zij-instromers
wordt maatwerk geleverd. Er wordt didactiek en pedagogiek aangeboden, of juist groen vakonderwijs. Ook
is net als op veel andere hogescholen te kiezen voor
een getuigschrift pedagogiek & didactiek (PDG). De
studenten zonder vak- of onderwijservaring worden in vier jaar tijd klaargestoomd voor het onderwijs. Daarbij staat de student vanaf de start van de
opleiding ook zelf voor de klas. Jaarlijks komen enkele tientallen vakdocenten van de hogeschool. Hoeveel daarvan bloembollenteelt kunnen geven, kon de
opleiding niet aangeven. NHL Stenden in Leeuwarden verzorgt een tweejarige opleiding PDG. Met dit
getuigschrift mag les worden gegeven aan het mbo.
Voor meer informatie: www.aereshogeschool.nl, of
www.nhlstenden.com.

9 april 2021

Bollenteeltdocent Ard Kroon (r) regelde een broeiproject als alternatief voor de bedrijfsexcursies, onder anderen voor Clusiusstudent Joost van Oers.
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