Bollendocenten laten
geraniums links liggen

Engel Hopman (links) en Pierre Admiraal kregen en grepen de
kans om het bloembollenonderwijs aantrekkelijker te maken.

‘Laat de bel maar bellen, deze jongen komt
niet meer’, zong Circus Custers in 1990. Voor
bloembollendocenten Engel Hopman en Pierre
Admiraal van het Clusius College is dat nu aan
de orde, de laatste klussen zitten er praktisch
op. Ze zwaaiden aan het eind van het afgelopen
schooljaar af van het Clusius College in Hoorn
en gaan met pensioen. De onderwijsvormers
genieten van de rust, maar achter de geraniums?
‘Zeker niet’, melden de heren resoluut.
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e kennen elkaar door en door, werken al jaren samen
in het groenonderwĳs, maar verschillen dag en nacht.
“We vulden elkaar daardoor eigenlĳk altĳd heel goed
aan”, zegt Hopman. Hĳ is vooral van het uitvoeren,
Admiraal van de verantwoording. “Als we iets bedachten, wist
Engel hoe we het moesten aanpakken en ik schreef het plan
om het in te passen in het onderwĳs”, licht Admiraal toe. “Ja,
dat geschrĳf daar had ik niks mee”, erkent Hopman.
Generaties bollenkwekers hebben het vak geleerd van
Hopman en Admiraal, waarbĳ velen de verre stage hebben
gevolgd door de inzet van Hopman. Stages in landen als
Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië of Chili kwamen op
gang dankzĳ contact tussen Hopman en Triflor in Nieuwe-Niedorp. Hopman: “Die zochten een stagiair voor hun
buitenlandse vestiging.” Aanvankelĳk improviseerde Hopman, er was niets geregeld voor de uitzending van studenten. “We konden het professionaliseren en goede begeleiding
regelen. Dat is nodig, want een buitenlandse stage is niet
voor iedereen weggelegd. Een enkele student komt binnen
een week terug, omdat die totaal niet kon aarden.” Lachend:
“Sommigen van hen zitten nu in de directie van een internationaal opererend bloembollenbedrĳf.”
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Waren de buitenlandse stages aanvankelijk exclusief voor
plantenteeltstudenten, inmiddels is de aanpak uitgerold
over de hele opleiding. Admiraal: “Dat is een verrijking
voor de studenten en voor de opleiding, denk ik. Net als de
onderzoekstages, bij teelt- en proefbedrijven bijvoorbeeld.
Studenten kunnen daar zelf met een project aan de slag.
Daar kunnen ze hun creativiteit in kwijt.”
Vergeleken bij de beginjaren is veel veranderd in het onderwijs, in de sector én bij de aankomende bollenkwekers.
Hopman: “Het waren ooit altijd de zoons die in het bedrijf
van hun vader aan de slag wilden en op school zaten zolang
de leerplicht gold. Dat is allang niet meer zo. Het werd al anders toen de leerplicht omhoog ging, midden jaren zeventig.
Nu hebben we jongens in de klas die naar grote bedrijven
gaan en uiteindelijk een managementfunctie of een directiestek ambiëren. Dat vraagt ander onderwijs.”
De studenten zijn trouwens ook heel anders, zien Hopman
en Admiraal. “Studenten zijn misschien wel veel leergieriger
dan vroeger, al is dat moeilijk vast te stellen omdat ook de
verhouding tussen docent en leerling is veranderd”, mijmert
Admiraal. “Voorheen was het de docent die vertelt, terwijl
de leerling luistert. Nu is er meer samenwerking tussen
student en docent, waarbij de student onderzoekt en ontdekt.” Daarbij is één kant van het docentschap onveranderd
gebleven. Hopman: “Je geeft de studenten het gevoel en het
vertrouwen dat het goed komt. Dan gaan ze het waarmaken.
Geef ze de ruimte.”
Gretige studenten zien de docenten en daar hebben ze alle
begrip voor. “Het vak is mooi. Veel aantrekkelijker dan
vijftig jaar geleden, toen er nog veel zwaar en vies werk was.
Het ging slecht in de bollen en het werk was slecht. Dat is
nu heel anders en ook de ondernemers zijn anders. Gingen
de ouders eerder door tot ver in de zeventig, nu krijgt de
volgende generatie eerder de ruimte om door te stromen in
het bedrijf. Die beoogde bedrijfsopvolgers zijn soms nog wel
de prinsjes die we vroeger ook op school tegenkwamen.”
Van die prinsjes wordt echter wel iets gevraagd. Hopman:
“Ze zijn jong en jongeren hebben de gunfactor. Iedereen wil
ze iets leren. De bollenwereld is open voor hen, zo mogen
bijna overal kijken en vragen. Er moet tegenwoordig wel
veel meer rekening worden gehouden met de maatschappij.
In het vak gewasbescherming en bodemkunde wordt daar
aandacht aan gegeven. Er wordt duidelijk gemaakt dat je
verantwoord om moet gaan met middelen en grond, dat de
spuitlicentie er niet voor niets is en dat je van tevoren moet
nadenken. Preventie is veel belangrijker geworden, net als
communicatie.”
Admiraal en Hopman verlaten de school op het moment
dat het Clusius College net als alle andere opleidingen zit te
springen om vakdocenten. Langer werken zien ze geen van
beiden als de oplossing. “Er is behoefte aan jonge docenten
met energie en ideeën, dat geeft ook een andere dynamiek
op school. Die is nodig om onderwijs en studenten op elkaar
aangesloten te houden en meer leerlingen naar school te
krijgen. Dat is ons toentertijd gelukkig ook gelukt.” Bloembollenteelt is de grootste tak binnen de groene opleidingen
van het Clusius College.

Het Clusius College hanteerde bij het zoeken naar docenten
een drempel. De leeftijd mocht niet boven de 35 jaar liggen.
En er moest een opleiding didactiek en pedagogiek gevolgd
worden. Hopman: “Die leeftijdsgrens is niet zo strikt, maar
die opleiding is wel belangrijk. Als je zelf jaren in de bollen
hebt gewerkt denk je misschien dat het niet zo moeilijk is,
maar onderwijzen is ook een vak. Je werkt met mensen in de
leeftijd van 16 tot en met 23 jaar en die moet je met respect
behandelen.”
Formeel is al afscheid genomen van de docenten, al liggen
er nog een paar klusjes. Zoals herexamens bijvoorbeeld. Na
september is het klaar voor Admiraal, Hopman heeft werk
liggen tot in oktober. Hoe Admiraal ook genoten heeft van
het vak, dat denkt hij straks niet te missen. “De gezelligheid
en de contacten wel. Ik ga nu een half jaar de kat uit de
boom kijken en dan alleen nog maar doen wat ik leuk vind.”
Hopman kijkt vooral uit naar zijn racefiets. “Ik kan veel
vaker gaan fietsen, want dat doe ik heel graag. Hoewel… ik
zit in heel veel verenigingsbesturen hier in de omgeving en
ik ben correspondent van het Scheidsgerecht. Druk zat.”

Onderwijsvormers
Hopman en Admiraal
De pas afgestudeerde Pierre Admiraal werd in 1976 door de directeur van de school in Castricum gevraagd of hij niet voor de klas
wilde gaan staan. Vers van de lerarenopleiding kreeg hij een krijtje en een rooster en dat was het begin. Gelijktijdig kwam Engel
Hopman van de lerarenopleiding aan de Tuinbouwschool in Lisse.
Vakdocenten kwamen in die tijd vooral bij de Dienst Landbouw
Voorlichting (DLV, thans Delphy) vandaan en van de proefbedrijven. Aan het einde van de zeventiger jaren groeiden de tuinbouwopleidingen en er was personeel nodig. Hopman had ook direct
een baan, in Heerhugowaard.
Het onderwijs zelf was ook in beweging. In 1975 werd de leerplichtperiode verlengd, waardoor kinderen tot hun zestiende naar
school moesten en verplicht nog twee dagen per week tot het jaar
waarin ze 17 werden. Sinds 2007 geldt bovendien de startkwalificatieplicht, waaraan je voldoet als je voor je achttiende minimaal
mbo-niveau 2 of havo dan wel vwo hebt gehaald.
Voor de docenten, die het nog met lesstof als ‘één kruiwagen mest
per roe’ moesten doen, lag er een uitdaging. Een reorganisatie in
het onderwijs stelde de twee in staat het groenonderwijs anders
in te richten. Er moest ook iets veranderen, want het aantal leerlingen liep terug – met als dieptepunt tien leerlingen – en in het
eerste jaar was veel uitval, mede door de oninteressante lesstof.
Inmiddels is het groenonderwijs veel meer vakgericht en daarbij
hebben Hopman en Admiraal goed naar de vragen van de jongeren geluisterd. De laatste keer dat het roer omging was in 2009,
toen ook de buitenlandse stage werd ingevoerd. Inmiddels telt
het Clusius College weer 130 plantenteeltleerlingen van wie een
groot gedeelte bollenteelt volgt, en wordt het onderwijs gegeven
door een vakdocent bollenteelt, met een ondersteuner. Verder
loper er twee akkerbouw- en loonwerkdocenten rond en twee
glastuinbouwleraren.
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