Tuinbouw Battle breidt uit naar andere regio’s

Lesprogramma van kleuters
tot schoolverlaters
Voldoende werknemers voor nu en in de
toekomst. Technische bedrijven, de zorg
maar ook de agrarische sector concurreren
op de arbeidsmarkt om personeel binnen
te halen en te houden. In Noord-Holland
wordt geanticipeerd op de toekomst door
basisschoolleerlingen te interesseren
voor een groene opleiding. Vanaf volgend
schooljaar is er voor alle leerjaren een
lesprogramma beschikbaar over de
bollensector. Een uitbreiding van de al
zeven jaar bestaande Tuinbouw Battle, die
inmiddels ook in de Duin- en Bollenstreek,
Aalsmeer en Boskoop wordt gehouden.
Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas, pr

H

et idee om basisschoolleerlingen voor de agrarische sector te interesseren, ontstond meer
dan zeven jaar geleden in de KAVB-kringen
van Noord-Holland Noord. Samen met het Clusius
College werd een vijfdelig online lesprogramma met veel
filmpjes gemaakt om uit te leggen hoe het broeien van
tulpen gebeurt. Daarnaast werden tien teeltinstallaties ontwikkeld die, vol met broeitulpen en uitgerust met ledverlichting, in de klas werden neergezet. De schoolkinderen
konden de tulpen zelf broeien, met wat uitleg van vrijwilliger Piet Arie Rustenburg, en verkopen. Het geld mochten ze
zelf houden. Martijn Grosmann, onderwijsprojectleider van
het Clusius College, heeft de Tuinbouw Battle met de sector
ontwikkelt. “Je zag dat er een knop omging bij de kinderen
als je vertelde dat ze zelf het geld mochten houden. Vanaf
dat moment gingen ze aan de slag en ontstonden de mooiste
ideeën. Het programma, waarbij ook een bollenbedrijf wordt
bezocht, is zo populair dat we nu opschalen naar zeventig
scholen per seizoen. Elke teeltinstallatie staat bij zeven
scholen.”
De Tuinbouw Battle werd ook in andere regio’s geïntroduceerd. In de Duin- en Bollenstreek is de battle – de scholen
strijden ook nog eens tegen elkaar – voor de derde maal
gehouden en ook in regio Aalsmeer gaan scholen aan de slag
met teeltinstallaties. Weliswaar nog niet op eenzelfde grote
schaal als in Noord-Holland, maar ook hier maken de leerlingen uit de groepen zeven en acht kennis met de bollenteelt.
In Boskoop wordt een wat aangepast programma gedraaid,
want daar maakten kinderen kennis met aardbeienplantjes
en een klein boompje.

ALLE LEERJAREN
In Noord-Holland zijn ze inmiddels weer een stap verder.
Daar wordt het komend voorjaar het kennismakingprogramma uitgebreid naar de andere leerjaren. Grosmann
van het Clusius College heeft samen met de sector voor alle
leerjaren een programma gemaakt dat naadloos past in het
onderwijsprogramma Natuur en Beleving, het vroegere vak
biologie. Zo is er voor de jongste leerlingen (5 en 6 jaar) een
prentenboek met de titel Koe en Tulpie, de leerlingen van 7
en 8 jaar hebben een prentenboek over de reis van de tulp
naar Nederland en brengen een bezoek aan het Land van
Fluwel, in de buurt van Bergen. “Daar zit een audiotour bij
waarbij de rijke geschiedenis van de tulp wordt verteld. En
het is tegelijk een pretpark”, aldus Grosmann. Daarnaast is
er de bollenbus voor de nog iets oudere leerlingen die een
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De kinderen mogen zelf weten
wat ze met de opbrengst doen.

Even geen schoolwerk

De teeltinstallatie in de klas.

De Tuinbouw Battle, ooit begonnen in Noord-Holland Noord, wordt inmiddels ook in andere regio’s gehouden. Zo streden in november en december vier scholen uit de Duin- en Bollenstreek tegen elkaar. De Paradijsvogel uit Vogelenzang werd op 3 maart tot winnaar uitgeroepen.
Allemaal kregen ze half november vier kratten met 120 tulpenbollen om voor de kerst in bloei te krijgen.
Donderdag 9 december werd de oogst verkocht. Dat laatste was nog geen sinecure, want veel basisscholen hadden te maken met de coronamaatregelen. Zo was één van de groepen acht van de Victorschool in
Noordwijkerhout in quarantaine en moesten de leerlingen van juf Bianca de verkoop voor hun rekening
nemen. Dat gebeurde buiten op de stoep, onder een afdak want het miezerde flink.
Voor de kinderen geen beletsel want over één ding waren ze het unaniem eens. Dat je voor de Tuinbouw
Battle even geen schoolwerk hoeft te maken, was voor iedereen het grote pluspunt van het project. Cas
van den Berg en Daan van Ruiten, beiden zoons van bollen/bloementelers, hebben veel werk verzet voor
het project. “Water geven, de lichtbakken wisselen en de bloemen nalopen. Op sommige bollen zat schimmel en dat hebben we ervan afgehaald”, vertellen ze. Beide kinderen van agrariërs konden de klasgenoo
tjes het nodige vertellen. “Thuis helpen we in de vakantie wel eens mee. Maar of wij later ook in de bollen en bloemen gaan werken? Dat weten we nog niet.” Ze krijgen bijval van de andere verkopers uit de
klas. “Ik wil eigenlijk iets met voetbal maar als ik niks anders weet, kan ik misschien bloemen verkopen”,
meldt Jeffrey. Fleur verklaart niets met bloemen te hebben. “Maar het eindresultaat vind ik wel mooi.”
Voor Nico van der Poel, vrijwillige begeleider van het project, is de Tuinbouw Battle een succes. “Het
was dit jaar door corona wat moeilijk. Het bedrijfsbezoek ging niet door en we konden niet altijd in de
klassen uitleg geven. Maar de kinderen waren erg enthousiast.” Ook juf Bianca kijkt terug op een succesvol project. “De kinderen vonden het leuk. Ze gingen steeds even kijken hoe de bollen groeiden en
gaven water. Wat mij betreft mag het volgend jaar weer op school worden gehouden.”
Dat laatste is volgens Van der Poel nu juist niet de bedoeling. “We willen zoveel mogelijk scholen kennis
laten maken met het vak. In januari gaan de vijf teeltinstallaties naar twee andere scholen in de Bollenstreek en drie in de regio Aalsmeer. In maart hebben we weer vijf scholen in de Bollenstreek. Maar
nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom.”
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‘Meer begrip door kennis’
vlog van een bedrijfsbezoek maken. “Dat zijn nog eens veertig klassen
die op deze manier heel veel leren over het bollenvak. We hebben
straks een doorlopende leerlijn waar de scholen gratis gebruik van
kunnen maken. Hoe dat kan? We halen overal geld vandaan, zoals bij
Stimuflori, Microsoft, maar ook het Clusius College en de sector zelf.
Het mooie is dat kinderen uit hét bollengebied van Nederland vanaf
volgend schooljaar weer leren over het bollenvak. Leerkrachten zijn
enthousiast, kinderen vinden het leuk en ook ouders doen mee als
de kinderen bij de Tuinbouw Battle een goed doel bedenken voor de
opbrengst van de tulpen.”

VOLLE KLASSEN
Voor onderwijsprojectleider Grosmann staat vast dat het uiteindelijke doel, leerlingen interesseren voor een opleiding in het groen,
wordt behaald. “Keiharde cijfers heb ik niet, maar Noord-Holland is
voor het onderwijs een zogeheten anticipeerregio, een regio waarvan
de rijksoverheid verwacht dat de bevolking gaat krimpen. Scholen
moeten keihard hun best doen om leerlingen binnen te halen. Het
Clusius College met vmbo- en mbo-onderwijs houdt al jaren dezelfde
instroom. Bij het vmbo hebben we volle klassen. In het mbo zijn we
een kleintje met 1.700 leerlingen, maar we leveren wel elk jaar zo’n
500 studenten af met een groenopleiding. De ene helft gaat door naar
het hoger onderwijs, de andere helft gaat werken. Dat is uiteindelijk
een handjevol dat voor de bollen- en plantenteelt kiest. Niet genoeg,
maar het werkt dus wel.”
Het uitgebreide lesprogramma kan eventueel ook door andere regio’s
worden overgenomen. Grosmann: “Wij gaan hier de komende tien
jaar mee aan de slag. Voor andere regio’s kan het interessant zijn.
Enige voorwaarde is wel dat er actieve bollenbedrijven in de buurt
zijn die dit initiatief helpen uitvoeren.”
Andries Middag, programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek én Boskoop, houdt de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord
goed in de gaten. Hij sluit niet uit dat de Bollenstreek en Boskoop
op termijn meedoen met het nieuwe lesprogramma. “Eerst moet de

Bosje Tuinbouw Battle-tulpen.
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De bloembollen voor de Tuinbouw Battle in de Duin- en Bollenstreek worden geleverd door V.d. Slot Tulips uit Voorhout, het
bedrijf van de broers Jan en Frans. Daar zijn de kratjes, met de tulpenbollen netjes in het gelid opgeprikt, op 15 november opgehaald
en naar de deelnemende scholen gebracht. De twee bollentelers
doen graag mee aan de Tuinbouw Battle om basisschoolleerlingen
kennis te laten maken met de bloembollensector. Jan: “Ik merk
het al als ik in december een berichtje post dat er weer tulpen
zijn. Dan krijg je toch nog vaak reacties als ‘nu al? Tulpen zijn er
toch pas met Pasen?’. Ook van mensen die hun hele leven al in de
Bollenstreek wonen. Dan heb je al sector toch wat laten liggen.”
Bezig zijn met bloembollen kan de interesse wekken en voor meer
begrip tonen. “Ze zien onze tractoren over de weg rijden. We werken in deze streek, dus als er meer kennis is, is daar ook meer
begrip voor”, constateert Frans. Hij weet zelf nog dat hij in groep
7 of 8 in het kader van de slogan Kies Techniek ooit op bedrijfsbezoek is geweest. “Ik vond het machtig interessant allemaal.
Dus door mee te doen aan dit project hoop je interesse te wekken. Het kost wat tijd en geld maar uiteindelijk heb ik over tien
jaar ook weer personeel nodig.”

Tuinbouw Battle waarbij we samenwerken met Aalsmeer en
Boskoop, goed draaien. Door de samenwerking moeten we
het nog even goed onder de knie krijgen. Daarnaast gebeurt
er ook veel meer dan alleen de Tuinbouw Battle. Andere
organisaties, zoals Anthos, hebben ook programma’s voor
schoolklassen. Als je dat allemaal optelt, komen we al meerdere keren in de schoolklas.’’

De kinderen oogsten zelf de in de klas gebroeide tulpen.
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