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Van school naar
opleidingscentrum
Op 1 januari 2022 zijn ROC Kop van
Noord-Holland en het Clusius College
bestuurlijk gefuseerd. Vanaf 1 augustus
van dit jaar gaan zij gezamenlijk verder
als één scholenorganisatie onder de
naam Vonk. Daarmee ontstaat een school
met 5.000 mbo-studenten, zo’n 4.500
vmbo-leerlingen, 1.500 cursisten, 100
vavo-studenten en 1.500 medewerkers.
Een gesprek over de aanleiding, de
meerwaarde en de weg ernaartoe.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat is de aanleiding voor de fusie tussen het
Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland?
Gerard: “We zien al enige tijd een afname van het aantal jongeren in de regio Noord-Holland Noord en we zochten een
goede mbo-partner waarmee we gezamenlijk een bredere
basis voor ons onderwijs zouden kunnen creëren. We trekken al twaalf jaar op met ROC Kop van Noord-Holland voor
de bedrijfsopleidingen. Qua omvang zijn we vergelijkbaar en
ons aanbod is aanvullend. Door te fuseren, kunnen we het
beroepsonderwijs in deze regio in stand houden en continuïteit bieden. Van vmbo en mbo tot een leven lang ontwikkelen. En dat is belangrijk, want er is een grote behoefte aan
praktisch opgeleide mensen.”
Helma: “Met deze fusie hebben we meer kansen en kunnen
we beter inspelen op vragen die vanuit de markt aan het
onderwijs worden gesteld. Er ligt best een ingewikkelde opdracht, met alle ontwikkelingen op het gebied van techniek,
in het economisch verkeer en internationaal, die vragen om
een brede benadering. Niet beredeneerd vanuit sectoren,
maar vanuit het maatschappelijke vraagstuk, afgestemd op
de vraag vanuit de regio. Neem de groenopleiding: die is niet
alleen van belang voor de agrarische sector, maar bijvoorbeeld ook voor de recreatiesector en natuurorganisaties.
Tegelijkertijd zijn er veel raakvlakken tussen bouw en groen,
voedingstechnologie en horeca. Hierin vult het aanbod van
onze scholen elkaar goed aan.”

Waarom koos het Clusius College niet voor een partner als
Yuverta, de groenopleider in Zuid-Holland?
Gerard: “Wij willen met een integrale blik naar ons onderwijs kijken. Je kunt de verschillende opleidingsrichtingen
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bijna niet meer los van elkaar zien. Infrastructuur en groen,
groen en techniek, het raakt steeds meer met elkaar verweven. Groen heeft raakvlakken met allerlei sectoren, er zullen
combinaties ontstaan die wij nu nog niet kennen, maar
waarvoor we wel mensen moeten opleiden. Verder vinden
wij het belangrijk om in verbinding te zijn met de regio en
om met ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij de vraag die
hier is. Ook daarom kiezen wij juist voor elkaar.”

Ooit had de opleiding plantenteelt een instroom van zeven
studenten. Hoe ‘levend’ is deze opleiding nu?
Gerard: “We hebben daar veel in geïnvesteerd, onder andere
met de ontwikkeling van het Clusius Lab, waarin we samenwerken met het bedrijfsleven om goede mensen voor de
sector af te leveren. We organiseren ‘battles’ en ‘challenges’
samen met bedrijven, en proberen zo ook mensen die de
sector niet van huis uit kennen te laten zien hoe aantrekkelijk werken in de groensector kan zijn. Op allerlei manieren
laten we onze vmbo-leerlingen kennismaken met het groene
aanbod op ons mbo. Keuzevakken gericht op plantenteelt,
vmbo-leerlingen die projecten doen met studenten van het
mbo plantenteelt. Inmiddels telt de opleiding Plantenteelt
103 studenten en is daarmee de grootste in Nederland. In
2021 stroomden 30 nieuwe studenten in.”

Wat wil Vonk bieden?
Helma: “Vonk wil een organisatie zijn die jongeren en
volwassenen opleidt voor de wereld van de toekomst. Een
opleiding die niet alleen naar het onderwijs kijkt, maar is
17 juni 2022
gericht op de nieuwe toekomstbestendige wereld, waarin
17 juni 2022

006-8 In gesprek 121.indd 7

17 juni 2022

7

10-06-2022 10:47

IN GESPREK
combinaties worden gemaakt tussen groen en techniek, of
bijvoorbeeld energie en duurzaamheid. Daarbij willen we leren en werken meer integreren, dus leerlingen maken direct
kennis met de praktijk en leren het vak op de werkvloer.
Bovendien willen we er niet alleen zijn voor (v)mbo-studenten, maar ook voor volwassenen, en inzetten op een Leven
Lang Ontwikkelen, in samenwerking met het bedrijfsleven.
In 2030 willen we een flexibel aanbod hebben ontwikkeld
dat voor studenten en leerlingen volledig op maat te maken
is. We worden meer een opleidingscentrum dan een school,
waarbij leerlingen, studenten en volwassen werknemers
meer de regie hebben over hun eigen leerproces.”

Er is veel behoefte aan praktijkgericht opgeleide mensen.
Hoe wil Vonk daaraan tegemoet komen?
Helma: “Door bijvoorbeeld meer gastdocenten uit het
bedrijfsleven uit te nodigen. Verder willen we meer gaan
werken met practoraten, een expertisecentrum waarin onderzoeksdocenten samenwerken met een practor en waarbij
ook studenten en het bedrijfsleven actief betrokken zijn. Zo
willen we verbinding maken tussen het onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven in de regio. Op dit moment is er al
een aantal practoren actief in het land, we gaan onderzoeken of we daarbij kunnen aansluiten en of er ook subsidies
beschikbaar zijn die we kunnen gebruiken om dit van de
grond te krijgen.”

De fusie zal de nodige veranderingen met zich meebrengen.
Hoe gaan jullie dat proces in?
Helma: “Het is een geleidelijk proces, waarbij we de onderwijsteams nauw betrekken. We vragen hun te komen met
een visie op hun vakgebied, en aan te geven wat zij nodig
hebben om hun ideeën te realiseren. Centraal daarbij staat
de vraag: hoe kunnen wij met onze opleidingen aansluiten
bij vraagstukken in het bedrijfsleven? Daarbij gaan we uit
van een multidisciplinaire aanpak, verschillende opleidingsrichtingen zullen bij elkaar aansluiten.”
Gerard: “Als je denkt aan het bollenvak, kun je bijvoorbeeld
al niet meer om automatisering heen. Hoe combineer je die
disciplines? We nodigen onze medewerkers uit om met een
brede blik naar de wereld te kijken. Daarover zullen we veel
in gesprek gaan met elkaar. Belangrijk is ook dat we onze
mensen hierin faciliteren, hun de ruimte geven om ideeën
uit te werken. We moeten vooral denken in kansen en niet
in belemmeringen. Voor een goed idee maken we altijd
ruimte, en met geld kun je tijd creëren.”

Welke competenties moet een medewerker tegenwoordig
zoal in huis hebben?
Gerard: “Naast de benodigde kennis en vaardigheden, zijn
de ‘soft skills’ belangrijker geworden. Denk aan omgangsvormen, kunnen samenwerken, zelfreflectie, probleemoplossend vermogen, communicatie, dat je initiatiefrijk en
ondernemend bent, betrouwbaar, en snapt waar de prioriteiten liggen in het bedrijf. Zo werk je in de groensector met
een levend product, waardoor je soms snel moet schakelen,
bijvoorbeeld omdat het weer daarom vraagt. Dan kun jij als
medewerker niet zeggen: ‘ik ga eerder naar huis’, dat moet
je dan wel begrijpen. We merken dat dit voor jongeren niet
zo vanzelfsprekend is allemaal, dus daar hebben ze begeleiding bij nodig. Tegelijkertijd is het belangrijk dat werkgevers
zich verplaatsen in jonge medewerkers en proberen hun taal
te spreken.”

Wat vraagt de nieuwe aanpak van docenten?
Helma: “Dat zij goed kijken naar de behoefte van hun
studenten en inspelen op wat zij nodig hebben. De docentenrol zal meer coachend en begeleidend zijn. Er zal meer
verbinding zijn tussen de opleiding en de werkgevers. Verder
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‘Je kunt de verschillende
opleidingsrichtingen bijna niet
meer los van elkaar zien’

vinden wij het belangrijk dat medewerkers hun eigen unieke
talent goed in beeld hebben en dat zij de ruimte hebben om
daar het maximale uit te halen. Voor zichzelf en voor de
studenten.”

Waar staat Vonk nu?
Gerard: “We zijn bezig om de bedrijfsvoering in te richten,
staf en diensten met elkaar te vervlechten en een fundament
te creëren waarop we Vonk verder kunnen uitbouwen. Op
1 augustus gaan we echt verder als één organisatie.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Helma: “Deze fusie is een nieuw startpunt en biedt ons de
unieke kans om stappen te zetten in ons onderwijsaanbod,
zodat studenten hun eigen individuele leerroute kunnen
uitstippelen. Vanuit een zo breed mogelijke visie en een rijke
leeromgeving, zodat ze veel verschillende kanten op kunnen
als ze bij ons een opleiding hebben gevolgd.”
Gerard: “We hopen dat onze aanpak ervoor gaat zorgen dat
leerlingen en studenten zich breder kunnen oriënteren op
de arbeidsmarkt waardoor zij beter hun weg vinden naar de
baan die bij hen past. Met een Leven Lang Ontwikkelen willen we nog beter aansluiten bij wat de maatschappij van ons
vraagt. Verder hopen we dat onze docenten Vonk ervaren als
een plek waar je je als professional optimaal kunt ontwikkelen, in een levendige, dynamische werkomgeving. Waar je
van betekenis kunt zijn voor de toekomst van je studenten.”
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