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Wellantcollege actief op basisscholen
voor meer bekendheid

Beweging aan de basis
“De sneeuwklokjes staan in bloei en ze zien het niet eens.” De groene wereld
is voor veel kinderen onbekend terrein. Dus kiezen ze niet voor een groene
school en kampt het groene bedrijfsleven met een tekort aan geschoolde
arbeidskrachten. In Boskoop en omgeving is dat een groot probleem.
Wellantcollege pakt het bij de bron aan.
De kinderen van groep acht van de Immanuëlschool uit Boskoop gaan een of
twee keer per jaar naar Wellantcollege
in Boskoop. Daar leren ze kruiden
zaaien, woorden opzoeken in een woordenboek en ontdekken ze hoe sterk een
eierschaal is. Alle collega’s, ook de nietgroene docenten van het vmbo, hebben
lessen gemaakt. De school wil laten zien
dat het de leerlingen breed opleidt, verklaart docent Wim Konijn de les Nederlands. “Vaak denken ze dat je via een
groene school alleen maar door kunt

stromen naar een groen mbo.” Met de
lessen wil Wellantcollege leerlingen en
personeel van basisscholen bekend
maken met de groene school. “Kinderen
denken vooral aan boeren, maar het gaat
veel meer over duurzaamheid. En leerkrachten basisonderwijs denken bij een
groene school aan goede zorg voor probleemkinderen. Een directeur van een
basisschool vertelde me dat hij kinderen
bijna nooit attendeert op een groene
school, maar dat hij dat wel deed bij zijn
neefje dat extra zorg nodig heeft.” Boe-

ren en zorg, dat is het imago van de
groene school.
De lessen zijn onderdeel van het Rigoproject Growing Green Competence
Centre (zie kader). Een van de doelen
van dat project is meer leerlingen naar
het groene onderwijs te trekken. Aan
het enthousiasme van de kinderen zal
het niet liggen. Sjef Mank van het vmbo
in Alphen aan de Rijn laat de kinderen
met kalebassen werken. “Met veel toewijding verpakken ze hun werkstukjes
en vragen of ze het mee naar huis mogen

Growing Green Competence Centre
De map met lesvoorbeelden is een van de producten
van het Rigo-project Growing Green Competence
Centre. Dit project is een initiatief van Wellantcollege,
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, businessunit
Bollen, Bomen en Fruit (PPO-BBF) en Innovatie- en
Praktijkcentrum Groene Ruimte (IPC-GR). Het kent
twee belangrijke doelen.
N Het realiseren van een kennistransferpunt op het
gebied van de boomteelt en groenvoorziening in
Boskoop. Hierin zullen bedrijfsleven, onderwijs,
onderzoek en overheid samen werken om de kennis
op het gebied van de boomteelt en de groen
voorziening te vergroten, versterken en te laten
doorstromen.
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N Het stimuleren van de toestroom van
gekwalificeerde medewerkers in de branche.
Hiervoor werkt het project onder andere aan het
realiseren van doorlopende leerlijnen van vmbo via
mbo naar hbo. Maar ook aan imagoverbetering van
het groene onderwijs. Het boekje met
lesvoorbeelden is hier een resultaat van.
De map groene lesvoorbeelden gebundeld is vanaf eind
april verkrijgbaar bij Corina Pfoster van de PR afdeling
van Wellantcollege, c.pfoster@wellant.nl. Daarnaast
krijgen de colleges van bestuur van alle aoc’s de map
toegestuurd.

De groene vmbo-scholen hebben iets te bieden dat basisscholen niet hebben, zoals een bloemschiklokaal

nemen. Daaraan merk ik dat ze het leuk
vinden.” Ook de leerkrachten en de ouders mogen meedoen en ook die zijn enthousiast. “De leerlingen hebben in eerste instantie geen idee wat leren met
groen inhoudt, maar ze verlaten de
school met een positieve indruk. Alleen
al het feit dat ze enthousiast zijn, is voor
mij genoeg.” De school blijkt meer dan
‘boer en zorg’ te zijn.
Verspreiden
De vmbo-vestiging van Wellantcollege
in Boskoop benaderde zo’n veertig basisscholen in de omgeving. Daarvan reageerde een twaalftal positief. Die zagen
wel wat in het aanbod van Wellantcollege. Voor de leerlingen is het eens een
interessant uitje en de vmbo-scholen

hebben iets te bieden dat de basisscholen niet hebben: een tuin, een kas, een
keuken, een techniek- en een dierlokaal.
“Bij de les natuurkunde konden de kinderen met de microscoop werken, die
hebben wij hier niet, dus het is ook nog
aanvullend”, zegt Else Dijkshoorn van
de Immanuëlschool in Boskoop. Haar
leerlingen konden de cellen van dieren
en planten bekijken of bij biologie de eierenles volgen. “Ze komen er heel enthousiast van terug.” De leerlingen van
haar school gaan vooral naar Wellantcollege of naar de havo/vwo-school in
Boskoop. Aan het begin van het jaar krijgen de ouders en leerlingen van groep
acht voorlichting van de beide scholen,
over wat het onderwijs daar inhoudt en
wat voor niveau het is. Daardoor en door

open dagen weten de meeste leerlingen
en leerkrachten redelijk goed wat Wellantcollege is. “Wellantcollege maakt
goed duidelijk dat leerlingen via deze
school breed kunnen uitstromen.” Toch
ziet Dijkshoorn wel kansen met deze
lessen. “Het zijn de ouders die vaak nog
een traditioneel beeld hebben van Wellantcollege als school voor de tuinderskinderen. Met de lessen en alles wat er
omheen gebeurt, wordt de kinderen
duidelijk wat ze met de school kunnen.
En de kinderen uit het dorp die op Wellantcollege zitten moeten ook het juiste
beeld verspreiden.”
Goed geregeld
Ook Annemarie Montagne van basisschool/speciaal onderwijs Opmaat in
vgo 6 8 april 2009
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verslag
“Het is een prachtige uit
daging in een inspirerende
omgeving voor studenten
en bedrijfsleven.” LNVminister Gerda Verburg was
vol lof over de Groene
Campus in Helmond die ze
op 18 maart officieel
opende.

De kinderen willen hun bloemstukje mee naar huis nemen.
Daaraan merkt docent Sjef Mank dat ze enthousiast zijn

Alphen aan de Rijn liet haar leerlingen
naar Wellantcollege gaan. “Ze vinden de
lessen geweldig. Als een groepje met verhalen terugkomt naar school dan staat
het volgende groepje alweer te springen
om ook te gaan.” Montagne vindt het
belangrijk dat de leerlingen kennismaken met de school, omdat het een van de
vervolgscholen is. Tijdens de vrijdagmiddagevaluatie komen de ervaringen
van de leerlingen boven tafel. En dan
ziet ze wel beweging. “Sommige kinderen zijn al gemotiveerd, anderen niet en
worden dat ook niet, maar er is ook altijd een groep die eerst wat afwachtend
was en door de lesjes enthousiast is geworden.”
Opmaat is een bijzondere school. Veel
kinderen vragen extra zorg. Wellantcollege voorziet daarin. Maar de Immanuëlschool is geen school voor zorgkinderen. Dijkshoorn: “Ik zal nooit kinderen of hun ouders Wellantcollege
adviseren omdat daar goede zorg is,
maar ik vind het wel fijn om te weten dat
er een school in de buurt is waar de zorg
goed geregeld is.” Voor haar is Wellant-
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college een groen vmbo met brede uitstroommogelijkheden.
Uitrollen
Inmiddels kwam een flink aantal basisscholen naar de drie Wellantcollegevestigingen. Dat bevalt van beide kanten zo
goed dat de scholen verder willen. Het
zou zonde zijn als alle ervaringen verdwijnen. De scholen willen iets maken
dat elk jaar toepasbaar wordt op de basisscholen. En ze willen de pilot uitrollen naar andere scholen. Zo ontstond het
idee om alle lessen te verzamelen en er
een map van te maken (zie kader).
Mank: “De map is een soort lespakket
voor andere aoc’s. Het maakt het voor
scholen makkelijk om ermee naar basisscholen te stappen en ze enthousiast te
krijgen.” En Konijn: “Het valt mij als zijinstromer op dat binnen het onderwijs
erg individueel wordt gewerkt, door de
leerkrachten, de secties, de scholen,
maar ook in het hele groene onderwijs.
Er wordt weinig gedeeld. Deze map is
een manier om dat te doorbreken.” p

Normaal gesproken is een gepland overleg met de Tweede Kamer heilig. Maar
de politieke agenda moest even wijken.
Zelfs in crisistijd. En zo gebeurde het
dat minister Gerda Verburg toch tijd
wist te maken om bij de officiële opening van de Groene Campus te zijn.
Haar waardering voor de formule van
dit nieuwe centrum waar onderwijs en
bedrijfsleven samenwerken op het gebied van groen, voeding en gezondheid
zal daarbij ongetwijfeld een rol hebben
gespeeld.
Sterke foodsector
“De Groene Campus is een gezamenlijk
initiatief van Helicon Opleidingen, andere scholen en bedrijven”, aldus vestigingsdirecteur Dick van der Star. Hij
vertelt dat tijdens het ‘voorprogramma’
in afwachting van de minister. De
Groene Campus bruist dan al van activiteit. Zo’n zeshonderd genodigden bekijken op de verschillende verdiepingen
het nieuwe gebouw, worden verwend
met exclusieve hapjes en luisteren tussendoor naar de korte interviews en toespraken. Van lokale en regionale bestuurders, onderwijsbestuurders en ondernemers. Die benadrukken allen het
unieke concept en de ambities van de
Groene Campus. Het is niet alleen groen
en niet-groen onderwijs van vmbo tot en
met hbo, maar biedt ook onderdak aan
bedrijven op het gebied van food en
groen die nauw samenwerken met het
onderwijs. Die combinatie moet ervoor
zorgen dat de foodsector in de regio Helmond de sterkste van Europa wordt. De
getallen die campus-directeur Van der

