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

tekst en fotogr afie pieter boetzkes

Minister Verburg opende Groene Campus in Helmond

Laatste puzzelstuk gelegd

Minister Gerda Verburg met directeur Dick van der Star en leerling Ruud van de Manakker op de hoogwerker met het laatste puzzelstuk

Star daarbij noemt, zijn hoopvol. “Het
vmbo-groen startte in 2008 met 50 leerlingen. In 2011 zullen er zo’n 200 zijn.
Het mbo – nu 500 leerlingen - zal over
twee jaar gegroeid zijn naar 600 deelnemers. De deelname van het hbo is nu nog
beperkt, maar de inzet van Fontys heeft
potentie. Daarmee is de Groene Campus
de enige onderwijsinstelling in Nederland waar de groene doorlopende leerlijn van vmbo tot en met hbo onder één
dak wordt gerealiseerd.
Kenniscoöperatie
Wat de Groene Campus beoogt en wie
daarmee gediend zijn, wordt tussen de
toespraken door stap voor stap in beeld

gebracht door de afbeeldingen die sprekers en geïnterviewden op een staand
bord aanbrengen. LNV-minister Gerda
Verburg – inmiddels aangekomen en
welkom geheten – mag het laatste puzzelstuk aanbrengen nadat ze dit vergezeld door directeur Dick van der Star en
leerling Ruud van de Manakker met een
hoogwerker uit de verticale tuin aan de
voorzijde van het gebouw heeft opgehaald. De computergestuurde twaalfmeter hoge tuin is het afstudeerproject
van Ruud en is een goede illustratie van
innovatie als resultaat van nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
De Groene Campus sluit volgens Ver-

burg goed aan bij haar beleid: samenwerking van onderwijs met onderzoek
en bedrijfsleven om ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid te
realiseren. De wijze waarop dat gebeurt
spreekt haar bijzonder aan. “U organiseert doorlopende leerlijnen tussen
vmbo, mbo en hbo en draagt zorg voor
kennistransfer door toepassing van
onderzoek in onderwijs en ondernemen.
En dat alles in een omgeving waar onderwijs en bedrijfsleven langs korte lijnen samenwerken, zelfs onder één dak.
Dat is een kleine kenniscoöperatie in het
klein.” p
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