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Leren op de werkplek is het devies 
in de tweejarige brancheopleiding 
glastuinbouw van Kasgroeit en In- 
holland Academy. Vanuit hun werk 
in de glastuinbouw bouwen deelne-
mers een portfolio op, gebaseerd 
op hun eigen leerdoelen en de 
wensen vanuit het bedrijf. ‘Het is 
pittig, maar wel praktijkgericht.’

ACHTERGROND

Technologische ontwikkelingen 
en schaalvergroting hebben het 
werk in de glastuinbouw de afgelo-
pen jaren complexer gemaakt. Om 
tegemoet te komen aan de kennis 
en vaardigheden van medewerkers 
die daarvoor nodig zijn, verzorgen 
Kasgroeit en Inholland Academy de 
brancheopleiding glastuinbouw.

Deze praktijkgerichte opleiding 
is bedoeld voor mensen die werken 
in de glastuinbouw en richt zich op 
vakkennis vergroten, maar vooral 
op het aanleren van competenties 
als kritisch denken, probleemop-
lossend werken en samenwerken. 
Omdat de doelgroep meestal niet 
graag in een klaslokaal zit, ligt de 
focus op leren op de werkplek.

In maart start het tweede traject, 
nadat in oktober de eerste groep van 
tien deelnemers is begonnen. Deze 
bestaat uit mensen die al vele jaren 
in de glastuinbouw werken en zich 
verder willen ontwikkelen, bedrijfs-
opvolgers die zich willen voorberei-
den op hun toekomstige taken en 

zijinstromers die nog weinig erva-
ring hebben in de glastuinbouw.

Een van hen is Bob Lukens, die 
na een loopbaan in kantoor- en 
schoolmeubilair sinds twee jaar 
werkt bij potplantenkwekerij Smit 
Kwekerijen in Sappemeer als assis- 
tent-teamleider logistiek.

Lukens heeft al verschillende 

cursussen leidinggeven gevolgd, 
maar die waren niet gericht op de 
glastuinbouw. Hij was dan ook aan-
genaam verrast toen de afdeling 
personeelszaken en de bedrijfslei-
der vroegen of hij wilde deelnemen 
aan de brancheopleiding.

‘Ik heb het erg naar mijn zin op 
mijn werk. Geen dag is hetzelfde’, 
zegt de zijinstromer. ‘Ik ervaar veel 
vrijheid om dingen uit te zoeken 
en te verbeteren en er wordt goed 
naar je geluisterd als je ideeën hebt. 
Dat ik nu het aanbod kreeg om een 
opleiding op hbo-niveau te doen, 
zag ik als een kans.’

De opleiding bestaat uit vier 
blokken van een half jaar en begint 
met een algemene module agrarisch 
vakmanschap. Daarna kunnen de 
deelnemers kiezen uit twee leerrou-
tes: teelt en bedrijfsvoering. Lukens 
gaat voor de laatste.

Volgens hem is de opleiding 

pittig, maar wel praktijkgericht. 
Hij krijgt voldoende ruimte om de 
opdrachten tijdens het werk uit te 
voeren, maar besteedt daar ook vrije 
tijd aan. Een van de pluspunten 
vindt hij dat hij de bedrijfsproces-
sen van begin tot eind leert kennen, 
terwijl hij voor de opleiding alleen 
met eindproducten bezig was.

PERSOONLIJKE LEERCOACH
Alle deelnemers krijgen begelei-

ding van een persoonlijke leercoach 
van Inholland Academy in Delft. 
Samen met een werkveldcoach uit 
het eigen bedrijf, bijvoorbeeld een 
leidinggevende, en de leercoach 
stellen de deelnemers persoonlijke 
leerdoelen op die passen bij hen en 
bij hun bedrijf.

Sjoerd Nieboer is leercoach voor 
vijf deelnemers van de eerste groep. 
Hij heeft als docent ervaring met 
innovaties en verbeteringen in de 

glastuinbouw en werkt ook aan de 
deeltijdopleiding tuinbouw en agri-
business. ‘In principe gebruiken we 
bij de brancheopleiding dezelfde 
methodiek, waarbij de opleiding 
grotendeels plaatsvindt op de werk-
plek en de student een portfolio 
opbouwt dat aansluit bij zijn of haar 
leerbehoefte en leerstijl.’

VIER MASTERCLASSES
In de opzet van de opleiding 

zijn er per blok vier masterclasses, 
bij voorkeur op de bedrijven van 
de deelnemers. Naast de onderwer-
pen die daarin aan bod komen en 
die dienen als voorbereiding voor 
opdrachten, kunnen de studenten 
ervaringen uitwisselen en van el- 
kaar leren.

Vanwege de coronacrisis zijn 
de masterclasses online. Toch zijn 
de deelnemers aan het eerste tra-
ject volgens Nieboer gemotiveerd 
en stimuleren zij elkaar op afstand 
in de onlineleeromgeving. Als voor-
beeld noemt hij de opdracht om een 
bedrijfsfilm te maken. Daarin wil-
den ze niet voor elkaar onderdoen.

Anneke Postma, adviseur scho-
ling & ontwikkeling bij Kasgroeit, 
hamert op een goede uitleg aan 
werkgevers over de brancheoplei-
ding. Volgens haar is het voordeel 
dat deze flexibel is en deelnemers 

niet één vaste dag in de week naar 
school hoeven. Dat betekent wel 
dat werkgevers studenten de ruimte 
moeten geven om te werken aan 
hun portfolio.

‘Natuurlijk is de werkdruk in 
veel glastuinbouwbedrijven hoog 
en komt het soms, zoals bij teeltwis-
seling, niet uit om een werknemer 
vrij te roosteren. Dat is niet erg, als 
deze dan in een rustiger periode 
maar de tijd krijgt om aan opdrach-
ten te werken.’

Bijspijkeren gebeurt in de praktijk, in de kas

Bob Lukens: ‘De brancheopleiding geeft een betere kijk op wat belangrijk is voor de bedrijfsvoering.’ Foto: Koos van der Spek

Brancheopleiding glastuinbouw van Kasgroeit en Inholland Academy sluit aan bij complexiteit sector

‘Tijd om in het bedrijf 
aan opdrachten te 
werken is belangrijk’

Deelnemers aan de brancheoplei-
ding glastuinbouw werken in de sector 
en hebben minimaal mbo 3-niveau, 
minimaal twee jaar werkervaring en vol-
doende tijd en ruimte om de theorie aan 
de praktijk te koppelen. Na een gesprek 
met de deelnemer en het bedrijf vindt een 
‘talent development assessment’ plaats 
om persoonlijke en leerdoelen te kunnen 
formuleren. Ten slotte volgt een intake 
met de persoonlijke leercoach en start 
de opleiding.

De brancheopleiding is ontwikkeld door 
Inholland Academy en Kasgroeit, waarin 
Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV 
en CNV samenwerken. Na afloop ont-
vangen studenten een door de branche 
gecertificeerd diploma dat vergelijkbaar 
is met een associate degree op niveau 
5, tussen mbo en hbo-bachelor in. De 
opleiding kost 10.000 euro, waarbij een 
Colland-subsidie van 3.000 euro mogelijk 
is. Voor de opleiding die op 5 maart start, 
zijn nog plaatsen vrij.

Deelnemers hebben minimaal mbo 3-niveau

OLUMNC
Wat een hoop blije kinderen en ouders die ein-

delijk weer eens in de sneeuw los konden gaan. De 
verkoop van schaatsen en sleetjes piekt. Iedereen 
gaat naar buiten en begint weer te bewegen. Zo kon 
ik mijn kinderen, vriendjes, neefjes en nichtjes een 
onvergetelijke jeugdherinnering bezorgen door de 
sleetjes achter onze Land Rover Defender te hangen 
en over de besneeuwde bos- en veldwegen te rijden. 
Ik waande me weer even kind, zelf zittend op een 
sleetje, achter mijn vader met destijds eveneens een 
Land Rover Defender. Glijdend, af en toe dansend en 
kirrend van de pret.

Maar ik schrijf deze column natuurlijk enkele 
dagen, voordat u hem leest. Ik heb een onbestendig 
gevoel. Zoals wanneer een naderend onheil dichterbij 
komt. Het is alsof het coronavirus even niet bestaat en 
een andere koorts het nieuws domineert. Het is niet 

dat we geen winter gewend zijn, maar de voorspelde 
temperaturen zijn nu wel erg laag. De combinatie 
sneeuw en vorst bij een heldere hemel geeft daarbij 
nog eens extra koude nachten.

We zijn met onze boomkwekerij een industrie 
zonder dak. In 2009 kostte de invallende vorst 
met sneeuw ons bijna de kop. De herbeleving van 
die winter en zijn gevolgen doet me nog meer dan 
de koude zelf sidderen. Pure onrust. Zorg voor het 
bedrijf, voor onze medewerkers, voor het gezin.

Er is niet veel aan te doen. Afwachten. Wat is het 
effect van de sneeuw? Van de zon? Tegenwoordig 
hebben we op vrijwel ieder perceel een WolkyTolky-
weerstation staan. We meten nu per 10 centimeter 
hoogte de temperatuur. Het koudste punt zit in een 
heldere nacht op 1 tot 2 centimeter boven de sneeuw-
grens. Wat kun je met deze kennis doen? Moeten we 

de bomen met sneeuw aanhogen of juist wegvegen?
Jaren geleden leerde ik een wijze les: je hebt de 

omstandigheden zelf niet in de hand, maar wel hoe je 
met de omstandigheden omgaat. In plaats van bang 
te zijn voor de vorst en de sneeuw die schade aan 
de bomen kunnen geven, is het misschien beter om 
nu te genieten van de winterse omstandigheden. Dus 
bekijk ik het van de andere kant. Hoe mooi kleurt de 
wereld door de sneeuw? Als ik moet kiezen tussen 
piekeren of dansen in de sneeuw, dan weet ik het 
wel. Het advies aan mezelf luidt dan ook: dans met 
je angst.

Han Fleuren
vruchtboomkweker in Baarlo

Dans met je angst


