Projectnaam: ”ontwikkelen en implementeren MBO keuzedeel onderhoud van
sportvelden en golfbanen”
Aanvrager: De brancheorganisaties BSNC, CUMELA Nederland en VHG (penvoerder)
Periode: start 1-8-2016. Eind 31-07-2017
Totale begroting: € 110.190,Aangevraagd subsidie bedrag: € 44.076,Project beschrijving
In het projectplan staat beschreven dat de herziening van de kwalificatiestructuur in het
MBO en het introduceren van ‘keuzedelen’ onderwijsorganisaties de mogelijkheid biedt
om leerlingen kennis te laten maken met specialismen in de sector. De
brancheorganisaties BSNC, CUMELA Nederland en Branchevereniging VHG hebben de
samenwerking met elkaar én met het onderwijsveld gezocht om een “regio overstijgend
keuze deel “te ontwikkelen. Dat de branches intrinsiek gemotiveerd en samen met het
onderwijsveld een keuzedeel ontwikkelen en aanbieden kan worden beschouwd als
innovatief. Dit keuzedeel wordt aangeboden d.m.v. blended learning. Studenten en
werkenden uit heel Nederland kunnen deelnemen, ook als er regionaal te weinig
studentenaantallen zijn om een volledige klas samen te stellen. Praktijkdagen worden
afgewisseld met moderne vormen van educatie zoals e-learning, filmpjes etc. Specifieke
producten die ontwikkeld worden zijn een website, e-learning, toetsen, bpv-opdrachten,
draaiboek praktijkdagen en een facebookpagina. Het plan gaat uit van 20-25 AOC
studenten per jaar met daarnaast 5-10 deelnemers uit het bedrijfsleven. Een belangrijk
onderdeel binnen het keuzedeel is een e-learning module waarmee de deelnemer
zelfstandig de benodigde kennis kan verkrijgen. De brancheorganisaties en sociale
partners kiezen hier bewust voor omdat een e-learning module ook gebruikt kan worden
door medewerkers in de verschillende branches. Hiermee is er een verbinding gelegd met
leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Het past ook in het streven om
keuzedelen toegankelijk te maken voor werkenden. De realisatie van dit keuzedeel vindt
plaats in overleg met het onderwijs. Wellant, AOC Oost, Aeres MBO Barneveld en Helicon
ondersteunen het project gedurende de ontwikkelfase door deelname in de stuur- en
projectgroep als ook door een financiële bijdrage in de ontwikkel- en
implementatiekosten. Het uiteindelijke doel is om tot een kwalitatief hoogwaardig en
onderscheidend keuzedeel te komen dat aansluit bij de behoeften uit het bedrijfsleven en
de potentie heeft om voldoende studenten te trekken.
Doelstellingen
- De brancheorganisaties ontwikkelen, onafhankelijk van een AOC, in eigen beheer het
keuzedeel ‘Beheer en onderhoud sportvelden en golfbanen’; vanuit de branche wordt
richting gegeven aan de ontwikkeling en implementatie van het keuzedeel voor het
kwalificatiedossier MBO Groene Ruimte. Het wordt specifiek ontwikkeld voor de
kwalificaties Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek, Vakbekwaam hovenier
en Opzichter uitvoerder groene ruimte;
- Een voorbeeld stellen naar andere branches zodat daar ook op een innoverende wijze
onderwijsvernieuwing tot stand komt;
- De inhoud van het keuzedeel komt overeen met de door de minister van OCW
vastgestelde keuzedeel Onderhoud van sportvelden en golfbanen zoals opgenomen in het
register keuzedelen;
- Het keuzedeel omvat voor de student gedurende het schooljaar een studielast van 240
uur te besteden aan zelfstandig bestuderen van de theorie en instructiefilms uit de e-

learning, uitvoeren van bpv-opdrachten, maken van de toetsen en actief deelnemen aan
praktijkdagen;
- Het keuzedeel wordt landelijk aangeboden middels een website, e-learning platvorm en
landelijke praktijkdagen bij geselecteerde branchebedrijven;
- Na het volgen van dit keuzedeel heeft de beginnend beroepsbeoefenaar verdiepende
kennis en vaardigheden opgedaan in dit gebied, waardoor zijn kansen op de
arbeidsmarkt worden vergroot;
- Werkenden in de betreffende sector gebruiken de e-learning om hun kennis aan te
vullen of op peil te houden. Hiermee is er een verbinding gelegd met leven lang
ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Het past ook in het streven om keuzedelen
toegankelijk te maken voor werkenden.
Projectsturing
Voor de coördinatie zijn een projectgroep en een stuurgroep opgericht die op frequente
basis volgens de projectplanning bij elkaar komen. De stuurgroep heeft als belangrijkste
taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol
ten aanzien van het project. Zij komt totaal zeven keer bijeen. De projectgroep vormt de
dagelijkse leiding over het project en komt totaal vijf keer bijeen. De externe
projectleider heeft in zijn algemeenheid de taak van controleren, monitoren, beoordelen
en bijstellen. Hij komt tot werkbare afspraken en zal de daadwerkelijke uitvoering
hiervan te monitoren, soms mensen te stimuleren en te herinneren aan de afspraken etc.
De procesbegeleider rapporteert aan het samenwerkingsverband van opdrachtgevers die
de uitkomsten bespreken in de stuurgroep.
Leerdoelen
De initiërende partijen zoeken namens het bedrijfsleven nadrukkelijk de samenwerking
met het gehele AOC onderwijsveld voor draagvlak voor dit keuzedeel. De uitdaging is de
ontwikkeling en uitvoering van een kwalitatief hoogstaand keuzedeel dat landelijk wordt
aangeboden voor geïnteresseerde studenten en werkenden (leven lang leren). In dit
keuzedeel werken onderwijs en bedrijfsleven nauw samen. Experts uit het bedrijfsleven
zijn beschikbaar om mee te werken aan de ontwikkelingen en uitvoering van dit
keuzedeel. De ambitie is dat bedrijven daadwerkelijk meerwaarde toekennen aan
deelnemers die deze opleiding hebben gevolgd. Daarnaast hopen zij de belangstelling
voor het vakgebied sportvelden en golfbanen te vergroten en makkelijk bereikbaar te
maken waardoor meer beginnend beroepsbeoefenaars kiezen voor deze branche en
openstaande vacatures makkelijker ingevuld kunnen worden.
Voortgang, verantwoording alsmede communicatie;
Publicatie van het project zal plaatsvinden via de website’s en nieuwsbrieven van de drie
branchevereniging VHG, Cumela en BSNC, de deelnemende scholen en via social media,
speciaal gericht op de diverse doelgroepen. Daarnaast zal er aandacht besteed worden
aan het project in een drietal sector vakbladen te weten: Tuin & landschap, Grondig en
Sportaccom. Het is erg belangrijk voor het verloop en de ontwikkeling van het project dat
alle stakeholders goed blijven geïnformeerd. Hierin ligt een belangrijke taak weggelegd
voor de projectleider die regelmatig met alle belanghebbenden overleg zal voeren.
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden door hem gecommuniceerd.
Cofinanciering
Er is sprake in het projectplan van een bijdrage van het Colland Arbeidsmarktfonds. Maar
er is niets over de hoogte hiervan vermeld in de projectbegroting.

