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TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Paul Steyn was tuinder, totdat zijn bedrijf plaats moest maken voor nieuwbouwwoningen 

aan de zuidwestrand van Den Haag. Hij werkt nu deels als programmamanager voor het 

Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven Westland en is onderwijsondersteuner bij 

de Herman Broerenschool. Leerlingen van deze school voor zeer moeilijk lerende kinderen 

met vestigingen in Delft en Naaldwijk lopen stage, onder andere in de glastuinbouw. 

Samen met de KPC Groep is in 2013 het erkende certificaat ‘Werken in de plantenteelt’ 

ontwikkeld. 

Wat moeten de leerlingen kunnen 
om dit certificaat te behalen?

‘Werken in de praktijk. Je moet denken 

aan stekkies poten, planten in potten 

doen, labeltjes erbij steken, inhoezen en 

stickertjes erop plakken. Ze werken tij-

dens hun stage volop mee met de andere 

mensen in de kas. Ze halen ook vroeg-

bloeiers uit de planten, maken roltafels 

schoon en werken met oppotmachines, 

waarbij veiligheidsvoorschriften heel 

belangrijk zijn.’

Dus echt ervaring opdoen voor 
later?

‘Klopt, maar het is meer. Ze leren niet 

alleen wat er allemaal in de kas te doen 

is, het gaat ook om hun arbeidshouding, 

motivatie en sociaal gedrag. Ze moeten 

ook weten hoe alles werkt, de verwar-

ming, de watervoorziening en de lucht-

ramen, en waarom sommige planten op 

een betonvloer staan en andere op een 

gronddoek. Het gaat om de basiskennis 

en algemeen inzicht. Voordat de leerlin-

gen op stage gaan, bezoek ik de veiling 

met ze in Honselersdijk en ga ik met ze bij 

een handelscentrum kijken, zodat ze een 

idee krijgen hoe de planten bij de mensen 

in de vensterbank terecht komen. We be-

zoeken het Westlands Museum om hun 

te laten zien hoe het er hier vroeger aan 

toe ging met de tuinders en de kassen.’

Wat is het certificaat waard?
‘Veel, want wij laten hier in de regio 

zien dat we met deze leerlingen waarde 

creëren. We proberen ze zo goed moge-

lijk voor te bereiden op een plek op de 

arbeidsmarkt. Het gaat om kwaliteit. 

We werken nadrukkelijk samen met de 

brancheorganisaties LTO Glaskracht en 

Plantum. Het certificaat hebben we sa-

men met de KPC Groep ontwikkeld. De 

branche-erkenning is toegekend door 

de Horti Bedrijfsschool, het scholings-

loket voor werkgevers en werknemers 

in de glastuinbouw. De leerlingen moe-

ten voor hun certificaat echt examen 

doen, waarbij ze uit acht verschillende 

examen blokken twee opdrachten krij-

gen, bijvoorbeeld planten op lengte 

sorteren en netjes op trays zetten voor 

transport. 

In de glastuinbouw draait het om 
geld verdienen. Zitten tuinders wel 
te wachten op deze doelgroep?

‘Met deze leerlingen werken we naar een 

reguliere baan toe. Vaak zit daar wel een 

Wajongregeling achter of een loonsubsi-

die, want je kunt erover discussiëren of ze 

straks voor de volle 100 procent inzetbaar 

zijn. Voor onze doelgroep kan het moei-

lijk zijn om veel opdrachten per dag te 

krijgen. Ze zullen voor een deel ook on-

der begeleiding werken. Kijk, doorgroei-

en naar mbo is meestal niet mogelijk, 

maar ik ken voorbeelden van leerlingen 

die binnen de glastuinbouw nog flink 

doorgegroeid zijn. Wat meespeelt, is dat 

steeds meer tuinders maatschappelijk 

verantwoord willen ondernemen. Daar 

past dit heel goed bij.’

Waar wilt u gefotografeerd 
worden?

‘In de kas natuurlijk, met een leerling 

van me. Pieter loopt stage bij Kwekerij 

Loek Jansen in Kwintsheul. Dat gaat 

hartstikke goed. Ik zie dat hij hier groeit. 

Daar doen we het voor!’ <

VIJF VRAGEN 

Glazen plafond?
Niet in de kas!
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