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kennismaken met

AGRARISCHE EN
GROENE BEROEPEN

Kinderen moeten al op jonge leeftijd keuzes maken die de richting van hun latere loopbaan bepalen.
Vaak worden die keuzes ingegeven door voorbeelden vanuit de familie of tv en YouTube. Als jouw
ouders geen tuin hebben, weet je dan wat een hovenier is? En als je niet van de boerderij komt, weet
je dan wat een loonwerker doet? Gelukkig zijn er verschillende activiteiten die jonge kinderen helpen
om verschillende beroepen in de agrarische en groene sector te leren kennen. Zodat de sector daar
later van kan oogsten. VanColland brengt twee initiatieven in beeld.

PETJE AF VOOR KINDEREN DIE
OP ZONDAG BEROEPEN LEREN KENNEN

konden ze onder begeleiding

‘Het opleidingsniveau van ouders bepaalt vaak de
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HET
VERANTWOORDINGSORGAAN
VAN BPL PENSIOEN

Column

HET
VERANTWOORDINGSORGAAN (VO) EN DE
OOGST?

Het bestuur van BPL Pensioen legt aan
het VO uit waarom bepaalde beslissingen
zijn genomen en de wijze waarop dat
wordt uitgevoerd. ‘Oogsten’ wil zeggen
dat je met iets start (een zaadje of
plantgoed) en na een bepaalde periode
van zorg en aandacht, een verkoopbaar
product oogst. Wij VO-leden investeren
in kennis over pensioenregelingen,
boekhoudkundige afspraken en
gebruiken ons nuchtere boerenverstand
bij het stellen van vragen. We ‘zaaien’

LESPROGRAMMA
‘VEILIG OMGAAN MET
OPVALLEND LANDBOUWVERKEER’

door dit met elkaar te bespreken en
‘oogsten’ door bestuurders van BPL
Pensioen te adviseren. Terugblikkend
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leerlingen op het buitenterrein kennis met het materieel en krijgen

maatwerk als het

zij inzicht in hun verkeerssituatie en inzicht in de situatie gezien

nodig is.

vanuit de bestuurder van het (land)bouwvoertuig. ‘Door deze
opdrachten buiten met de machines krijgen schoolklassen praktische

Dit alles doen we met

kennis en informatie over verkeerssituaties’, vertelt Thijs Veneklaas

één doel voor ogen:

Slots, projectleider vanuit CUMELA. ‘Ze zien echt wat er mis kan

dat u straks ook kunt

gaan. Daarbij worden werknemers en materieel van cumelabedrijven
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ingezet.

een goed pensioen
te ontvangen, iedere

De lessen worden begeleid door AOC-leerlingen. Die krijgen

maand weer.

studiepunten voor hun bijdrage. En tegelijkertijd maken de jonge
leerlingen op die manier kennis met het agrarisch onderwijs. Hopelijk
denken ze daar nog eens aan terug als ze een vervolgopleiding

Jacqueline Tuinenga
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