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Zeven nieuwe partnerschappen gaan komend jaar aan de slag als partnerschap voor Samen
Opleiden & Professionaliseren. Aspirant Opleidingsschool Yuverta stelt zich in dit artikel aan u
voor.

Hoe is bij jullie de positieve beoordeling van de aanvraag ontvangen?
“Voor ons was die toekenning niet vanzelfsprekend, Yuverta en dit partnerschap bestaan nog maar
kort, sinds 1 augustus. Yuverta is nu het grootste partnerschap Samen Opleiden in de blauw-groene
sector van Europa, we bestrijken met ons partnerschap een groot deel van zuidoost Nederland. Dat
is het resultaat van een grote fusie die we in de maanden daarvoor in goede banen hebben geleid.
We hebben toen veel voorwerk gedaan, maar het was toch afwachten of onze definitieve aanvraag
positief beoordeeld zou worden. We hielden er wel degelijk rekening mee dat het ook anders kon
uitpakken en zijn dan ook erg enthousiast over de nieuwe status van ons partnerschap en de
toegekende subsidie. Er is bij alle betrokkenen een enorme wil om het met z’n allen goed op poten te
zetten.”
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap, qua visie en werkwijze?
“De visie van het partnerschap laat zich het best karakteriseren door de volgende sleutelwoorden:
duurzaam, innovatief, betrokken en ondernemend. We willen rekening houden met en betrokken
zijn bij alles om ons heen: mens, milieu en maatschappij. Daarvoor moet je alle nieuwe
ontwikkelingen en trends meenemen in het beroepsonderwijs aan onze studenten. Dat speelt al
helemaal in praktijkvakken als ‘Groene leefomgeving’ of ‘Voeding’. Ontwikkelingen en theorieën
volgen elkaar in hoog tempo op, en daar moet je wel op inspelen. Daar nemen we niet alleen onze
studenten, maar ook onze docenten in mee. En ten slotte ondernemend: we streven naar een
uitdagende leeromgeving met als uiteindelijk doel het uitoefenen van een vak, we leiden onze
studenten immers op voor de beroepspraktijk.”
Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden?
“Ons grootste speerpunt is het enthousiasmeren van nieuwe leraren voor het blauw-groene
beroepsonderwijs – we hebben net als overal in het onderwijs te kampen met een lerarentekort.
Daarvoor willen alle leden van het partnerschap echt gaan samenwerken, afspraken maken en
piketpaaltjes slaan. Beter samenwerken ook tussen de locaties van Yuverta onderling, die elkaar na
zo’n fusie nog echt moeten leren kennen. De basis daarvoor is er, iedereen staat klaar om nu de
goede intenties en plannen te concretiseren, en co-creaties te realiseren zoals het samen vormgeven
van cursussen aan studenten en hun begeleiders.”
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