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ZLTO-meting kennisinfrastructuur
ZLTO heeft met het project ‘Kennis op Maat’ voor
achttien sectoren in kaart gebracht wat er voor onderwijsaanbod is, hoe het staat met onderzoek en
op welke manier kenniscirculatie is geregeld. De
inventarisatie is de basis voor een vernieuwde kennisinfrastructuur.
Dat de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie los van
de twee andere regionale organisaties waarmee ze in het
samenwerkingsverband LTO Nederland werkt, een meting uitvoert van de kennisinfrastructuur, heeft te maken
met regionale snelheden. Aldus programmamanager
Ruud Hoosemans.
De ZLTO neemt hiermee initiatief om te werken aan een
nieuwe kennisinfrastructuur in Zuid-Nederland. Vergelijkbaar met het succesvolle OVO-drieluik van vroeger, aldus Hoosemans. De organisatie wil daarmee innovatie
stimuleren en de sector versterken. ZLTO veronderstelt
dat er in de land- en tuinbouw veel behoefte blijft aan een
passende opleiding en goed onderwijs. Met Wageningen
UR wordt samengewerkt in het Platform Agro Kennis
(PAK).
Het idee is om vervolgens per sector te komen tot een
vraaggestuurde kennisagenda. Waar is behoefte aan en
hoe zou die behoefte bevredigend beantwoord kunnen
worden?
Eind 2007 is, voor enkele sectoren samen met LLTB, in
projectverband gestart met een nulmeting, een inventarisatie van de regionale situatie. Weliswaar is die meting gedaan in Zuid-Nederland, maar sommige conclusies kun-

Achttien nulmetingen
Er zijn achttien nulmetingen uit
gevoerd.
Voor biologische landbouw, landbouw
en zorg, markt en keten, akkerbouw,
fruitteelt, boomteelt, glastuinbouw,
konijnenhouderij, melkgeitenhouderij,
melkveehouderij, paardenhouderij,
paddestoelenteelt, pluimveehouderij,
schapenhouderij, varkenshouderij,
vleeskalverhouderij, vleesveehouderij
en vollegrondstuinbouw.

nen, aldus Hoosemans, landelijk worden doorgetrokken.
Ook de inventarisatie van partijen per sectoraal kennisnetwerk zou je als landelijk voorwerk kunnen beschouwen.
De nulmetingen, half november gepresenteerd, zijn volgens Hoosemans niet publiekelijk gemaakt, maar een
paar conclusies zijn dat wel. Bij veel sectoren is het gevoel
dat bij jongeren de land- en tuinbouw onvoldoende in
beeld is. Verder heeft de glastuinbouw bijvoorbeeld het
idee dat er geen goede opleiding meer is. Er is geen onderwijs voor konijnenhouderij, nauwelijks voor de geitenhouderij en steeds minder voor de boomteelt. En de biologische sector concludeert dat er in het onderwijs een herijking nodig is. Maar je moet de inventarisatie niet zien als
kritiek op het groene onderwijs. “Alle partijen zijn debet
aan de situatie zoals die nu is”, zegt Hoosemans.
Andere aandachtspunten betreffen onderzoek of kenniscirculatie. De fruitteelt mist een proeftuin waar vernieuwend onderzoek gedaan wordt. Ondernemers in de sector
Landbouw en Zorg vinden dat onderzoek niet afgestemd
is op de praktijk. En wat kenniscirculatie betreft laat de
verspreiding vaak te wensen over. Ondernemers halen veel
kennis bij collega’s, onder meer uit studieclubs.
“Je ziet vaak een afstand tussen waar behoefte aan is en
wat er is. Er is in veel sectoren een tekort aan goed opgeleid
personeel, zowel in het kader als bij de uitvoerende mensen. De nulmeting levert dan aandachtspunten op waar
het onderwijs iets zou kunnen ondernemen om die situatie te verbeteren.”
“Bij dit onderzoek is met name vanuit de sectoren en ondernemers geïnventariseerd. Dat wil niet zeggen dat we
geen contacten onderhouden met het onderwijs. Bijvoorbeeld met de HAS Den Bosch en de verschillende aoc’s in
het zuiden. Die contacten hebben we – bijvoorbeeld in de
persoon van Lobke Coppens, specialist kennis en innovatie – steeds meer.” Maar, vervolgt hij, “er is geen contact
met deze partijen geweest over de inhoud, want we wilden
eerst voor onszelf de situatie helder krijgen.”
Er zijn volgens Hoosemans al zaken opgepakt. Bijvoorbeeld om de behoefte aan onderwijs en scholing te concretiseren of een betere kenniscirculatie mogelijk te maken.
Met scholen zijn ook samenwerkingen gestart om oplossingen te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van praktijkleren.
Onderwijs is bij ZLTO sowieso meer in the picture. “Tot
een jaar of twee geleden stond die aandacht op een lager
pitje. Maar nu zijn er rondom verschillende thema’s en
programma’s mooie gezamenlijke initiatieven genomen.”
(tvdb)
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