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Er vinden op de arbeidsmarkt belangrijke verschuivingen plaats van primaire productie naar
dienstverleningssectoren. Als gevolg daarvan is er steeds meer behoefte aan gekwalificeerd
personeel op het gebied van onder andere IT, management, staf, kwaliteitszorg en verkoop
en steeds minder aan laaggeschoolde arbeid. Het tempo waarin deze ontwikkelingen op de
arbeidmarkt verlopen, vraagt tegelijkertijd om upgrading van het zittend personeel. Er zijn
steeds meer hbo’ers en vakkrachten op mbo-niveau nodig. De veranderende eisen –
klantgerichtheid, omgaan met veranderingen, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit –
betekenen ook een verschuiving van gevraagde competenties. Belangrijk gegeven daarbij is
dat bedrijven afstappen van de traditie dat werknemers altijd in dienst blijven. Werkenden
zullen goed moeten investeren in het op peil houden van hun competenties om hun kansen
op de arbeidsmark goed te houden. Bedrijven zullen moeten inspelen op zowel toenemende
als veranderde competentie-eisen die de afzetmarkt vraagt. Goed doordacht scholingsbeleid
moet er voor zorgen dat laagopgeleiden en de groeiende groep oudere werknemers
inzetbaar blijven. Leven Lang Leren is dus het motto voor werkgevers, werknemers en
overheid.
De groene sectoren worden op dit moment al indringend met deze problematiek
geconfronteerd. Er bestaat een groot gat tussen het aanbod van afgestudeerden en de vraag
vanuit de sectoren. Belangrijke oorzaak hiervan is dat verschillende sectoren in het groene
onderwijs niet aantrekkelijk worden gevonden. Bovendien hebben leerlingen in het groene
onderwijs vaak geen realistisch en helder beeld van de sector. Daarnaast is het
onderwijsaanbod voor werkenden erg versnipperd en kunnen bedrijven/organisaties
vanwege korte-termijndenken vaak onvoldoende duidelijk maken wat ze van het onderwijs
willen.
Thema
Om meer leerlingen te werven en te binden dient de aantrekkelijkheid van onderwijs en
opleidingen versterkt te worden. Werken aan onderwijskundige kwaliteit, het ontwikkelen van
goede beelden van nieuwe opleidingsvormen en aansluiten bij de belevingswereld van
leerlingen verdienen daarvoor hoge prioriteit. De rol van sociale media moet daarbij niet
vergeten worden.
Ook de aansluiting van het onderwijs op de regio moet versterkt worden. Leren in projecten
in de eigen regio maakt het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijker en levert een bijdrage
aan de oplossing van arbeidsvraagstukken in de regio. Om de onderwijsinstellingen te
ondersteunen bij het samenstellen van een gericht aanbod voor ondernemers en bedrijven
zijn krachtige concepten van post-initieel onderwijs nodig.
De flexibilisering van onderwijs zal ook aanpassingen vragen van de manier waarop het
onderwijssysteem in de kolom is georganiseerd.
Op deze thema’s zijn meerdere partijen actief in het groene onderwijs en alle vanuit hun
eigen doelstelling en expertise. Regie op deze processen moet ertoe leiden dat deze
partijen elkaar versterken en ondersteunen.
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Doelstellingen
Het programma LevenLangLeren draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend en
werkend netwerk van scholen en kennisinstellingen in het groene domein dat flexibel kan
inspelen op regionale en lokale behoefte aan onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en
ondersteuning bij innovatieprocessen en aantrekkelijk onderwijs met enthousiaste
deelnemers en een goed arbeidsmarktperspectief.
Het programma richt zich op de volgende doelstellingen:
Programma’s en projecten van de Groene Kennis Coöperatie leveren een betere en
meetbare bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het onderwijs.
Versnellen van het realiseren van ‘leren in de regionale context’.
Ontwikkeling van nieuwe en krachtige concepten voor post-initieel onderwijs.
Het verkrijgen van een helder beeld van de eisen die aan het onderwijssysteem
gesteld moeten worden om de ambities van Leven Lang Leren te kunnen realiseren.
Synergie in ondersteuning.
Resultaten
Het programma LevenLangLeren levert volgende resultaten op:
Aantrekkelijk onderwijs.
Leren in een regionale context.
Krachtig post-initieel onderwijs.
Systeemeisen in beeld
Synergie
Netwerkpartners
Wageningen UR, BO09
Silo
LPC
Aequor
AOC Raad
Ontwikkelcentrum
IVA Tilburg
MBO Raad
CINOP
ECBO
Universiteit van Amsterdam
Contactpersoon
Klaas Boer (k.boer@ipcgroen.nl)
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