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Groen onderwijs in een

maatschappelijke omgeving
Aoc’s functioneren in een maatschappelijke omgeving. Ze werken structureel of incidenteel samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en platforms. Het gaat dan bijvoorbeeld om stageplekken, personeelsvoorziening,
kostenbesparing, innovatie, gastdocenten en verbreiden van waarden zoals duurzaamheid, dierenwelzijn of burgerschap.
Er is een grote hoeveelheid van partnerschappen, coalities, overleg en afspraken waar aoc’s in betrokken zijn. Dat toont deze
infographic. Maar voortdurend ontstaan ook nieuwe relaties en nieuwe coalities. Sommige zijn landelijk en regionaal en
andere alleen landelijk of regionaal. Soms is de bijdrage van aoc’s marginaal en soms heel groot.

Organisaties en doelen van samenwerking met aoc’s
Landelijke samenwerking
innovatie

• CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, CIV Agro & Food, CIV
Water, CIV Biobased – centra
voor innovatief vakmanschap
(innovatie, onderwijsontwikkeling
en -uitvoering met bedrijfsleven)
• Syntens – op 14 locaties,
stimuleert innovatie in mkb

Regionale samenwerking
onderwijs-bedrijfsleven

• Greenports – concentratie kennis
en innovatie in tuinbouw:
Westland-Oostland, Venlo,
Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek
en Boskoop, Seed Valley wordt
vaak meegerekend. Er is ook de
Greenport Horti Campus
• Groene kenniswerkplaats – hier
werken mbo’ers met studenten
van hoger onderwijs aan
vraagstukken in de regio. Groene
Kennispoort Twente, Gelderse
vallei en Eemland, Groene Hart
Academie, Noordoost Fryslân,
Noordholland Noord, Veenkoloniën en Westerkwartier
• Stadslandbouw – nieuwe
coalities bijvoorbeeld in Barendrecht (Edudelta), Leeuwarden
(Nordwin) en Almere (Groenhorst)
• Bollenacademie – realiseert
scholing voor bloembollensector,
aangesloten: Nordwin, Citaverde,
Clusius, Groenhorst en Wellant
• Pootaardappelacademie
– thema- en expertisebijeenkomsten voor akkerbouwers
• Food valley – Vanuit Wageningen
innovatie in de agrifoodsector
stimuleren
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• E VC – EVC-trajecten zijn
procedures waarbij mensen
opgedane kennis en ervaring
laten erkennen, kan bijvoorbeeld
bij Wellant EVC Centrum Groene
Beroepen
• Biobased Delta – kennisontwikkeling met onder meer
Prinsentuin College
• Floriade – de wereldtuinbouwtentoonstelling betrekt groen
onderwijs bij presentaties: in
Venlo, 2012, en in Almere, 2022
• Fruitacademie – met de Nederlandse Fruittelers Organisatie
NFO bieden Helicon en Edudelta
cursussen en trainingen
•NHB Expert Centre – expert
centre in Deurne doet praktijkonderzoek in de paardensector
• Centrum voor Vakmanschap en
Ondernemerschap – melkveehouderijen en tuinbouwers met
Citaverde, bedrijven organiseren
elke woensdag een vakdag
• Talent4Food – voedingsbedrijven
Oost-Nederland en AOC Oost,
instroom stimuleren, onder meer
met een versneld bbl-traject
• Stichting Warmonderhof
stimuleert biologisch-dynamische landbouw via opleiding
bij Aeres
•A
 nimal Event – Groenhorst
Barneveld is partner in organisatie
• Food & Feed Noordoost-Brabant
netwerk dat mensen wil interesseren voor de voedingssector
• Horticultural Experience Centre
– studiekassen ontstaan uit
samenwerking van CropEye,
GreenQ en onderwijsinstellingen
met glastuinbouw
• Dairy Campus – expertisecen-
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Mijn Groene Vallei

Kenniswerk
plaats
Twente

trum voor zuivel bij Leeuwarden en
een praktijkleervoorziening voor
mbo’ers melkveehouderij van
Nordwin College
•C
 lusius Lab – meeting point waar
bedrijfsleven en onderwijs samenwerken voor CIV T&U bij Clusius in
Hoorn
•Food connection point FCP – zet
zich in op Groene Campus
Helmond om onderwijs aan te
sluiten bij de wensen van voedingsbedrijfsleven
•A
 grivizier – onderdeel Agriboard,
ondersteunt innovatieprojecten die
bijv. naar biobased economy
kunnen leiden; Clusius is partner
die ook meewerkt aan de Agritech
Campus (over onderwijs, arbeidsmarktbeleid en innovatie)
•E
 nergy College – samenwerking
van aoc’s, roc’s, bedrijven en
overheden in het noorden die
energiesector wil voorzien van
goed opgeleide mbo’ers
•S
 tichting Boer En Zorg In Noord
Nederland, BEZINN – zorgboeren
in het noorden werken samen met
onder meer Nordwin aan niveau–1–
opleiding groen en dierverzorging
•M
 ijn Groene Vallei – kennisuitwisseling in Rheden met Van Hall
Laren– stein, Groenhorst en
Helicon, onderdeel van GKC–programma Groene Kennis voor
Burgers
•F
 oodport Zeeland – met Edudelta,
wil groei en verduurzaming
voedingssector
•V
 ijf-sterrenregio – samenwerking in
Noordoost-Brabant met HAS en
Helicon om agrifoodsector te
versterken
•D
 oepark Nooterhof – Landstede,
doepark duurzaamheid in Zwolle
•C
 oöperatie Soet op Suyt – De
Groene Campus Helmond, een
project met een eetbaar dak

Samenwerking binnen groen
onderwijs

• Stoas Vilentum – lerarenopleidingen in groen onderwijs
• Ontwikkelcentrum – ontwikkeling
van (digitaal) lesmateriaal en
onderwijsmethoden
•W
 ageningen UR – kennis van
Wageningen UR moet ook ten
goede komen van groen mbo
(Wurks-projecten, onderzoek van
leerstoelgroep Educatie en
Competentie Studies, DLO,
proefbedrijven)
•F
 ood Academie – Wellant en
Inholland werken aan foodopleiding in Amsterdam

Samenwerking met brancheorganisaties

•LTO Land– en Tuinbouw Organisatie Nederland (drie regionale
organisaties: ZLTO, LLTB, LTO
Noord)
• B rancheorganisaties – Cumela
(voor loonbedrijven), Vereniging
Hoveniers en Groenvoorzieners
VHG, Federatie Nederlandse
Levensmiddelenindustrie FNLI,
VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel, Vereniging van
dierenartsassistenten Vedias –
nemen deel in de discussie over
arbeidsmarktbehoefte en opleidingsinshoud
• O nderwijsbonden – Algemene
Onderwijsbond AOb, CNV
Onderwijs, FNV Bondgenoten,
Vakvereniging Het Zwarte Corps
• Aequor – kenniscentrum voor
groene domein, en stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB)
• Stichting Innovatie Glastuinbouwbe– drijf Nederland, SIGN –
initiatief LTO Glaskracht Nederland
om tuinbouwsector te versterken

(Ict-)netwerken en platforms

• Agriconnect, Melkveeacademie,
Varkensnet, Paardennet, Multifunctionelelandbouw.nl, Vollegrondsgroen– tenet, Schapennet,
Bioconnect (biologische landbouw), Agroenergiek (duurzame
energie), Akkernet en Bloembollenweb – virtuele platforms, op
initiatief van LTO-afdelingen, doel
is ondernemers met kennis in
contact brengen
• Groen Kennisnet – een samenwerkingsverband van groen-onderwijsinstellingen waar kennisbronnen en onderwijsmateriaal worden
verzameld
• Groenweb – een digitaal platform
dat onderwijs samenbrengt met
onderzoek en bedrijfsleven in
boomkwekerij, boomteelt, bloembollen en eco engineering

Arbeidsmarktorganisaties

• UWV Werkbedrijf
•P
 latform Arbeidsmarkt en
Onderwijs – overleg vanuit Kamer
van Koophandel; Regionale
Platforms Arbeidsmarkt zijn
verdeeld in 34 RPA-gebieden
• Sw-bedrijven – ruim 90 bedrijven in
sociale werkvoorziening die werk
bieden aan mensen met een
arbeidshandicap
• TRI Groei in Groen – bedrijven in de
groene ruimte bieden stage- en
leerplaatsen

