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Overeenkomst strategische samenwerking groene onderwijsinstellingen

Bestuurders

tekenen voor
Groene Tafel

Versterking van de samenwerking in de groene kenniskolom, maar minder bestuurlijke
druk en drukte om dat tot stand te brengen. met die intentie plaatsten de bestuurders
van alle groene kennisinstellingen op 12 februari hun handtekening onder een
samenwerkingsovereenkomst. de groene tafel kan van start.
De Groene Tafel is het nieuwe samenwerkingsplatform waarin de aoc’s, hao-instellingen, Wageningen UR en de Vereniging Buitengewoon Groen
hun strategische samenwerking in de groene
onderwijskolom gaan versterken. Uitgangspunt
daarbij is hun kerntaak: het opleiden van leerlingen/
studenten en kennis. Hun doel daarbij is belangenbehartiging van de gezamenlijke groene kennisinstellingen bij de overheid en belangenbehartiging
bij en overleg met het bedrijfsleven.

Bestuurders van
de groene kennisinstellingen poseren
nadat ze allen de
samenwerkingsovereenkomst hebben
ondertekend
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Eenvoudige organisatie
De vorming van de Groene Tafel is het resultaat
van de discussie over de bestuurlijke structuren in
groen onderwijs die een eerste aanzet kreeg in het
advies ‘Blad Plukken’ dat voormalig roc-bestuurder
Hans van Nieuwkerk voorjaar 2013 uitbracht.
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Opschonen van de bestuurlijke organisatie in het
groen onderwijs zou volgens hem de bestuurders
verlossen van bestuurlijke druk en drukte en ruimte
bieden voor kansvolle activiteiten. Het advies werd
alom omarmd en leidde mede als gevolg van de
aangekondigde beëindiging van de Groene Plus
voor het groen onderwijs in 2016 tot een versnelde
aanpassing van de bestuurlijke organisatie. Dat
resulteerde onder andere in opheffing van de
Groene Kennis Coöperatie, de omvorming van de
AOC Raad tot een netwerkorganisatie en het
besluit de Groene Tafel in te richten.
De Groene Tafel is in de gekozen opzet niet meer
en niet minder dan een overlegplatform van de
bestuurders waarbij een viertal van hen – Het
Kwartet genaamd – een coördinerende rol vervult.
Ze kent geen programmastructuren zoals de
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Groene Kennis Coöperatie die had en wil ook niet
eigenaar zijn van programma’s of projecten. Voor
situaties waarin eigenaarschap aan de orde is,
neemt een van de deelnemende instellingen het
penvoerderschap op zich en tekent daarmee ook
voor de inhoudelijke en financiële verantwoording.
Zo is de Aeres Groep penvoerder voor de subsidie
die de Groene Tafel op dit moment nog krijgt van
het ministerie van Economische Zaken. Ook bij de
Centra voor Innovatief Vakmanschap en de
Onderwijsvernieuwingsprogramma’s is het
penvoerderschap belegd bij instellingen. Daarom
heeft de Groene Tafel voor haar ondersteuning een
klein bureau ingericht.

Het Kwartet dat het samenwerkingsverband de Groene Tafel de komende
twee jaar vertegenwoordigt: v.l.n.r. Dick Pouwels (HAS Hogeschool),
Annemarie Moons (Wellantcollege), Martin Kropff (Wageningen
University) en Rien van Tilburg (Clusius College)

Groene Pact
Voor 2014 heeft de Groene Tafel drie hoofdthema’s
gekozen. De belangenbehartiging richting overheid, onderwijs-arbeidsmarkt en de kennisinfrastructuur. Voor dat laatste hoofdthema zijn
inmiddels al belangrijke stappen gezet. Wageningen
UR wordt eigenaar van Groen Kennisnet, maar de
Groene Tafel behoudt het toezicht op dit digitaal
platform voor kennisuitwisseling. Voor de verhouding met de overheid is de hoop gevestigd op een
tripartite invulling van het zogenaamde Groene
Pact waarvoor onderwijs en bedrijfsleven aan de
vooravond van de vorming van het huidige kabinet
het iniatief namen. Ze deden dat om een vuist te
maken tegen de overheid toen duidelijk werd dat de
Groene Plus dreigde te vervallen. Kern van het
Groene Pact, dat naar verwachting binnenkort
ondertekend zal worden, is dat het bedrijfsleven het
groen onderwijs als hofleverancier van gekwalificeerde medewerkers ziet. In eerste instantie was de
concept-tekst van het Groene Pact sterk georiënteerd op de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen. Inmiddels is er ook
invulling vanuit de Human Capital Agenda Natuur

& Leefomgeving. Een goede ontwikkeling, want
dat domein beslaat een belangrijk deel van het
groen onderwijs.
Of de overheid als derde partner in dat Groene Pact
kan deelnemen, is tot nu toe nog onduidelijk omdat
onderwijs en bedrijfsleven eerst twee belangrijke
financiële kwesties opgelost willen hebben. Ze
vinden dat het ministerie van Economische Zaken
door het wegvallen van de Groene Plus met
innovatiegeld over de brug moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van een investeringsfonds. Ook
zijn ze van mening dat het budget voor de bekostiging van de opleidingen omhoog moet. De
argumentatie van de aoc’s daarbij is dat met de
beëindiging van de Groene Plus een deel van de
reguliere bekostiging voor praktijkleren verdwijnt.
Ze voelen zich in dat streven gesterkt omdat groene
opleidingen een lager bekostigingsprofiel hebben
dan technische opleidingen, terwijl ze naar hun
mening door dure voorzieningen vergelijkbare
kosten met zich meebrengen. Over het verloop van
de discussie met de overheid over deze twee
kwesties is nog weinig duidelijkheid. ■

SamenwerkingSovereenkomSt
de kenniskolom in de agro-business, food en leefomgeving is uniek en van groot
belang voor het agro-economisch cluster. de onderwijsinstellingen in dit domein hebben de ambitie uitgesproken die kenniskolom verder tot waarde te brengen. dit vraagt
een goed functionerende kennisinfrastructuur en een gezamenlijke positionering. de
onderwijsinstellingen willen daartoe hun strategische samenwerking intensiveren en
hebben de bereidheid uitgesproken daar elk hun bijdrage aan te willen leveren. met
deze overeenkomst geven de onderwijsinstellingen invulling aan deze samenwerking.
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