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Aeres-symposium Groen Perspectief

‘De wereld
wij veranderen
Met keynote-sprekers, een forumdiscussie en ruim twintig workshops vierde de
Aeres Groep op 21 mei het feestje van haar tienjarig bestaan. De Aeres Groep
heeft grote ambities en zoekt op alle niveaus samenwerking om die te realiseren.
Het groene perspectief zit vooral in de verbinding.

Albert Jan
Maat: ‘Zonder
het groen
onderwijs zou
de sector niet
zo succesvol
zijn geworden’

Het gaat goed met de Aeres Groep, zei bestuursvoorzitter Bastiaan Pellikaan in zijn openingswoord
van het symposium ‘Groen Perspectief’ in
Dronten. “Bij Aeres werken nu 1200 mensen en we
bedienen de hele groene onderwijskolom.” Als
bijzondere prestaties memoreerde hij dat
Groenhorst voor het vijfde jaar op een rij in de
Keuzegids het beste groene mbo van Nederland
wordt genoemd, de Master Leren en Innoveren van
Stoas Vilentum als ‘topopleiding’ in de Keuzegids
staat en CAH Vilentum van de accreditatiecommissie het keurmerk ‘Ondernemen’ heeft gekregen.

Onbegrijpelijk
De Aeres groep is trots op zijn roots, aldus Pellikaan.
Die liggen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
Met de hogere landbouwschool - oorspronkelijk in
Ede -, de praktijkscholen, de locaties van
Groenhorst, van origine landbouwwinterscholen en
las’en. “Maar de wereld verandert, ” aldus de
bestuursvoorzitter, “en wij veranderen mee. Niet
alleen in de groene opleidingen, maar ook door
opleidingen voor de stedelijke leefomgeving.”
Om die verandering te realiseren, zoekt de Aeres Groep
de gemeenschappelijkheid en de samenwerking.
Pellikaan: “De strategie daarvoor is het verbindend
perspectief.” De instelling zit daarvoor volgens hem zelf
aan het stuur, maar moet onderkennen dat ze niet alles
zelf in de hand heeft, want er is ook nog de politiek.
Pellikaan memoreerde in dat verband dat het ministerie
van Economische Zaken in 2016 zestig miljoen kort op
groen onderwijs waarvan vijftig miljoen voor praktijkleren was bestemd. Daarnaast bezuinigt het departement
nog eens twee procent op de bekostiging van leerlingen
en studenten. In het overige onderwijs gebeurt dat niet.
“Onbegrijpelijk gezien het belang van de toegevoegde
waarde van de landbouw voor onze economie”, vindt
Pellikaan. Omdat de Aeres Groep daardoor komend
jaar acht miljoen euro minder ontvangt, zal er een
reorganisatie komen, zo kondigde hij aan.

Strijdbaar
Bastiaan Pellikaan: “De bezuinigingen zijn
onbegrijpelijk”
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Volgens LTO-voorzitter Albert Jan Vermaat kunnen we
trots zijn op onze agrosector. “We produceren efficiënt,
zijn grootleverancier van ons landschap en leveren een
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verandert en
mee’
belangrijke bijdrage in de Nederlandse export.”
Zonder het groen onderwijs zou de sector volgens
Maat niet zo succesvol zijn geworden. “Daar moeten
we dus zuinig op zijn.”
De LTO-voorzitter complimenteerde de Aeres
Groep met het symposium over de toekomst van het
groen onderwijs. “We hebben in Nederland een
groot probleem door de knip tussen onderwijs en
bedrijfsleven. In het groen onderwijs hebben we die
verbinding nog wel. Dat is klasse. Ik zie dit liever dan
het grijze roc.”
In zijn bijdrage gaf de LTO-voorzitter aan dat zijn
organisatie de afgelopen jaren teveel de rol heeft
gepakt van commentaar leveren op het groen onderwijs: “We moeten daarmee stoppen, anders worden
we zelf onderdeel van het probleem. Het gaat er nu om
dat we investeren in het onderwijs en de krachten
bundelen. Ik vind daarom dat we meer moeten
samenwerken in het Groene Pact.” Hij riep aansluitend de aoc’s op om zich meer strijdbaar op te stellen.
Niet alleen om de bezuinigingen af te wenden, maar
ook om het groen onderwijs bij het ministerie van
Economische Zaken te houden. “Blijf vechten, denk
nooit aan de witte vlag, wij staan aan jullie kant”,
aldus Maat.
Ook de MBO Raad is bereid schouder aan schouder te
gaan in het verzet tegen de twee procent bezuiniging
op de bekostiging van leerlingen en studenten in het
groen onderwijs. Dat meldde voorzitter Jan van Zijl in
zijn toespraak. Hij stelde wel als voorwaarde dat de
term ‘grijs’ niet meer door het groen onderwijs wordt
gebezigd als roc’s ter sprake komen.

Spanningsveld
“Een koe geeft dertig liter melk per dag en na vier jaar
stopt het. Dat is toch niet normaal en loopt helemaal
uit de hand.” Het was een van de prikkelende
stellingen waarmee gespreksleider Jort Kelder de
deelnemers aan de forumdiscussie uit hun tent wist te

Een pittige discussie tussen v.l.n.r. Jan van Zijl (MBO Raad), Albert
Jan Maat (LTO) en Johan van de Gronden (Wereld Natuur Fonds)

lokken. Voor Johan van de Gronden, directeur van
het Wereld Natuur Fonds, was het koren op de
molen. En voor Albert Jan Maat aanleiding om met
enkele voorbeelden te illustreren dat er al veel ten
goede is veranderd in de sector. Het resultaat was
een pittig debat waarin economie en ecologie tegen
elkaar werden afgezet.
Een debat dat ook met leerlingen in het onderwijs
gevoerd zou moeten worden”, reageerde Clusiusbestuurder Rien van Tilburg vanuit de zaal.
Volgens hem gebeurt dat veel te weinig. Misschien
wel omdat leerlingen er nu geen behoefte aan
hebben. Maar dat is volgens Van Tilburg geen
reden om er vanaf te zien: “Want later komen ze
erop terug en zeggen dan: waarom hebben we dit
nooit op school gehad?” Daarvoor bewijst de
praktijk nu juist zijn waarde, besloot Bastiaan
Pellikaan de discussie: “Die biedt leerlingen de
mogelijkheid om het spanningsveld, de dilemma’s
te leren kennen. Het spanningsveld tussen hoge
productie en ecologische waarden. Waarom ze
zestig cent voor een appel betalen en een paar
dubbeltjes voor een pakje melk.” Q

‘De praktijk
biedt leerlingen
de mogelijkheid
om het
spanningsveld,
de dilemma’s te
leren kennen’
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