in beeld

Werkveld voor gro
Het werkveld waarvoor groen mbo en hbo opleidt, is voortdurend in beweging. Inhoudelijk en in omvang. Voor mbo
zijn vijftien sectoren te onderscheiden en per sector
brancheorganisaties
rancheorganisaties die meepraten over de inhoud van de
opleidingen voor toekomstig personeel in hun sector.
Goed arbeidsmarktperspectief, of afstemming tussen
vraag en aanbod,
anbod, betekent dat er voldoende
mensen in een specifieke opleiding
pleiding zitten voor
toekomstige vacatures in die sector.
ector. Niet in
23%
alle sectoren is het verloop even snel,
maar grote percentageverschillen
erschillen kunnen op problemen duiden.
Leeswijzer
De beide diagrammen geven de
omvang van de groene sectoren
aan: totaal ruim 480.000 werken
den, en de omvang van de oplei
ding binnen het groen mbo, ruim
25.000 leerlingen in de genoemde
sectoren.
Zo werkt bijvoorbeeld 3 procent
van het totaal aan werkenden in
groene sectoren in de bloemdetail
handel en 6,8 procent van de groene
mbo’ers zit in een bloemopleiding.
Dat gaat in dit geval om 15.000
werkenden en 1.750 mbo’ers.
Toelichting
> De cijfers over aantal werknemers
en bedrijfsvestigingen komen van
Aequor (2010), behalve die voor
loonwerk. In de Aequorgegevens
was cultuurtechnisch loonwerk niet
uitgesplitst. De cijfers voor loonwerk
(dienstverlening akker en tuin
bouw) zijn overgenomen van een
werkdocument van GKC.
> Opleidingen in het groene hbo zijn
maar ten dele binnen deze sector
indeling te plaatsen. Denk aan tuin
en landschapsarchitectuur, fair
trade, educatie (Stoas),
bedrijfskunde. De accreditatie voor
de opleidingen in het hbo vereist
afstemming over eindtermen met
het werkveld. Dat is geborgd in
werkveldcommissies.
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SEcTOrEN EN BrANcHEOrGANISATIES
Dierenspeciaalzaak
Dibevo
Bos- en natuurbeheer (land en water, recreatie, milieutechniek)
Vereniging Natuurmonumenten | Waterschap | Bosschap | Staatsbosbeheer |
Vereniging van recreatieondernemers Nederland, Recron
Hoveniers en groenvoorziening
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, VHG | Vereniging Nederlandse gemeenten, VNG
Teelt (open en bedekte teelt)
Nederlandse Bond van Boomkwekers, NBvB | LTO Nederland, boomteelt | LTO Nederland, akkerbouw | LTO Nederland,
glastuinbouw | LTO Nederland, bloembollenteelt | Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur |
Nederlandse Fruittelers organisatie, NFO | Biologica
Loonwerk (dienstverlening voor akker- en tuinbouw)
Cumela Nederland
Groothandel / veiling
Voeding (productie, handel, service, distributie, catering)
Federatie Nederlandse LevensmiddelenIndustrie, FNLI
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oene opleidingen
SEcTOrEN EN BrANcHEOrGANISATIES
Bloemendetailhandel
Centrale Vereniging Bloemendetailhandel, VBW | Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, CVAH
Tuincentrum / groene detailhandel / natuurvoeding en reform
Tuinbranche Nederland | IMKO Opleidingen (Tuincentrum Academie)
Melkvee
LTO Nederland
Graasdieren: runderen (geen melkvee), paarden (geen sport), ezels, schapen en geiten
LTO Nederland | Sectorbestuur Paarden PVE
Paardensport (maneges en stallen)
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, KNHS | Federatie van Nederlandse Rijscholen, FNRS | Federatie
Nederlandse Hippische Ondernemers FNHO | Sectorbestuur Paarden PVE
Varkens en pluimvee
LTO Nederland
Dierverzorging (recreatiedieren)
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, NVD | Stichting Kinderboerderijen Nederland, SKBN | Algemene
Belangenvereniging voor het Hondentoiletteerbedrijf ABHB | Hondenuitlaatservice HUS
Veterinaire dienstverlening (onder meer dierenartspraktijk)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, KNMvD |
Vereniging van dierenartsassistentes, Vedias
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> Voor de opleidingen in het groene
mbo, waar Aequor gaat over de
inhoud van de kwalificatiedossiers,
praten vertegenwoordigers van
bedrijfsleven mee in commissies
waarover Aequor secretariaat voert.
In de werkveldcommissies per
hboopleiding zijn soms dezelfde
brancheorganisaties vertegenwoor
digd, maar vaak ook mkb’ers. Ook de
bonden, met name FNV en CNV,
praten mee over mboinhoud.
> Brancheorganisaties behartigen
belangen van aangesloten bedrij
ven. Onderwijsoverleg met het oog
op toekomstig personeel in de sec
tor is een taak. De verschillende
brancheorganisaties vertegenwoor
digen echter vaak maar een deel van
de onderscheiden sector en een deel
van de bedrijven in die sector.
> In de voedingsindustrie zijn som
mige grote bedrijven zoals Campina
of Bolletje geen brancheorganisatie,
maar ze vertegenwoordigen bij over
leg over voedingsopleidingen wel
een deel van de sector. De voedings
industrie wijkt net als groothandel/
veiling af omdat er veel functies zijn
waar geen groene mboopleiding
voor wordt gevraagd.
> Er zijn nog veel meer branche
organisaties. Ze vertegenwoordigen
ook werknemers en bedrijven, maar
soms zijn er maar weinig bedrijven
bij aangesloten of ze zijn niet of nau
welijks betrokken bij overleg over de
opleidingen.
> Bij werkenden in de sector is hier
geen onderscheid gemaakt in oplei
dingsniveau. In de onderscheiden
sectoren is het percentage mbo
opgeleiden steeds het grootste,
uiteenlopend van ongeveer 60 tot
ruim 80 procent. Opvallend is dat bij
groothandel/veilingen, voedings
industrie, teelt en varkens en
pluimvee ongeveer 30% vmbo of
lager opgeleid is. En in de veterinaire
dienstverlening is 42% op hbo
niveau opgeleid.
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