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Groen onderwijs op de kaart
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Masterclass Tuinbouw

Het aantal leerlingen op de groene MBO’s zijn de
laatste jaren voor de tuinbouwopleiding erg
afgenomen. Dat betekent dus ook minder groen
opgeleide medewerkers voor de sector. Wellantcollege heeft een nieuwe opleiding ontwikkeld:
Green Production. Om dit kenbaar te maken aan
de leerlingen, ouders, mentoren en decanen zijn
een aantal acties ondernomen. De deelname van
Wellantcollege aan de regionale onderwijsmarkt
in Leiden was een groot succes. Ook tijdens de
regionale decanen dag is het groene onderwijs
op de kaart gezet.

Om het kennisniveau van de studenten van de
groene tuinbouw opleidingen in de regio te
verhogen zijn er sinds september 2011 maandelijkse masterclasses. Onderwijs (Wellantcollege
en Clusius College), onderzoek (Wageningen UR /
PPO) en bedrijfsleven zorgen gezamenlijk voor
een actuele en afwisselende invulling van een
aantal belangrijke en innovatieve thema’s in de
tuinbouw. Komend jaar worden deze masterclasses voortgezet. Een impressie van een masterclass staat op Youtube: Ga naar YouTube.nl en
zoek op “masterclass tuinbouw”

Contactpersoon Wellantcollege MBO Rijnsburg:

Gert Engbers
g.engbers@wellant.nl

Contactpersoon Wageningen UR/PPO:
Gera van Os
gera.vanos@wur.nl

Meer informatie:
www.wellant.nl

Meer informatie:
www.ppo.wur.nl
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Imagocampagnes in de regio

Groene maatschappelijke stages (MaS)

Communicatie

Het imago van werken in de groene sector is niet
goed, terwijl er veel veranderd is en er veel divers
werk is met goede carrière mogelijkheden.
Jongeren kiezen dus steeds minder vaak voor een
groene opleiding. Om dit tij te keren zijn er landelijk veel imagocampagnes. Voor het project HRWL
hebben we de campagne “Groen werkt” van het
Productschap Tuinbouw naar de regio gehaald.
Een aantal basisscholen gaat aan de slag met het
groepsspel en krijgen zo spelenderwijs een beeld
van de dynamiek van de Nederlandse Tuinbouw.
Kijk bij informatie op die website staat ook een
promotiefilmpje gefinancierd door de Provincie
Zuid Holland vanuit het project HRWL. Ga naar
YouTube.nl en zoek op “groen werkt”

Alle leerlingen van het voortgezette onderwijs
volgen verplicht vanaf 2011 een maatschappelijke stage van 30 uur. Het doel is hen te leren dat
zij zelf verantwoordelijk zijn voor de samenleving.
De MaS biedt de land- en tuinbouw de kans om
de veelzijdigheid van de sector te laten zien.
Weten waar het voedsel vandaan komt, wie het
landschap onderhoudt en welke maatschappelijke betekenis de agrarische sector heeft. De drie
LTO organisaties stimuleren hun afdelingen om
medewerking te verlenen bij vragen van scholen
en stagemakelaars maar ook om zelf actief aan de
slag te gaan. Vanuit het project zien we deze MaS
als een instrument om het belang van de groene
sector in de regio te promoten, in de hoop dat
jongeren zo door de sector geboeid worden dat
ze kiezen voor een groene carrière.

Alle activiteiten die er binnen het project “Holland
Rijnland werkt lerend” zijn ontwikkeld zijn
uitgebreider terug te vinden op www.groenweb.nl
onder de sector Bloembollen en Projecten

Resultaten en ervaringen rondom arbeid en
onderwijs in de Greenport Duin & Bollenstreek

Colofon
Het project “Holland Rijnland werkt lerend” is een initiatief van Wageningen UR, PPO en RPA Rijn Gouwe met financiering van de Provincie ZuidHolland en cofinanciering van de “Groene Carrière” van het Ministerie van
EL&I en de Bolllenacademie. Vele andere partners hebben mee gewerkt
om dit project vorm te geven.

Bekijk de resultaten en producten die binnen het
project “Holland Rijnland werkt lerend (HRWL)” zijn
ontwikkeld en mogelijk ook geschikt zijn voor
andere regio’s.

Contactpersoon Productschap Tuinbouw:
Lise Schregardus
l.schregardus@tuinbouw.nl
Meer informatie:
www.groenwerkt.nl

Holland Rijnland werkt echt lerend

Contactpersoon Projecten LTO Noord:
Lieke van Berkum
lvberkum@projectenltonoord.nl
Meer informatie:
www.ltonoord.nl/maatschappelijkestage
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Gezamelijk werken aan bekwaam
personeel
In de Greenport Duin & Bollenstreek is behoefte
aan bekwaam en beschikbaar personeel voor de
groene sector (bloembollenteelt, handel,
glastuinbouw en de vasteplanten sector). De
Provincie Zuid Holland ziet daar in de toekomst
een groot knelpunt. Zij hebben dit project
gefinancierd om een impuls te geven, zodat de
bedrijven binnen de topsector “Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen” in dit gebied in de toekomst
beschikken over voldoende goed gekwalificeerd
personeel en goede opleidingsmogelijkheden.
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Arbeid in beweging

Workshop Human Capital Agenda

De scholingsconsulenten hebben naar aanleiding
van de aanbevelingen uit de situatieschets over de
regio Greenport Duin & Bollenstreek een aantal
interviews gedaan bij werknemers en werkgevers
uit de bloembollenteelt en – handel, de vasteplanten sector en de glastuinbouw. Gevraagd werd naar
een aantal zaken rondom arbeidsmarkt en onderwijs. Gesproken werd over instroom en uitstroom
van personeel, behoud van arbeidskrachten en de
verwachte problemen met tekorten van goed
opgeleide mensen naar de toekomst. Naast een
aantal vakbladartikelen is dit onderzoek ook
samengevat in een brochure : “Arbeid in beweging”

Binnen het topsectorenbeleid “Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen” wordt gewerkt aan een
Human Capital Agenda (HCA). Zonder goed
opgeleid personeel zal het moeilijk worden om een
topsector te blijven. Binnen het project HRWL is er
een workshop georganiseerd om meer bewustwording over dit onderwerp bij de overheid en ondernemers te krijgen. Ook is er met elkaar nagedacht
over oplossingen die richting het beleid konden
worden aangedragen. Deze aanbevelingen zijn
overgedragen aan het team dat verantwoordelijk is
voor de HCA.

Contactpersoon Bollenacademie:
Rob Tuin (scholingsconsulent)
rtuin@auquor.nl

Arbeid in beweging
Trends rondom arbeidsmarkt en onderwijs agrarische sector
Greenport Duin- en bollengebied

Scholingsconsulenten brengen situatie in beeld
Om duidelijker in beeld te krijgen hoe de problematiek rondom arbeid
en scholing in elkaar steekt hebben drie scholingsconsulenten, voor de
glastuinbouw, vaste planten en bloembollen (teelt en handel) een
aantal ondernemers en medewerkers ondervraagd op een aantal aspecten:
• Instroom vakbekwame arbeidskrachten
• Behoud van arbeidskrachten
• Uitstroom vakbekwame arbeidskrachten, o.a. vergrijzing
• Hoe ziet men het arbeidsprofiel naar de toekomst toe?

Contactpersoon Groene carrière:
Erik Keamink (Cinop)
ekaemingk@cinop.nl
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Werkconferentie en kennismarkt
voor ondernemers
Om alle resultaten en producten van het project
HRWL aan mensen in regio en de sector te
presenteren is er gekoppeld aan het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I een grote
bijeenkomst georganiseerd. Op de kennismark
waren stands van alle organisaties die producten
en activiteiten hebben uitgevoerd voor het
project. In deze folder worden die ook allemaal
benoemd. Daarnaast werd er tijdens de presentatie van het topsectoren beleid ingegaan op de
problematiek van goed onderwijs en goede
arbeidskrachten in het belang van de ontwikkeling van de tuinbouw en uitgangsmaterialen
sectoren.
Contactpersoon Wageningen UR /PPO:
Barry Looman
barry.looman@wur.nl
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Greenport Campus

Invulling vacatures

De website Greenport Campus – opleidingen
(www.greenportcampus.nl) is een handig
hulpmiddel voor het vinden van de juiste cursus
of opleiding. Alle opleidingen/cursussen voor de
tuinbouw zijn goed te vinden door keuzemogelijkheden op sector, provincie, thema en niveau.
Ten behoeve van het project HRWL is deze site
gevuld met de opleidingen/cursussen uit de
regio Greenport Duin & Bollenstreek en zijn de
vaste planten, bloembollen en uitgangsmateriaal
opgenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat groene ondernemers nauwelijks gebruik maken van advertenties
of vacature websites. Als men nieuwe werknemers nodig heeft dan gaat dat in veel gevallen
via, via. Men wil van te voren weten met wat voor
soort persoon ze in zee gaan en dan wil je van
anderen horen hoe die persoon functioneert.
Men ziet dit nu nog niet als een knelpunt. Wel is
gebleken dat bij grotere bedrijven of voor
functies op het niveau van middenkader men wel
gebruik maakt van vacaturesites. Een overzicht
van de belangrijkste vacaturesites is geplaatst op
www.groenweb.nl (Bloembollen - Bedrijfsleven)

Contactpersoon Wageningen UR :
Jan-Willem Donkers
jan-willem.donkers@wur.nl
Meer informatie:
www.greenportcampus.nl

Contactpersoon Wageningen UR /PPO:
Barry Looman
barry.looman@wur.nl

