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Groen hoger onderwijs
breidt zich uit

1

HAS Venlo
voor duurzame tuinbouw
en veehouderij

Drie nieuwe
hao-locaties
De afgelopen decennia werd het hao afgebouwd
van elf naar zes locaties. Maar sinds kort groeit
het aantal locaties weer. Deze nieuwe vestigingen
van groene hogescholen hebben ook nieuwe
ambities.

“We gaan de opleidingen dichter
naar de student brengen”, zegt
Frans van Leijden, projectleider bij
HAS Den Bosch voor de nieuwe
vestiging in Venlo. De discussie over
een HAS in Limburg begon al een
jaar of vijf geleden als gevolg van
de economische ontwikkeling rond
Greenport Venlo. Vanuit de regio
ontstond behoefte aan groen hoger
onderwijs. “Die vraag kwam bij ons
om dat wij de dichtstbijzijnde hogeschool zijn. Daarom zijn we afgelo-
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CAH Almere
focus op de vraagstukken van stad
“De Provincie Flevoland wilde in
Almere graag hoger onderwijs
hebben en wij zaten al vijftig jaar in
Dronten. De combinatie van onze
groene hogeschool en de grijze hogeschool Windesheim was in de ogen
van de provincie een heel goede verbreding van het aanbod.” Door hoger
onderwijs steviger vorm te geven
hoopt Flevoland ook hoger opgeleiden in de provincie te houden, zo vertelt teammanager Merijn Sprenger.
De motivatie voor CAH om hieraan mee te doen, is dat de school
zich meer wil richten op de stad.
Sprenger: “We hebben een mooie
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Food Academy Amsterdam
klein en echt Amsterdams

De Food Academy Amsterdam is gevestigd in een pand
op het terrein van de VU, aan de De Boelelaan

tekst martin versteeg
fotografie food academy amsterdam
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“De Food Academy is ontstaan uit
een samenwerking tussen Inholland
Delft domein Agriculture en Wellantcollege, met steun van het toen
malige ministerie van LNV”, zegt
Gerry Kouwenhoven, intern projectleider voor deze nieuwe vestiging van
Inholland Delft in Amsterdam. Het
ministerie vond het groen onderwijs
ondervertegenwoordigd in de stad.
De scholen kregen opdracht op zoek
te gaan naar de thema’s die in de
stad spelen, en vonden naast deze
thema’s nieuwe doelgroepen voor
het groen onderwijs.
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Limburg, dat je straks letterlijk
het onderwijs in het bedrijf volgt,
anders dan op stage.”
Het doel voor de lange termijn is
zeven- tot achthonderd studenten.
Voor september 2013 wordt ingezet
op tachtig tot honderd eerstejaars.

pen zomer met een project gestart.”
Niet alle opleidingen uit Den
Bosch zullen direct in Venlo worden
aangeboden. Van Leijden: “We
kijken goed naar de behoefte van de
bedrijven daar. Dan denk je in eerste
instantie aan tuinbouw, maar
Limburg is ook heel sterk op het
gebied van de intensieve veehouderij, met name varkens en pluimvee.”
Er is ook onderzoek gedaan naar
de behoeften van de student uit
Limburg, een regio die kampt met
leegloop. “Op basis daarvan gaan
we de opleidingen anders positioneren, meer op basis van thema’s als
duurzaamheid en wereldvoedselpro-

blematiek. Om daar een positieve
bijdrage aan te leveren moet je bij
ons zijn, is de boodschap. Het beeld
dat de gemiddelde havist uit de stad
van de agrarische sector heeft, is
toch: hard werken, weinig verdienen
en een lage status.”
Concreet wordt gedacht aan de
opleidingen bedrijfskunde en toegepaste biologie, die in Den Bosch succesvol zijn. De HAS wil een locatie
huren in de stad Venlo, op korte
afstand van het station. Van
Leijden: “Voor de praktijkleerfaciliteiten willen we samenwerken met
bedrijven in de regio. Dat zien we als
unieks voor de opleidingen in

hogeschool in Dronten die vooral
op de agrarische sector gericht is.”
Deze focus op de keten is een heel
andere dan de focus die in de stad
nodig is. “We zien een verschuiving
van de grote vraagstukken op deze
wereld richting de stad. Een nieuwe
vestiging biedt de mogelijkheid om
hier niet alleen vanuit het platteland
over na te denken, maar vanuit de
stad te ervaren waarmee je te
maken hebt”.
Zo werkt het ook echt volgens
hem: “Sinds wij hier anderhalf jaar
geleden zijn gaan zitten, merk je dat
alles anders is dan we gewend waren
vanuit Dronten. Partners zijn anders,
de problematiek is anders, de opleidingen zijn anders en met name de

studenten zijn anders. Die komen
vooral uit Almere en de Randstad.
Studenten die ten eerste nooit voor
een agrarische opleiding hadden
gekozen en ten tweede nooit naar
Dronten waren gekomen.”
CAH Almere biedt momenteel de
opleiding toegepaste biologie en de
major natuur, economie en leefomgeving aan tachtig studenten die les
krijgen in het gebouw van de International School. De ambitie is doorgroeien naar vijf- à zeshonderd.
Hiertoe wordt samengewerkt met
het Groenhorst College in Almere.
Sprenger: “We zijn bezig een nieuw
gebouw te ontwerpen voor het mbo
van Groenhorst en onze hbo-opleiding.” De ambitie gaat nog verder.

Sprenger: “Om de school heen willen
we een campus neerzetten waarin
we een verbinding maken tussen
groen en grijs onderwijs, onderzoek
en praktijk.”

Gerry: “We zijn ons gaan oriënteren en al snel bleek dat in Amsterdam heel veel te doen was rondom
food. Maar dan wel heel breed,
vanuit gezondheid, voeding, leefstijl, leefomgeving en duurzaam
ondernemen.”
Na het uitvoeren van een macrodoelmatigheidstoets, kreeg Hogeschool Inholland toestemming te
starten in de hoofdstad. Roeland
Buijsse, extern projectleider:
“Inhoudelijk is de opleiding Food
Commerce and Technology hetzelfde
als in Delft, dat moet ook wel in verband met regelgeving. Maar in die
onderdelen waaraan we zelf invulling geven, zoals projecten, zijn we

gericht op het Amsterdamse
bedrijfsleven. Daarmee proberen we
een echt Amsterdams profiel aan te
bieden.” Dit studiejaar zijn twintig
studenten begonnen. De ambitie
voor volgend jaar is het dubbele en
dan elk jaar beginnen met twee
klassen.
Voor het genereren van instroom
wordt ook gerekend op Wellant
college, dat vanaf 2012 een mboplus opleiding food wil aanbieden
in Amsterdam. Kouwenhoven: “Wat
we heel graag willen is een door
lopende leerlijn vanuit het mbo, met
de potentie om door te studeren bij
Wageningen UR”.
De Food Academy is gehuisvest

aan de De Boelelaan in Amsterdam.
Buijsse: “We zijn terechtgekomen in
de Rode Pieper, een mooi pand op
het terrein van de VU.” ]

HAS Venlo (HAS Den Bosch)
Motivatie: behoefte regionaal bedrijfs
leven en onderwijs naar de
Limburgse student brengen
Start: september 2013, 80-100
studenten
Ambitie: 700-800 studenten
Locatie: Venlo
www.hasdenbosch.nl

CAH Almere (CAH Dronten)
Motivatie: vraag vanuit de Provincie
Flevoland, meer profileren richting
de stad
Start: september 2010
Ambitie: een uitgebreide campus
en 500-600 studenten
Locatie (tijdelijk): Heliumweg 61
Almere
www.cahalmere.nl

Food Academy Amsterdam
(Inholland Delft)
Motivatie: food opleiding gericht
op Amsterdam en omgeving
Start: september 2011, 20 studenten
Ambitie: ieder jaar een instroom
van 40 studenten
Locatie: De Boelelaan 1109 Amsterdam
www.foodacademyamsterdam.nl
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