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Conferentie verkent domein groen onderwijs (8-6-2005)
Het agrarisch onderwijs en het overige onderwijs moeten méér naar elkaar
toegroeien. Dat is één van de conclusies van de conferentie ‘Verkenning Domein
Groen Onderwijs’ in de Hogeschool InHolland, vrijdag 27 mei. De conferentie
was georganiseerd door de Directie Kennis in opdracht van LNV en OCW.
Naast de DG’s van beide departementen waren ook veel vertegenwoordigers
van onderwijsinstellingen aanwezig.
DG Ate Oostra sprak tijdens de conferentie zijn bewondering uit voor het succes
van het groene domein. “Terwijl bedrijven als Nedlloyd en Philips naar China
vertrekken, slaagt het agrarisch bedrijfsleven er nog steeds in om wereldwijd op
de tweede of derde plaats van exporteurs van agrarische producten te belanden.
Het is de laatste echte maakindustrie die Nederland heeft.” Volgens Oostra heeft
dat te maken met de meerwaarde die in dit domein ontstaat door de
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
In de maatschappij vervagen de grenzen tussen het ‘groene domein’ en de
andere kennisgebieden echter steeds meer. Dat vraagt volgens de DG om
flexibiliteit en een open manier van samenwerken tussen de domeinen. Tijdens
de workshops bleek dat de onderwijsinstellingen flexibel aan de weg timmeren.
Zo werken instellingen uit het ‘groene domein’ meer en meer samen met die uit
andere domeinen. Daarbij speelt het belang van onderwijsinstellingen om zoveel
mogelijk leerlingen te trekken. Veel aandacht werd gevraagd voor een soepele
doorstroming van leerlingen tussen de verschillende groene en niet-groene
onderwijsinstellingen.
Het aandeel leerlingen in het groen onderwijs is gering ten opzichte van het
aandeel van het totaal aantal leerlingen, toch zien instellingen het groen
onderwijs als belangrijk voor hun imago. De conferentie leverde het beeld op dat
de instellingen tevreden zijn met hun ‘speciale status’ en daarmee
samenhangende aandacht van ‘groene onderwijsinstelling’ en dat LNV op een
goede manier aandacht geeft aan het groene onderwijs. Toch kan LNV niet op
haar lauweren rusten: groen onderwijs verdient een speciale plaats in het LNVbeleid.
Het groen onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van LNV. Het neemt
daarmee een bijzondere positie in. LNV en OCW streven naar het wegnemen
van de verschillen tussen beide stelsels. In juni willen de bewindslieden een
beleidsnotitie over de harmonisatie aan de Tweede Kamer sturen. De
werkconferentie was bedoeld om bestaande ideeën te toetsen aan wat leeft bij de
groene instellingen en bij OCW-instellingen die veel te maken hebben met de
grensvlakken met ’groen’.
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