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Kennis maken in
programma’s en projecten

Interactie tussen onderwijs
en praktijk versterken
Studenten denken in mogelijkheden

Agro Opleidingshuis

De vraag is leidend

Bedrijven investeren steeds meer in ”leven lang leren”. Zij hebben een vraag,
scholen hebben aanbod en de scholingsconsulenten brengen de vraag en het
aanbod bij elkaar. Een ingewikkeld proces, want iedere werknemer heeft specifieke
bagage en vraagt andere aanvullende scholing. Bovendien is het cursusaanbod heel
divers. Bedrijven willen graag inzicht in het scholingsaanbod per functie. Het Agro
Opleidingshuis is daar een antwoord op. Het helpt werknemers en hun leidinggevenden de ontwikkelvraag scherp te stellen. Hierdoor wordt de onderwijsvraag
vanuit het bedrijfsleven meer gestandaardiseerd, wat het voor het onderwijs
makkelijker maakt om op de vraag in te spelen. Bovendien kan het onderwijs door
deze samenwerking met de branche zijn bedrijfsopleidingen beter positioneren.
Voor de AGF-sector (handel in aardappelen, groente en fruit) bestaat sinds 2005
een opleidingshuis. Dit werd het voorbeeld voor een instrument dat vanaf begin
2011 in ontwikkeling is.

Lijn brengen in het ontwikkel- en scholingsadvies
Het Agro Opleidingshuis wil het groene bedrijfsleven helpen bij de ontwikkeling
van de medewerkers. Bovendien helpt het Opleidingshuis het onderwijs om
zijn aanbod aan te laten sluiten op de behoefte. Het helpt uiteindelijk ook de
scholingsconsulent die een instrument kan aanbieden waarmee werknemer
en leidinggevende aan de slag kunnen. Omdat per functie duidelijk is welk
scholingsaanbod erbij hoort, brengt het opleidingshuis lijn in het ontwikkel- en
scholingsadvies aan bedrijven die met het oog op hun eigen toekomst inzetten op
doorstroom, groei en ontwikkeling van medewerkers.

Opleidingsadvies voor medewerker
In het project Agro Opleidingshuis worden samen met bedrijven de in de branches
meest voorkomende functies uitgewerkt in competenties. Hierbij wordt met
hulp van Aequor een koppeling gemaakt tussen de functiebeschrijvingen en de
kwalificatiedossiers. Vervolgens worden aan deze competenties cursussen en
opleidingen gekoppeld. Het Agro Opleidingshuis plaatst deze informatie op een
online platform: www.ontwikkelscan.nl. Op dit platform vullen een medewerker
en zijn of haar leidinggevende ter voorbereiding op het functioneringsgesprek
vragenlijsten in. Wat beheers je al en wat wil je verder ontwikkelen? Op basis
hiervan geeft de ontwikkelscan een opleidingsadvies: welke cursussen en
opleidingen passen bij de ontwikkelbehoefte van de medewerker?
De glastuinbouw heeft begin 2012 een voorsprong genomen. Daar loopt een
succesvolle pilot en is de ontwikkelscan online gezet. Maar ook andere branches
(bloembollen, fruitteelt en vollegrondsgroenten) hebben groepen gevormd waarin
branchevertegenwoordigers meedenken over de functies in het opleidingshuis.

Een brug slaan
Het Agro Opleidingshuis beoogt met de ontwikkelscan een brug te slaan tussen de
vraag van werknemers en hun leidinggevenden en het scholingsaanbod. De vraag
is dan leidend, niet het aanbod. Het opleidingshuis is nooit af. Er kunnen nieuwe
functies bijkomen en andere branches kunnen zich aansluiten als ze dat willen. Op
dat moment start een kort project om te zorgen dat er functies benoemd worden
met het passende scholingsaanbod voor die functies.
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Agro Opleidingshuis (aangehaakt bij
het GKC-programma LevenLangLeren)

Bas Hanemaayer, ondernemer

“Meer lijn in het
scholingsaanbod”

Aan het woord
Arry Verhage, projectmanager

“Je draagt bij aan vakmanschap”
“Mijn drive is dat ik eraan kan bijdragen dat in een functioneringsgesprek de juiste
dingen gebeuren”, zegt Arry Verhage, van Van Jole Advies en Management. Want
in zo’n functioneringsgesprek gaat het over de ontwikkeling van een medewerker.
En daar helpt het Agro Opleidingshuis. “In dat Opleidingshuis krijgt de werknemer
antwoord op de vraag: wat moet ik doen om verder te komen?”
Verhage startte voorjaar 2011 met een haalbaarheidstudie. Is het Opleidingshuis
zoals dat was ingericht voor de AGF-sector overdraagbaar naar andere
branches? Vervolgens werd hem gevraagd die overdracht te leiden en een breed
Opleidingshuis neer te zetten.
“Ja, Opleidingshuis, ik ben toch wel blij met zo’n naam. De ambitie is nu om dat
huis uit te bouwen.” In dat huis ontmoeten de werknemer, de leidinggevende
en de scholingsaanbieder elkaar. “In eerste instantie richten we ons voor
scholingsaanbod op de contractpoot van de aoc’s. We proberen het aantal
aanbieders beperkt te houden; dan kun je beter waarborgen dat de kwaliteit hoog
is.”
“Je draagt bij aan behoud en ontwikkeling van vakmanschap; dat vind ik mooi. Het
Agro Opleidingshuis biedt bovendien branches de mogelijkheid om te laten zien
wat een leuke branche het is.”
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Bas Hanemaayer, manager P&O bij
Agro Care, verwacht veel van het
Agro Opleidingshuis. Agro Care is
een glastuinbouwbedrijf met vijftig
mensen in vaste dienst. Het bedrijf
wil hen graag een goede opleiding
aanbieden.
“Er is veel aanbod,” zegt
Hanemaayer, “maar als ondernemer
heb je daar weinig invloed op.”
Hij wil meedenken over het
scholingsaanbod zodat dit beter
aansluit bij wat er in de praktijk
nodig is. Dat kan binnen het Agro
Opleidingshuis. “We kunnen
uitgaande van de functies die we
onderscheiden, zoals manager
arbeid, manager teelt of mensen
die verantwoordelijk zijn voor de
biologische gewasbescherming,
meer lijn in het aanbod brengen.”
Hij participeert sinds begin 2011 in
een groep van tuinbouwers en ziet
veel overlap in functies. En daarmee
in het gewenste aanbod. Daar
denken ze nu over na. De aanpak
van het Agro Opleidingshuis, met
afstemming van aanbod op de vraag
van ondernemers, wordt volgens
hem alleen nog maar belangrijker.
“Op teeltgebied verwacht ik een
tekort aan gediplomeerden de
komende jaren. Je zult als bedrijf dan
ook meer moeten gaan opleiden en
hebt hier sterke opleidingspartners
bij nodig. Via het Opleidingshuis zou
je deze moeten vinden.”

Aan het woord

Betrokken onderwijsinstellingen
Cursus- en contractafdelingen van de
aoc’s Prinsentuin College, Helicon
Opleidingen, CITAVERDE College,
Lentiz onderwijsgroep, Clusius
College en Edudelta Onderwijsgroep.
Overige aoc’s die een passend en
modulair aanbod hebben, kunnen ook
aanhaken.

Jolanda Rosloot, scholingsconsulent

“Het Opleidingshuis geeft inzicht in ontwikkelstappen”
“Het Opleidingshuis geeft de medewerker en de werkgever inzicht in de stappen
die de medewerker kan zetten om verder te komen”, zegt Jolanda Rosloot,
scholingsconsulent glastuinbouw van het mobiliteitscentrum Glastuinbouw. “Het
beantwoordt voor de medewerker vragen zoals: wat wordt er eigenlijk van me
verwacht in deze functie, wat kan ik al en waar kan ik me verbeteren? Hoe ga ik dat
doen?”
Als scholingsconsulent praat ze met ondernemers en werknemers over de
mogelijkheden van de ontwikkelscan en de uitkomsten ervan. Ze bezoekt ook
scholen opdat ze hun contractaanbod aansluiten op de onderscheiden functies in
het Opleidingshuis.
“Een heel mooi instrument”, zegt ze, “waarvan de betekenis groter is dan die voor
individuele ontwikkeling.” Want scholen kunnen aanbod beter afstemmen op de
vraag en het Opleidingshuis draagt volgens haar daarmee bij aan de economische
positie van Nederland. “Ontwikkeling van het personeel in de glastuinbouw is
essentieel om kwalitatief hoogstaande producten te leveren”, stelt ze. Daar werkt
ze aan door via het Opleidingshuis bij te dragen aan die ontwikkeling.

Nieuwsbericht op Groen Kennisnet over
Agro Opleidingshuis (1 februari 2012)
www.groenkennisnet.nl/Pages/Lancering_
groene-ontwikkelscan-half-februari.aspx

Overige partners
Aequor, Van Jole Advies en
Management, Mobiliteitscentrum
Glastuinbouw
Projectperiode
Gestart voorjaar 2011
Mede mogelijk gemaakt door
Subsidie GKC-werkbudget voor de
haalbaarheidsstudie in de aanloop.
Daarna is het Agro Opleidingshuis
vanuit de brancheorganisaties
voortgezet en wordt het
gefinancierd vanuit de Opleidings& Ontwikkelingsfondsen voor de
agrarische en groene sectoren.
Contact
Arry Verhage
Van Jole Advies en Management
T 06 46633478
E verhage@vanjole.com
Meer informatie
www.ontwikkelscan.nl
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LevenLangLeren

Deelnemende organisaties
Het Agro Opleidingshuis is
een stichting, opgericht door
werkgeversorganisaties uit de groene
sectoren, FNV en CNV; adviseurs in
bestuur van het Agro Opleidingshuis
zijn de GKC en Aequor

Aan het woord

