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Op 10 december organiseerde LTO vakgroep Boomkwekerij een werkbijeenkomst over de toekomst van
de beroepsopleidingen voor de boomkwekerijsector. Greenport Boskoop deelde hun ervaringen met
Masterclasses (voor medewerkers, managers en ondernemers) met de andere regio’s.
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Van onderwijsinstellingen worden tegenwoordig andere prestaties geëist
dan alleen beroepscompetenties boomkwekerij. Ook algemene
vaardigheden zijn belangrijk. Een opleiding daarin is niet specifiek voor
boomkwekers; cursisten kunnen ook uit andere teelten afkomstig zijn, of
zelfs uit andere vormen van onderwijs. Een aandachtspunt bij de
opleidingen is, dat de eisen aan de vakbekwaamheid op de werkvloer per
regio deels verschillen. Ondernemers willen graag dat het onderwijs veel
aandacht schenkt aan nieuwe thema’s en technieken. Al die conclusies

Masterclass

Kennis en Innovatie Impuls
LTO vakgroep boomkwekerij

lijken inpasbaar binnen de Centra voor Innovatief Vakmanschap, het overheidsinitiatief om MBO
onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
Greenport Boskoop vindt dat de onderwijsinstellingen de aangewezen partij zijn om leren voor de
boomkwekerij te organiseren. Maar inzet van het bedrijfsleven is daarbij nodig. Niet alleen met kennis
en kunde, maar vooral ook met betrokkenheid en als voorbeeld van hoe een carrière vormgegeven kan
worden. De opleidingen zijn vooral gericht op kwekers, en scholieren kunnen erbij aansluiten. De
Masterclasses bewijzen dat dit goed werkt. Een punt van aandacht is, hoe dat blijvend georganiseerd
kan worden. Verzorgt het beroepsonderwijs de startkwalificatie en worden daarnaast branchecertificaten
ontwikkeld? LTO werkt daarvoor een idee uit. Greenport Boskoop (Kennis en Innovatie Impuls) sluit
daarbij aan en denkt mee, samen met het Wellantcollege.
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