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Leven lang leren in de Greenports
Doelen

Inleiding
Met het project 'Leven lang leren in de Greenport' wil het
GKC-programma Productie & handel Plant in samenwerking
met bedrijfsleven en groene kennisinstellingen invulling
geven aan versterking van kennis en innovatie, een van de
agendapunten van de Greenport. Het gaat om een betere
aansluiting tussen tuinbouwonderwijs en de vraag vanuit het
bedrijfsleven.
In dit project - dat in de periode 2011 - 2013 wordt uitgevoerd binnen het GKC programma
‘Productie & Handel Plant' - werken CAH Vilentum, Citaverde College, Clusius College, Edudelta
onderwijsgroep, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland, Lentiz Onderwijsgroep, Nordwin College,
Wellantcollege, HAS KennisTransfer samen met de Greenports Westland/Oostland, Greenport
Aalsmeer en Greenport Venlo

Flexibilisering van het onderwijs door
maatwerk;
Doorstroomtrajecten tussen mbo,
mbo+ opleidingen, Associate Degree
in ondernemerschap en (verkorte)
hbo-opleidingen;
Bevorderen van sociale innovatie
binnen de glastuinbouwsector,
stimuleren van leerculturen;
Structurele samenwerking tussen
bedrijfsleven, intermediairs en groene
onderwijsinstellingen;
Samenhang tussen initieel en
postinitieel onderwijs met een
heldere EVC-structuur;

Doel en aanpak

Assistent bedrijfsleider

Per Greenportregio een kennisloket;
Verbinding van en afstemming
tussen de drie regionale
kennisloketten;
Actualisering van de opleidingen door
toenemende interactie tussen
docenten en het bedrijfsleven.

Resultaten
Cursist Rick van de Berg over
opleiding Assistent Bedrijfsleider

Kwantitatief en kwalitatief is er te weinig
aansluiting tussen tuinbouwonderwijs en de
vraag vanuit de tuinbouwsector. Jongeren
hebben onvoldoende zicht op de goede
carrièreperspectieven die de sector te bieden
heeft en het imago van de sector is niet
aantrekkelijk. Daarom willen de
initiatiefnemers komen tot een meer
vraaggestuurd scholingsaanbod voor zowel
initieel onderwijs (zowel mbo als hbo) en
postinitieel onderwijs.
Het project is opgedeeld in drie deelprojecten
rond de drie Greenportgebieden en hun
satellieten:
Greenport Westland/Oostland zal zich
met name richten op het afstemmen
van CAO-functieprofielen en de
competenties van de verschillende
opleidingen/scholingstrajecten binnen

Conny van Hout en Ton Hermans

Rick van de Berg "Wat ik vandaag in de
opleiding leer, kan ik morgen op het
bedrijf toepassen. Ik vind mezelf nu al
een betere gesprekspartner voor de
tuinders die bij ons komen. Daarmee
kan ik mijn rol als bedrijfsleider nog
beter uitvoeren"

over Greenbrains

De bbl-opleiding Assistent bedrijfsleider
Plantenteelt, een mbo-opleiding in deeltijd op

Deelnemers CAH over
deeltijdopleiding tuinbouw

niveau 3, is bedoeld voor medewerkers van
bedrijven in de glastuinbouw, broeierij,
veredeling en vermeerdering. De opleiding is

Projectverslag Leven Lang Leren in
de Greenport

Filmpjes Leven lang leren in de
Greenport
Leerlingen werken samen met
professionals aan PR van eigen
sector
Cursist Jeroen van Lent over
praktijleren hbo

Projectresultaten

een van de resultaten van het project.
De inhoud van de reguliere mbo-opleiding
wordt gecombineerd met onderwerpen die
door het bedrijfsleven worden aangedragen.
Deelnemers krijgen gedurende twee
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Publicaties
Middenkader gebaat met opleiding
assistent-bedrijfsleider: (artikel
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de tuinbouwsector.
De Greenport Aalsmeer richt zich op
flexibilisering van het onderwijs
afgestemd op de wensen van het
bedrijfsleven.
De Greenport Venlo zet
ontwikkelgroepen op de verschillende
deelprojecten en zoekt aansluiting bij
het Greenbrainsproject en de PRinitiatieven voor de tuinbouwsector in
de provincie Limburg.

jaar trainingen op de werkplek zoals kennis

Onder Glas 2013)

van de teelt, klimaat, techniek, arbeid en
handel. De bijeenkomsten vinden zoveel

Scholing in de glastuinbouw : het
gaat om meer dan teelttechniek

mogelijk plaats bij de deelnemende bedrijven.

(Vakblad Groen Onderwijs 2013)

Meer informatie
Middenkader gebaat met opleiding
assistent-bedrijfsleider: (artikel Onder
Glas 2013)
Scholing in de glastuinbouw : het gaat

Over Greenports
Dossier Greenports
Publicaties over Greenports
Ontwikkeling kennis - en
innovatiesystemen in de Greenports
stand van zaken

om meer dan teelttechniek (Vakblad
Groen Onderwijs 2013)

onderzoeksresultaten (mei 2013)

Brochure Opleiding Assistent

(Vakblad Bloemisterij, 24-2013)

Bedrijfsleider

Greenport Venlo vraagt om grote
verhalen en kleine vernieuwingen

Meer informatie en cursist Rick van de
Berg aan het woord

Beter communiceren in de Greenport

Kennisontsluiting voor Greenport
werkt alle kanten op
Situatieschets behoefte onderwijs en
arbeid Groene sectoren Greenport

Greenbrains

Sectorfilmpjes

Duin- en Bollenstreek
Investeren in competenties
Een onderzoek in de Greenports
(2008)
Uitvoeringsagenda 2012-2016
Managementsamenvatting
Uitvoeringsagenda

Links
Greenbrains, gelanceerd in september 2011,
functioneert als kennisportaal van de
Greenport Venlo, waarbij intensief wordt
samengewerkt met Citaverde College, HAS
Hogeschool, Fontys Hogeschool en
Wageningen UR.
Verbinding met het onderwijs komt tot stand
via het kennisloket. Ondernemers uit de regio
kunnen er terecht met vragen op het gebied
van fresh, food en flowers en aanverwante
bedrijvigheid als agrologistiek, techniek en
biobased economy.
Daadwerkelijke realisatie van samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven is een van
de resultaten van het kigo-project. Zo zijn in
praktijkcentrum in Hoogveld simulatiepanelen
voor glastuinbouw geïnstalleerd voor
klimaatbeheersing. Die panelen, die live
verbinding hebben met kassen, maken het
onderwijs meer praktijkgericht, aldus
projectmanager Conny van Hout.

Het bedrijfsleven in de regio Greenport Venlo
heeft een grote behoefte aan goed opgeleide
vakmensen. Leerlingen die gericht opleidingen
volgen bij Citaverde College hebben dankzij
het bedrijfsleven een baangarantie.
Om meer jongeren te interesseren voor een
groene opleiding, hebben leerlingen als
onderdeel van hun mbo-opleiding zes
promotiefilmpjes gemaakt voor verschillende
sectoren.
melkveehouderij
varkenshouderij
bloem en design

Projectinformatie 'Een leven lang
leren in de Greenport'

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het Kigo-project
'Leven lang leren in de Greenports ' kunt u
contact opnemen met:

glastuinbouw

Greenport Westland/Oostland

boomkwekerij

Woody Maijers 015-2519200

retail

Greenport Aalsmeer
E. (Egbert) Limburg

Meer informatie:
Filmpjes Leven lang leren in de
Greenport

Meer informatie:

GKC Programma Productie en Handel
Plant

Ton Hermans en Pieter-Nic van den
Beuken over het maken van de films

Kennisontsluitng voor Greenport werkt
alle kanten op (artikel Vooruitzine GKC)
Website Greenbrains
Bericht Greenbrains: kennisdelen met
het MKB
Conny van Hout en Ton Hermans over
Greenbrains
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06 22800868
Greenport Venlo:
T. (Ton) Hermans 077-3981620
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers
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Praktijkleren op hbo-niveau

Deeltijdopleiding CAH Vilentum

Jeroen van Lent: "Je kunt het helemaal
zelf inrichten. Er zit een bepaalde mate
van flexibiliteit in. Ik heb voldoende
ruimte naast mijn fulltime baan en ik
vind het gewoon heel leuk."

Gabrielle van Wijk, Syngenta Seeds,
Deeltijd HBO Tuin- en Akkerbouw
“Onderschat niet hoeveel tijd een
opleiding kost!”

Een hbo-opleiding met een praktijkgerichte
invulling is een nieuw studieconcept dat
Hogeschool Inholland ontwikkelde met
ondersteuning van het Ministerie van
Economische Zaken en de Stichting
RolloverOnderwijs. De opleiding is bedoeld
voor medewerkers binnen de sector die een
hbo-diploma willen behalen.
Binnen de opleiding Greenport Business &
Retail, de tuinbouwopleiding, is ervaring
opgedaan met dit concept. De student
organiseert er zijn eigen leerproces en doet
zelf acquisitie voor de projecten waaraan hij
tijdens het practicumdeel van zijn opleiding
een bijdrage wil leveren. De benodigde kennis
haalt de student rechtstreeks bij bedrijven, in
onderzoeksprojecten en de theorie. Al doende
ontwikkelt hij zijn teelt- en
businessvaardigheden. Daarnaast bouwt de
student door de contacten met docenten,
studenten en tuinders een relevant netwerk
op.

Flexibilisering van het onderwijs is een van de
doelen van het project, zodat het onderwijs
beter in kan spelen op vragen uit het
bedrijfsleven. De deeltijdopleiding tuinbouw
en akkerbouw is een van de resultaten van
het project. De opleiding is praktijkgericht en
besteedt aandacht aan bijvoorbeeld
plantenveredeling, gewasbescherming of
bodemkunde.
Lees uitspraken van studenten over de
opleiding of luister wat ze vertellen via
onderstaand filmpje:

Deeltijd studeren - CAH Vilentum - vestiging
Dronten van CAH Vilentum op Vimeo.

Meer informatie:
Cursist aan het woord, interview met
Jeroen van Lent
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