In beeld

Verbinding topsectoren
Het economisch belang van de topsectoren is groot. Bijna een
kwart van alle bedrijven in Nederland behoort in 2010 tot een
topsector. Deze bedrijven, die van belang worden geacht voor
de internationale positie en export van ons land, zorgen
samen voor 38 procent van de Nederlandse productie.
Verbinding van topsectoren met groen (onderwijs) is op
verschillende terreinen denkbaar. Deze verbindingen
worden gerealiseerd via Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) en Centres of Expertise (CoE’s). In Centra
voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen.
Ook in Centers of Expertise (CoE’s) werken deze partijen
samen, maar hier is onderwijsdeelname vooral op hogeronderwijsniveau.
Deze samenwerkingsverbanden richten zich op een
topsector die in de regio sterk vertegenwoordigd is. De
overheid streeft hiermee naar betere aansluitingen van het
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en op de behoefte
van het bedrijfsleven. Voor zowel bedrijfsleven als mbo- en
hbo-instellingen zijn CIV’s en CoE’s van groot belang om
te zorgen dat de innovatieve ontwikkelingen een plek in het
onderwijs krijgen.

Groene CIV’s en CoE’s hebben een landelijke component
- samenwerking en kenniscirculatie in het groen onderwijs
- en een regionale component. Dat betreft samenwerking
met bedrijfsleven in de regio. Dit gebeurt bijvoorbeeld in
meeting points: regionale of sectorale consortia van bedrijven,
scholen en lokale overheden.
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CIV’s

CoE’s

en groen onderwijs
CIV’s met groen karakter (1 en 2) of groene
deelname
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CoE’s met groen karakter (1-7). Hierin participeren alle groene hogescholen. Bij CoE’s met
groene deelname (8-10) participeert ten
minste één groene hogeschool
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1. CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (penvoerder
Lentiz).
2. CIV Agro & Food: in voorbereiding (penvoerder Aeres
groep).
3. CIV Water: initiatief van mbo life sciences, onderdeel
van het Nordwin College en het Friesland College. Via
life sciences zijn de overige noordelijke aoc’s van het
4GROEN-netwerk betrokken (AOC Terra, AOC Oost
en AOC de Groene Welle).
4. CIV Passie voor Biobased (penvoerder Markiezaat
College): Prinsentuin College is partner .
5. CIV Energie – Eemsdelta (penvoerder Noorderpoort
College): partner is het Energy College, een mbo-cluster binnen de Energy Academy Europe. Hierin werken
AOC Terra en Nordwin College samen met roc’s,
bedrijven en overheden uit het noorden om jongeren in
deze richting te scholen.

1. CoE Biobased Economy (penvoerder Wageningen UR).
2. CoE Greenports (penvoerder HAS Hogeschool):
nauwe samenwerking met Inholland Delft.
3. CoE Dier (penvoerder Van Hall Larenstein): gepland.
4. CoE Food (penvoerder HAS Hogeschool): gepland.
5. CoE Open teelten (penvoerder CAH Vilentum
Dronten): in bespreking.
6. CoE Natuur en regio (penvoerder Van Hall Larenstein); ’groen’, eventuele realisatie in bespreking.
7. CoE Duurzaam produceren en ondernemen (penvoerder CAH Vilentum Dronten): geen sectoraal maar
doorsnijdend karakter: gepland.
8. CoE Watertechnologie (penvoerder NHL Hogeschool
in Leeuwarden): andere deelnemers zijn onder meer
Van Hall Larenstein en Wetsus.
9. CoE Deltatechnologie (water); HZ University of
Applied Sciences Vlissingen; en deelname van Van
Hall Larenstein.
10. CoE Healthy ageing (penvoerder Hanzehogeschool
Groningen): deelname van Van Hall Larenstein.
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