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Feestelijke start CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Eerste mijlpaal
groene HCA
Het centrum voor Innovatief vakmanschap voor de topsector tuinbouw & Uitgangsmaterialen is formeel van start gegaan. Zeven aoc’s, twee roc’s, bedrijfsleven en overheid investeren
samen in een krachtige verbinding tussen bedrijven in de tuinbouwsector en het mbo.
De formele start werd op 18 april bekrachtigd
tijdens een feestelijke bijeenkomst in Honselersdijk. Waarnemend EZ-directeur Agrokennis
Michel Berkelmans overhandigde er namens de
verhinderde staatssecretaris Sharon Dijksma een
symbolische cheque van twee miljoen euro aan
Lentiz-bestuurder Gert Kant. Naast deze
bijdrage van het ministerie van Economische

Zaken heeft ook het bedrijfsleven in de sector
tuinbouw en uitgangsmaterialen een miljoen
euro toegezegd.
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap
(CIV) is een uitwerking van de Human Capital
Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die in
december 2011 is ondertekend. Het is de
bedoeling dat voor alle topsectoren dergelijke
centra worden ingericht. Voor de groene sector
komt er naast het CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een CIV voor de topsector Agro & Food
waarvoor het ministerie ook twee miljoen euro
uittrekt. Naar verwachting gaat dit CIV na juli
2013 van start.

Onderwijsmodules

EZ-ambtenaar Michel Berkelmans (achter de microfoon) overhandigt
de cheque voor het CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aan Gert
Kant (links van hem), bestuursvoorzitter van penvoerder Lentiz
Onderwijsgroep. De bestuurders van de participerende aoc’s kijken toe:
Niek Barendregt van Edudelta Onderwijsgroep (geheel links),
Annemarie Moons van Wellantcollege (tweede links) en Rein van de
Wal (Prinsentuin College).
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“De tuinbouw is een kennisintensieve en
ondernemende sector die behoefte heeft aan
innovatieve vaklui die nu en in de toekomst
willen werken in een sector die voorop loopt in
oplossingen als het gaat om voedsel, energie en
water”, zo betoogde Westland-burgemeester
Sjaak van der Tak in zijn openingswoord. Om dat
op landelijk niveau te organiseren, komen er
zogenaamde ontmoetingspunten in de regio waar
bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken
aan betekenisvolle opleidingen. Elk ontmoetingspunt heeft een eigen regionaal bedrijvennetwerk als aanspreekpunt. De landelijk afstemming
tussen de regio’s en hun ontmoetingspunten
vindt plaats in een online community. Het CIV
zorgt voor cursussen, games, syllabi en andere
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Tien Thema’s
Het cIv tuinbouw en & Uitgangsmaterialen stelt tien
inhoudelijke thema’s centraal waarop ontwikkeling
van onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven
worden gebaseerd:
• veredeling
• Het nieuwe telen
• telen op afstand
• Internationale handel/plantgezondheid
• Internationale logistiek
• Marketing & retailmanagement
• Kastechniek, mechatronica en robotica
• Biobased economy/duurzaamheid
• gezondheid/voedselveiligheid/plantenstoffen
• stadslandbouw/local for locals

content voor die regionale opleidingen. Zo meldt
het CIV in zijn businessplan dat ze jaarlijks tien
inspirerende onderwijsmodules voor initieel en
postinitieel onderwijs op innovatieve thema’s laat
ontwikkelen door Expert Ontwikkel Teams.
Deze teams zijn tijdelijk van aard en bestaan uit
experts uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

Geheim
“We moeten uitkijken dat we niet het beste
bewaarde geheim van Holland blijven”, waarschuwde Jan Willem Breuking tijdens de bijeenkomst in Honselersdijk. Breuking is CEO van
Zaadproducent INCOTEC en lid van het
Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Veel
onderwijs staat volgens hem nog met de rug naar
de markt terwijl jongeren juist in de arbeidsmarkt
gezet moeten worden. Zijn boodschap aan het
CIV: “Richt je op jongeren, leid ze breed op en
zorg dat ze hun talen spreken. En weet ook dat
het talent echt niet allemaal uit Wageningen
hoeft te komen. Je ziet in onze sector dat ook
mbo’ers in topposities komen.”

deelnemers CiV Tuinbouw &
uiTgangsmaTerialen
Inzet onderwijs/kennis:
lentiz onderwijsgroep (penvoerder), clusius college, Wellantcollege, De groene Welle, edudelta
college, prinsentuin college, citaverde college,
roc albeda, roc Mondriaan, naK tuinbouw,
centre of expertise Biobased Inholland.
Bedrijven:
Dutch Flower group, greenport Boskoop, greenQ,
BvMt, rijnmond, priva, gebr. Duijvestijn, aB Werkt,
Demokwekerij Westland, seed valley, steM emmen,
algaecom eelde, oggv, step2green, Frugi venta,
plantum, vgB, greenport Holland.

ministerie een mooi voorbeeld van hoe bedrijven
en scholen in de regio kunnen samenwerken.
Berkelmans sprak in dat verband van een eerste
mijlpaal in de uitvoering van de groene Human
Capital Agenda en een belangrijke eerste stap naar
nog bredere samenwerking in de toekomst met
name met het hbo. Als belangrijke uitdagingen
noemde hij de hechte samenwerking binnen de
Greenports, het aantrekken van leerlingen door
inspirerend onderwijs aan te bieden en het bieden
van carrièreperspectief: “De werknemer moet
voor de werkgever niet alleen aantrekkelijk zijn, hij
moet blijven. Hij moet in zijn hele loopbaan
vaardigheden en kennis kunnen ontwikkelen.”
Het CIV biedt dat volgens Berkelmans allemaal:
Onderwijs met één been in de klas en één been in
de kas. De cheque van twee miljoen euro die hij
vervolgens aan Lentiz-bestuurder Gert Kant
overhandigt, staat volgens hem voor de expertise
van de jonge vakmensen die zo hard nodig zijn.
“Voor de ambities van de topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en de samenwerking tussen
bedrijfsleven, onderwijs en overheid.” ■

Mijlpaal
Volgens EZ-staatssecretaris Dijksma zijn die
mbo’ers zelfs het fundament van onze economie.
Driekwart van het mkb draait immers op vakmensen. Dat citeerde waarnemend EZ-directeur
Agrokennis Berkelmans in de toespraak die hij
namens de staatssecretaris uitsprak. Het CIV
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is volgens het

sTimuleren nieuwsgierigheids-gen
een elfde thema betreft de ontwikkeling van het nieuwsgierigheids-gen: Hoe ervoor zorgen dat studenten zelf op zoek gaan
naar innovatie en met veranderingen kunnen omgaan?
Dit thema wordt verweven in de tien inhoudelijke thema’s.
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