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Ontwikkelcentrum wil kennisuitwisseling versnellen

Sectornetwerk voor
samenwerking

het ontwikkelcentrum wil intensiever samenwerken met onderwijs en
bedrijfsleven. drie netwerkbijeenkomsten voor de akkerbouw, rundveehouderij
en varkenshouderij zijn een eerste stap.
“We hebben vastgesteld dat we niet zonder de
inbreng van ondernemers kunnen,” zegt marketingmanager Marc Hendriks terugkijkend op de
drie netwerkbijeenkomsten die het Ontwikkelcentrum op 7, 9 en 10 oktober organiseerde.
Kennis en innovatie zijn de gespreksonderwerpen
van die bijeenkomsten. Hendriks vindt dat
innovatieve kennis sneller in het onderwijs zou
moeten landen: “Het duurt zes jaar voordat
nieuwe kennis uit onderzoek of van ondernemers
indaalt in het onderwijs. Onze ambitie is die
innovatiecyclus te versnellen. Daarvoor moet je
samenwerken met onderzoekers, ondernemers en
docenten in een netwerk.”

“We hebben het geld niet meer om allemaal ons eigen ding te doen.
Concentratie en samenwerking zijn nodig”
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Praktijkcomponent
Met deze gedachte nodigde het Ontwikkelcentrum
docenten, ondernemers en onderzoekers uit om van
gedachten te wisselen over manieren waarop
innovatie plaatsvindt in de akkerbouw, melkveehouderij en varkenshouderij. Zo laat Manou van
der Meulen, die als beleidsmedewerker bij HPA
(Hoofdproductschap Akkerbouw) betrokken is bij
het project ‘Akkerbouwonderwijs: Vernieuwing en
concentratie’, bij de bijeenkomst voor akkerbouwers
zien hoe docenten van drie betrokken aoc’s (AOC
Terra, Groenhorst en Edudelta College) samenwerken aan afstemming en uitwisseling van lesmaterialen.
Twee dagen later presenteert Fons Kersten,
melkveehouder in Sevenum, tijdens de bijeenkomst
voor melkveehouders hoe hij samenwerkt met
Citaverde College. Hij stelt zijn bedrijf, Hoeve
Rosa, beschikbaar als praktijklocatie. Freelance
praktijkspecialisten geven instructie over bijvoorbeeld diergezondheid, veevoeding of vruchtbaarheid. Docenten van Citaverde College, die bij de
praktijklessen meelopen, nemen vervolgens actuele
kennis mee de les in.
Zowel Van der Meulen als Kersten vinden het
belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven meer
samenwerken. Van der Meulen constateert dat in
het akkerbouwonderwijs tot nu toe niet goed
georganiseerd is. “Er is grote diversiteit, niet alleen
tussen aoc’s maar zelfs binnen aoc’s. Er is weinig
uitwisseling en er zijn grote verschillen in aanpak.”
Kersten heeft soms het gevoel dat elke school zijn
eigen koninkrijkje heeft. “Dat is niet goed. Scholen
moeten samen met ondernemers werken aan
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Melkveehouder Fons Kersten vindt dat scholen met ondernemers moeten werken aan versterking
van de praktijkcomponent: “Leerlingen hebben recht op goed onderwijs”

versterking van de praktijkcomponent, want die is
nooit goed ontwikkeld. Leerlingen hebben recht op
goed onderwijs.”

Specialismen
Het initiatief van het Ontwikkelcentrum om de
samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven te
versterken sluit goed aan bij de ambities van CIV
(Centrum voor Innovatief Vakmanschap) Agri &
Food. “De verbinding tussen onderwijs en
bedrijfsleven moet sterker”, zegt Robert Metselaar
tijdens de inleiding bij de netwerkbijeenkomst voor
akkerbouwers. Metselaar is trekker van het
meetingpoint Akkerbouw – onderdeel van het CIV
Agri&Food – en vestigingsmanager van PTC+ in
Dronten, waar het Ontwikkelcentrum die dinsdag
te gast is.
Hij geeft een schets van de positie van de agrarische
sector: de agrocluster vertegenwoordigt 25 procent
van de exportwaarde, biedt 700.000 arbeidsplaatsen en Nedeland is tweede exporteur ter wereld van
agrarische producten. “We willen die positie
behouden en versterken. Daarom zijn meer
studenten nodig in de agrarische sectoren, bovendien moeten we de studenten beter voorbereiden op
datgene wat het bedrijfsleven vraagt.”
Het meeting point Akkerbouw werkt met 16
bedrijven aan de ontwikkeling van minoren,
keuzepakketten, masterclasses en themadagen voor
docenten voort twee thema’s: precisielandbouw en
pootaardappelen. “Voor beide thema’s is een grote
kennisbehoefte bij bedrijven. Precisielandbouw is
sterk in ontwikkeling.”
“Het besef begint door te dringen dat we straks het
geld niet meer hebben om allemaal ons eigen ding

te doen”, zegt Anne Dijk, locatiedirecteur bij
Groenhorst. “Specialismen als opleidingen in de
akkerbouw of andere kleine sectoren lukt je alleen
als je landelijk samenwerkt en het bedrijfsleven
inschakelt. Concentratie en samenwerken is nodig.”

Samenwerking
Dijk is daarom blij met het initiatief van het
Ontwikkelcentrum. “Alle partijen: LTO Noord,
Ontwikkelcentrum, Aequor en de onderwijsinstellingen, hebben de intentie samen op te trekken.”
Ondernemers waren niet aanwezig bij de akkerbouwbijeenkomst. Maar Dijk wijst er op dat ze via
het CIV Agri & Food wel de regie voeren over de
samenwerking. “Zij zijn eigenlijk de initiators van
de samenwerking. Het onderwijsveld en het
Ontwikkelcentrum volgen nu.”
Jan van Driel, relatiemanager groen onderwijs van
het Ontwikkelcentrum, kijkt tevreden terug op de
netwerkbijeenkomsten. “Het is een aanzet om
intensiever samen te werken. Voor wat betreft
akkerbouw sluiten we aan bij de activiteiten van het
meetingpoint. Bovendien willen we de groep
docenten ondersteunen die werken aan de actualisering van het lesmateriaal voor akkerbouw.” Fons
Kersten heeft het Ontwikkelcentrum uitgenodigd
deel te nemen aan het eerstvolgende overleg met
zijn klankbordgroep waarin vijf veehouders
deelnemen. De netwerkbijeenkomst voor varkenshouderij heeft vergelijkbare afspreken opgeleverd
met ondernemer Marco van Asten, zegt Marc
Hendriks. “We sluiten zoveel mogelijk aan bij
bestaande initiatieven. We hebben een stap gezet
om de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers aan te zwengelen.” ■

‘Er is grote
diversiteit, niet
alleen tussen
aoc’s maar
zelfs binnen
aoc’s’

Groen Onderwijs | 29-11-2013

39

