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AOC’s maken werk van de groene economie. Bij het
opleiden voor de toekomst werken wij graag actief samen
met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door het
topsectorenbeleid en de Human Capital Agenda krijgt deze
samenwerking een extra en positieve impuls.
Dit is een overzicht van vele samenwerkingsverbanden
die de AOC’s hebben met bedrijven, maatschappelijke
organisaties, onderwijsinstellingen en platforms.
Hiermee laten we zien waar we staan op de weg die
we daadkrachtig zijn ingeslagen.
We richten de blik vooruit. Ongetwijfeld gaan er nog vele
samenwerkingsverbanden ontstaan, inspelend op innovaties,
nieuwe beroepen en ontwikkelingen in de samenleving.
Samen zorgen wij ervoor dat de groene economie van de
toekomst kan beschikken over voldoende en uitstekend
opgeleide werknemers.
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Landelijke samenwerking innovatie

> CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, CIV Agro & Food,
CIV Water, CIV Biobased - centra voor innovatief
vakmanschap (innovatie, onderwijsontwikkeling en uitvoering met bedrijfsleven)
> Syntens - op 14 locaties, stimuleert innovatie in mkb
> WURKS projecten - kennis van Wageningen UR komt ten
goede komen van groen mbo (onderzoek van
leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies, DLO,
proefbedrijven)

Regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

> Greenports - concentratie kennis en innovatie in tuinbouw:
Westland Horti Campus Barendrecht, Venlo, Aalsmeer,
Duin- en Bollenstreek en Boskoop, Greenport NoordHolland (waar Seed Valley onderdeel van uit maakt)
> Greenport Hub - werkplekleren in samenwerking met
Noord Limburgs Groen, glastuinders en de regionale
overheden
> Groene kenniswerkplaats - hier werken mbo’ers met
studenten van hoger onderwijs aan vraagstukken in de
regio. Groene Kennispoort Twente, Gelderse vallei en
Eemland, Groene Hart Academie, Noordoost Fryslân,
Noordholland Noord, Veenkoloniën en Westerkwartier
> Stadslandbouw - nieuwe coalities bijvoorbeeld in
Barendrecht (Edudelta), Leeuwarden (Nordwin) en Almere
(Groenhorst)
> Bollenacademie - realiseert scholingsaanbod voor
bloembollensector, aangesloten: Nordwin, Citaverde,
Clusius, Groenhorst en Wellant
> Agro Cluster Noordoostpolder - World Potato Academy
waarin de grootste bedrijven voor de aardappel samen met
overheid en onderwijs (Aeres) komen tot de vitrine voor
kennisontwikkeling en -valorisatie van de aardappel
> Food valley - Vanuit Wageningen innovatie in de
agrifoodsector stimuleren
> EVC - EVC-trajecten zijn procedures waarbij mensen
opgedane kennis en ervaring laten erkennen, kan
bijvoorbeeld bij Wellant EVC Centrum Groene Beroepen
> Biobased Delta - kennisontwikkeling met onder meer
Prinsentuin College
> Floriade - de wereldtuinbouwtentoonstelling betrekt groen
onderwijs, in Venlo, 2012, en in Almere, 2022, AOC Terra is
nauw betrokken bij de Landesgartenschau in Papenburg
(Duitsland)

> Fruitacademie - met de Nederlandse Fruittelers Organisatie
NFO bieden Helicon en Edudelta cursussen en trainingen
> NHB Expert Centre - expert centre in Deurne doet
praktijkonderzoek in de paardensector
> Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap
- melkveehouderijen en tuinbouwers met Citaverde,
bedrijven organiseren elke woensdag een vakdag
> Talent4Food - voedingsbedrijven Oost-Nederland en AOC
Oost, instroom stimuleren, onder meer een versneld bbltraject
> Stichting Warmonderhof - stimuleert biologischdynamische landbouw via opleiding bij Aeres
> Animal Event - Groenhorst Barneveld is partner in
organisatie
> Food & Feed Noordoost-Brabant - netwerk dat mensen
wil interesseren voor de voedingssector
> Horticultural Experience Centre - studiekassen ontstaan
uit samenwerking van CropEye, GreenQ en
onderwijsinstellingen met glastuinbouw
> Dairy Campus - expertisecentrum voor zuivel bij
Leeuwarden en een praktijkleervoorziening voor mbo’ers
melkveehouderij van Nordwin College
> Dairy Triangle Dronten - 5 AOC’s en 1 hbo werken samen
met het bedrijfsleven binnen de melkveesector naar een
innovatief concept van de melkveehouderij
> Clusius Lab - meeting point waar bedrijfsleven en
onderwijs samenwerken voor CIV T&U bij Clusius
in Hoorn
> Food connection point FCP - zet zich in op Groene
Campus Helmond om onderwijs aan te laten sluiten bij de
wensen van voedingsbedrijfsleven
> Agrivizier - onderdeel Agriboard, ondersteunt innovatie
projecten die bijvoorbeeld naar biobased economy
kunnen leiden; Clusius is partner die ook meewerkt aan de
Agritech Campus (over onderwijs, arbeidsmarktbeleid en
innovatie)
> Energy College - samenwerking van aoc’s, roc’s, bedrijven
en overheden in het noorden die energiesector wil voorzien
van goed opgeleide mbo’ers
> Stichting Boer En Zorg In Noord Nederland, BEZINN zorgboeren in het noorden werken samen met onder meer
Nordwin aan niveau-1-opleiding groen en dierverzorging
> Mijn Groene Vallei - kennisuitwisseling in Rheden met Van
Hall Larenstein, Groenhorst en Helicon, onderdeel van
GKC-programma Groene Kennis voor Burgers

> Foodport Zeeland - met Edudelta, wil groei en
verduurzaming voedingssector
> Vijf-sterrenregio - samenwerking in Noordoost-Brabant
met HAS en Helicon om agrifoodsector te versterken
> Doepark Nooterhof - Landstede, doepark duurzaamheid
in Zwolle
> Coöperatie Soet op Suyt - De Groene Campus Helmond,
een project met een eetbaar dak
> Mien Ruys Academie - Overheid, bedrijfsleven en
Groenhorst in het dorp Nagele de authentieke
groenvoorziening beheren
> Food Academie - Wellant en Inholland werken samen met
(cultureel divers) bedrijfsleven aan food-opleiding in
Amsterdam
> Smart Farming - Aeres Dronten (lector precisielandbouw)
werkt samen met toeleverende bedrijven in de
precisielandbouw, overheid en onderzoek voor toepassen
van deze technieken in onderwijs, bedrijfsleven en periferie
> Poultry Expertise Centre (Aeres) - samenwerkings
verband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die
werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector
> Green Brains - een makel en schakel functie in Limburg
tussen ondernemers en kennisinstellingen gericht op
innovatie en ontwikkeling
> Wetsus - onderzoekt slimme sustainable technieken met
water. Werkt samen met heel veel bedrijven, universiteiten
en laboratoria, mbo opleidingen van Nordwin College en
hbo opleidingen Life Sciences
> GreenTrendEvent - een initiatief van verschillende
marktpartijen, branchevereniging VHG regio Noord en
TerraNext, (AOC Terra)
> Project Schakelplaats - een bedrijf waar de kennis van de
ondernemer, leerlingen van AOC Terra en de onderzoeker
bij elkaar komt. Onderzoekers (WUR-ASG) hebben voor tien
melkveehouders een cursus verzorgd waarin
bedrijfsontwikkeling centraal staat
> Terra Practica - samenwerking tussen AOC Terra en een
zestal praktijkbedrijven in de melkveehouderij in NoordGroningen. Terra Practica wil met deze samenwerking het
praktijk leren in de agrarische sector bevorderen
> Proefboerderij Valthermond - Akkerbouw-leerlingen
volgen praktijklessen op proefboerderij ‘t Kompas in
Valthermond. De proefboerderij is een locatie van
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in het

Drentse Valthermond en maakt onderdeel uit van de
Universiteit van Wageningen

Samenwerking met brancheorganisaties

> LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
(drie regionale organisaties - ZLTO, LLTB, LTO Noord)
> Brancheorganisaties - Cumela (voor loonbedrijven),
Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners VHG, Federatie
Nederlandse Levensmiddelenindustrie FNLI, VBW Centrale
Vereniging Bloemendetailhandel, Vereniging van
dierenartsassistenten Vedias - nemen deel in de discussie
over arbeidsmarktbehoefte en opleidingsinhoud
> Onderwijsbonden - Algemene Onderwijsbond AOb, CNV
Onderwijs, FNV Bondgenoten, Vakvereniging Het Zwarte
Corps
> Stichting Innovatie Glastuinbouwbedrijf Nederland,
SIGN - initiatief LTO Glaskracht Nederland om
tuinbouwsector te versterken

(Ict-)netwerken en platforms

> Agriconnect, Melkveeacademie, Varkensnet,
Paardennet, Multifunctionelelandbouw.nl,
Vollegrondsgroentenet, Schapennet, Bioconnect
(biologische landbouw), Agroenergiek (duurzame
energie), Akkernet en Bloembollenweb - virtuele
platforms die ondernemers met kennis in contact brengen
> Groen Kennisnet - een samenwerkingsverband van
groen-onderwijsinstellingen waar kennisbronnen en
onderwijsmateriaal worden verzameld
> Groenweb - een digitaal platform dat onderwijs
samenbrengt met onderzoek en bedrijfsleven in
boomkwekerij, boomteelt, bloembollen en eco engineering

Arbeidsmarktorganisaties

> UWV Werkbedrijf
> Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs - overleg vanuit
Kamer van Koophandel; de Regionale Platforms
Arbeidsmarkt zijn verdeeld in 34 RPA-gebieden
> Sw-bedrijven - ruim 90 bedrijven in sociale
werkvoorziening die werk bieden aan mensen met een
arbeidshandicap
> TRI Groei in groen - bedrijven in de groene ruimte bieden
stage- en leerplaatsen

Meer weten over deze samenwerkingsverbanden:
kijk op aocraad.nl/themas/samenwerking-bedrijfsleven/

