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Hoofdstad voor
watertechnologie

Om voorbereid te zijn op de toekomst, moeten
ondernemers in de tuinbouw hun antennes
naar de omgeving ontwikkelen. Ook voor
groen onderwijs ligt daar een opdracht.

De Watercampus in Leeuwarden is een
centrum voor onderwijs, vakmanschap en
innovatie op het gebied van watertechnologie.
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Oogsten en verbinden
Het programma ‘Arbeidsmarkt en opleiding
Zuivelindustrie’ heeft bedrijfsleven en onderwijs
dichter bij elkaar gebracht. Maar hoe moet het
verder nu het programma stopt?

in

bedrijven

achtergrond > tuinbouw > rabobank

tekst leonie barnier
fotografie leonie barnier, indra ferrier inholland,
dirk jongkind wellantcollege

Rabobank ondersteunt ondernemerschap tuinders

Naar een
flexibele

tuinbouw

de nederlandse tuinbouw is na de haven van rotterdam en luchthaven Schiphol
de derde economische motor van nederland. Mooi. Maar om sterk te blijven, is
wel wat nodig: de blik naar buiten en de buitenwereld naar binnen.
In het Floriadejaar 2012 liet de Rabobank door
de Erasmus Universiteit in Rotterdam een
onderzoek doen naar de flexibiliteit van de
Nederlandse tuinbouw. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek: De Nederlandse
tuinders zijn niet genoeg afgestemd op de
omgeving om de ongewisse toekomst te lijf te
kunnen gaan. Ze zijn niet flexibel genoeg.
Ruud Paauwe is sectormanager voor de tuinbouw
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bij de Rabobank. Hij vertelt wat bedrijven moeten
doen om voorbereid te zijn op de toekomst. “Het is
niet ‘the strongest’ of ‘the fittest’ die overleeft,”
opent hij het gesprek, “het is degene die zich het
beste aan kan passen aan de veranderende omstandigheden.” Uit het onderzoek blijkt, en eigenlijk
wist de Rabobank dat al wel: “De ondernemers of
bedrijven met de beste antennes naar de omgeving
hebben de grootste financiële rendementen.”

achtergrond > tuinbouw > rabobank

Flexibiliteitsscan en Rabo
FloRiade MasteR

Ruud Paauwe, sectormanager voor de
tuinbouw bij Rabobank Nederland: “De
vraag is: is jouw bedrijf aangepast aan
de omgeving?”

de erasmus universiteit heeft de Flexibiliteitsscan
ontwikkeld (zie link op groenonderwijs.nl). de scan
geeft ondernemers inzicht in de positie van het
bedrijf afgezet tegenover ‘het ideaalplaatje voor
dat bedrijfstype.’ dat, gekoppeld aan de vraag
waar het bedrijf over vijf jaar wil staan, geeft
inzicht in waar het bedrijf aan moet werken.
daarnaast kunnen ondernemers de rabo
Floriade Master volgen, een training waarbij
tuinders met elkaar aan de slag gaan over hun
visie en strategie. Paauwe: “dat gaat om bewustwording: waar
staan we nu? dat moet je elk jaar bijstellen, om uiteindelijk die
hogere marge over te houden.”

Windmolens
De tuinbouw mag op een aantal zaken trots zijn,
vindt Paauwe. “De bedrijven kunnen heel goed
inspelen op omstandigheden als het weer en de
arbeidsbehoefte. Bovendien hebben ze veel
geïnvesteerd in technologische innovaties.
Veelal noodgedwongen omdat arbeid te duur
was of de gasprijs te hoog. Maar er is ook spirit.”
Wat vaak ontbreekt, volgens Paauwe, is een
visie, een bedrijfsstrategie: waar sta ik over vijf
jaar? “Zo’n strategie is een middel om je
bedrijfsrisico te reduceren. Als een ondernemer
een duidelijke richting heeft gekozen voor het
bedrijf, dan denkt hij steeds na over de stappen
die hij moet zetten, zodat hij bij veranderende
omstandigheden makkelijker kan anticiperen.
Omdat hij er al mee bezig is. De vraag die
ondernemers zichzelf moeten stellen is: past het
verdienmodel nog bij de situatie waar ik over vijf
jaar wil staan? Of moet ik gaan samenwerken,
energie gaan leveren aan de gemeente, voor een
nichemarkt gaan produceren?”

Tulpen
Het gaat dus om antennes ontwikkelen voor de
veranderende omgeving, het gaat om een visie
ontwikkelen waar het bedrijf over vijf jaar wil
staan en het gaat over een strategie daar naar
toe. De Rabobank biedt ondernemers de
Flexibiliteitsscan en de Rabo Floriade Master
aan ter ondersteuning van dit keuzeproces (zie
kader). Daaruit blijkt meestal dat de gemaakte
keuzes vragen om veranderingen in de organisa-

tievorm en versterking van de managementvaardigheden op het bedrijf. “De tuinbouw moet de
juiste mensen binnenhalen. De grootte van de
bedrijven vraagt daar inmiddels om. Kleine
bedrijven moeten het zoeken in producten met
extra toegevoegde waarde, een nichemarkt, de
verpakking, iets als kamerplanten die extra veel
zuurstof produceren.” Of neem de bloembollensector. “Die is vanouds behoudend en traditioneel. Er is wel veel samenwerking. De bollensector heeft een topproduct, maar in Turkije liggen
nu drie grote parken vol tulpen met als marketingstrategie: hier komen de tulpen vandaan!
Daar moet de sector een antwoord op hebben.
Deze sector hoeft niet met de organisatievorm
aan de slag maar met de omgeving.”

Jungletochten
Groen onderwijs kan een belangrijke rol spelen
in het flexibiliseren van de tuinbouw, vindt
Paauwe. “Zorg dat leerlingen zich meer bewust
worden van het belang van strategie- en
scenariodenken. Ze moeten leren over het
product heen te kijken. Zoals een groep
orchideeënkwekers die een bureau heeft
ingeschakeld dat helemaal niet uit de tuinbouwwereld komt. En een telersvereniging die
jungletochten langs supermarkten organiseert
waarbij ze consumenten laat reageren op
producten. Je kunt je als jongere wel afzetten
tegen de omgeving, maar de omgeving verandert heel snel en je mist zomaar de boot. Dan
word je keihard voorbij gestreefd.” ■
Groen Onderwijs | 27-12-2013
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Hans liGtenBerG, opleidinGsManaGer
Greenport Business & retail,
inHolland delft
“eigenlijk zijn wij met onze studenten steeds bezig met de vraag: hoe
ziet de nederlandse tuinbouw er over 20 jaar uit? dat doen we door
ze veel bedrijfsbezoeken en gastcolleges te bieden. en door ze in
aanraking te brengen met andere werelden.
we hebben hier opleidingen op het gebied van food, dier,
tuinbouw en ruimtelijke ordening. in het vierde jaar doen studenten in multidisciplinaire teams een onderzoek voor een
partij van buiten. over ‘de landschappelijke inpassing van
gemalen’ of over ‘hoe amsterdam als merk voor lokale producten neergezet kan worden’. ook de ‘diepgroene’ tuinbouwstudenten zijn dan een half jaar ongeveer twintig uur per week
bezig met zaken die soms niet direct met teelt te maken hebben, maar met ruimtelijke ordening, marketing en dergelijke. in
het begin vinden ze het niks, maar na een tijdje worden ze
allemaal enthousiast.
en we vinden de internationale blik belangrijk. Met chinese studenten
zoeken onze studenten uit hoe het concept ‘randstad’ - een beperkt
gebied met zoveel mensen, bedrijvigheid, voedselproductie en ook
nog ruimte voor natuur en recreatie - in china zou kunnen bestaan.”

Studenten van
Inholland bezoeken
massaal de Rabo
Masterclass waar zij
leren over flexibel
ondernemen
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Martin de Groot, teaMleider HortitecHnics &
ManaGeMent, lentiz | MBo
Greenport naaldwijk
“de sector is heel innovatief als het ze gaat
om zo goedkoop mogelijk een zo goed
mogelijk product neer te zetten. dat is voor
ons de reden geweest om dat soort innovaties niet binnen de school te halen. op het
moment dat wij dat doen, zijn ze al weer
achterhaald. wij zijn dus veel met onze
studenten in de omgeving, bijvoorbeeld bij
greenQ in bleiswijk. of, zoals nu, krijgen ze
een tienweekse cursus bij een groot bedrijf
op het gebied van computerbesturing.
waar de sector minder goed in is, en wat
lange tijd niet erg hot was, zijn de innovaties op hrM-gebied. we hebben dit jaar
voor het eerst in het vierde jaar een
module over hrM-beleid, over aansturing van personeel: wat kom je tegen,
hoe ga je met je personeel om? tot nu
toe waren we nog erg bezig met ‘de
hardware’, minder met dit soort zaken.
de jongeren uit de buurt werken tijdens
de vakanties bij de tuinders. het zou
mooi zijn als ze dan ook eens een dag
met andere medewerkers mee mogen
lopen. want de mbo’ers die wij afleveren
op niveau vier gaan heel ander werk
doen, dan wat die vakantiewerkers
kennen. Maar de tuinders denken vaak
alleen aan de korte termijn.”

nico van ruiten, voorzitter lto GlaskracHt nederland
“ondernemers zijn inderdaad nog te weinig
flexibel. Maar daar hebben de banken zelf ook
aan meegewerkt doordat ze de bedrijven
hebben overgefinancierd. daardoor zitten die
met een hoge financieringslast en dat maakt
ze weinig flexibel. ik ben benieuwd hoe de
rabobank haar zorgplicht invult en de bedrijven helpt om meer flexibel te worden.
bedrijven trekken mensen van buiten aan voor
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logistiek, energiemanagement en marketing.
ook zoekt de glastuinbouw andere sectoren
op en start projecten op het kruispunt met
bijvoorbeeld de zorg en de farmacie. Maar
moet het gemeengoed worden?
we hebben meer kennis en meer talent
nodig, mensen die met nieuwe ideeën
komen, die de nieuwste technieken toe
kunnen passen, ook op het gebied van ict.

achtergrond > tuinbouw > rabobank

Dirk JongkinD, Docent
green ProDuction &
technology, Wellantcollege aalsmeer
“de tuinbouwwereld is hier in tien jaar tijd
enorm veranderd. Je ziet verschillende
ontwikkelingen naast elkaar. Potplantenkwekers die zelf verkopers in dienst
hebben. afzetorganisaties van kwekers
die de verkoop van stands in de winkels
overnemen. de productie en de handel
integreren steeds meer. de handelaar zit
steeds dichter op het product, moet daar
dus kennis van hebben. en de producent
neemt steeds meer van de handel over,
die moet dus verstand hebben van
commerciële economie. de leerlingen
krijgen les in logistiek en in de commerciele economie. daar wordt het geld verdiend. daarnaast besteden we veel
aandacht aan communicatie, presenteren, verkooptechnieken.
er komen gastsprekers naar school, bijvoorbeeld een grote exporteur of de voorzitter
van Floraholland. oud-leerlingen vertellen
over het werk dat ze nu doen. Leerlingen
gaan een dagdeel per week naar bedrijven,
zo leren ze over de nieuwste ontwikkelingen.
er zijn ook bedrijven die de productie naar
kenia of turkije overhevelen. daarom gaan
wij daar met onze leerlingen naar toe. Ze
moeten er rekening mee houden dat ze
straks ook een jaar of tien in het buitenland zullen zitten.

de kunst is om mensen zonder groene
achtergrond te trekken. die hebben de blik
veel minder naar binnen, kunnen nieuwe
zaken naar binnen halen.
daarnaast blijven de handen nodig. ik was op
een bedrijf dat 13 hectare glas heeft met
aardbeien. die worden geplukt door 200
mensen. die ondernemer ziet dat nog niet zo
snel vervangen worden door plukrobots.”

Mbo’ers uit Aalsmeer in Kenia. “Ze moeten er rekening mee houden dat ze
straks een jaar of tien in het buitenland zitten”

angelique arts, Docent
tuin- en akkerbouW has
hogeschool
“de opleiding besteedt veel aandacht aan
teelt maar toch de helft van het programma
gaat over de periferie. over de keten,
vernieuwingen, voeding en gezondheid, het
verwaarden van de hele plant. we hebben
een lectoraat ‘nieuwe teeltsystemen’, dat
onder andere bezig is met telen zonder
daglicht en zoekt naar kansen om dit toe te
passen bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen.
het kost vaak moeite om dit soort onderwerpen onder de aandacht te brengen.
Studenten die niet uit de sector komen
- maar dat zijn er niet zoveel - staan er meer
open voor. degenen die uit de sector
komen, hebben meer moeite om de oude
gewoontes te veranderen. Ze vinden het
confronterend, het lijkt alsof de ouders het al
die tijd niet goed hebben gedaan. Ze moeten hun beeld over hoe zij straks aan het
werk zullen zijn bijstellen.
wij hebben altijd veel aandacht voor de
koplopers, de pioniers, maar nu ik hier over
nadenk, denk ik dat het goed is als onze
afgestudeerden ook meer aandacht zouden
hebben voor de grote groep achterblijvers.
aandacht voor de vraag hoe zij deze groep
erbij kunnen betrekken.”

‘Wie zich
het beste aan
kan passen
aan de
veranderende
omstandigheden,
overleeft’

kijk voor links en downloads
op groenonderwijs.nl
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Vertrouwen in land- en
tuinbouw gestegen

foto: ton van den born

Het vertrouwen in de Nederlandse land- en tuinbouw is in
het derde kwartaal van 2013 iets gestegen ten opzichte van
het voorgaande kwartaal. Dat is te zien in de Agro Vertrouwensindex. Een instrument van LTO Nederland, ministerie
van Economische Zaken, Flynth en LEI Wageningen UR, met
steun van de Topsector Agrofood. De index, waarmee
Nederland aansluit bij boerenbarometers in andere Europese
landen, combineert de actuele stemming onder ondernemers met verwachtingen voor komende jaren. De stijging
van het vertrouwen was het sterkst in de akkerbouw. Ook in
de melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij steeg de
Vertrouwensindex, maar in de tuinbouwsectoren daalde
deze. De ondernemers laten zich leiden door verwachtingen
over het weer en de prijzen, want die beïnvloeden de
opbrengsten van gewassen. De negatieve stemming bij
glastuinders komt voornamelijk doordat zij prijsverlagingen
verwachten. Vooral in de tomatenteelt leidde ook dit jaar een
ruim aanbod tot lage opbrengstprijzen. Ook ziekten en
plagen en overheidsbeleid beïnvloeden de index.

Mbo-opleidingen afstemmen
op regionale arbeidsmarkt
Mbo-opleidingen afstemmen op regionale arbeidsmarkt
Het mbo moet het opleidingenaanbod meer op de
regionale arbeidsmarkt afstemmen. De ministerraad is 15
november akkoord gegaan met een wetsvoorstel over
macrodoelmatigheid in het mbo. Het wetsvoorstel, dat nu
voor advies bij de Raad van State ligt, regelt een aantal
nieuwe verplichtingen voor mbo-scholen vanwege een
betere aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Het
starten of beëindigen van opleidingen moeten ze tijdig
melden. En ze moeten bij het eigen opleidingsaanbod
rekening houden met dat van andere mbo-scholen. De
overheid wil dit ook stimuleren met het Regionaal investeringsfonds mbo, een nieuwe subsidieregeling die de
aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de
arbeidsmarkt moet verbeteren. Subsidies stimuleren
publiek-private samenwerking in de regio. Minister
Bussemaker informeerde hierover 6 november de Tweede
Kamer. De middelen voor de nieuwe subsidieregeling
komen uit de Regeling stagebox van OCW, 25 miljoen
euro per jaar, die stopt in 2014. Het ministerie van OCW
stelt voor het investeringsfonds 100 miljoen euro subsidie
beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017. Mboscholen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen
samen een aanvraag voor de regeling indienen. De
subsidiebijdrage moeten worden aangevuld met een
financiële bijdrage vanuit de regio. Meer informatie is te
vinden op de site van de Rijksoverheid.

It’s Alive verder als platform
De arbeidsmarktcampagne It’s Alive die het Productschap Tuinbouw afgelopen jaren verzorgde, gaat verder onder leiding
van het Food & Flower Experience Centre. Ook groen onderwijs en het Onderwijsvernieuwingsprogramma Plant (zie editie
11) zijn hierbij betrokken. It’s Alive was voorheen vooral een imagocampagne, maar het wordt nu een platform voor bedrijven
en onderwijs. De bedoeling is dat zij hier afspraken kunnen maken over stages, traineeships, werkvakanties en vacatures.

foto: ton van den born

Extra budget voor Groene Innovatietoonbank
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Kamer van Koophandel Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer hebben
35.000 euro extra beschikbaar gesteld aan de Groene Innovatietoonbank. De toonbank voert
samen met ondernemers in de glastuinbouw haalbaarheidsonderzoeken naar innovaties uit. Michel
Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde over de toonbank in editie 7 van dit vakblad, 12 juli. Door het extra geld is er ruimte voor nieuw onderzoek. De
UvA beheert de Groene Innovatietoonbank die glastuinders ondersteunt met kennis, middelen en
(lab)ruimte voor het uitvoeren van de onderzoeken.
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Innovatie levensmiddelenindustrie blijft achter
In een Europese vergelijking staat Nederland nog op drie als het gaat
om innovatie in de levensmiddelenindustrie. Nederland investeert veel
tijd en middelen in onderzoek en innovatie, maar genereert minder
omzet uit nieuwe producten. De sector is vooral bezig met efficiënte
productie en kostenverlaging. Maar dat kan ons wel eens gaan opbreken. Echt vernieuwende innovaties komen van een kleine groep
bedrijven. Dat constateert LEI – WUR die in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken de concurrentiepositie en verduurzaming van
de Nederlandse levensmiddelenindustrie onderzocht.

Urennorm
bepalend voor
werkloze bbl’er

De Sectorraad Paarden (SRP) bepleit dat een paar instellingen goede
opleidingen paard en paardensport aanbieden volgens een vergelijkbaar
format. De SRP stelt dat in een reactie op het nieuws dat Helicon
Opleidingen stopt met de opleiding NHB Deurne. ‘De paardensector is
gebaat bij afgestudeerde leerlingen die de sector inspireren en innoveren’, stelt de SRP op haar site. Naast personeel voor de dagelijkse
stalwerkzaamheden is er ook behoefte aan mensen met een toekomstgerichte visie, met een doorlopende leerlijn naar het hbo.
Er werken volgens
gegevens van
Aequor Arbeidsmarktonderzoek
ongeveer 3500
mensen in de
sector (zie editie
10). De SRP neemt
nu initiatief om
met een aantal
onderwijsinstellingen te kijken wat
er kan.

foto: aequor

Een bbl-leerling die werkloos wordt,
gooit niet direct zijn opleiding te
grabbel. De vraag wordt urgenter nu
de jeugdwerkloosheid is gegroeid.
Bedrijfsadviseurs van Aequor krijgen
met dit soort vragen te maken, zo
bleek. Als een bbl-leerling een
arbeidsovereenkomst heeft die tijdens
de opleiding afloopt, heeft hij tijd om
een andere baan te zoeken. Bepalend
is de urennorm en voor de bbl geldt
als urennorm minimaal 200 uur
begeleide theorie en 610 uur praktijk
op jaarbasis. Ook bij ziekteverlof geldt
dat een bbl’ers in de resterende
maanden extra uren moet maken. Een
leerling die zijn baan kwijt is, moet
zich wel melden als werkzoekend. En
aan het begin van de opleiding moet
er een overeenkomst zijn. De werkgever is vanzelfsprekend vrij om een
arbeidscontract om bedrijfseconomische redenen of het functioneren van
een leerling te stoppen. Hij hoeft zich
niet verantwoordelijk te voelen voor
de consequenties daarvan voor de
opleiding, maar vaak doen ze dat wel
en zetten ze zich in om in hun netwerk
een andere werkgever te vinden. Veel
informatie voor bedrijven is te vinden
op www.antwoordvoorbedrijven.nl.

Pleidooi goede paardopleidingen

Land- en tuinbouwcijfers 2012
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de land- en tuinbouw is sinds 1980 in
2012 bijna verdubbeld. Het is nu 26,76 hectare. Dat is te zien in de meest
actuele land- en tuinbouwcijfers die LEI Wageningen UR in samenwerking met
CBS op haar site publiceert. De data zijn dit jaar voor het eerst alleen digitaal
beschikbaar. De schaalvergroting blijkt in die data ook uit andere gegevens,
bijvoorbeeld de enorme groei van het aantal bedrijven van meer dan 100
hectare, nu 2.319. de cijfers geven verder overzicht over aantallen arbeidskrachten, bedrijven en producten, en in- en uitvoer. Dan blijkt bijvoorbeeld dat
de gemiddelde leeftijd van de ondernemer stijgt sinds 2007. Dit betekent dat
bedrijfsovername op latere leeftijd plaatsvindt.
Groen Onderwijs | 27-12-2013
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Watercampus Leeuwarden

‘Voor goed

wateronderwijs

kom je hier’

de watercampus in Leeuwarden bundelt
organisaties en activiteiten rondom water. de
concentratie zou voor bedrijfsleven aantrekkelijk
zijn en voor herkenbaarheid van opleidingen
goed. de partijen op de campus willen meer
jongeren naar wateropleidingen trekken,
bijvoorbeeld naar mbo Life sciences.
“Bij mosselen zie je op sommige plekken alleen nog
vrouwelijke vormen”, verklaart een docent die een
groep mbo’ers begeleidt bij een practicum. We
staan in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in het
schoolgebouw van Hogeschool Van Hall Larenstein
en Nordwin College in Leeuwarden. “Als dat zich
doorzet, sterven ook wij uit.” Verwijderen van
hormonen zoals oestrogeen, dat via de pil, urine en
het riool in het oppervlaktewater komt, is een
leerelement in de waterzuivering. Hier kan
wateronderwijs over gaan.
Met de proefopstellingen en meetapparatuur in het
WAC-lab komt bijna iedereen die bij de Watercampus betrokken is, in aanraking. Mensen werken er
aan analyse, zuivering of onderzoek dat voor
watergebruik en waterbeheer van belang is.
Een deel van de campus zit op een fantastische
plek, namelijk in de kerk op de Agora, tegenover de
hoofdingang van hogeschool Van Hall Larenstein,
het Johannes de Doper Science Centre. Rondom
het altaar zijn de kantoren van het Centre of
Expertise Water Technology (CEW), er zitten
studenten en startende ondernemers. Dit is het
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bruisende centrum voor water in de regio en
misschien voor Nederland. Als het aan gemeente en
provincie ligt, is Leeuwarden in 2020 de Europese
hoofdstad voor watertechnologie.

Voordeur
Peet Ferwerda, directeur mbo Life Sciences, heeft
er een kantoor, en ook Ruth Rottiné, marketeer
voor het CEW. Ze vertellen over de wijze waarop de
campus vorm krijgt, wat dat betekent voor onderwijs en bedrijfsleven en hoe ze interesse van
leerlingen en studenten voor de wonderbaarlijke
waterwereld willen wekken.
Alle waterbedrijvigheid hier is niet van gisteren.
Mbo en hbo hebben opleidingen die aan water te
relateren zijn. Wetsus begon in 2008 met een
academische bachelor watertechnologie en heeft
sinds een paar jaar ook een master. Het CEW, voor
hoger onderwijs, en de tegenhanger voor het mbo,
het Centrum voor Innovatief Vakmanschap of CIV
Water, vonden hier een logische plek. Deze beide
instellingen, CEW en CIV, brengen onderwijs en
bedrijfsleven rondom water samen om te zorgen
voor goedopgeleide mensen voor de sector.
“Dat we hier bij elkaar zitten, is omdat we dezelfde
voordeur willen delen”, zegt Ferwerda. “Herkenbaarheid. Bedrijven vinden het ook onoverzichtelijk
als er meerdere loketten zijn.”

Meer WatercaMpus
wetsus breidt uit op ongeveer honderd meter van de agora. de
gemeente, die het belang voor de waterstatus van de stad
erkent, bekostigt hier nieuwbouw die januari 2015 wordt opgeleverd. met goede voorzieningen, zo is de verwachting, kunnen
provincie en gemeente hoger opgeleiden immers hier houden.
de aanwezigheid van intellectuele capaciteit trekt weer bedrijven
en genereert werkgelegenheid. het bedrijfsleven waar het om
gaat, bestaat bijvoorbeeld uit waterschappen, drinkwaterbedrijven, agrofood, laboratoria voor microbiologisch onderzoek,
installatiebedrijven die bijvoorbeeld met filters en membranen
werken en maakindustrie waar vaak waterkennis van belang is.

Life sciences

Vmbo’ers van Nordwin doen speeddates met bedrijfsvertegenwoordigers,
onder andere van Vitens en een waterlaboratorium

Hij schetst hoe de bijzondere onderwijssamenwerking –aoc en roc- op mbo-niveau is ontstaan. Nordwin en Friesland College constateerden dat er veel
raakvlakken zaten tussen hun opleidingen. Het
begon vanuit meer doelmatigheid bij voeding en
laboratoriumtechniek. “Als je goed gebruik maakt
van de synergie, kun je kleine opleidingen in stand
houden.” Daar kwam procestechniek bij, operators
die bijvoorbeeld in voedingsbedrijven in productie
werkzaam zijn. En vervolgens water, omdat er
vooral in de analytische kant veel overlap is.
De samenwerking leidde augustus 2011 tot het mbo
Life Sciences. “Mooi dat ik daar leiding aan kon
geven”, zegt Ferwerda, “want ik vond het heel leuk
om dit samen te brengen.” Er is een tweedeling wat
water betreft. In de technologie gaat het meer om
waterbedrijven, om kwaliteit en zuivering. De
andere kant is het waterbeheer, meer de groene
kant. Dan kom je bijvoorbeeld bij waterschappen.
Maar in mbo Life Sciences krijgen ze allemaal een
gezamenlijk startpunt.

Het mbo Life Sciences telt nu volgens Ferwerda
350 dagschoolleerlingen en 250 deeltijd. Zo’n 20
procent kiest voor waterbeheer en 60 procent voor
laboratoriumtechniek, een opleiding voor analist.
Daarvan komen veel leerlingen in watergerelateerde
beroepen of bedrijven terecht. Maar een pure
wateropleiding is er niet. Toch groeit met name ook
de vraag naar mbo’ers bij waterbedrijven. “De
besten stromen vaak door naar het hbo.”
Op hbo-niveau kun je op de Watercampus bij
NHL Hogeschool en Hogeschool Van Hall
Larenstein watergerelateerde studies volgen in
biotechnologie, chemische technologie en
milieukunde. Er is ook een associate-degree
duurzame watertechnologie. Na het hbo is
doorstroming mogelijk naar de master die Wetsus
Academy in samenwerking met universiteiten in
Wageningen, Groningen en Twente uitvoert. Eén
doorlopende leerlijn, benadrukt Ferwerda.
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In het hoofd
Bij de Watercampus zijn nu zo’n twintig
watergerelateerde bedrijven aangesloten,
bedrijven die zich bezighouden met beheer of
bewerking van water. Die functioneren in CEW
en CIV. Het CIV Water, dat ongeveer een jaar
bezig is, heeft volgens Ferwerda een stuk of tien
pilots lopen. Met Vitens bijvoorbeeld en het
Wetterskip, het waterschap in Friesland.
CEW en CIV proberen leerlingen en studenten
te interesseren. “De wereld schreeuwt om
water en om mensen die daar verstand van hebben”, zegt Ruth Rottiné. Maar niet iedereen
voelt zich aangetrokken, want het beeld is vaak
dat techniek moeilijk is en werken met water,
vies. Of jongeren realiseren zich niet dat water
baankans biedt. “Het is dan zaak om ‘water’
eerder bij mensen in het hoofd te krijgen.”
Een deel van die mensen zijn echte bèta’s, legt
Ferwerda uit. Mensen voor wie onderwijs pas
gaat leven als ze zich kunnen verdiepen in
technische oplossingen en iets met hun handen
kunnen doen. Een ander deel kiest bèta omdat er
baangarantie is. Maar er is ook een groep die
voor zo’n opleiding kiest vanwege het maatschappelijk nut. Ze laten zich leiden door motieven
zoals goed drinkwater, voldoende water voor de
hele wereldbevolking en zuiver water, bijvoorbeeld zonder hormonen.

Regionale spreiding

Kijk voor links bij dit artikel
op www.groenonderwijs.nl
> vakblad editie 12

Leeuwarden is dan de plek waar waterontwikkelingen zich kunnen concentreren. Er gebeurt al veel.
Ferwerda noemt bijvoorbeeld de mbo minor die
binnen het CIV Water over water wordt ontwikkeld. Het is een samenwerking van Frieslandcollege, Noorderpoort en 4Groen (Nordwin, Terra,

Meer water
• MBO Delta Academy (Edudelta), accent op werk in de zoute en
estuariene omgeving
• Sportvisacademie op drie aoc’s (Groene Welle, Clusius en Wellant
trekken daarmee relatief veel leerlingen)
• Er wordt gewerkt aan een associate degree van Van Hall Larenstein
met De Groene Welle en misschien Edudelta over aquacultuur en
duurzame visserij (vervolg op de sportvisacademie); het GKC-programma: groen water werkt!
• Een andere activiteit in opbouw is de expertisebevordering over
vismigratie vanuit opleidingen natuur, milieu en ecologie van water
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Het Waterapplicatiecentrum in het schoolgebouw van
Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College
is toegankelijk voor onderwijsinstellingen en bedrijfsleven die hier analyses willen uitvoeren. Tweedejaars
Life Sciences voeren een zuivering van rioolwater uit

Oost en de Groene Welle), die alle bij de CIV zijn
aangesloten. “Iedereen die iets met water heeft,
kan deze minor doen. We hebben een casus
ontwikkeld in De kleine wielen, een recreatiegebied hier. Daar wordt de kwaliteit van de sportvisvijver bedreigd. Groepen van de Groene Welle van
die opleiding Sportvisserij komen bijvoorbeeld
hierheen om dit uit te voeren.”
“Ik ben een voorstander van regionale spreiding
van onderwijs”, zegt Ferwerda. “Voor energie
kun je beter les krijgen in de Eems Delta.” Het
belang voor Leeuwarden is duidelijk: voor
wateronderwijs kom je hier. ■

