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Doelstelling

Voor het duurzaam voortbestaan van de Topsectoren AgroFood en Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen in Nederland is het zeer belangrijk dat er goed gekwalificeerd personeel
beschikbaar is en blijft, waarvan het kennisniveau aansluit bij de huidige en toekomstige
behoefte van het bedrijfsleven. De topsectoren hebben hiervoor een gezamenlijke Human
Capital Agenda (HCA) opgesteld.
Doel van het programma is het ontwikkelen van activiteiten en projecten die een bijdrage
leveren aan deze HCA door middel van betere en aantrekkelijkere opleidingen in het groene
onderwijssysteem. Het programma Productie en Handel - Plant vormt hierbij het
onafhankelijke platform voor afstemming van deze activiteiten door middel van faciliteren,
verbinden, coördineren en initiëren. De activiteiten en projecten binnen het programma Plant
worden altijd in nauwe samenwerking en afstemming met de regionale economische clusters
uitgevoerd. Hierbij wordt in veel gevallen uitgegaan van regionale initiatieven en slagkracht,
waarbij vanuit het programma de regie op nationaal niveau wordt vormgegeven.
Subdoelen:
• bevorderen van uitstroom van vakbekwaam personeel voor productie, toeleverende
industrie en handel;
• vergroten van de instroom van leerlingen/studenten in de groene kenniskolom
door verbeteren van het onderwijs, verbetering van het imago van groen onderwijs en de
sector;
• verbeteren van het kennisniveau en de kennisuitwisseling in de sector
door kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en evaluatie en doorwerking van de
resultaten van programmaonderdelen en -activiteiten;
• in GKC verband het verbinden van programmaonderdelen, projecten en betrokken
instellingen en;
• verbinden van het programma plant met de overige GKC programma’s middels de
uitwerking van MJA actielijnen.

Werkwijze

Aan het vergroten van de instroom van vakbekwaam personeel naar de sector wordt
bijgedragen door strategische actieplannen en visievorming, maar ook met veel concrete
activiteiten. Dit geldt ook voor het vergroten van de instroom naar het groene
onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de positionering van groen onderwijs in
imagocampagnes, of de verwerking van maatschappelijke thema’s in werving. Het verbeteren
van het kennisniveau en de kennisuitwisseling in de sector gebeurt voornamelijk via het
organiseren van kennisdagen,studiedagen, masterclasses, praktijkdagen en het initiëren
van docentenstages , ontwikkeling van lesmaterialen en de deskundigheidsbevordering van
docenten.
Penvoerder is Hogeschool Inholland Delft. Andere betrokken partijen zijn AOC De Groene
Welle, AOC Friesland, AOC Groenhorst College, CAH Dronten, Citaverde College, Clusius
College, Edudelta Onderwijsgroep, HAS Den Bosch, Hogeschool Van Hall
Larenstein, Helicon Opleidingen, Lentiz Onderwijsgroep, Prinsentuin College, Wageningen
Universiteit, Wellantcollege, Wageningen UR-PPO.
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