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Doelstelling

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag zijn de groeimarkten van morgen. De
onbalans van vraag en aanbod naar voedsel op wereldvlak zal steeds groter worden.
Voedselzekerheid vraagt nieuwe en duurzame productiemethodes. Lokale productie en
vermarkting stelt nieuwe eisen aan de logistiek. De voedselverspilling moet in 2015 met
twintig procent gedaald zijn. In de keten wordt in Nederland nu nog ruim 2 miljard euro per
jaar verspild! In de tuinbouwketen zien we een verdere ontwikkeling naar digitalisering. Ook
de overgang naar een biobased economy biedt tal van kansen voor innovatie en groei. Er
bestaat een grote vraag naar gekwalificeerde werknemers vanuit het bedrijfsleven op het
gebied van ketens en agrologistiek, terwijl het aanbod van leerlingen (v)mbo en
studenten hier niet volledig op aansluit.
Doel van het programma is onderwijsvernieuwing doorvoeren op het gebied van ketengericht
handelen met als speciaal focusdomein agrologistiek in de groene en de aansluitende nietgroene onderwijskolom op een vraaggestuurde wijze, op voorspraak van het bedrijfsleven en
overheden, gelegitimeerd door de topsectoren Agro&Food, Tuinbouw en uitgangsmaterialen
en Logistiek.
Subdoelen:
• actueel, innovatief en inspirerend onderwijs ontwikkelen dat mensen ketenbewust maakt;
• nieuwe doelgroepen bereiken via masterclasses en ateliers;
• uitwerken van leerprogramma's op basis van hot topics uit de sector;
• positioneren van het onderwijs als partner bij bedrijven voor kennis en
competentieontwikkeling.

Werkwijze

Er worden masterclasses georganiseerd waarbij doorstroom van onderzoekskennis centraal
staat. Het beoogde resultaat is dat docenten van HBO en (V)MBO beschikken over de meest
actuele competenties met betrekking tot ketens en agrologistiek. Daarnaast worden regionaal
en themagewijs roundtables georganiseerd, waar de doelgroep ervaart dat het ertoe doet bij
dit netwerk aangesloten te zijn. Het beoogde resultaat is dat de medewerker geïnspireerd
wordt en gedurende zijn carrière wil investeren om over de benodigde actuele kennis te
beschikken. Tot slot wordt aangehaakt bij burgerinitiatieven zoals smaaklessen,
maatschappelijke stages en workshops voedselverspilling met speciale aandacht voor de
regio en de wijk. Het beoogde resultaat is dat de burger "snapt" wat het effect van zijn
handelen in de keten is.
Penvoerder is Inholland. Andere betrokken partijen zijn Wageningen UR, CAH Dronten, Van
Hall Larenstein, Citaverde, Wageningen UR/PPO.
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