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Doelstelling

Vanuit het bedrijfsleven is aangegeven dat er behoefte is aan medewerkers die naast een
chauffeursdiploma, ook kennis hebben van opslag en vervoer van groene, 'levende'
producten. Om voldoende leerlingen hiervoor te werven is het belangrijk dat er wordt
samengewerkt tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven in de regio. Met name leerlingen met een
groot risico op uitvallen, kunnen hiermee perspectief krijgen op een baan binnen de logistieke
keten van de glastuinbouw. Het is daarom belangrijk dat leerlingen op het vmbo al kennis
maken met deze opleiding. Er is voor een regionale aanpak gekozen omdat vooral het
bedrijfsleven in de regio heeft aangegeven behoefte te hebben aan groen geschoold logistiek
personeel. Lentiz MBO Greenport zit in het Westland en Edudelta is actief ten zuiden van
Rotterdam.
Doel van het project is het opzetten van een regionale opleiding Agrologistiek op mbo niveau
2/3, waarmee leerlingen al op het vmbo kunnen kennismaken.

Werkwijze

De betrokken scholen werken samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om de
inhoud van de opleiding te bepalen. Daarna worden de materialen ontwikkeld, getest en
gevealueerd.
Penvoerder is Lentiz Onderwijgroep.
Andere betrokken partijen zijn Edudelta Onderwijsgroep, ROC Albeda College Vlaardingen
en autorijschool Martin Don in Naaldwijk.

Resultaat

Een ontwikkelgroep heeft het curriculum voor agrologistiek (mbo niveau 2 of 3) vastgesteld.
Alle lesmaterialen zijn ontwikkeld en getest. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven is
een samenhangend lespakket gemaakt. De keuzemodule voor het vmbo is gemaakt en
getest. In de derde klas krijgen vmbo-leerlingen op twee Lentiz-scholen een aantal lessen
Agrologistiek. Leerlingen die vervolgens voor de keuzemodule kiezen, krijgen theorielessen,
een bedrijvenbezoek en lopen stage op een logistiek bedrijf. De keuzemodule Agrologistiek
wordt sinds 2009 aangeboden op de betrokken vmbo-scholen en als gevolg hiervan heeft al
een behoorlijke hoeveelheid leerlingen zich aangemeld bij de mbo-opleiding Agrologistiek.
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