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Doelstelling

In de grote steden zijn veel voedselinitiatieven van onder andere ondernemers, burgers en
(zorg)instellingen om vanuit een andere beleving met eten om te gaan. Veel van de
initiatiefnemers hebben geen agro-food achtergrond en geen of beperkte verbinding met de
toeleveranciers (agrarische ondernemers) uit de regio.
Doel van dit project is om ondernemers uit de stad te verbinden met de agrarische producten
in de regio via kenniswerkplaatsen.
Subdoelen:
• Het verduurzamen en verbreden van de kennis/leerwerkplaatsmethodiek in de
randstedelijke omgeving met als onderwerp 'voedselinitiatieven in de stad en de
toeleverende keten';
• Het faciliteren van de benodigde vernieuwingen hiervoor in het onderwijssysteem en bij de
betrokken staf (docenten, managers en bestuurders). Vanuit het werkproces, learning by
doing, ontwikkelen van de management hulpmiddelen en ondersteuningssystemen zoals
hrm-tools. Het bereiken van een structurele systeemdoorbraak voor kenniswerkplaatsen in
het groen onderwijs;
• Het simultaan doorvertalen van de kennis en ervaring uit de projecten naar het regulaire
onderwijs;
• Regionale partners actief betrekken bij de onderwijsvernieuwing en verhoging van de
instroom door gerichte gezamenlijke communicatie, seminars, et cetera.

Werkwijze

Dit onderdeel van GKC-programma Ketens & agrologistiek past bij het programmatopic Local
for local maar draagt ook bij aan de andere programmatopics. Verder wordt samengewerkt
met de GKC-programma’s Regionale Transitie en Leven Lang Leren. Er wordt een kerngroep
van docenten gevormd die geschoold worden tot coach en/of ketenmakelaar en leren werken
met het kenniswerkplaatsconcept. Het externe netwerk met de beroepspraktijk in de regio via
de kenniswerkplaatsen wordt uitgebreid. De kennis en ervaring wordt omgezet in
bronnenmateriaal, geherijkt op de huidige beroepspraktijk en passend gemaakt op de
business cases van het bedrijfsleven. Kenniswerkplaatsen worden gevuld met concrete
activiteiten door docenten en leerlingen/studenten. Tussen de verschillende steden
(kenniswerkplaatsen) worden inhoudelijke ervaringen uitgewisseld. In dit kader worden
bijvoorbeeld seminars en workshops georganiseerd waar ondernemers en onderwijs
samenkomen.
Penvoerder is Hogeschool Inholland. Verder zijn betrokken Clusius College, Edudelta
Onderwijsgroep, Wellant College, Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Hall Larenstein,
Provincie Zuid-Holland, Kamer van Koophandel Amsterdam, Rabobank Alkmaar, Rabobank
Naaldwijk, Taskforce Multifunctionele Landbouw, Kenniswerkplaats Groene Hart Academie,
Groene Hart Coöperatie, Kruidenier Foodservice, diverse ondernemers uit de stad en
agrarische ondernemers, Stichting Groen Goud en Amsterdam Economic Board.

Resultaat

Op basis van tussenrapportage maart 2013:
De betrokken instellingen hebben in de eigen omgeving onderzocht welke initiatieven
interessant zijn en wat leidende knelpunten zijn. De plannen voor de kenniswerkplaatsen
krijgen vorm. Inholland is gestart met een studentenopdracht om de food trends verder in
kaart te brengen en een score op duurzaamheid te ontwikkelen. Dit moet een onderwijstool
op mbo- en hbo-niveau worden. Wellant heeft de relatie gelegd met het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap (CIV) en Clusius gaat samen met Wellant en Inholland verder
samenwerken in de Food Academy. Voedselvraagstukken worden dan gemeenschappelijk
verder uitgewerkt naar het onderwijs.
Het project draagt bij aan interne vernieuwing en discussie op CvB-, directie- en
docentniveau om de kenniswerkplaats een plek te geven in de eigen organisatie en onderling
een eenduidige aanpak te hebben. De ervaringen en plannen worden vastgelegd in de
instellingsplannen.
Met innovatiecentrum Syntens is overleg om de beroepspraktijk te ondersteunen de juiste
vragen te formuleren.
Informatie over dit project:
http://www.wellant.nl/wellant-mbo/onze-scholen/wellantcollege-amsterdam-1/onzeschool/nieuws/food-academy-biedt-podium-voor-samenwerking-in-de-keten
http://www.nvvl.nl/activiteit/2012/10/Food_Academy
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