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Onderwijs en bedrijfsleven samen op weg

Doelstelling

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan goed gekwalificeerde medewerkers, met actuele kennis
van zaken. Studenten afkomstig van groene beroepsopleidingen kunnen hier vaak niet aan
voldoen, doordat de opleidingen onvoldoende op het werkveld aansluiten en docenten en
studenten moeite hebben de laatste ontwikkelingen in de groene sectoren bij te houden.
Dit project wil de aansluiting met het werkveld verbeteren door beroepsopleidingen,
bedrijfsleven en onderzoek gezamenlijk onderwijs te laten ontwikkelen en uitvoeren.
Studenten hebben direct contect met de samenwerkende ketenpartners en doen de in de
praktijk gewenste kennis en kunde op.
Daarnaast zijn doelstellingen:
• Vergroten van het aantal betrokken partners uit het bedrijfsleven binnen de regio;
• Betere afstemming van het (theoretisch) lesprogramma op regionale ontwikkelingen binnen
de sector;
• Gebruiken van bestaande praktijkvragen binnen het curriculum door vraaggestuurd
onderwijs;
• Betere voorbereiding van leerlingen op het vervolgonderwijs;
• Doorstroming en borging van kennis en ervaring in het onderwijs en bedrijfsleven.

Werkwijze

De groene afdeling van Landstede Beroepsopleidingen is penvoerder van het project. Andere
onderwijsinstellingen in het project zijn het vmbo-groen van het Carmel College Salland en
CAH Vilentum Dronten (hbo). Namens bedrijfsleven en belangenbehartiging doen de
volgende partijen mee: LTO Salland, Vereniging Landbouw Voorlichting (VLV) Salland, AB
Oost en Oostelijk Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK). De samenwerkende partners hebben
een organisatiestructuur opgezet om bestaande onderwijsprogramma’s te bespreken. Met de
feedback, kennis en ervaring uit het bedrijfsleven worden de onderwijsprogramma’s
aangepast.
De eerste fase van het project was gericht op de opleiding melkveehouderij, omdat daar al
ervaring was met betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals het verzorgen van gastlessen. Er
zijn voorbeeldprojecten ontwikkeld door de keten- en netwerkpartners, en projecten en
thema’s zijn ingepland in het onderwijsprogramma. In de tweede fase van het project ‘Groen
trekt samen op’ stonden de vmbo-opleidingen florist en groene detailhandel centraal. Na
analyse van het bestaande onderwijsprogramma hebben de partijen het lesprogramma
aangepast met inbreng van kennis en ervaring vanuit het netwerk.

Resultaat

In de eindrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Landstede Beroepsopleidingen, Carmel College Salland en CAH Vilentum Dronten hebben
door de input van het bedrijfsleven hun lesprogramma kunnen aanpassen en verbeteren.
• De samenwerkende partners hebben een organisatiestructuur opgezet voor de uitwisseling
van feedback, kennis en ervaringen.
• Nieuwe ontwikkelingen zijn in het onderwijsprogramma opgenomen, zodat de aansluiting
met het vervolgonderwijs en de gevraagde competenties vanuit het bedrijfsleven
geoptimaliseerd zijn.
• De ontwikkelde projecten zijn ingepland en verankerd in het onderwijsprogramma van de
verschillende opleidingen voor het schooljaar 2011-2012 en de daaropvolgende jaren.

Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

13-5-2013 9:16:38

Laatst gewijzigd

31-5-2013 9:50:11

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

