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Voorbeeld voor Oost en West

AVF te Zwolle in gebruik genomen
Thijs Rutters en Jos Scheerboom

Wereldwijd stijgt de vraag naar consumptievis. De vangsten uit zee bereikten een maximum en visteelt kan voorzien in de stijgende vraag. Waar nu vooral behoefte aan bestaat
is de kennis om vis efficiënt en hygiënisch te produceren, dus kennis op zowel universitair
als HBO/MBO-niveau.
In Nederland heeft het merendeel van de
werkers in de visteelt een HBO/MBO-opleiding genoten (of kon hiermee volstaan).
Het is daarom een goede zaak dat afgelopen 7 februari ‘‘Aquaculture Vocational
Facility (AVF)’ dat deel uitmaakt van AOC
De Groene Welle te Zwolle officieel werd
geopend, met passende toespraken van
algemeen directeur Frida Hengeveld, regio

voorzitter LTO Noord glaskracht Cees Ruhe
en Landelijke voorzitter van LTO-Noord
(‘Glaskracht’), Nico van Ruiten. AVF maakt
deel uit van MeetingPoint Noord Nederland
Tuinbouw waar uitgangsmaterialen worden
ontwikkeld.

Hans Coobs demonstreert Alwin Held, ondernemer in Zuid-Amerika, dragermateriaal
voor bacteriën die bij de zuivering van water
ammonium omzetten in uiteindelijk nitraat.
Alwin Held wil een AVF opzetten in Suriname

Alwin Held (r) in gesprek met Nancy Bentvelzen-Picauly die op Tual (Oost-Indonesië) een
AVF wil oprichten.

Belangrijk voor de Agrarische sector
In zijn toespraak benadrukte Nico van Rui-
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ten het belang van de Agrarische Sector
voor de Economie van Nederland, met
name de agrarische export. Hierbij ziet
men dat het aantal producerende bedrijven
afneemt, maar dat de bedrijfsgrootte groeit
evenals het aantal werknemers per bedrijf.
Deze werknemers zijn vooral afkomstig uit
een middenkaderopleiding. De besturen
van MBO/HBO-opleidingen in de agrarische
sector dienen daarom hun verantwoordelijkheid te kennen en te nemen.
Vooral de laatste jaren bleek hoe belangrijk
de Agro-food Industry voor het Nederlndse
BNP was. Duidelijk is dat deze voor Nederland behouden en versterkt t teblijben.
Hiervoor is nodig dat de sector ook voor
de jeugd aantrekkelijk wordt gemaakt.
Innovaties en de mogelijkheden om een
betrekking te vinden dienen te worden
gedemonstreerd.
Passend MBO/HBO-onderwijs, met name
in de aquacultuur, is hierbij van essentieel
belang. De belangstelling van de jeugd
dient te worden geprikkeld om aansluiting
te vinden bij de bedrijfstak.

De docenten dienen zich hiertoe niet te
beperken tot louter visteelt; water verbindt
visteelt met talloze andere disciplines,
zoals waterzuivering, de teelt van zeewier,
algen, eendenkroos en aquaponics (waarbij
groenten worden gekweekt op water uit de
visteelt).
Belangstelling uit Oost en West
Bij de bezoekers bestond belangstelling
om soortgelijke projecten te realiseren,
o.a. in Suriname en in Indonesië (op Tual,
de Molukken, Indonesië). Vooral in ontwikkelingslanden is immers voedselzekerheid
van groot belang, waarbij het de motor kan
zijn achter het verhogen van de plaatselijke
welvaart. Hierbij bestaat in ‘ontwikkelingslanden’ vooral behoefte aan werkers op
managementniveau zoals o.a. op het MeetingPoint Zwolle worden opgeleid.
Over ‘Internationale Onderwijs (Google
ook: ‘Programma Erasmus + ‘), wordt u
in een latere uitgave nader geïnformeerd.

Nancy Bentvelzen-Picauly overziet de litera- Magnus van der Meer (l) is bij AOC DGW
tuurtafel van AVF te Zwolle.
betrokken bij het onderwijs in de visteelt. Dit
ligt voor de hand, gezien zijn internationale
ervaring in de visteelt. Visteeltdocent Thijs
Rutters wordt hier omringd door studenten.
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