Provincies steunen Green Deal

VOORBEELD NOORD-BRABANT
Via het IPO zijn de provincies als partner aangesloten bij de Green Deal
natuurinclusieve landbouw groen onderwijs. We zien dat er op veel manieren
samengewerkt wordt tussen de provincies en de groene onderwijsinstellingen
in hun regio. Een voorbeeld hiervan is de provincie Noord-Brabant. Harrie
Vissers, projectleider natuurinclusieve landbouw, en Marcel Webster, trekker
onderwijs bij het team FoodUp Brabant, lichten toe waarom zij de verbinding
met het onderwijs zo belangrijk vinden.
De provincie Noord-Brabant heeft als beleidsopgave het stimuleren van de transitie van het huidige
landbouw- en voedselsysteem naar een duurzame voedselketen. Natuurinclusieve landbouw kan
daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Omdat het gaat over huidige en toekomstige
ontwikkelingen is het belangrijk om de studenten van nu hierbij te betrekken. De provincie doet dat
via twee sporen die elkaar versterken.

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur
Vanuit het spoor natuurinclusieve landbouw financiert de provincie het lectoraat Innovatief
Ondernemen met Natuur dat is ondergebracht bij HAS Hogeschool. Het lectoraat, met de lectoren
Daan Groot en Erwin van Woudenberg, richt zich vooral op verdienmodellen voor natuurinclusieve
landbouw en draagt daarmee bij aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. In het
verlengde van dit lectoraat heeft de HAS, in opdracht van de provincie, de meerdaagse cursus
‘Natuurinclusief Ondernemen’ voor agrariërs ontwikkeld.

“Of het nu gaat om beschikbare kennis verspreiden of
ontbrekende kennis ontwikkelen, wij vragen ons altijd af hoe we
het onderwijs een rol kunnen laten spelen.”
Ondernemers stimuleren
De provincie stimuleert en faciliteert daarnaast ondernemers bij het nemen van natuurinclusieve
stappen in hun bedrijfsvoering. Hiertoe worden coaches ingezet, maar ook onderzoeksvragen
uitgezet bij studenten van bijvoorbeeld HAS Hogeschool en WUR. Rondom het thema
verdienmodellen worden nu kennisclusters opgezet zodat alle nieuwe kennis bij elkaar komt en
gedeeld kan worden. De onderwijsinstellingen spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarnaast gaat in de loop van 2021 er een subsidieregeling open voor inspiratiebedrijven
natuurinclusieve landbouw. Deze ondernemers stellen hun bedrijven open voor collegaondernemers én het onderwijs, om met elkaar te leren. Studenten kunnen hier straks ingezet
worden om meerjarig de ecologische en economische resultaten van deze bedrijven te monitoren.
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Bodemonderwijs
Het onderwijsspoor van FoodUp Brabant versterkt de activiteiten die vanuit het team
natuurinclusieve landbouw worden ondernomen. Zo wordt er samengewerkt aan de ontwikkeling
van het practoraat Duurzaam Bodembeheer bij Helicon Boxtel. De provincie speelt hierbij een
actieve rol en stimuleert de verbinding tussen dit mbo-practoraat en het lectoraat bodem op het
hbo. Hiermee ontstaat een doorlopende leerlijn voor bodemonderwijs en wordt kennis uitgewisseld
tussen mbo en hbo. Die verbindende en stimulerende rol speelt de provincie ook graag in de relatie
tot het aandragen van goede praktijkvoorbeelden en andere relevante opleidingen, zoals techniek,
waar tot op heden minder mee is samengewerkt. Deze nieuwe crossovers kunnen grote meerwaarde
opleveren voor natuurinclusieve landbouw. Al deze kennis kan weer worden gebruikt door agrarische
ondernemers, onderwijsinstellingen en ook door de provincie zelf.

B’Eet: Brabant Eet
Om een nieuw voedselsysteem te bouwen is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven en overheden nodig. Daarom hebben Kennispact MBO Brabant
(samenwerkingsnetwerk mbo’s in Noord-Brabant), HAS Hogeschool, ZLTO en FoodUp Brabant
(namens de provincie Noord-Brabant) de handen ineengeslagen.
Doel is om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zodanig te versterken dat
iedereen een bijdrage kan leveren aan de voedseltransitie. Vanuit FoodUp Brabant draagt de
provincie hieraan bij via kennisdeling en door het verbinden van ondernemersvragen aan het
onderwijs.
Meer over B’Eet >>
Meer over de rol van de provincie >>
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