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1. Welke rol speelt onderwijs bij 

kennisontwikkeling en verspreiding?

2. Welke rol speelt het Groenpact?

3. Relatie onderwijs - AKIS

4. Kansen om verbindingen te 

versterken

Inhoud
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› Opleiden van toekomstige ondernemers en werknemers (HCA)

› Leven lang ontwikkelen in het groene domein

› Ontwikkelen van praktijkkennis

› Netwerkvorming (meeting points)

Welke rol speelt onderwijs bij 
kennisontwikkeling en verspreiding?
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› Samenwerkingsverband tussen 
(groen) onderwijs, bedrijfsleven 
maatsch. organisaties en overheid 
(LNV)

› Doelen: 

– oplossingen voor de grote 
maatschappelijke opgaven in de 
groene sector

– versterking van de duurzame 
concurrentiekracht van de groene 
sector

› Hoe? Door het bevorderen van 
aantrekkelijk up-to-date onderwijs en 
praktijkgericht onderzoek

Welke rol speelt het Groenpact?
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Boeren & 
Tuinders

Onder-

zoekers

Adviseurs

Bedrijfs-
leven

Media

Organisaties

Onderwijs

➢ Volgen (initiële en LLO) 
opleidingen bij het onderwijs

➢ Doen mee aan praktijkgericht 
onderzoek / meeting points

➢ Ontwikkelen samen
handelingsperspectieven via 
praktijkgericht onderzoek / 
GKN etc.

Relatie 

Onderwijs - AKIS
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Boeren en Tuinders



Boeren 
& 

Tuinders

Onder-

zoekers

Adviseurs

Bedrijfs-

leven

Media

Organisaties

Onderwijs

➢ Samenwerking tussen univ. 
onderzoekers, lectoren en 
practoren

Instrumenten: 

➢ Topsectoren PPSen

➢ Programma Praktijkkennis 
Voedsel en Groen

➢ Kennis op Maat (verbinding 
HBO onderzoek / WR)

➢ Pilot Practoraten

Relatie 

Onderwijs - AKIS
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Onderzoekers



Boeren 
& 

Tuinders

Onder-

zoekers

Adviseurs

Bedrijfs-

leven

Media

Organisaties

Onderwijs

Onderwijs verzorgt opleidingen 
voor adviseurs

➢ Stikstof

➢ Natuurinclusief ondernemen

➢ Precisielandbouw

➢ Duurzaam bodembeheer

➢ Op provinciaal niveau vast nog meer

Adviesbureaus zijn leerbedrijven 
en bieden stageplekken

Adviseurs zijn gastdocenten

Relatie 

Onderwijs - AKIS
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Adviseurs



Boeren 
& 

Tuinders

Onder-

zoekers

Adviseurs

Bedrijfs-

leven

Media

Organisaties

Onderwijs

➢ Onderwijs levert goed opgeleid 
personeel

➢ Onderwijs ontwikkelt 
handelingsperspectief voor de 
praktijk (praktijkgericht 
onderzoek / meeting points)

➢ Onderwijs biedt bij- en 
omscholing aan

➢ Bedrijfsleven biedt leerbedrijven 
en stageplekken

➢ Bedrijfsleven levert 
gastdocenten

➢ Bedrijfsleven doet mee aan 
praktijkgericht onderzoek

Relatie 

Onderwijs - AKIS
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Bedrijfsleven



Boeren 
& 

Tuinders

Onder-

zoekers

Adviseurs

Bedrijfs-
leven

Media

Organisaties

Onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn 
verbonden met branche-, 
maatschappelijke en 
netwerkorganisaties 

➢ Onderwijs biedt organisaties 
opgeleid personeel

➢ Organisaties nemen deel in 
praktijkgericht onderzoek

➢ Organisaties investeren in 
opleidingen 

➢ Brancheorganisaties zitten in 
sectoraal adviescommissies

Relatie 

Onderwijs - AKIS
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Organisaties



› Betere verbinding tussen topsectoren en onderwijs

› Betere structurele doorstroom vanuit WUR naar HBO en MBO

› Breder netwerk binnen Groenpact, ook cross-sectoraal

› Versterken LLO functie

› Regionale inbedding van Groenpact

Kansen om verbindingen te versterken
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Vragen? 

Wil je hierover doorpraten? Dan neem contact 
op met Christiaan Loef of Jantine Bouma

mailto:c.e.loef@minlnv.nl
mailto:jantine.bouma@wur.nl

