
Kracht door verbinding | ondernemers | onderwijs | onderzoek | overheid



Toekomst van het 
akkerbouwonderwijs in het Noorden

Leeuwarden, Van Hall Larenstein

10 april 2019



Aanpak

• Dialoog

• Gericht op resultaat

• Brede vertegenwoordiging: Overheid, 
Onderwijs, Ondernemers, Financiële 
instellingen, andere betrokkenen



Programma
Start

09:00 Ontvangst

09:30 Opening Tineke de Vries – voorzitter The Potato Valley

09:40  Introductie deelnemers/gespreksleider Hendrik Westerbeek

Presentaties

09:50 CAB Onderzoek - Jan Willem Gardenier

10:00 Trends/Ontwikkelingen Akkerbouw – Jan de Jong - LNV

10:10 Huidige Onderwijscijfers – Diane Keizer-Mastenbroek – Bestuurder Van Hall Larenstein

10:20 Pauze

Dialoog

10:30 Resultaten CAB onderzoek

10:50 Leidende principes ontwikkeling toekomstbeeld?

11:10 Wie heeft/pakt welke rol?

11:30 Welk proces en welke afspraken zijn nodig?

Resultaat

11:50 Samenvatting/Conclusies/Afspraken – Hiske Galema (The Potato Valley)

Afronding

12:00 Afsluiting Tineke de Vries/ Lunch



Introductie deelnemers/gespreksleider

• Voorstelrondje

• Met naam en positie

• Kort memo Stichting Arbeidsmarkt Geo



Presentaties

• CAB Onderzoek – Jan Willem Gardenier

• Trends/Ontwikkelingen Akkerbouw- LNV

• Huidige onderwijscijfers – Diane Keizer-
Mastenbroek

Vragen en toelichting tijdens de dialoog!



de arbeidsmarkt van 

The Potato Valley

onderzoek CAB, 26 november 2018



onderzoeksvraag

In absolute aantallen is het aantal werknemers niet heel groot. Toch heeft de 

sector te kampen met een krappe arbeidsmarkt. Daarbij spelen beschikbaarheid 

(aantallen) en geschiktheid (profiel) een belangrijke rol. The Potato Valley wil 

meer inzicht in de krapte hebben om te beoordelen of en zo ja, welke maatregelen 

nodig zijn om die krapte tegemoet te treden en op te lossen.



onderzoeksmethode
.

Wij hebben een korte online-enquête afgenomen onder de niet-telers en 

onderwijsorganisaties van The Potato Valley. Daarnaast hebben wij met alle 

organisaties, op één na, interviews gehouden. Tenslotte hebben wij 

arbeidsmarktdata van LISA en CBS gebruikt en onderwijsdata van DUO om onze 

kwantitatieve analyse te maken



schaalvergroting
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arbeidsplaatsen

organisaties

The Potato Valley

Telers
406

HZPC
250

NAK
220

Averis
25Agrifirm

15

Groenoord
203

Provincie

Agro
future

SPNA
10

Pootaardap
pelacademi

e
Onderwijs 
MBO Nordwin 
en Terra
HBO Van Hall 
en Dronten
WUR
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De pootaardappelteelt geeft direct 

werk aan 1.400 mensen en indirect 

aan 4.200 mensen. 



studenten plantenteelt MBO



Afgestudeerden HBO Groningen en Friesland
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telers

Voor toekomstige telers is het

vooral van belang om boerenzoon,

of - dochter te zijn.
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Bedrijven die kennis leveren

Allerlei opleidingsniveaus en uiteenlopende opleidingen. 

Voorbeelden van opleidingsachtergronden zijn op  MBO niveau ‘allround laborant’, op HBO niveau 

‘voedingsmiddelentechnologie’ en op WO niveau ‘fytopathologie’.

Veel bedrijven geven aan dat nieuwe medewerkers nog een ‘eigen bedrijfsopleiding’ krijgen, om 

specifieke kennis op te doen die nodig is voor het bedrijf.

Profiel

Qua profiel zoekt men voornamelijk medewerkers die 

- secuur zijn, 

- hygiënisch weten te werken en 

- zich aan regels weten te houden. 

Wat als nadeel werd genoemd is dat medewerkers die waarde hechten aan structuur en regels niet erg 

flexibel zijn. 



Bedrijven die producten en diensten leveren

De meeste mensen hebben een achtergrond die matcht met het product wat ze verkopen, zoals een 

technische achtergrond voor verkoop en onderhoud van trekkers en een chemische of agrarische 

achtergrond bij verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. 

De opleidingseisen voor deze groep groeien mee met de telers, die een steeds hoger opgeleid zijn. 

Voornamelijk bij ‘de erfbetreders’ speelt dit. 

Profiel

Qua profiel zoekt men in deze bedrijven mensen die bekend zijn met het boerenbedrijf. Bij deze groep 

geldt nog sterker dat mensen met een boerenachtergrond sneller worden aangenomen dan mensen 

zonder agrarische achtergrond. 



conclusies
1. Te weinig studenten om opleiding zonder meer in stand te houden

2. Voor de telers is de opleiding plantenteelt veel minder belangrijk

3. Men kiest vaker voor Dronten dan voor Van Hall

4. Er is weinig samenwerking tussen de AOC’s en de proefboerderij van SPNA 

5. Informeel leren: een traditie die ook weer heel modern is

6. Opleiding inrichten rond bodem of food

7. De arbeidsmarkt bestaat voor grootste deel uit telers, daar wordt geen krapte ervaren. 

Daarbuiten vooral voor specialistische en hoger opgeleide functies 

8. Het kennisniveau neemt nog steeds toe, door specialisatie upstream, maar ook op andere 

aspecten van het bedrijf

9. Bij schaalvergroting is behoefte aan medewerkers op MBO niveau met plantenteelt kennis 

10. Bij gelijke kandidaten hebben boerenzoons en -dochters de voorkeur

11. Het profiel: zelfstandigheid, zorgvuldigheid en ondernemerschap. men vist in dezelfde 

vijver



aanbevelingen

1. Onderzoek de mogelijkheden voor bredere opleidingen

2. Onderzoek in hoeverre een eigen opleiding plantenteelt in Leeuwarden nodig is 

3. Organiseer meer samenwerking tussen AOC’s en SPNA 

4. Curriculum onderwijs rondom agrarisch kennis van ‘bodem en -gebruik’ of juist van ‘food’

5. Binnen agribusiness kan een specialisatie plantenteelt worden opgezet

6. Organiseer scholing plantenteelt voor medewerkers op MBO niveau. Functiedeling kan de 

krapte oplossen, vooral bij grotere bedrijven 

7. Bedrijven kunnen zich meer op ‘buitenstaanders’ (niet boerenzoons) oriënteren 

8. Leven-lang-leren: niet-telers toelaten bij de pootaardappelacademie 

Houdt er als opleidingen rekening mee dat kennis via informeel leren wordt overgedragen. 

1. Meer functiescheiding, duidelijke uitvoeringsprotocollen, professionalisering en 

schaalvergroting.

.



Dialoog toekomst akkerbouwonderwijs 
10 april 2019

Ontwikkelingen 

&

LNV visie ’Waardevol en Verbonden’



Ontwikkeling pootaardappelteelt



Prijzen

• Uitbetalingsprijs HZPC

• Hectareprijs



Klimaat

• Productie
• Regen fluctuatie en intensiteit 

• Zeespiegel

• Consumptie
• Minder water beschikbaar

• Benodigde hoeveelheid water per kg geproduceerd zetmeel

• Klimaatbeleid
• Opgave ‘Landbouw en landgebruik’

• Mogelijke bijdrage aan de energietransitie



Consumtiepatronen

• Logica

• Beleving



Maatschappij en Sturing via afnemers

• Varkenshouderij

• Melkveehouderij

• Consumtiaardappeltelers

• Suikerbietentelers

• Zetmeelaardappeltelers

• Pootaardappeltelers





Succes en beperking van de huidige ontwikkeling

• Waarderen
• Landbouw, tuinbouw en visserij dragen veel bij aan de Nederlandse welvaart. Het zijn sectoren die 

steeds weer innoveren en leidend zijn in de wereld. De partijen in deze sectoren zijn nauw met 
elkaar verweven: de boeren, tuinders en vissers als primaire producenten, de vele leveranciers, de 
banken, de toeleverende en verwerkende bedrijven, de exporteurs en de handel die de producten 
in de keukens brengt van de Nederlandse huishoudens, de horeca en de grootgebruikers, zoals 
bedrijfsrestaurants.

• Trend
• Kenmerkend is de nadruk op kostenverlaging en productieverhoging, die leiden tot 

schaalvergroting. 
• Dit gaat in de markt gepaard met kleine, soms zelfs negatieve marges waar veel agrarisch 

ondernemers mee te maken hebben. Het gevolg hiervan is dat de sector in economisch opzicht 
kwetsbaar is.

• Kostenverlaging en productieverhoging leiden ook tot druk op de leefomgeving. Dit is in Nederland 
ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van 
het landschap. In de loop van de tijd is ook door de verstedelijking en de afname van de agrarische 
beroepsbevolking een ruime afstand ontstaan tussen boeren en burgers.



Keuze en moment van verandering

• Voortgaande lineaire productie 

• Nederland als koploper in kringlooplandbouw

• De kern van de LNV visie is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs 
van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen.

• Met als resultaat betere verdienmodellen, minder emissies naar bodem, lucht en water en 
vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied.

• Dit vereist dat wij gaan toewerken naar kringlooplandbouw als de ecologisch en economisch 
vitale, gangbare productiewijze Dus een circulair systeem met minimale verliezen van 
grondstoffen en eind- en restproducten en een zorgvuldige omgang met mest, diervoer, 
bodem en voedsel. 



Realisatie vraagt
• Een maatschappelijk proces, omdat het een ingrijpende omslag in 

denken en handelen vereist van iedereen die bij landbouw, natuur en 
voedsel is betrokken: van boer tot consument.

• Een minister van LNV de regie neemt op het proces en wanneer de 
overheid ook haar beleid aanpast.

• Het spoor van de maatschappelijke beweging

• Het overheidsspoor

• Het regiospoor

• Het kennis-, innovatie- en onderwijsspoor



Landelijk of Regionaal 
Regie of Last

LNV visie 
‘Waardevol en 

Verbonden’

AgroAgenda Noord Nederland 
‘Top Landbouw in een Rijk landschap

Ambitie

Aanpak



Tuinbouw en akkerbouw onderwijs.
Ontwikkelingen, trends en toekomst

Diane Keizer- Mastenbroek
lid College van Bestuur
Van Hall Larenstein

10 april 2018



Ontwikkelingen waar het onderwijs op in speelt.

• Consumenten zijn steeds meer bewust bezig met eigen
welzijn, gezonde en duurzame voeding.

• De Nederlandse tuin -en akkerbouw staat voor
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, arbeid, 
innovatie en internationalisatie. 

• Europese landbouwbeleid is volledig gericht op 
vergroening van de landbouw. Energie-efficienter en 20% 
minder CO2 uitstoot.

Bron: Rabobank trends 2018, ABN AMRO insights



Onderwijs

• Algemeen: Hbo bekostiging Groen onderwijs vanuit OCW 
per 1 januari 2019. Voorheen vanuit EZ.

• NVAO kader is leidend voor Hbo en Wo. (bekostiging!)

• Landelijke Hbo opleidingsprofielen. 
1 Croho voor Tuin -en akkerbouw onderwijs. 
1 landelijk overleg.
1 gezamenlijk opleidingsprofiel. 

Bron: OCW, VH, DUO



Instroom Tuin en akkerbouw MBO en HBO

• Van alle agrarische bedrijven houdt één derde zich bezig met 
akkerbouw. Het aantal akkerbouw bedrijven neemt af. Dit kan 
gevolgen hebben voor de instroomcijfers TA onderwijs. Is dat ook zo?

Bron: Duo, kennisbank VH, onderwijsdata, opleiding sbb.



Doorstroom MBO→HBO→WO

• Algemeen: Volgens de Vereniging Hogescholen is het 
aantal Hbo-eerstejaars met een Mbo-vooropleiding in 
2017, 42,4 %. Voor Hbo naar Wo is dit 8,2%. 

• De totale doorstroom van ‘Groen Mbo’ naar het Hbo lag 
in 2015 op 28,4% (837) waarvan 54,2%  (454) 
rechtstreeks naar ‘Groen Hbo’.

• Van Hbo TA doorstroom naar Wo TA gerelateerd ligt op 8-
10%

Bron: studie in cijfers, onderwijsinspectie, CBS, OCW, Ontwikkelagenda groen onderwijs en VH



MBO

• Algemeen: In 2018 studeren 496.380 jongeren aan het Mbo. 
Daarmee laat het Mbo een licht stijgende trend zien, 2,8% groei t.o.v. 
2017. 

• Waarvan 655 studenten op niveau 4 in Tuinbouw  en akkerbouw. 

• De opleiding Vakexpert Teelt en Groene technologie is de grootste 
opleiding met 547 studenten:

MBO

Vakexpert Teelt en Groene Technologie | Niveau 4

College 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal aantal studenten 45 214 402 547

Terra, Wellantcollege, Edudelta Onderwijsgroep

Nordwin College,  AOC De Groene Welle, Lentiz

CITAVERDE College, AOC West Brabant, Clusius College

Aeres (v) MBO, Scalda, Helicon, Zone.college



HBO Bachelor en HBO Master

• Algemeen: In 2018 studeren 455.237 jongeren aan het Hbo. 2559 studenten 
(0,6%), studeren in een opleiding die een directie relatie hebben met 
‘Tuinbouw en Akkerbouw’. 

• Het grootste aandeel binnen de marktselectie hebben de opleidingen 
‘Bedrijfskunde en Agribusiness’ met een aandeel van 66% en ‘Tuinbouw en 
Akkerbouw’ met een aandeel van 26%. 

De opleiding Tuin –en Akkerbouw wordt aangeboden door 3 hogescholen:

Bron: studie in cijfers



WO

• Algemeen: Twee relevante opleidingen met relatie tot 
‘Tuinbouw en Akkerbouw’, 1 Bsc en 1 Master. Beide bij 
Wageningen University and Research Met in totaal 362 
studenten in 2018.

➢ Agrotechnology (Bsc) 162 studenten

➢ Organic Agriculture(Msc): 200 studenten



Arbeidsmarkt perspectief

• Algemeen: In de land -en tuinbouw werken relatief weining hoog
opgeleiden (11%), 50% is middelbaar opgeleid en 39% is laag
opgeleid.

Bronen: ROA, UWV factsheet arbeidsmarkt Land en tuinbouw, edepot wur
ITA: indicator toekomstig arbeidsperspectief(vraag naar gediplomeerden per niveau gedeeld door 

gediplomeerde schoolverlaters)

ITA

(indicator toekomstig 
arbeidsperspectief)

MBO 
groen

HBO
Landbouw

WO
agri

baanperspectief goed goed redelijk

loopbaanperspectief matig matig Zeer goed



Toekomstperspectief van het onderwijs

Algemeen: werkgelegenheid in tuinbouw en akkerbouw sector is 
er voldoende voor alle niveaus. Metname m.b.t. geo data, 
planttechnische teelt innovaties en natuurinclusieve landbouw.

Circulaire economie vraagt symbiose agrarische opleidingen.

Aandacht en actie is nodig voor;

• Aantrekkelijk goed onderwijs met juiste aansluiting op het 
werkveld.

• Rendabel/efficient onderwijs

• Landelijke afspraken en samenwerking in de groene TA kolom.

• Hoe zetten we de TA opleidingen in de markt? 

• Specialistisch vs verbreding?



Pauze



Dialoog
1. Resultaten CAB onderzoek

2. Leidende principes ontwikkeling toekomstbeeld?

3. Wie heeft/pakt welke rol?

4. Welk proces en welke afspraken zijn nodig?

Format:

• Vrije plenaire discussie

• Notities: The Potato Valley



Samenvatting/Conclusies/Afspraken

Op basis van gemaakte notities door Hiske 
Galema



Afronding/ Lunch


