Groen onderwijs werkt samen met branches, bedrijven, maatschappelijke
organisaties, overheden en kennisinstituten. Zo zorgen we ervoor dat
onze opleidingen goed aansluiten bij de arbeidsmarkt en de nieuwste
innovaties in een steeds groenere wereld.
Voor de uitvoering wordt intensief samengewerkt; onder meer door
het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsconcepten, lesmateriaal en
examens, door kennisuitwisseling en door gezamenlijk gebruik van
faciliteiten.
In deze brochure staat een selectie van al onze samenwerkingsverbanden,
onze parels.

Samen maken we toekomstbestendig onderwijs!
2016 ©

Meer samenwerkingsverbanden op:
www.aocraad.nl/themas/samenwerking-/

P A R E L S
SAMENWERKING
GROEN ONDERWIJS

MBO Life Sciences

ATLAS VAN GROEN ONDERWIJS

Een ROC en een AOC combineren opleidingen in de werelden van water,
milieu, voeding, laboratoria en procestechniek. mbolifesciences.nl ✱ 

ALLE LOCATIES UIT

4-groen

ALLE AOC LOCATIES

Vier AOC’s in het noorden van het land werken samen op het gebied van kwaliteit,
NIVEAU:examens en uitwisseling van personeel, zoals
ontwikkeling van het curriculum,
assessoren, voor zowel het vmbo als mbo. ✱

P A R E L S
SAMENWERKING
GROEN ONDERWIJS

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en
burgers in de regio ontwikkelen collectieve korte ketens, voor voedsel, energie,
waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg.
gebiedscooperatie.info ✱   ❖ ■
Ivoor Raalte

VMBO

Gebiedscoöperatie
Westerkwartier

Seed ValleyMBO

Hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie.
DOORLOPENDE
Samen wordt onderwijs
ontwikkeldLEERLIJN
en gegeven en worden meer studenten
aangemoedigd om te kiezen voor dit vakgebied. seedvalley.nl ✱  ✪ ❖ ■

Agrofoodcluster

MBO Life Sciences

Samenwerking groen onderwijs (mbo en hoger) en de grote bedrijven en
financiële instellingen voor kennis, innovatie en business. Het cluster
voorziet in een aantal lectoraten. agrofoodcluster.com  ✪ ❖ ■

4-groen

MBO:

Greenport Aalsmeer
ENTREE
Het groene onderwijscentrum in de Greenport verbindt beroepsopleidingen van het
AGRO
/ HANDEL
/ TECHNOLOGIE
groene mbo en hbo scholen
en PRODUCTIE
de bedrijven,
voor nog
betere aansluiting tussen het
onderwijs en de praktijk. greenportaalsmeer.nl ✱  ❖
BLOEM GROEN EN STYLING

Ivoor Raalte

Poultry Expertise Centrum

Groen onderwijs werkt binnen de Federatie MBO Westland samen met
PAARDENSPORT
EN -HOUDERIJ
ROC’s, hoger onderwijs
en 50 topbedrijven
uit de Greenport, voor innovatieve ondernemers en gekwalificeerd personeel voor de sector.
GROENE RUIMTE
greenporthorticampus.nl
❖
VOEDING

Agrofoodcluster

Groenhorst

Greenport Aalsmeer

Greenport Horti Campus

MILIEU - ONDERZOEK / -INSPECTIE
Een AOC en een ROC realiseren deze crossover opleiding
voor innovatieve groene techniek. wellantcollege.nl ✱ 

CIV Agri & Food

Green Tec

Talent 4 Food

CIV Biobased

GROEN ONDERWIJS:
CIV Natuur &
Leefomgeving

Foodport Acdemy

Groen onderwijs en 34 bedrijven uit de sectoren melkvee, tuinbouw, varkenshouderij, open
teelt, boomteelt en agrarisch loonwerk werken samen om het onderwijs te actualiseren, te
innoveren en de instroom te vergroten. agroleeft.nl ✱   ✪ ❖ ■

Werk en opleiding voor de foodsector gebundeld in één organisatie, met als doel
meer jongeren te interesseren voor deze sector. talent4food.nl ✱ ❖
CIV Biobased

Verleiden tot mbo-groen

CIV Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en 9 AOC’s werken aan ontwikkelingen in
de biobased sector. Innovatie wordt direct vertaald in leermiddelen voor het
groene (v)mbo. civbiobased.nl ✱   ✪ ❖ ■
Verleiden tot mbo-groen
Branchevereniging, regionaal bedrijfsleven en AOC’s willen meer leerlingen laten kiezen voor
het vmbo profiel groen, om de doorstroom van vmbo naar mbo-groen verder te verbeteren.
Ontwikkeling lesbrieven en praktijkbezoeken en -opdrachten. ✱ ❖
CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

AgroLeeft

SAMENWERKENDE PARTIJEN:

✱ AOC
ROC/vakscholen
 HBO
✪ UNIVERSITEIT
❖ BEDRIJFSLEVEN
■ OVERHEID


AgroLeeft

Treeport

Samenwerking voor de gehele keten van de pluimveesector. Gezamenlijk wordt
onderwijs gegeven (op alle niveaus) en er zijn een aantal lectoraten. Wageningen
UR is betrokken voor onderzoek. poultryexpertisecentre.com   ✪ ❖ ■
Talent 4 Food

Poultry Expertise Centrum

GROEN ONDERWIJS
CIV Natuur &LOGO’S
Leefomgeving

AOC OOST
Bedrijven kennisinstellingen en 5 AOC’s werken aan ontwikkelingen in de sector natuur & leefCITAVERDE
omgeving. Innovatie wordt
directCOLLEGE
vertaald in leermiddelen voor het groene (v)mbo. ✱  ✪ ❖
CLUSIUS COLLEGE
EDUDELTA COLLEGE
Foodport academy
GROENE WELLE
Bedrijven en groen onderwijs werken
samen om excellente studenten door te laten groeien
GROENHORST
tot innovatieve vaklui, ook na hun afstuderen tijdens hun loopbaan. Ondernemers uit de
HELICON
OPLEIDINGEN
Zeeuwse agrofoodsector bevorderen
hiermee
productie, handel, innovatief vermogen en
LANDSTEDE
duurzaamheid. foodportzeeland.nl
✱❖■
LENTIZ OPLEIDINGEN
NORDWIN COLLEGE
Treeport
PRINSENTUIN COLLEGE
Groen onderwijs, boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en meer aan de
TERRA
boomteeltsector verbonden bedrijven lid van Treeport maken van West-Brabant
WELLANTCOLLEGE
het meest aantrekkelijke
boomkwekerijgebied van Europa. treeport.eu ✱ ❖

CIV Agri & Food

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en 9 AOC’s werken aan ontwikkelingen in de
Agri- & Foodsector. Innovatie wordt direct vertaald in leermiddelen voor het
groene (v)mbo. civ-agri-food.nl ✱   ✪ ❖ ■

Seed Valley

Greenport Horti Campus
DIERVERZORGING

Green Tec

Samenwerkingsprogramma van drie welzijnsorganisaties en groen onderwijs.
Studeren, wonen en werken op één terrein. ivoorraalte.nl  ❖ ■

Green Brains

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en 9 AOC’s werken aan ontwikkelingen
in de tuinbouw en uitgangsmaterialen. Innovatie wordt direct vertaald in
leermiddelen voor het groene (v)mbo. civtu.nl   ✪ ❖ ■
Green Brains

Groen onderwijs biedt ondernemers maatwerkoplossingen voor kennisvragen.
greenbrains.nl ✱  ✪ ❖

