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MOTIE Groen Onderwijs

Constaterende dat:
1.
2.

Het kabinet enerzijds stelt, dat het de kleinschaligheid en de sterke praktijkgerichtheid met leren
en werken in actuele bedrijfsresultaten, in het Groen Onderwijs behouden moet blijven;
Dat er door wijzigingen op het budget voor Groen Onderwijs vanaf 2016, 33 miljoen minder
beschikbaar komt;

Overwegende dat:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

De Tuinbouwsector van groot belang is voor de Nederlandse economie, met volop mogelijkheden
en kansen op zowel nationaal als internationaal niveau: niet voor niets is deze sector benoemd
tot Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen door de landelijke overheid;
het Groen Onderwijs valt onder het Ministerie van EZ (Economische Zaken), juist om sterk in te
zetten op de verbinding met het bedrijfsleven;
investeren in Groen Onderwijs van economisch belang is voor de sector en voor de mensen die,
als ondernemer of werknemer, in deze groene sector werken;
de Greenport Aalsmeer veel inzet toont door kennis- en onderwijspartners met ondernemers te
laten samenwerken, middels Amsterdam Green Campus, innovatiemotor Greenport Aalsmeer en
het Groen Onderwijscentrum. De regio zet zich daarmee in op verbetering van de relatie
ondernemers versus onderwijs en innovatie. Dat er minder geld beschikbaar is voor Groen
Onderwijs MBO raakt deze activiteiten;
in de Uitvoeringsagenda 2016-2019 van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen wordt op
pagina 15 gesteld dat er een verdubbeling van de instroom in het Groene Onderwijs, op alle
niveaus, nodig is om aan de vraag naar arbeidskrachten in de toekomst te kunnen voldoen;
er met elkaar geconcludeerd is, dat er ingezet moet worden op een nieuwe generatie
ondernemers en werknemers, die met een adequate basis en de juiste kennis, competenties en
vaardigheden aan de slag kunnen in deze kansrijke, veelzijdige en internationale sector.

Verzoekt het college:
Bij het kabinet en de Tweede Kamer zorgen uit te spreken over het minder geld beschikbaar stellen
voor het Groen Onderwijs en een dringende oproep te doen om dit besluit te heroverwegen en het
belang van kwalitatief goed Groen Onderwijs voor de toekomst van de Tuinbouwsector nogmaals te
benadrukken

En gaat over tot de orde van de dag.
Kees Egberts
CDA^
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