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1 MANAGEMENTSAMENVATTING 

De regio Greenport Venlo kenmerkt zich door haar sterke positie in de Agro- en Food-sector. Een 
positie die onder meer te danken is aan de bijzondere aanwezigheid en concentratie van de gehele 
Agro keten. Uit de HCA Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen blijkt dat de Human Capital 
een kritische succesfactor is voor het succes van de regio.  
De ontwikkelingen op dit gebied geven het volgende beeld: 

- Stijgende vraag op de arbeidsmarkt mbo niveau 3/4. 
- Dalend aanbod op de arbeidsmarkt mbo niveau 3/4 
- Kwalitatieve discrepantie vraag en aanbod mbo niveau 3/4 

E,til heeft onlangs berekend dat in het beleid neutrale scenario er sprake is van 14.000 
baanopeningen in een periode van 5 jaar t.o.v. 12.150 nieuwe instroom van arbeid. Hierdoor 
ontstaat er een tekort van 1.850. In scenario 2 (economische groei) stijgt dit naar 6.850, en in 
scenario 3 (sterke economische groei) naar 11.850.  In alle scenario’s is er dus sprake van een fors 
tekort aan aanbod. Dit geldt voor alle Agro sectoren, maar met name voor tuinbouw en intensieve 
veehouderij. 
Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid voelen deze urgentie en willen samenwerken 
om deze trend te keren.  Men richt een samenwerkingsverband in waarin wordt voortgebouwd op 
de strategische agenda’s van de regio en waarin de gewenste ontwikkelingen op het snijvlak 
onderwijs-arbeidsmarkt worden ontwikkeld en uitgevoerd, namelijk het verhogen van de BOL 
instroom, het verhogen van de BBL instroom (jongeren en zij-instromers), het oplossen van de 
kwalitatieve discrepantie en het verhogen van de competentie van de zittende medewerkers. 

Visie 
In een Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap leiden we op voor de agro sector: één van 
de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land, en zeker voor de 
Greenport Venlo. Het onderwijs en het bedrijfsleven spelen gezamenlijk in op de punten in de regio-
agenda’s. We werken samen met overig mbo, hbo en wo. Zo ontstaat een uniek makelaarschap van 
kennis en competentieontwikkeling tussen het bedrijfsleven en onderwijspartijen. 

Missie 
De missie van het CVO Agro is het optimaal aansluiten van het onderwijs op de regionale vraag van 
het bedrijfsleven naar voldoende goed gekwalificeerd  personeel op MBO niveau 3 en 4. Het CVO 
Agro wil dit bereiken het onderwijs te actualiseren, te innoveren en de instroom te vergroten. 

1. Het CVO Agro realiseert in haar curriculum doorlopende leerlijnen en leerloopbanen van
VMBO naar MBO en van MBO naar HBO met een accent op maatwerk, LOB,
ondernemerschap, opbrengstgericht werken en activerende didactiek (GPS voor onderwijs);

2. Het CVO Agro realiseert een efficiënt en gevarieerd opleidingsaanbod waarbij rekening
wordt gehouden met de economische ontwikkelingen in de regio, de wensen van de
stakeholders en de demografische ontwikkelingen;

3. Het CVO Agro realiseert een tevredenheid van deelnemers, ouders, medewerk(st)ers en
stakeholders, uitgedrukt in een 8 op een schaal van 10;

4. Het CVO Agro realiseert resultaten waarbij zij ten opzichte van haar vergelijkingsgroepen aan
de bovenkant zit van de benchmark.

5. Middels baangaranties krijgt meer dan 90% van de afgestudeerden aan het CVO Agro binnen
½  jaar een baan.

De samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en overheden hebben een plan van aanpak 
ontwikkeld om het bovenstaande te realiseren. Eind 2018 moet het CVO Agro goed zijn ingericht en 
zelfstandig opereren. 
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2 Noord-Limburg; ‘De tuin van Europa’ 

Noord-Limburg wordt ook wel eens ‘de tuin van Europa' genoemd. Die bijnaam heeft het te danken 
aan enerzijds haar sterke positie in de agro- en foodsector en anderzijds de ligging van het gebied. 
Het gebied heeft eind 2004 de status van Greenport gekregen en is daarmee duidelijke 
gepositioneerd als een ontwikkeling waar de regering nationaal belang aan hecht. In een straal van 
nog geen honderd kilometer wonen meer dan dertig miljoen consumenten. In Venlo en omgeving ligt 
het op een na grootste kassengebied van ons land. Noord-Limburg is het derde grootste logistieke 
knooppunt van Nederland. Het ligt aan snelwegen, water en spoorlijnen. 

Het is een gebied waar activiteiten rond agro(food), tuinbouw en agrologistiek ontwikkeld en 
versterkt worden. In deze gebieden is een concentratie van bedrijven te vinden, die sterk met elkaar 
zijn verbonden, zoals teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsbedrijven, exporteurs en 
toeleveranciers. Ook kennisinstellingen die actief zijn in de land- en  tuinbouw, zitten er dicht bij het 
vuur, evenals dienstverleners en financiële instellingen. 

Geografisch gezien wordt de regio gevormd door de kern van de Greenport Venlo, te weten de 
Limburgse gemeenten Venlo, Venray, Peel & Maas, Horst aan de Maas, Bergen, Beesel, aangevuld 
met de aanpalende Brabantse gemeenten Deurne, Asten en Someren. 

2.1 Ambitie van de regio 
Op strategisch niveau zijn er verschillende overlegstructuren, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en overheid (triple Helix) overleggen over de economische agenda voor de regio. Deze overleggen 
zijn vaak thematisch of sectoraal ingericht. Voorbeelden hiervan zijn het overleg over de Brightlands 
Campus Greenport Venlo en het HCA Agro&Food overleg. 

De centrale doelen zijn de economische (toegevoegde) waarde te verhogen van 1 miljard euro naar 2 
miljard euro, concurrentievoordeel te realiseren voor bedrijven door duurzaam ondernemen en ten 
slotte het realiseren van hoogwaardige arbeidsplaatsen.  

 Verbeteren en versterken van kennis en innovatieklimaat 
 Verduurzamen van productie en omgeving 
 Versterken en verbinden van het ruimtelijk-economisch en agrologistieke cluster in de 

samenhang met  ander Greenports, Mainports en afzetgebieden 
 Versterken van het woon-, werk- en leefklimaat  

Om de ambities te kunnen realiseren zet de regio in op innovatie en het vergroten van de 
toegevoegde waarde in de keten. Dit wordt mede bereikt door een goede aansluiting van het 
onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven. Daarbij worden oplossingen ontwikkeld onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. 
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3 Facts&Figures Greenport Venlo 
 

3.1 Kwantitatieve ontwikkelingen vraag en aanbod arbeidsmarkt 
De kwantitatieve vraag op de arbeidsmarkt is op verschillende manieren onderzocht. Onderzoeken 
van E,Til in de Greenport Venlo regio, onderzoek van Aequor in de regio Noord-Limburg en de 
landelijke gegevens van GKC geven een goed zicht op deze ontwikkelingen (zie bijlage Facts & 
Figures). 

 
Het rapport van E,Til over de werkgelegenheid in het Agrocomplex Greenport Venlo1 geeft aan dat in 
het beleidsneutrale scenario het aantal baanopeningen de arbeidsmarktinstroom zal overtreffen. Dit 
tekort wordt nog groter in het geval de ambities van de regio worden gerealiseerd. Het rapport heeft 
een aantal scenario’s doorgerekend voor de periode 2011-2016, waarbij de uitstroom van de sector 
is afgezet tegen de verwachte instroom; 

1. Beleidsneutraal 
2. Stijging van de werkgelegenheid met 5.000 banen 
3. Stijging van de werkgelegenheid met 10.000 banen 

 

Scenario Baanopeningen Instroom Discrepantie 
Beleidsneutraal 14.000 12.150 -1.850 
Werkgelegenheid +5.000 19.000 12.150 -6.850 
Werkgelegenheid +10.000 24.000 12.150 -11.850 
Tabel: Discrepanties vraag/aanbod Agrocomplex Greenport Venlo 2011-2016, E,Til 

 
 
De belangrijkste conclusie die op basis van de uitkomsten van dit onderzoek2 getrokken kan worden 
is dat er sprake is van een sterke vervangingsvraag waarbij er voor 85% baanopeningen ontstaan 
voor (v)mbo geschoolden in alle sectoren van Agro & Food, Veehouderij en de Tuinbouwketen. 
Vanuit de sectoren wordt vooral gewezen op de tekorten op mbo niveau 3 en 4. De beoogde 
tekorten op niveau 1 en 2 worden momenteel veelal opgelost door het inzetten van 
arbeidsmigranten. Overigens is ook op deze markt sprake van concurrentie met andere sectoren of 
andere EU landen. 
 
 
Als we de stijgende vraag naar mbo geschoolden in de Agrorichtingen op niveau 3/4 afzetten tegen 
de deelnemersaantallen, zien we dat in de huidige situatie het aantal deelnemers in de BOL en BBL 
opleidingen een neerwaartse trend vertoont. Deze trend draagt bij aan het ontstaan van 
discrepanties op de arbeidsmarkt en geeft de urgentie weer om actie te ondernemen. 
 

                                                        
1 Voor de exacte gebiedsindeling zie E,Til rapport 
2 Zie bijlage Facts & Figures deel 3 
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Trend huidige situatie 

 
Een aantal jaren geleden werd nog duidelijk rekening gehouden met een enorme arbeidskrapte 
(scenario 3). Door de recente economische crisis die ook de tuinbouw en de veehouderij treft, zijn de 
economische ontwikkelingen in het gebied vertraagd. Men gaat nu veel meer uit van een 
ontwikkeling die ligt tussen scenario 1 (beleidsneutraal) en 2 (+5.000 banen). 

3.2 Keuze voor specifieke sectoren / samenwerkende bedrijven 
 
Binnen Limburg concentreert de vraag naar arbeid binnen de agro sectoren zich vooral in Noord 
Limburg. (60% of te wel ruim 13.400 werkzame personen). 
Speerpunt sectoren qua arbeid zijn de open en bedekte teelten en de intensieve veehouderij.  
 
Uiteraard is er sprake van een dynamische arbeidsmarkt waardoor het ook interessant is om de 
werkgelegenheid in de aanpalende regio’s te bekijken. Traditioneel is de arbeidsmarkt in Zuid Oost 
Nederland dynamisch en niet gebonden aan de provinciale grenzen. Het zelfde geldt ook voor het 
Duitse achterland, hoewel hier in de Agro-sectoren slechts sprake is van beperkte migratie van 
arbeid. 

3.3 Herkomst MBO deelnemers 
De mbo deelnemers van CITAVERDE College komen voor 90% uit Limburg. Zo’n 100 deelnemers zijn 
afkomstig uit Brabant. Aan de andere kant  volgen er zo’n 350 Limburgse deelnemers een opleiding 
bij Helicon opleidingen. Dit verschil is met name te verklaren door specifieke opleidingen die Helicon 
aanbied en CITAVERDE niet. Ook speelt openbaar vervoer een grote rol, sommige locaties zijn met  
openbaar moeizaam te bereiken.  Verder zijn er kleine aantallen deelnemers die in België of 
Duitsland wonen.   
 
De conclusie is dat de mbo geschoolden veelal werk vinden in de directe regio, we werken dus voor 
een regionale arbeidsmarkt. 
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3.4 Kwalitatieve ontwikkelingen vraag en aanbod arbeidsmarkt 
 
Rapport IMBSE - CITAVERDE 
Naast de kwantitatieve discrepantie is er sprake van een kwalitatieve discrepantie. Dit blijkt onder 
meer uit diverse gesprekken en interviews die gehouden zijn binnen de sector. 
CITAVERDE College heeft samen met zijn Duitse partner IMBSE in het voorjaar van 2014 een 
onderzoek uitgevoerd onder 20 Duitse en Nederlandse bedrijven in de Agro Sector. 
 
Op de vraag welke eigenschappen van de werknemers verder ontwikkeld moeten worden, gaven de 
ondernemers de volgende prioriteiten aan: 

1. Teamwork 
2. Motivatie 
3. Flexibiliteit / Inzetbaarheid 

 
Op de vraag welke competenties van de werknemers verder ontwikkeld moeten worden, gaven de 
ondernemers de volgende prioriteiten aan: 

1. Leiding geven 
2. Nemen van verantwoordelijkheid en initiatief 
3. Oplossen van problemen en knelpunten 

 
Onderzoek leren katalyseren 
Momenteel wordt er een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd onder de titel van Leren Katalyseren 
waarin een 50 tal bedrijven bevraagd wordt naar hun behoefte aan arbeid, nu en in de toekomst. 
Doelstelling is om het opleidings- en cursusprogramma’s veel strakker te verbinden met die 
behoefte. Uit de eerste interviews komt naar voren dat de bedrijven en ondernemers met name 
tekorten op MBO 3 / 4 voorzien. Verder is er veel draagvlak om samen met onderwijs deze 
kwalitatieve en kwantitatieve discrepantie aan te pakken. Hoofdaspecten hierbij zijn de verdere 
doorontwikkeling van vakmanschap en ondernemerschap. 
 

3.5 Conclusie - niets doen is geen optie! 
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de regio zich voor een grote uitdaging gesteld ziet. Niets doen 
is geen optie en leidt tot een bedreiging van de positie van de regio. 
Het oplossen van de geprognosticeerde kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties kan alleen 
wanneer de stakeholders in gezamenlijkheid oplossingen ontwikkelen met als doel te kunnen 
voldoen aan de toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor het initiële onderwijs 
alsook voor het leven lang leren. Er zullen verschillende aspecten moeten worden aangepakt om het 
tekort op te heffen:  

 Verhogen van de BOL instroom 

 Verhogen van BBL instroom 
o Jongeren  
o Zij-instromers 

 Verhogen van de kwaliteit van de initiële opleidingen 

 Verhogen van de competenties van zittende medewerkers 
o Branche opleidingen 
o Trainingen en cursussen 
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4 Track Record van de regio 
 
De regio heeft een goed trackrecord van projecten en arrangementen waarin stakeholders zich 
verenigd hebben en die tot doel hebben om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. 
Binnen de regio functioneren daartoe verschillende samenwerkingsverbanden, stuurgroepen, 
kerngroepen en agendacommissies. Kenmerk van deze groepen is dat ze veelal vanuit een specifiek 
aspect zijn opgericht (bv. vanuit de instelling, vanuit het economische perspectief, vanuit de 
arbeidsmarkt).  
 

4.1 Greenport Venlo (2008-2014) 
Greenport Venlo is één van de zes Greenports van Nederland. Het is een interregionaal netwerk van 
ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid op het gebied van food, fresh en flowers waarbij er 
ook een link naar de logistiek en de maakindustrie is. Het gaat hierbij om 5 deelgebieden van de hele 
agrarische sector, met elk hun eigen keten van toelevering, verwerking en distributie: akkerbouw,  
volle grondstuinbouw, glastuinbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij. De 
voedingsindustrie is ook aanwezig, zij het in beperkte mate.  
 
Greenport Venlo is een netwerkorganisatie waarbinnen de gezamenlijke overheden, ondernemers, 
onderzoek- en onderwijsinstellingen samenwerken. Deze partijen hebben zich vanaf 2008 verenigd in 
de Stichting Greenport Venlo. In deze stichting zijn de Regio Venlo, de Provincie Limburg en 
Ondernemend Limburg vertegenwoordigd. Om de ontwikkeling van Greenport Venlo te stimuleren 
werd tot en met 2014 met de programmalijnen Gebiedsontwikkeling, Innovatie en Quality of Life 
gewerkt. 

 

4.2 Plan van aanpak Greenport Venlo – Brightlands Campus Greenport Venlo 
(2015-2020) 

De huidige Greenport organisatie transformeert per 1-1-2015 naar een nieuwe organisatie. Het 
voorgaande beleid was te versnipperd en het ontbrak aan focus en aansturing. In dit plan schetst 
men de wijze waarop men de komende jaren de voorwaarden voor een echt innovatief klimaat gaat 
realiseren. Zowel wat betreft fysieke infrastructuur als kennisinfrastructuur (MBO, HBO, WO, 
kennisinstituten). 
De in ontwikkeling zijnde Brightlands Campus Greenport Venlo is daarbij geen doel op zich maar een 
middel om inhoudelijke focus te bewerkstelligen en de juiste partijen snel met elkaar in verbinding te 
brengen zodat de huidige afstand tussen productie en productontwikkeling aan de ene kant en 
kennisontwikkeling en –verspreiding aan de andere kant wordt verkleind. 
 
Er zijn 3 programmalijnen gedefinieerd: 
- Programmalijn 1: Een aantrekkelijk en wervend werklandschap 

Doel: de realisatie van goed geoutilleerde bedrijventerreinen, met concurrerende grondprijzen 
en een adequate organisatie en exploitatie(s). De afgelopen jaren hebben de gemeenten en de 
Provincie geïnvesteerd in een aan een gesloten werklandschap. Binnen dit werklandschap zijn 
verschillende entiteiten actief. Er is meer dan ooit behoefte aan één gebiedsautoriteit. 

 
- Programmalijn 2: Een toegesneden kennislandschap 

Doel: de realisatie van op de markt toegesneden onderwijs en (toegepast) onderzoek, inclusief 
de fysieke en intellectuele infrastructuur voor innovatie en valorisatie. Plus de organisatie van 
een betere verbinding in netwerken van kennisinstellingen, bedrijven op regionaal, nationaal 
en internationaal niveau. Dit doel wordt bereikt door een Brightlands Campus Greenport Venlo 
op te richten. De ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo is van essentieel 



Regiovisie Greenport Venlo Pagina 9 
 

belang om de stap naar nieuwe verdienmodellen te kunnen zetten en om het 
vestigingsklimaat in de regio te verbeteren, het bedrijfsleven te faciliteren en de economische 
structuur van de regio te versterken. Voorwaarde hierbij is wel dat de triple helix in volle 
omvang, zowel qua partners, inhoud als participatie, gestalte krijgt. 

 
- Programmalijn 3: Infrastructuur en faciliteiten 

Doel: deze programmalijn moet bijdragen aan voorzieningen voor de mensen die de transitie 
vormgeven. Daarnaast moet deze programmalijn zorgen voor een goede (stedelijke) 
infrastructuur om de (nieuwe)bedrijvigheid optimaal te ontsluiten. 

 

4.3 HCA Agro & Food Limburg 
Het uitvoeringsprogramma voor de Human Capital Agenda (HCA) Agro & Food is opgesteld onder 
regie van de Provincie Limburg door stakeholders uit het Onderwijs, de Overheid en het Bedrijfsleven 
(Greenport Venlo, LLTB, Lutece, Langfruit, Karpos, Greenpeople Recruitment, AB Werkt, Fontys 
Venlo, Citaverde, HAS, Aequor, UWV Werkbedrijf, Gemeente Venlo en Gemeente Horst aan de 
Maas). Het uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van september 2013 tot december 2015.  
Binnen de provinciale HCA Agro&Food wordt concreet invulling gegeven aan de regionale inkleuring 
van de beide landelijke topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 
 
De actielijnen binnen de HCA Agro&Food zijn: 

 Aantrekkelijk werkgeverschap 

 Imago sector 

 Beroepsgericht opleidingsaanbod 

 Leven lang leren 
 
Genoemde stakeholders zijn intensief betrokken geweest bij het samenstellen van het  
uitvoeringsprogramma en onderschrijven hun commitment voor de uitvoering ervan. Dit om de 
groeiambities van Greenport met betrekking tot de people-lijn te verwezenlijken. Binnen de HCA 
Agro & Food zijn een aantal projectplannen ingediend die de ontwikkeling van het agrarisch 
onderwijs versterken en waarin Onderwijs en Bedrijfsleven gezamenlijk optrekken. De financiering  
van de projecten vindt plaats vanuit provinciale gelden en vanuit een eigen bijdrage van de 
aanvrager. Binnen het HCA programma Agro & Food is ook een bijdrage aan het Centrum voor 
Vakmanschap en Ondernemerschap gevraagd. 
 

4.4 Centrum voor Innovatief Vakmanschap  (CIV) Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
(T&U) 

Het Landelijk CIV T&U is een netwerkorganisatie met regionale meetingpoints. Landelijk worden  met 
name leermiddelen ontwikkeld, docenttrainingen verzorgd etc. De financiering is vooral gericht op 
de landelijke ontwikkelingen, de regionale meetingpoints moeten met eigen middelen hun 
activiteiten in de regio ontplooien. Alleen een deel van de uren van de verbindingsofficier (tussen 
landelijk project en regio) wordt gefinancierd. 
 
De meetingpoints moeten het regionale bedrijfsleven, 7 AOC’s waaronder CITAVERDE College en zijn 
onderwijspartners, helpen om voldoende goedgekwalificeerde arbeidskrachten te leveren voor de 
specifieke behoefte van bedrijven binnen de Greenport Venlo, om hiermee de economische 
doelstellingen van de regio te realiseren. Hiermee wordt gewerkt aan de 3 pijlers van de Human 
Capital Agenda vanuit T&U en A&F. De verticale thema’s zijn Aantrekkelijk werkgeverschap en imago 
sector, Beroepsgericht opleidingsaanbod en Leven lang leren. 
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Ook de beide horizontale thema’s, Technologie / Bèta& techniek en Internationalisering zijn ook 
actuele thema’s binnen de Greenport Venlo, gezien de specifieke ligging maar ook de verwevenheid 
met andere technisch georiënteerde sectoren. 
 

4.5 Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Agro & Food (A&F) 
Het landelijke CIV Agro&Food faciliteert en coördineert de ontwikkelingen via de programmalijnen 
Human Resourses, Permanente kennisontwikkeling, Leren in de regio, Praktijkopleiders 2.0 en 
Werken met authentieke vragen.  
Het accent binnen de Agro ligt op een aantal sectoren die door een AOC getrokken worden. 
CITAVERDE is de landelijke trekker voor een Meetingpoint Sector Varkenshouderij. Er gaan vanuit het 
landelijke CIV Agro en Food, slechts zeer beperkte middelen naar het Meetingpoint Varkenshouderij, 
uiteraard zullen deze middelen gescheiden worden van de CVO Agro aanvraag.  
 

4.6 Innovatie 
Binnen Greenport Venlo staat innovatie hoog op de agenda. De kennisinstellingen hebben in 2010 
Greenbrains opgericht om kennisvragen van ondernemers verder uit te werken en uit te zoeken. 
Binnen Greenbrains werken CITAVERDE College, HAS, WUR en Fontys samen om de kennisvragen uit 
te voeren. Inmiddels zijn er de afgelopen 2 jaar 100 kennisvragen van bedrijven opgehaald en 
uitgewerkt. 
Verder zijn er nog andere instituten bezig met innovatie op diverse niveaus. Het Greenport Venlo 
Innovation Center, maar ook ondernemersclusters, zoals Feed design lab, Eiwitrijk en Knowhouse 
dragen belangrijk bij aan innovatie in de agrosector. Het is van belang om deze innovatie-initiatieven 
duurzaam met elkaar te verbinden. 
 

4.7 Conclusie – integraal samenwerken in de regio 
De hierboven beschreven samenwerkingsverbanden hebben ofwel een strategisch karakter, ofwel 
een landelijke focus. Daarnaast zijn ze vaak thematisch of sectoraal ingericht. Er is dan ook een grote 
behoefte aan een regionale samenwerkingsvorm op tactisch en operationeel niveau die op basis van 
de geformuleerde strategische agenda’s de gewenste ontwikkelingen op het snijvlak van 
beroepsonderwijs en arbeidsmarkt samenbrengt en uitvoert. 
 
De Brightlands Campus Greenport Venlo die in ontwikkeling is zal daar in de komende jaren een 
bijdrage aan leveren. De UM, Has en Fontys werken momenteel aan de verdere uitwerking van de 
onderwijsprogramma’s, maar ook naar de mate waarin fundamenteel en toegepast onderzoek kan 
worden uitgevoerd binnen deze campus. Een sterke verankering met het MBO onderwijs staat hierbij 
op de agenda. Het samenwerkingsverband voor het mbo zou daar een belangrijke rol in kunnen 
spelen, zowel richting onderwijs als ook richting toegepaste innovatie en onderzoek.  
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5 Samenwerkende partijen 
 
Om de ambitie van de regio waar te maken en de aansluiting van het  beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt te verbeteren werken er een groot aantal stakeholders samen. In de volgende tabel 
wordt beschreven op welke wijze iedere partij bijdraagt. 

 
Partner Rol Beschrijving 
CITAVERDE 
Opleidingen 

Penvoerder 
Ontwikkelaar 
Uitvoerder 

Citaverde treedt namens het 
samenwerkingsverband op als penvoerder. Zij stelt 
samen met het bedrijfsleven, de stuurgroep 
samen, levert de programmamanager, de 
bemensing van de projectgroepen en andere 
faciliteiten om de uitvoering van het programma 
mogelijk te maken. 

Ondernemers van 
primaire productie 
bedrijven, 
toeleverende en 
verwerkende 
bedrijven.  
 

Vraagarticulatie 
Uitvoering 
Evaluatie 

Ondernemers nemen op 5 niveaus deel aan het 
project: 

1. Stuurgroep niveau – aansturen en 
faciliteren project, bewaken voortgang. 

2. Sectorgroep Bedrijfsleven Onderwijs – 
zorgen voor de regionale inkleuring van de 
arbeidsmarkt vraag, mede bepalen 
ontwikkelingen. 

3. Ontwikkeling – mede ontwikkelen van de 
producten in het project 

4. Uitvoering– mede uitvoeren van producten 
in het project zoals gastlessen. 

5. Implementatie – afgeven van 
baangaranties 

Gemeenten Venlo, 
Gemeente Horst 
aan de Maas en 
Provincie Limburg 

Coördinerend 
Faciliteren 

Provincie en Gemeenten spelen een belangrijke rol 
in het formuleren en coördineren van het 
arbeidsmarkt beleid. Zij maken bovendien deel uit 
van de Provinciale adviesgroep HCA Agro & Food, 
die het plan Centrum voor Vakmanschap en 
Ondernemerschap (CVO) ondersteunen en 
cofinancieren. 

Kennisinstellingen  
- HAS 
- Fontys 
- WUR 
 

Ontwikkelaar 
Mede uitvoerder 

Kennisinstellingen nemen deel aan de 
samenwerking door: 
- Ontwikkelen kennisprojecten middels 

Greenbrains, het samenwerkingsverband met 
als doel ondernemers te ondersteunen en 
oplossingen te bieden voor de meest 
uiteenlopende kennis- en innovatievragen. 

- Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen 
naar het HBO, voor studenten en Leven Lang 
Leren 
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6 Visie van de regio – Centrum voor Vakmanschap en 
Ondernemerschap 

 
De stakeholders zijn het erover eens dat zij willen voortbouwend op de strategische agenda’s van de 
regio, maar dat zij een versnippering van initiatieven willen voorkomen. Zij zijn het er daarom ook 
over eens om de gewenste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt voor de agro 
sector zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in één centrum, onder gezamenlijke regie van het 
onderwijs en het bedrijfsleven. 
 

 

 
VISIE 

In een CVO Agro (Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap Agro)  leiden we op voor de agro 
sector: één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land, en 
zeker voor de Greenport Venlo. Het onderwijs en het bedrijfsleven spelen gezamenlijk in op de 
punten in de regio-agenda’s. We werken samen met regionale ROC ’s, hbo en wo. Zo ontstaat een 
uniek makelaarschap van kennis en competentieontwikkeling tussen het bedrijfsleven en 
onderwijspartijen. 

 
 

6.1 Gekwalificeerde vakmensen 
Het CVO Agro biedt optimale talentontwikkeling bij haar deelnemers via een modern pedagogisch 
didactisch onderwijsaanbod; 

 Maximale aansluiting tussen economische ontwikkelingen in de regio en aanbod van 
onderwijs; 

 Bovengemiddeld onderscheidende kwaliteit. 
- opbrengstgericht werken 
- omgaan met verschillen 
- excelleren op alle niveaus 
- taal en rekenen 
- Bèta en duurzaamheid 

 Oog voor (culturele) diversiteit; van individu tot samenleving; 
 
  

Gezamenlijk  Visie /plan van aanpak: 

Centrum Vakmanschap en Ondernemerschap 

Regio 
arrangement  

onderwijs 

Ondernemer
svisie  

Greenport 
Venlo 

Landelijk beleid 
/HCA 
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We leveren uitstekende werknemers op mbo niveau 3 en 4, die door kunnen groeien naar 
innovatieve vakmensen. Onder innovatieve vakmensen verstaan wij MBO-ers (niveau 3 en 4) die hun 
vak verstaan en die in staat zijn relevante nationale en internationale innovaties in hun branche en 
beroep te integreren in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit vraagt om kennis van die innovaties, passie 
voor het vak en het vermogen om duurzaam en oplossingsgericht te denken in een 
kringloopeconomie.  
 

6.2 Arbeidsmarkt gerelateerd onderwijs 
Vertrekkend vanuit een brede oriëntatie organiseren we arbeidsmarkt gerelateerd en innovatief 
onderwijs rondom thema’s die ertoe doen: Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 
produceren, verantwoord omgaan met  grondstoffen, versterken van vakmanschap, ontwikkelen van 
werknemersvaardigheden. De rode draad wordt telkens gevormd door innovatieve technologie als 
belangrijk element voor duurzame oplossingen.  
 

6.3 Onderwijs professionals 
In het CVO Agro  wordt de activerende didactiek verzorgd door uitmuntende (gast)docenten. Zij gaan 
de uitdaging aan om in kennis en vaardigheden bij te blijven en zij trainen en begeleiden de 
studenten op weg naar excellente startende vakmensen.  
 

6.4 Gezamenlijke verantwoordelijkheid met het bedrijfsleven 
Een beroep leer je niet alleen in de schoolbanken maar ook op een (al dan niet gesimuleerde) 
werkplek. Een optimale samenwerking met de beroepspraktijk en een optimale vormgeving van de 
BPV (Beroepspraktijkvorming) zijn daarom essentieel. Bedrijven en onderwijsinstellingen 
ontwikkelen open leeropdrachten (Betekenisvolle opdrachten) die relevant zijn voor het bedrijf en 
die tegelijkertijd bijdragen aan de competentieontwikkeling van leerlingen in de context van een 
bedrijf. Het gaat om opdrachten en authentieke arbeidssituaties, waarbij praktijkgerichte 
werkprocessen centraal staan. Door deze processen te doorlopen, leert de leerling competenties, 
vakkennis en vaardigheden die relevant zijn om als gekwalificeerd beginnend beroepsbeoefenaar aan 
de slag te gaan (bekwaamheidsontwikkeling). Daarnaast kan de leerling door het werkplekleren 
werken aan zijn beroeps- en arbeidsidentiteit (loopbaanontwikkeling). Hij kan zich immers oriënteren 
om later te kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een bpv-plaats, beroep of opleiding. 
Andersom draagt de onderwijsinstelling bij aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven door de 
scholing van medewerkers te verzorgen en door in-house opleidingen en duale trajecten aan te 
bieden. 
Hiermee sluiten onderwijs en bedrijfsleven op elkaar aan (learning community) en staan de 
faciliteiten van de leerlijn open voor zowel lerenden als werkenden. Door een optimale 
samenwerking ontstaat er een regionaal platform die de HCA agenda voor de regio uitvoert. Binnen 
dit platform is ruimte voor onderwijs, gewenste innovaties, toegepast onderzoek, vraag en aanbod 
bij elkaar brengen en het verbeteren van het imago van de sector. 
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7 Missie CVO Agro 
 
De missie van het CVO Agro is het optimaal aansluiten van het onderwijs op de regionale vraag van 
het bedrijfsleven naar voldoende goed gekwalificeerd  personeel op MBO niveau 3 en 4. Het CVO 
Agro wil dit bereiken het onderwijs te actualiseren, te innoveren en de instroom te vergroten. 

1. Het CVO Agro realiseert in haar curriculum doorlopende leerlijnen en leerloopbanen van 
VMBO naar MBO en van MBO naar HBO met een accent op maatwerk, LOB, 
ondernemerschap, opbrengstgericht werken en activerende didactiek (GPS voor onderwijs); 

2. Het CVO Agro realiseert een efficiënt en gevarieerd opleidingsaanbod waarbij rekening 
wordt gehouden met de economische ontwikkelingen in de regio, de wensen van de 
stakeholders en de demografische ontwikkelingen; 

3. Het CVO Agro realiseert een tevredenheid van deelnemers, ouders, medewerk(st)ers en 
stakeholders, uitgedrukt in een 8 op een schaal van 10; 

4. Het CVO Agro realiseert resultaten waarbij zij ten opzichte van haar vergelijkingsgroepen aan 
de bovenkant zit van de benchmark. 

5. Middels baangaranties krijgt meer dan 90% van de afgestudeerden aan het CVO Agro binnen 
½  jaar een baan. 
 

 
Door meer samenhang te creëren tussen allerlei initiatieven van bedrijfsleven, onderwijs en 
overheden kan erop een efficiëntie en kwalitatief betere manier onderwijs gegeven worden dat 
beter aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt en de individuele bedrijven. Dit vraag om meer 
focus en meer innovatie. Dit zal leiden tot een grotere instroom en daarmee het opheffen van de 
voorspelde krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee willen we de bestaande trend ombuigen: 
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Het CVO Agro biedt een aantal kwaliteitsgaranties aan haar deelnemers: 
 Intensieve begeleiding (stage en loopbaan) 
 In praktijk bij topbedrijven (“sterbedrijf”) 
 Top-(gast)docenten /medewerkers 
 Flexibiliteit / maatwerk 
 Volwaardig en intensief programma 
 Innovatie (techniek, duurzaamheid en internationalisering) 

 

 

 
 
De resultaten van de CVO Agro zijn in te delen in verschillende kwadranten. Modelontwikkeling, 
kennisoverdracht, faciliteiten en praktijktrainingen 

7.1 Acties 
 
Onderwijs, Bedrijfsleven, Overheid en Kennisinstellingen gaan met elkaar een 
samenwerkingsverband aan en richten in gezamenlijke verantwoordelijkheid een CVO Agro op. Dit 
centrum wordt gevormd en bekostigd door alle betrokken partijen, waarbij ook gezocht wordt naar 
externe financiering. De samenwerking wordt geformaliseerd middels de ondertekening van 
samenwerkingsovereenkomsten. 
 
In de oprichtingsfase zijn alle partijen betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijsmodel, 
content ontwikkeling, ontwikkeling van de kenniscomponent, imago ontwikkeling en 
netwerkversterking.  
 
Hiertoe is een Plan van Aanpak ontwikkeld dat in de komende 4 jaar wordt uitgevoerd. 
 
Eind 2018 moet het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap goed zijn ingericht en 
zelfstandig opereren. 
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8 Bijlage Facts & Figures 
 
 

8.1 E,Til rapport “De toekomstige arbeidsmarkt van Greenport Venlo”, aug. 2012. 
 
 
Tabel: Toegevoegde waarde van het agrocomplex Greenport Venlo en zijn deelcomplexen, 2010 
Bron: Berekeningen op basis van regionale agrarische input-outputtabel LEI (2012). 

 

 
 
 
Tabel: Werkgelegenheid (in werkzame personen) in het agrocomplex Greenport Venlo en zijn deelcomplexen, 2010 
Bron: Berekeningen op basis van regionale agrarische input-outputtabel LEI (2012); LISA voorwerkgelegenheid. 
 

 
 
 
 
Figuur: Verdeling werkgelegenheid naar lagere, middelbare en hogere opleidingstypen voor de vier hoofdactiviteiten 
voor het agrocomplex Greenport Venlo 
Bron: E,Til, CBS. 
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Conclusies uit het rapport: 
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8.2 Kans op werk – bron Aequor 2013. 
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8.3 Werkgelegenheid Agrocomplex Greenport Venlo – bron E,Til 2012 
 

 
 

 
 
 

 
 
Toelichting : Discrepantie: bij beleidsneutraal scenario 
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Toelichting  Discrepantie: bij banen groei van 10.000 banen 

Toelichting  Discrepantie: bij banengroei van 5.000 banen 
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8.4 Werkgelegenheid binnen diverse sectoren 

Aantal werkzame personen 

Branche Jaar 
Noord-
Limburg 

Midden 
Limburg 

Zuid 
Limburg totaal 

voedingsmiddelenindustrie 2012 2087 955 2172 5214 

melkveehouderij 2012 471 439 476 1386 

graasdieren 2012 621 468 433 1522 

hokdieren 2012 1199 830 38 2067 

veterinaire dienstverlening 2012 176 131 242 549 

groothandel/veiling 2012 1545 723 350 2618 

open en bedekte teelt 2012 7174 1729 1123 10026 

0 

bron: http://www.aequor.nl/ 13273 5275 4834 23382 

De 3 aangrenzende regio’s in Brabant vertonen het onderstaande beeld. 

Aantal werkzame personen 

Branche Jaar Peel /Helmond ZO Brabant NO Brabant totaal 

voedingsmiddelenindustrie 2012 3945 2364 6408 12717 

melkveehouderij 2012 941 1127 2110 4178 

graasdieren 2012 384 743 1401 2528 

hokdieren 2012 1395 1127 2368 4890 

veterinaire dienstverlening 2012 195 243 268 706 

groothandel/veiling 2012 344 554 1572 2470 

open en bedekte teelt 2012 1665 1347 2925 5937 

bron: http://www.aequor.nl 8869 7505 17052 33426 
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8.5 Herkomst studenten CITAVERDE College 
 
 
Herkomst deelnemers CITAVERDE College 

Provincie 
deelnemers 
2012 

Deelnemers 
2013 

Deelnemers 
2014 

BELGIE 6 3 2 

Drenthe 1   

Gelderland 1  5 

Limburg 1622 1422 1377 

Noord-Brabant 104 83 103 

Noord-Holland 1 1  

OVERIG BUITENLAND 21 11 7 

Overijssel 2   

Zeeland 1   

Zuid-Holland 1 1  

Eindtotaal 1760 1521 1494 
Bron Duo 

 


