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Met onderwijs begint alles. Het is een open deur van jewelste, maar helaas 
ook een open deur waarvan het belang in de groene sector maar amper wordt 
gerealiseerd. Het groene onderwijs zit in Nederland al jaren in de gevarenzone. 
Dat heeft onder andere te maken met de krimpende agrarische sector. Toen 
ondergetekende in 1970 in een Brabants boerendorp naar de middelbare 
school ging, ging minimaal driekwart van de jongens in mijn basisschoolklas 
naar de landbouwschool. Die klasgenoten werden toen al overwegend geen 
boer, maar vonden wel vaak een plek in de groene sector. Die tijd ligt inmid-
dels ver achter ons en de groene sector plukt daar de zure vruchten van. 
Iedereen is voor beter onderwijs, maar dat is ongeveer even gratuit als een 
Miss Nederland die pleit voor wereldvrede. Het gaat er niet om of je voor meer 
en beter onderwijs bent. Belangrijk is wat je voor dat betere onderwijs in de 
praktijk doet. 

Het groene onderwijs zit in de problemen. Veel van de onderwijsinstellingen 
zitten in krimpgebieden. Tot 2032 wordt een krimp verwacht in het aantal 
mbo-leerlingen van 30 procent. In 2017 gingen 25.000 vmbo- en 24.5000 
mbo-leerlingen naar dertien agrarische scholen, waarvan twee vallend onder 
een ROC (bron: NRC, 31-08-2018). Om met dat laatste te beginnen. Het is een 

publiek geheim dat groen onderwijs en vooral groen onderwijs op mbo-
niveau al jarenlang in het verdomhoekje zit. In een tijd dat groen als aan-
dachtsveld relevanter is dan ooit, hebben mbo-onderwijsinstellingen moeite 
om het hoofd boven water te houden. Bezuinigingen van Rutte II zijn daar 
mede oorzaak van. Tussen 2016 en 2017 kregen deze scholen jaarlijks 25 mil-
joen euro minder. Ondanks die krimpende subsidies zou de afgelopen jaren 
een aantal scholen groeiende aantallen leerlingen hebben opgenomen. 

Wat in dit plaatje nog mist is de connectie met het groene bedrijfsleven. Nogal 
wat grote bedrijven hebben onvoldoende gevoel bij wat er op de groene 
mbo- en vmbo-scholen gebeurt en zijn daarom een interne opleiding gestart. 
Voor het niveau van de opleidingen maakt dat misschien weinig uit, maar je 
mag het belang van de groene opleidingen niet onderschatten als het gaat 
om de instroom van nieuwe medewerkers tot de groene sector. Zeker in de 
huidige economie mag geen middel ongebruikt blijven om jonge mensen te 
‘verleiden’ om in het groen te komen werken. Bij groenvoorzieners en hove-
niers zijn op dit moment ontzettende veel banen te vergeven en het is belang-
rijk dat de aanwas van nieuwe studenten op niveau blijft, zodat deze mensen 
niet naar andere sectoren vertrekken. 
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