
                                                                                                     

 

                                

Motie voor de raadsvergadering van  

 

Agendapunt : 19 

 

Onderwerp : Groen onderwijs 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 10 mei 2016 

 

 

Constatering: 

1. 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, maar anderzijds een enorme bezuiniging op dit groene onderwijs invoert. Ons 

groen onderwijs, waarmee Nederland internationaal toonaangevend is; 

2. Door bezuinigingen op het groen MBO (AOC) per 1 januari 2016 de studenten MBO 

Groen met gemiddeld 1000 euro per student minder worden bekostigd dan MBO 

studenten die hun opleiding volgen op het ROC. 

Overweging: 

1. De agrarische sector van groot belang is voor de Nederlandse economie en de 

economie van Schagen als agrarische gemeente met volop mogelijkheden en kansen 

op zowel nationaal als internationaal niveau; 

2. het groen onderwijs nog valt onder het Ministerie van EZ (Economische Zaken), juist om 

sterk in te zetten op de verbinding met het bedrijfsleven; 

3. 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; 

4. de Greenport Noord-Holland Noord, Seed Valley en de gemeente Schagen veel inzet 

tonen door kennis- en onderwijspartners met ondernemers te laten samenwerken. De 

regio zet zich daarmee in op verbetering van de relatie ondernemers versus onderwijs en 

innovatie. De bezuiniging op het groen MBO raakt / ondermijnt deze activiteiten; 

5. de bezuinigingen op het Groen Onderwijs de ontwikkelingen voor de ontwikkeling van 

de agrarische sector in de Kop van Noord-Holland niet ten goede zullen komen en deze 

zelfs zullen schaden; 

6. de voorgenomen bezuinigingen op het Groen Onderwijs in strijd zijn met het ingezette 

beleid op kennis, innovatie en duurzaamheid in deze sector, die hierin juist voorop loopt; 



 

  

7. 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 een dringende oproep te doen om de 

voorgenomen bezuinigingen op het Groen Onderwijs in te trekken en het belang van 

kwalitatief goed Groen Onderwijs voor de toekomst van de agrarische sector in 

verbinding en samenwerking met het bedrijfsleven nogmaals te benadrukken. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 

Toelichting:  

Door bezuinigingen wordt aan het Groen onderwijs 1000 euro per student minder 

besteed dan aan MBO onderwijs aan andere ROC's. De ondertekenaars stellen dat 

het belang van Groen onderwijs van groot belang is voor het agrarisch bedrijfsleven. 

 

 

Naam/fractie/handtekening 

 

 

 

Sander Lensink   CDA 

 

 

Hans Heddes   PvdA 
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Jonne van de Beek  VVD 


