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Mensen & Loopbaan

Vanuit de overheid was er behoefte aan 
groen onderwijs en onderzoek in groot-
stedelijke gebieden. Het Wellantcollege 
(mbo), Hogeschool Inholland (hbo) en 
Wageningen UR (wo) bundelden de 
krachten in een Food Academy. De drie 
onderwijsinstellingen willen jongeren uit 
de stad interesseren voor groene oplei-
dingen. Het symposium belichtte de ont-
wikkelingen en de mogelijkheden voor 
ondernemen in food in Amsterdam. 
Organisator Food Academy liet onderne-
mers met verschillende achtergronden en 

verschillende interesses aan het woord. 
Allemaal hadden ze een link met food. De 
Rotterdamse onderneemster Sita Danser 
vertelde over haar biologische sambals 
van natuurlijke, lokale ingrediënten. 
Hiermee speelt ze helemaal in op de 
trends van nu (zie ook VMT 6, 2011). 

Grote dienstensector
Ondernemerschap is een belangrijk 
aspect in de nieuwe opleidingen, zowel 
op mbo- als op hbo-niveau. Op hbo-ni-
veau kunnen leerlingen in Amsterdam 

kiezen voor de opleiding Food, Com-
merce & Technology. Deze opleiding 
bestond al in Delft en is voor de Amster-
damse vestiging uitgebreid met de pijlers 
ondernemerschap en lifestyle. 
Sebastian Oeseburg, marketeer bij Inhol-
land, legt uit dat de hbo-opleiding is aan-
gepast aan de stedelijke omgeving. “Met 
name de pijler ondernemerschap is 
belangrijk voor Amsterdamse studenten. 
Daar is een grote dienstensector op het 
gebied van food.” Spreker Willem Treep, 
oprichter van groothandel Willem & 

Vanaf september kunnen studenten op mbo- en hbo-niveau met een interesse in food ook in de 

Randstad terecht. “Het onderzoek is meestal niet in de Randstad gesitueerd, maar de aandacht en 

de problemen liggen daar wel.” Met deze woorden opende Peter Scheerder, directeur unit 

Agriculture van Hogeschool Inholland, het symposium Amsterdam’s next Foodsteps. 

WUR, Inholland en Wellant
college starten Food Academy
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Appels uit de buurt van Willem & Drees.
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Drees, is het schoolvoorbeeld van een 
ondernemer die inspeelt op de wensen 
van Randstedelingen en boeren en ze bij 
elkaar brengt door de groothandel in 
lokale producten. 

Saai en abstract
Het Wellantcollege ontwikkelde de vier-
jarige opleiding Food, omdat de organi-
satie merkte dat weinig vmbo-leerlingen 
voor food kozen; de jongeren vonden het 
saai en abstract. Miranda Reuvers, oplei-
dingscoördinator bij het Wellantcollege, 
vertelt dat 75% van de leerlingen eerder 
voor een andere richting dan food koos. 
Maar de interesse bij de instroom van het 
vmbo was er wel. “Ruim tweederde van 
onze leerlingen in het vmbo kiest voor een 
examenvak in de richting van ‘food’. Ook 
de Kookklas die in 2009 op verschillende 
vmbo-scholen van start ging, is erg in 
trek”, vertelt Reuvers. Het Wellantcollege 
wil met de nieuwe opleiding aansluiten op 
de belevingswereld van jongeren. “Een 
stevige en brede kennis van producten, 
ingrediënten en processen plaatsen we in 
een voor jongeren aantrekkelijke context, 
zoals Food Entertainment, Food Commu-
nication, Food Design of Food Production. 
In gesprekken met poten tiële leerlingen 
merken we dat zij zich iets kunnen voor-
stellen bij de opleiding”, aldus Reuvers.

Food Entertainment
Maar hoe groot is de behoefte aan food 
communicators en food entertainers? 
Volgens Reuvers is juist in de Randstad 
de behoefte groot. “In deze twee afstu-
deerrichtingen verwachten we de groot-
ste groei aan nieuwe werkplekken. Getal-
len hebben we niet, maar we zien in de 
markt dat het echt een vak apart wordt 
om de mogelijkheden van nieuwe pro-
ducten te presenteren op beurzen of voor 
een specifieke groep klanten.”
Reuvers ziet ook een rol weggelegd voor 
afgestudeerde food communicators en 
entertainers bij het enthousiasmeren van 
mensen voor gezonde en verantwoorde 
voeding zoals bij de campagnes van de 
overheid, projecten op scholen en de bui-
tenschoolse opvang en activiteiten in 
buurthuizen. De opleidingscoördinator 
geeft nog een voorbeeld. “Neem de ont-
wikkeling naar meer streekgerechten. 
Grote bedrijven spelen hierop in en dat 
vraagt toch om een andere manier van 
communiceren naar de markt en een 
andere uitstraling van het product via de 
verpakking.”
Door deze trend ontstaan ook meer klei-

ne streekgerechtproducenten. Die heb-
ben bijvoorbeeld een boomgaard en 
gaan nu appelsap produceren, maar ze 
leggen zich ook toe op rondleidingen 
over het bedrijf, het organiseren van par-
tijtjes en het aanbieden van een verga-
derlocatie. Reuvers: “Dit soort bedrijven 
hebben hiervoor graag iemand op mbo-
niveau, omdat die hier een uitdaging in 
ziet. Het vergt kwaliteiten als communi-
ceren, voorlichten en entertainen. Het is 
handig als je hiervoor de bagage hebt 
meegekregen.” 

Inhoudelijke bagage
Erik de Bakker van het LEI hield tijdens 
het startsymposium een pleidooi voor 
een regionale voedselstrategie, zeker 
voor grote steden als Amsterdam. Vol-
gens De Bakker moet een goede strategie 
worden bedacht om de groeiende stad te 
voeden. Zeker omdat wereldwijd steeds 
meer mensen naar stedelijke gebieden  
trekken en behalve voeding ook de pro-
ductie van afval een issue is. In de mbo-
opleiding komt de aanpak van specifieke 
problemen van de Randstad ook aan de 
orde. Mogelijke oplossingen zijn: 
– Opzetten van programma’s voor de 

aanpak van overgewicht in combinatie 
met een gezonde leefstijl voor jonge-
ren in buurthuizen. 

– Het organiseren van foodactiviteiten 
voor de buitenschoolse opvang zodat 
kinderen meer binding met de her-
komst van hun voeding krijgen, waar-
door de interesse voor verantwoorde 
voeding vanzelf groeit. 

– Het belichten van de ethische aspec-

ten van voeding en ingaan op de voe-
dingsgewoonten en kenmerken van 
de verschillende bevolkingsgroepen in 
de Randstad. 

– Het stimuleren van het zoeken naar 
nieuwe foodconcepten en daarbij het 
gangbare niet voor lief nemen. 

Doorstromen
Uiteindelijk is de mbo-opleiding voor 
Reuvers geslaagd als over vier jaar de 
eerste breedopgeleide, gemotiveerde en 
gedreven foodprofessionals de arbeids-
markt betreden of doorstromen naar het 
hbo. De opleidingen zijn op elkaar afge-
stemd om doorstroming te stimuleren. 
“We gaan zeker speciale doorstroom-
trajecten ontwikkelen”, zegt Oeseburg 
van Inholland. In Amsterdam verwacht 

Reuvers in september dat vijftien tot 
twintig deelnemers op mbo-niveau 4+ 
zullen beginnen. Op de locaties in Rot-
terdam en Leiden start ook de foodoplei-
ding op niveau 2, 3 en 4. Hoeveel studen-
ten in september in Amsterdam beginnen 
aan de vernieuwde hbo-opleiding is nog 
niet bekend. “We zitten nog volop in het 
wervingstraject”, aldus Oeseburg. 

WUR, Inholland en Wellant
college starten Food Academy

Dionne Irving

‘Ondernemen is belangrijk 
voor Amsterdamse studenten’

Erik de Bakker van het LEI pleitte voor een regionale voedselstrategie.
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