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‘ Lage instroom mbo  
baart zorgen’

Vmbo’s koppelen aan levensmiddelenbedrijven

afgelopen najaar kondigde de topsector agri & food een 
gewijzigde aanpak aan van de human Capital agenda (hCa). 
anton ooijen is namens de fNLi projectleider en sprak met 
vmt over de vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt, maar ook 
over welke hordes nog genomen moeten worden.

kelijk lessen volgen bij dat bedrijf en scholen 
hoeven niet alle apparatuur zelf aan te schaf-
fen. Verder moet de academie een soort ‘mee-
tingpoint’ worden waar vmbo-studenten uit-
genodigd kunnen worden voor gastlessen en 
projecten. In de nieuwe setting is het de 
bedoeling dat ‘groen’ en ‘grijs’ (proceskunde) 
onderwijs optimaal samen gaan werken om 
tot een brede mbo/hbo levensmiddelentech-
nologie te komen die opleidt voor curricula 
die samen zijn ontwikkeld met het bedrijfsle-
ven. “Als de opleiding helemaal staat mikken 
we op vierhonderd studenten.” Het Rotter-
damse model kan voor meerdere regio’s  
werken, stelt Ooijen. 

Focus op vmbo
Het vmbo geldt als het voorportaal voor toe-
komstige operators op mbo-niveau. Het ideaal 
is daarom om in de tien regio’s met zo’n twee-
honderd foodbedrijven te proberen om de 
eveneens tweehonderd vmbo’s aan deze 
bedrijven te koppelen. De voordelen van dit 
koppelen kunnen een baan- of stagegarantie 
opleveren, maar bovenal krijgen de scholieren 
al op jonge leeftijd inzicht in de kansen die de 
voedingsindustrie hen in hun loopbaan kan 
bieden.
In zijn bezoekjes in den lande ondervindt 
Ooijen nog de nodige obstakels. Scholen zijn 
nog te weinig gericht op wat het bedrijfsleven 
vraagt. Het bedrijfsleven zelf echter focust 
zich te veel op de korte termijn. Bij bijeen-
komsten komen de bedrijven lang niet altijd 
opdraven. En gemeenten: die moeten beseffen 
dat het HCA-project geen PR-speeltje is.

• Maurice de Jong •

Nog steeds is Anton Ooijen, die 34 jaar bij 
FrieslandCampina in verschillende functies 
werkzaam was, niet gewend hoe het eraan 
toegaat bij de overheid en in het onderwijs. 
Hij is wars van politieke spelletjes en predikt 
een zakelijke en doelgerichte aanpak om ook 
in de toekomst verzekerd te zijn van gekwali-
ficeerde medewerkers voor de foodindustrie.

Probleem is mbo
Actie is echt nodig, blijkt uit de eerste inven-
tarisaties uit vier van de tien regio’s van de 
HCA. Bedrijven brachten in kaart wat ze in de 
jaren 2014-2022 jaarlijks nodig denken te 
hebben aan technisch/technologisch hbo- en 
mbo-personeel. Zo zijn in de regio Rijnmond 
ieder jaar veertig levensmiddelentechnologie 
operators op mbo’ers met niveau 2 nodig en 
zo’n zestig met niveau 3 en 4. Het beeld in de 
andere drie regio’s, Oost- en Noord-Neder-
land en Flevoland, is niet veel anders. Het 
probleem ligt vooral bij het mbo. “Op veel 
mbo-opleidingen, bijvoorbeeld in Oost-

Nederland, zit maar 10% in de klas van wat 
jaarlijks nodig is”, zegt Ooijen. “Bij de Hassen 
van deze wereld (HAS Hogeschool, red.) 
groeit de instroom, maar er is geen groei bij 
het mbo.” In sommige regio’s, zoals Rijnmond 
en Haaglanden, bestaat zelfs geen dagoplei-
ding voor levensmiddelenoperator op mbo-
niveau.

Food Academy
In de regio Rotterdam bevinden zich twintig 
verschillende soorten foodbedrijven van zui-
vel tot vlees. Volop kansen dus om er een 
opleiding mbo/hbo levensmiddelentechnolo-
gie te vestigen. Met onderwijs en bedrijfsleven 
– onder andere bedrijven als Verstegen, de 
Koning, Steensma, Farmfrites, Unilever en 
FrieslandCampina – heeft Ooijen gesproken 
hoe het onderwijs eruit moet zien om zo goed 
in te kunnen spelen op de behoefte van het 
bedrijfsleven. Het plan is om een Food Aca-
demy op te zetten, zo dicht mogelijk bij een 
voedingsbedrijf. Studenten kunnen zo mak-

er is te weinig groei op 

mbo’s in verschillende 

regio’s in Nederland, 

stelt anton ooijen.
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