
‘De sector en het groen 
 onderwijs zijn een 
 internati0nale showcase’

Interview met minister Carola Schouten

Het onderwijs moet jongeren motiveren om te werken aan inno vatieve oplossingen 
voor de uitdagingen van morgen, zegt minister Schouten. En uitdagingen, die zijn er 
genoeg. Drieslagen interviewde de minister per mail. 
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Wat zijn, als minister van LNV, 
uw eerste beelden van de men-
sen binnen de agrosector en 
agri business? 
‘De agrosector is een sector waar men met 
hart en ziel werkt om ervoor te zorgen dat 
er dagelijks vers en gezond voedsel in het 
schap ligt. Ook zorgen zij ervoor dat we in 
Nederland kunnen genieten van ons mooie 
landschap. Ik ben erg onder de indruk van 
de innovativiteit en sterke betrokkenheid 
van de sector. Landbouw, visserij, natuur 
en voedsel raken iedereen. Het is de zorg 
voor natuur en voedsel dat ons verbindt. 
Tegelijkertijd ben ik me goed bewust 
van de uitdagingen waar de sector voor 
staat. Landbouwers moeten vechten voor 
een goede boterham in een steeds meer 
eisende markt. Hiernaast moeten we con-
sumenten aansporen tot bewust nadenken 
over hun voedselkeuze.’ 

Heeft u al alumni van onze  
hogeschool ontmoet?
‘Van 8 tot 13 april was ik op handelsmissie 
in China. Het maakt me trots om te zien 
hoe de sector, inclusief het groen onder-
wijs, een internationale showcase is. Op 
de missie was ook Aeres, naast tientallen 
agrobedrijven, vertegenwoordigd. De kans 
is groot dat ik een of meerdere alumni van 
de hogeschool heb ontmoet.’ 

Veel van onze leden zijn on-
dernemer, welke rol ziet u voor 
hen weggelegd binnen het 
onderwijs en de maatschappij?
‘Ondernemers met oplossingen voor de 
uitdagingen van vandaag inspireren jonge 
talenten met de oplossingen van morgen. 
Het is belangrijk dat het bedrijfsleven 
ervoor zorgt dat de sector aantrekkelijk is 
om in te leren en werken. Daarnaast spelen 
zij ook een belangrijke rol bij de invulling 
van het groen onderwijs dat samen met 
bedrijven en overheid wordt gemaakt.’

Welke rol zou het landbouw-
onderwijs in de sector en in de 
maatschappij moeten spelen?
‘Wij zijn allemaal, van boer tot consument, 
verantwoordelijk voor de omslag naar 

een duurzamere voedselketen. Hierbij 
hebben kennisinstellingen, zoals het groen 
onderwijs, zeker een rol. Het onderwijs 
moet goed aansluiten op de toekomstige 
arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet zij 
jongeren motiveren om te werken aan in-
novatieve oplossingen voor de uitdagingen 
van morgen. Hoe beter de aansluiting van 
onderwijs op de vragen vanuit de markt, 
hoe meer betekenis en impact het onder-
wijs krijgt.’ 

Wat zijn de verwachtingen 
over de ontwikkeling van de 
agrosector en de agribusiness 
in de komende vijftig jaar?
‘Er kan de komende vijftig jaar ontzettend 
veel gebeuren. Vanuit mijn rol ga ik me on-
der ande re inzetten op verduurzaming van 
de sector, meer samengaan van landbouw 
en natuur en de bewust kiezende consu-
ment. Ook stelt de samenleving steeds 
verdergaande eisen aan de sector. Hier 
moeten we op anticiperen. Hoe beter en 
sneller de sector inspeelt op de verande-
rende omgeving, hoe meer zij de regie zelf 
in handen kunnen nemen.’

Welke opleidingen verwacht u 
dat binnen de landbouwsector  
de komende jaren nodig zijn,  
ook gezien de vorige vraag?
‘We zijn op weg naar een duurzamere 

wereld. Dit vraagt veel van het menselijk 
kapitaal en dus van de opleidingen. Het 
‘groen DNA’, waar het groen onderwijs zelf 
over spreekt, groeit met de veranderende 
omgeving mee. Ik denk dat het belangrijk 
is dat jonge mensen mee krijgen dat je je 
leven lang moet blijven leren en ontwik-
kelen.’ 

Wat zou u Aeres Hogeschool 
en de sector willen meegeven 
voor de korte en lange termijn? 
‘Allereerst wil ik Aeres Hogeschool Dron-
ten van harte feliciteren met de behaalde 
resultaten van de afgelopen zestig jaar. 
Het groen onderwijs heeft haar waarden 
meer dan bewezen en dit is een prachtige 
prestatie. 

Wat ik voornamelijk wil meegeven is het 
belang van de gouden driehoek. Onder-
wijs-, kennisinstellingen en bedrijfsleven 
moeten goed samenwerken en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Ik heb echt 
vertrouwen in de kracht van de sector om 
de uitdagingen om te zetten in kansen, 
maar we moeten dit wel samen doen.’ 
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