
 
 

Eindrapportage casestudie Clusius College 

C. Mulder – versie sept 2016 –eindrapportage Pagina 1 

1. Samenvatting  
Een beknopte samenvatting van het gehele school-specifieke onderzoek. Een korte beschrijving van de aanleiding voor 
de school om te participeren in het onderzoek, de interventie, enkele resultaten en eventueel ‘lessons learned’.  
 
Aanleiding 
In het voorjaar 2014 is er binnen het Clusius College een aantal werksessies georganiseerd aangaande de 
Foodopleidingen (mbo) met het CvB, directie teamleider & docententeam, accountmanager Bedrijfsopleidingen en een 
tweetal projectleiders van de afdeling Projecten om gezamenlijk de blik op de toekomst te formuleren. Een goede 
sessie met veel creatieve ideeën. De uitkomsten van die sessie zijn vertaald in 3 thema’s , waaronder het thema 
instroombevordering en profilering/branding opleidingen Food. Dit thema sloot goed aan bij het NRO project 
Doorstroom in de groene beroepskolom.  
 
Onderzoek 
Het Clusius College constateert dat er veel vmbo-leerlingen kiezen voor VAP (Verwerking Agrarische Producten). 
Leerlingen hebben dus veel interesse voor voeding echter de doorstroom naar een mbo opleiding Voeding is minimaal. 
Middels dit onderzoek willen we antwoorden vinden op: 
- Welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren beïnvloeden de keuze van vmbo-leerlingen?  
- Welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren waren leidend voor leerlingen die hebben gekozen voor een mbo-
food opleiding?  
- Welke beroepsbeelden kunnen we formuleren aangaande de sector food? 
- Welke bestaande beroepsbeelden hebben vmbo leerlingen aangaande de sector food?  
- Wat betekenen deze resultaten vervolgens voor het onderwijsaanbod VAP, voorlichting en werving onder vmbo-
leerlingen? 
 
De interventie 
Op basis van de uitkomsten van de dialoogtafels zijn de volgende interventies geformuleerd: 
a. Workshops voor vmbo-leerlingen in goed geoutilleerde faciliteiten [voedingslab en voedingshal] van de opleiding 

mbo Voeding  
b. Meer opdrachten toegespitst op de groene sectoren in het LOB-programma  
c. Gastlessen/excursies op het vmbo i.s.m. bedrijven structureler inzetten  
 
Resultaten 
Workshops 
Inhoud van de workshops zijn samengesteld. De verwachting is het leidt tot: 

 Uitdagende practica voor de vmbo studenten 

 Betere bekendheid van de Food-opleiding bij het vmbo 

 Ervaring in het begeleiden van vmbo-leerlingen tijdens practicum door/voor mbo 4 niveau studenten 
 
LOB 
In LOB- lessen wordt vanaf het schooljaar  2016 – 2017 meer toegespitst op opdrachten in de groene sectoren.  
 
Gastlessen en excursies 
Structureel in bedden van gastlessen en excursies: 

 Meer contacten met bedrijven om gastlessen en excursies te organiseren (o.a inzet van nieuw in te stellen 
relatiemanagers per mbo opleidingsteam) 

 Samenwerking gerealiseerd met de Youth Food Movement aangaande bieden van gastlessen/workshops 

 Kennisuitwisseling tussen mbo-docenten Voeding en vmbo docenten Voeding structureler organiseren  
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Conclusies kwantitatief 
 
Doorstroomgegevens Voeding vmbo -mbo 
2015 – 2016  5 van de 44 (bol) 11% 
2016 – 2017 7 van de 37 (bol) 19% 
 
Totaal aantal studenten Voeding 
2015 – 2016   171 [105 (bol) en 66 (bbl)] 
2016 – 2017   171 [109 (bol) en 62 (bbl)] 
 
Doorstroom vmbo Clusius naar mbo 
Alkmaar  2015 - 2016 26% 
Alkmaar  2016 - 2017 26% 
Hoorn  2016 - 2017 32% 
Schagen  2016 - 2017 20% 
Algemeen  2016 - 2017 29% 
 
 
Conclusies kwalitatief 
-Accurate database 
Vastgesteld is dat Clusius College snel kan beschikken over de benodigde data t.b.v. onderzoek. Onze stafafdeling 
Kwaliteit & Onderwijs kan deze gegevens vlot en ordentelijk aanleveren.  
 
-VIM- methodiek (dialoogtafel met leerlingen) 
De docenten zijn erg enthousiast over de gebruikte VIM-methode. Zij gaan vanaf het schooljaar 2016 – 2017 deze 
methode gebruiken in de LOB-lessen.  
 
-Consequenties aanbieden van het onderdelen van het vmbo Keuzevak Voeding Hoe maak je het? in het mbo 
Clusius College ziet een goede kans om in het kader van de herziening vmbo met het : keuzevak Voeding Hoe maak je 
het? de instroom in het mbo Food te vergroten. Echter qua haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar is dat 
nog een zoektocht1.  Uiteraard is hierover gesproken met het CvB en zij beraadt zich hier nog op. 
 
-Dialoogtafels als tool bij onderzoeksaanpak/methodiek 
De dialoogtafels als onderzoeksaanpak/methodiek vindt Clusius College een zeer goede tool. Van deze methodiek zal 
ook in de toekomst zeker gebruikt gemaakt gaan worden en wordt daarmee duurzaam verankerd binnen Clusius 
College.  
 
-Verschil in vmbo vestiging met en vmbo vestiging zonder mbo 
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat doorstroom vmbo –mbo op vestigingen waar zowel vmbo als mbo 
wordt aangeboden aanzienlijk groter is dan op de Clusius vestigingen waar alleen vmbo wordt aangeboden. Dit hadden 
we wel verwacht maar nu is het middels cijfers ook echt gestaafd.  
Clusius College heeft hierover collegiaal overleg gehad met het Nordwin College. Het Nordwin College heeft ook een 
aantal vestigingen waar zowel vmbo en mbo wordt aangeboden én een aantal vestigingen waar alleen vmbo wordt 
aangeboden. Op de vestigingen waar in zowel vmbo als mbo wordt aangeboden heeft het Nordwin College een 
doorstroom van boven de 30%. Zij hebben in hun beleid een doelstelling opgenomen van 40% doorstroom binnen de 
eigen vestigingen.  
 
 
Lessons learned 
-Wettelijke herzieningstrajecten mbo en vmbo 
Twee majeure herzieningstrajecten - zowel in het mbo als vmbo - zorgen voor grote werkdruk bij docenten en heeft 
hoogste prioriteit. Het gevolg is dat de geplande interventies van dit NRO –onderzoek moeizaam uitgevoerd konden 
worden. 
 
 

                                                           
1 Als we doorrekenen wat het betekent om 2 workshops aan te bieden aan de 3e jaars vmbo-ers die dit keuzevak volgen komen we uit 
op een jaarrond programma waarin 1 dag per week vmbo-ers een workshop hebben in het mbo. Dit betekent 0,2 fte extra inzet en 
elke week 1 dag waarop je mbo studenten moet organiseren. 
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-Uitvoeringkracht verbinden regio en onderwijs t.b.v. gastlessen/excursies e.d. 
Dit onderzoek heeft mede bijgedragen aan de gedachtevorming om uitvoeringskracht te organiseren aangaande 
verbinding vanuit de opleidingsteam (de docenten op de werkvloer) met de regio/werkveld. Immers, een goede 
regionale positionering en samenwerking met regionale partners (bedrijfsleven, overheden en organisaties) is vooral 
van belang om goed onderwijs te kunnen bieden, waarin leerlingen en studenten kennismaken met de beroepspraktijk 
en leren in én van de praktijk. Naast BPV zijn er tal van andere onderwijsactiviteiten waarin we een beroep doen op “de 
regio”, denk aan excursies, gastlessen, masterclasses, floormeetings en niet in de laatste plaats regioleren2. Ook willen 
we graag samenwerken met de regionale partners om de deskundigheid van docenten – vooral die beroepsgerichte 
vakken geven – actueel te houden.  
 
-Meerwaarde van NRO-trajecten voor de onderwijsorganisaties  
Clusius College heeft vastgesteld dat het doen van praktijkgericht onderzoek middels NRO-trajecten veel meerwaarde 
biedt. NRO-trajecten maken het mogelijk om denkkracht te organiseren en te faciliteren teneinde als 
onderwijsorganisatie betere strategische keuzes te make. Tevens zorgt het voor deskundigheidsbevordering bij 
werknemers aangaande het doen van empirisch onderzoek binnen de eigen organisatie.  
 
2. Situatieschets  
Beschrijving van de situatie van de school in de eerste fase van het onderzoek, op basis van de gegevens uit de 
kwantitatieve analyse ten behoeve van de interventie vooraf en de eerste ronde van de dialoogtafels met zowel 
leerlingen als ouders, docenten en bedrijven.  
 
2.1 Algemene kenmerken van de schoollocatie en omgeving 
2015 - 2016 

Aantal docenten vmbo 388, aantal docenten mbo 105 

Aantal studenten mbo (totaal 3 vestigingen) 1732. Aantal leerlingen vmbo 3956. 
 [in het vmbo is er geen leerweg te benoemen, we werken met landbouwbreed] 
 
De school ligt centraal bij stations en is goed bereikbaar voor leerlingen en docenten. Er zijn veel bedrijven in de 
omgeving waar leerlingen terecht kunnen voor stages. Amsterdam en Zaandam zijn op ongeveer 30 minuten reistijd, 
met een grote levensmiddelenindustrie. De omgeving is een vrij witte omgeving, provinciale stad met veel jonge 
gezinnen.  
 
In/door/uitstroomgegevens van de school (vestiging Alkmaar) 2015 -2016 
-Instroom basisscholen naar vmbo Alkmaar 

 
Er zijn geen basisscholen waar opvallend veel/weinig leerlingen vandaan komen. 
 
-Instroom vmbo Alkmaar 

Vmbo  57,3% vrouw, 42,7 man 
LWOO  40% 
Leerweg  Landbouwbreed 

 

 

                                                           
2 Onder regioleren verstaan we dat studenten individueel of in groepen werken aan vragen, opdrachten en projecten uit de praktijk. 

Toeleverende school vestiging Alkmaar schooljaar 2014 - 2015

Rooms Katholieke Basisschool Erasmus

Montessorischool Heerhugowaard

School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Rooms Katholieke Basisschool 't Baeken

Rooms Katholieke Basisschool St Matthias

Openbare Basisschool de Wiekslag

Rooms katholieke Basisschool De Driemaster

Openbare Basisschool De Zes Wielen

Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Lourdesschool

Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Montessorischool

Bergense Vrije School

De Wijde Veert

RK BS Regenboog

De Viaan

Rooms Katholieke Basisschool De Baanbreker

Openbare Basisschool De Vlieger

De Molenweid

Het Bovenland

De Pool

Rooms Katholieke Basisschool Sint Theresia

Jan Campertschool

Openbare Basisschool De Steltloper

Rooms Katholieke Basisschool de Duizend Eilanden

pcbs Prinsenhof

Openbare Basisschool Groeterschool

Rudolf Steinerschool

Jan van Rijckenborghschool

Lucebert Basisschool

Vlieger

Basisschool de Langereis
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-Zij-instroom afgelopen 3 schooljaren in het vmbo Alkmaar 
2012 – 2013  6 
2013 – 2014  12 
2014 – 2015  14 
 
-Uitstroom naar andere vmbo scholen  
Vestiging Alkmaar 2 
Totaal vmbo Clusius  28 
Vaak is de reden een verhuizing of naar praktijkonderwijs, verandering van sector komt zelden voor. Heroriëntatie – we 
kijken eerst intern of hij/zij nog een andere opleiding leuk vindt en anders wat voor andere niet groene opleiding past, 
via de zorgcoördinatoren. 
 

-Doorstroom vmbo / mbo algemeen 

De doorstroom is van alle eigen vmbo vestigingen naar het eigen mbo is tussen de 15% en 20% 

 
 

-Doorstroom ´eigen vestiging´ Alkmaar vmbo / mbo 2015- 2016 
Geen specifieke cijfers bekend van alle jaren, wel het jaar 2015 – 2016 achterhaald, zie onderstaand overzicht. 17 van 
de 65 leerlingen stroomt door richting de eigen locatie, waarvan 5 voor Voeding hebben gekozen. Totaal doorstroom 
eigen locatie is 26,1% 
 

 
 
-Uitstroom naar andere AOC of ROC: 
Vooral ROC met een uitschieter naar ROC Horizon College, verder ook Media College, ROCvA, ROC Kop van NH, Regio 
College. Geen uitstroom naar ander AOC. 
 
Instroom mbo Alkmaar  
Niveau 1 
Totaal Mbo vestiging Alkmaar   25 

 
 

Aantal % Aantal % Aantal %

Gediplomeerden 893 97% 864 96% 921 97%

Ongediplomeerden 31 3% 32 4% 26 3%

Naar Clusius College MBO BOL 116 14% 155 17% 151 16%

Naar Clusius College MBO BBL 9 1% 24 3% 20 2%

Overige 718 85% 717 80% 776 82%

2013/20142011/2012 2012/2013

Clusius College Alkmaar VMBO

Leerweg Klas LeerjaarAchternaamTussenvoegselVoornaam Plaats Diploma Vervolgkeuze Sector Opleiding LeerwegNiv

bl d.4c 4 Aalsburg van Diantha Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Gastheer/-vrouw BOL 2

bl d.4c 4 Aberkrom Esmeralda Noord-Scharwoude Wel behaald Clusius College Groen Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) BOL 2

bl d.4c 4 Arendsen Yoni Bergen Wel behaald Clusius College Groen Zorg, natuur en gezondheid (Werkbegeleider zorgbedrijf dier) BOL 3

bl d.4c 4 Asma Bodhi Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Purmerend Aankomend medewerker grondoptreden BOL 2

gemengd d.4a 4 Assem van Desi Burgerbrug Wel behaald Havo andere school

gemengd d.4a 4 Beemsterboer Amy Warmenhuizen Wel behaald Mediacollege Amsterdam

kl d.4b 4 Beijerbacht Xanthia Alkmaar Wel behaald Clusius College Groen Recreatiedieren (Dierverzorger recreatiedieren) BOL 3

kl d.4b 4 Bekker Jesse Sint Pancras Wel behaald ROC van Amsterdam Kunst en Cultuur BOL 4

bl d.4d 4 Bergen Gabriëlle Zuid-Scharwoude Wel behaald Regio College Administratief medewerker BOL 2

bl d.4c 4 Berkeveld Bonnie Schoorl Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Gastheer/-vrouw BOL 2

kl d.4b 4 Bosman Daphne Alkmaar Wel behaald ROC Kop van Noord-Holland Orde en veiligheid Veiligheid en vakmanschap (Aankomend onderofficier Maritiem) BOL 3

bl d.4d 4 Dol Lisa Bergen Wel behaald ROC Horizon College Gezondheidszorg Helpende Zorg & Welzijn BOL 2

bl d.4c 4 Ebner Sakina Akersloot Wel behaald Clusius College Groen Recreatiedieren (Dierverzorger recreatiedieren) BOL 3

bl d.4d 4 Gerdes Noëlle Noord-Scharwoude Wel behaald Clusius College Groen Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) BOL 2

bl d.4c 4 Gerdes Chiel Noord-Scharwoude Wel behaald SOMA College Techniek vakman GWW BBL 2

bl d.4c 4 Haan de Jessika Zuid-Scharwoude Wel behaald Clusius College Groen Recreatiedieren (Dierverzorger recreatiedieren) BOL 3

kl d.4b 4 Heesbeen Brett Schermerhorn Wel behaald ROC Horizon College Techniek Medewerker sign BOL 2

kl d.4b 4 Hegeman Sarone Sint Pancras Wel behaald Onderzoek bij Leerplicht ROCvA MBO niv.3 BOL motorfietstechniek. definitief

kl d.4b 4 Heide van der Daphne Bergen Wel behaald ROC Horizon College Welzijn en Educatie Pedagogisch Werk BOL 4

kl d.4b 4 Heyliger Ian Oudorp Wel behaald ROC Horizon College Economie Medewerker beheer ICT BOL 3

bl d.4c 4 Hillebrand Merel Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Gastheer/-vrouw BOL 2

kl d.4b 4 Hillebrand Susanne Bergen Wel behaald Onderzoek bij Leerplicht Suzanne is aangenomen bij ROCvA, stewardess

kl d.4b 4 Hodde Demi Petten Wel behaald ROC Horizon College Welzijn en Educatie Pedagogisch Werk BOL 4

kl d.4b 4 Holla Marlijn Oudorp Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw BOL 3

kl d.4b 4 Huisstede van Kenny Alkmaar Wel behaald Clusius College Good Food Operator (Voedingsoperator) BOL 2

gemengd d.4a 4 Huizenga Kes Alkmaar Wel behaald Mediacollege Amsterdam

gemengd d.4a 4 Janmaat Polawat Alkmaar Niet behaald Overig VMBO eigen school

kl d.4b 4 Jong de Bruce Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Chauffeur goederenvervoer (indien geen werkplek dan Logisitiek Medewerker BBL 2

gemengd d.4a 4 Kaderi Moufid Alkmaar Niet behaald Overig VMBO eigen school

kl d.4b 4 Koelman Romy Alkmaar Wel behaald Overig Welzijn All in kapperscollege 3

gemengd d.4a 4 Laaren van Megan Heiloo Wel behaald Clusius College Groen Recreatiedieren (Ondernemer/manager recreatiedieren) BOL 4

bl d.4c 4 Laat de Dylan Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Logistiek medewerker BOL 2

bl d.4c 4 Laat de Colin Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Economie Aankomend medewerker grondoptreden BOL 2

bl d.4d 4 Mansoer Imme Oudorp Wel behaald Clusius College Groen Operator (Voedingsoperator) BOL 2

gemengd d.4a 4 Meester Alysia Alkmaar Niet behaald Overig VMBO eigen school

gemengd d.4a 4 Meijer Amber Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Gezondheidszorg Apothekersassistent BOL 4

bl d.4d 4 Moesman Marsha Alkmaar Wel behaald Clusius College Groen Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden) BOL 2

bl d.4c 4 Neles Nyroon Heiloo Wel behaald SOMA College Techniek Machinist GWW BOL 3

kl d.4b 4 Noot Ashleigh Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Gezondheidszorg Verzorgende-IG BOL 3

bl d.4d 4 Olfers Rose Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Gezondheidszorg Helpende Zorg & Welzijn BOL 2

bl d.4d 4 Otter den Rowan Sint Pancras Wel behaald Clusius College Groen Operator (Voedingsoperator) BOL 2

bl d.4d 4 Oud Emelia Alkmaar Wel behaald Clusius College Groen Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden) BOL 2

bl d.4d 4 Piga Denise Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Economie Administratief medewerker BOL 2

bl d.4c 4 Rijgersberg Linsey Bergen Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Gastheer/-vrouw BOL 2

kl d.4b 4 Ruijtenschildt Gideon Halfweg Niet behaald Clusius College Groen Grond, groen, infra 2 (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) BOL 2

kl d.4b 4 Ruijter de Marlin Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Gezondheidszorg Verzorgende-IG BOL 3

kl d.4b 4 Schilder Bart Stompetoren Wel behaald Clusius College Groen Grond, groen, infra 3 (Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) BOL 3

bl d.4c 4 Schouten Melanie Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Junior Kapper BOL 2

kl d.4b 4 Schut Tessa Alkmaar Niet behaald Overig VMBO eigen school

bl d.4c 4 Segboer Thomas Alkmaar Wel behaald Clusius College Groen Operator (Voedingsoperator) BOL 2

bl d.4c 4 Sentveld Nina Heiloo Wel behaald Regio College Helpende Zorg & Welzijn BOL 2

gemengd d.4a 4 Sibbel Manon Alkmaar Wel behaald ROC Kop van Noord-Holland Orde en veiligheid Toezicht en veiligheid (Medewerker toezicht en veiligheid) BOL 2

kl d.4b 4 Smink Anna-cynthiaObdam Wel behaald Clusius College Groen Bloemendetailhandel (Vakbekwaam medewerker bloembinden) BOL 3

kl d.4b 4 Socrates Conchita Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Zelfstandig werkend kok BOL 3

bl d.4c 4 Sondagh Dennis Heerhugowaard Wel behaald Clusius College Groen Operator (Voedingsoperator) BOL 2

gemengd d.4a 4 Stil Kimberly Alkmaar Niet behaald Overig VMBO eigen school

kl d.4b 4 Tieman Larissa Oudorp Wel behaald ROC Kop van Noord-Holland Techniek werktuigbouwkunde Metaalbewerken (Allround constructiewerker) BBL 3

kl d.4b 4 Tuin van der Steef Bergen Niet behaald Overig VMBO eigen school

kl d.4b 4 Velde van der Kaylee Koedijk Wel behaald Onderzoek bij Leerplicht

gemengd d.4a 4 Verweij Vincent Alkmaar Wel behaald ROC Horizon College Handel en Dienstverlening Verkoper detailhandel BBL 2

gemengd d.4a 4 Waal de Jeanine Alkmaar Wel behaald Regio College Schoonheidsspecialist BOL 3

gemengd d.4a 4 Wijnstekers Ivanka Alkmaar Wel behaald ROC Kop van Noord-Holland Financiële beroepen FinanciÃ«le beroepen  (Assistent-accountant) BOL 4

gemengd d.4a 4 Willig Gaya Alkmaar Wel behaald ROC Kop van Noord-Holland Orde en veiligheid Toezicht en veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid) BOL 3

bl d.4c 4 Wit Jalisha Heerhugowaard Wel behaald ROC Horizon College Gezondheidszorg Helpende Zorg & Welzijn BOL 2

gemengd d.4a 4 Wit de Michael Schoorl Wel behaald Clusius College Groen Productiedieren (Melkveehouder) BOL 4

bl d.4d 4 Wit de Willemijn Sint Pancras Wel behaald Clusius College Groen Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) BOL 2

Vestiging Team Leerweg BOL BBL Totaal

Alkmaar TPL - Tuin Park & Landschap - 25 25

Alkmaar Totaal - 25 25

Schagen AK - AKA 17 8 25

Schagen Totaal 17 8 25

Totaal 17 33 50
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Niveau 2 

Totaal Mbo vestiging Alkmaar   176 

 

 

Niveau 3 

Totaal Mbo vestiging Alkmaar   397 

 
 

Niveau 4 

Totaal Mbo vestiging Alkmaar   444 

 
 
2.3 Doorlopende leerlijnen en andere samenwerking tussen vmbo en mbo  
In de bovenbouw biedt het Clusius College naast de algemene vakken het programma Landbouw-breed aan. Landbouw-
breed is een programma waarin mens en natuur voorop staan. Leerlingen leren zaken als: 
- dierverzorging, zowel voor gewone huisdieren, zoals: konijnen en katten als over `dieren in de landbouw, zoals: 

koeien, paarden, schapen en geiten. Ook reptielen komen aan bod; 
- planten en gewassen verzorgen en groenten kweken; 
- bloemschikken, etaleren en afrekenen met een kassa; 
- tuinen ontwerpen en een straatje leggen met verschillende soorten straatstenen en klinkers; 
- fiets te repareren maar ook de grasmaaier voor de tuin; 

Vestiging Team Leerweg BOL BBL Totaal

Alkmaar BD - Bloem & Design 33 6 39

Alkmaar DV - Dierverzorging 51 - 51

Alkmaar PH - Paardenhouderij 23 - 23

Alkmaar TPL - Tuin Park & Landschap - 47 47

Alkmaar VH - Veehouderij 1 - 1

Alkmaar VI - Voeding 6 9 15

Alkmaar Totaal 114 62 176

Hoorn GGI - Groen, Grond & Infra 5 19 24

Hoorn MMW - Landbouwmechanisatie 27 20 47

Hoorn NWR - Natuur, Water & Recreatie 4 - 4

Hoorn PLT - Plantenteelt / Sierteelt 6 4 10

Hoorn SRT - Sport, Recreatie & Toerisme 10 - 10

Hoorn TPL - Tuin Park & Landschap 13 - 13

Hoorn Totaal 65 43 108

Schagen BD - Bloem & Design 6 - 6

Schagen GGI - Groen, Grond & Infra 14 30 44

Schagen HV - Horeca & Voeding 1 - 1

Schagen PLT - Plantenteelt / Sierteelt 2 8 10

Schagen TPL - Tuin Park & Landschap 15 3 18

Schagen Totaal 38 41 79

Totaal 217 146 363

Vestiging Team Leerweg BOL BBL Totaal

Alkmaar BD - Bloem & Design 51 12 63

Alkmaar DV - Dierverzorging 97 4 101

Alkmaar PH - Paardenhouderij 37 - 37

Alkmaar SV - Sportvisserij 4 - 4

Alkmaar TPL - Tuin Park & Landschap - 80 80

Alkmaar VH - Veehouderij 25 - 25

Alkmaar VI - Voeding 21 37 58

Alkmaar ZD - Zorgbedrijf 29 - 29

Alkmaar Totaal 264 133 397

Hoorn GGI - Groen, Grond & Infra 14 3 17

Hoorn IOS - In- & Outdoor Styling 47 - 47

Hoorn MMW - Landbouwmechanisatie - 31 31

Hoorn NWR - Natuur, Water & Recreatie 8 - 8

Hoorn PLT - Plantenteelt / Sierteelt 25 20 45

Hoorn SRT - Sport, Recreatie & Toerisme 11 - 11

Hoorn SV - Sportvisserij 7 - 7

Hoorn TPL - Tuin Park & Landschap 30 - 30

Hoorn Totaal 142 54 196

Totaal 406 187 593

Vestiging Team Leerweg BOL BBL Totaal

Alkmaar BD - Bloem & Design 22 4 26

Alkmaar DP - Paraveterinair 61 - 61

Alkmaar DV - Dierverzorging 134 - 134

Alkmaar PH - Paardenhouderij 62 - 62

Alkmaar SV - Sportvisserij 3 - 3

Alkmaar TPL - Tuin Park & Landschap - 9 9

Alkmaar VF - Voeding 42 - 42

Alkmaar VH - Veehouderij 51 - 51

Alkmaar VI - Voeding 15 13 28

Alkmaar ZD - Zorgbedrijf 28 - 28

Alkmaar Totaal 418 26 444

Hoorn BTA - Biotechnisch Analist (Nova) - 13 13

Hoorn COM - Commercieel Ondernemen 73 - 73

Hoorn IOS - In- & Outdoor Styling 85 - 85

Hoorn NWR - Natuur, Water & Recreatie 8 - 8

Hoorn PLT - Plantenteelt / Sierteelt 90 - 90

Hoorn SRT - Sport, Recreatie & Toerisme 18 - 18

Hoorn SV - Sportvisserij 21 - 21

Hoorn TPL - Tuin Park & Landschap 28 - 28

Hoorn Totaal 323 13 336

Totaal 741 39 780
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- brood  bakken en hoe je kaas maakt en welke producten goed en slecht voor je zijn en waarom goed bewegen 
belangrijk voor je is. 

 
Er zijn geen samenwerkingsverbanden op inhoud onderwijs met andere vo scholen, wel op het gebied van zorg, en 
plaatsing bij moeilijkheden (gastleerlingschap). Contacten aangaande doorstroom en vervolgkeuzes leerlingen zijn er 
wel en dan met name het niveau van decanen; er is een decanenkring.  
 
Op het vmbo wordt LOB aangeboden, waarbij het doel met name is niet het maken van eenmalige keuzes, maar het 

verwerven van loopbaancompetenties. Het gaat om loopbaanreflectie (wie ben ik, wat kan ik, loopbaanvorming en 

netwerken). Houd geen verband met specifieke doorstroom. Wel krijgen leerlingen de mogelijkheid om op een school / 

richting een dag mee te kijken en zijn er leerlingbezoekdagen en 1-2 tje MBO.  

Via de sectoradviesraad is er een aantal bedrijven nauw betrokken bij het Clusius College. De bedrijven zijn enerzijds 
een paar grote multinationals en anderszijds vooral MKB-ers. Verder is ook de totale keten in een omtrek van 30 
kilometer aanwezig (veel glastuinbouw, akkerbouw, veehouderij). 
 
2.4 Aanleiding voor onderzoek  
Clusius College heeft al sinds jaar en dag een goede levensmiddelentechnologie die in hoogtijdagen meer dan 200 
studenten telde en daarna een daling zag in het aantal studenten.  
 
Sinds 2010 is de overheid gestart met het topsectorenbeleid met als doel om de topsectoren waarin Nederland 
wereldwijd uitblinkt, nog sterker te maken. Agri & Food is één daarvan. Vanuit dit topsectorenbeleid zijn o.a. de Centra 
voor Innovatief Vakmanschap gestart, zo ook voor de topsector A&F. Het CIV A&F kent een investeringssubsidie en 
heeft een looptijd van 4 jaar. Clusius College is partner in dit project.  
In het voorjaar 2014 is er binnen Clusius College een aantal werksessies georganiseerd aangaande de Foodopleidingen 
(mbo) met het CvB, directie teamleider & docententeam, accountmanager Bedrijfsopleidingen en een tweetal 
projectleiders van de afdeling Projecten om gezamenlijk de blik op de toekomst te formuleren. Een goede sessie met 
veel creatieve ideeën. De uitkomsten van die sessie zijn vertaald in 3 thema’s, waaronder het thema 
instroombevordering en profilering/branding opleidingen Food. Dit thema sluitt goed aan bij het NRO project 
Doorstroom in de groene beroepskolom.  
 
Onderzoeksvraag 
Het Clusius College constateert dat er veel vmbo-leerlingen kiezen voor VAP (Verwerking Agrarische Producten). Leerlingen hebben dus veel interesse 
voor Voeding echter de doorstroom naar een mbo opleiding Voeding is minimaal. Het Clusius College heeft vooral interesse in de vragen: 
- Welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren beïnvloeden de keuze van vmbo-leerlingen?  
- Welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren waren leidend voor leerlingen die hebben gekozen voor een mbo-food opleiding?  
- Welke beroepsbeelden kunnen we formuleren aangaande de sector Food? 
- Welke bestaande beroepsbeelden hebben vmbo leerlingen aangaande de sector Food?  
- Wat betekenen deze resultaten vervolgens voor het onderwijsaanbod VAP, voorlichting en werving onder vmbo-leerlingen? 

 
 
2.5 Onderzoeksresultaten gespiegeld aan de praktijk  
De dialoogtafel met bedrijven is geagendeerd op een SAR-Foodoverleg. De SAR is de sectoradviesraad; een 
overlegorgaan tussen bedrijfsleven en onderwijs. De dialoogtafel met bedrijven is gevoerd aan de hand van een aantal 
stellingen. Per besproken stelling zijn de belangrijkste opmerkingen genoteerd (bloemlezing). 
 
 

De keuze van leerlingen voor deze school is bewust voor de groene sector dan wel de foodsector (overwegingen voor 
de keuze).  
 
Als je kiest voor paard dan ga je op een manege werken, dat geldt dus niet voor Food. Er is geen helder beeld van de 
Foodbranche, de sector Food is zo divers, leerlingen hebben er geen gevoel bij. School moet dus helpen de 
beroepsbeelden te visualiseren.  
 
Kun je dat vanuit je school of heb je daar het bedrijven voor nodig? Daar heb je het bedrijfsleven zeker bij nodig. Het 
gaat om het enthousiasmeren van leerlingen voor de sector.  
 
Maak video’s en blog en vlog het. Dus via de social media. Maak er een wedstrijd en zorg dat je zoveel mogelijk likes 
hebt via social media. De tegenvraag is waarom je dat als bedrijf niet doet? Nog even terug over filmpjes maken, dit kan 
ook ingericht worden tijdens de stage, dus je stageverslag anders inrichten maak er een beeldverhaal van.  
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Bedrijfsleven kan wel een profiel schetsen van beroepen en dus ook beroepsbeelden tonen of bedrijf open stellen om 
die beroepsbeelden op het bedrijf te visualiseren. Echter leerlingen moeten met hun handen op de rug komen kijken, 
“kunnen niet ruiken en proeven” . Punt is ook dat de bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie een 
“fabrieksuitstraling” hebben en dat je leerlingen daarmee over het algemeen niet enthousiasmeert.  
 
Er is een bedrijf dat heeft geprobeerd een reëel beeld te schetsen en tegelijkertijd ook een aantrekkelijk beeld te 
schetsen. Film opgenomen hoe producten verpakt worden en hoe er gereinigd wordt.  
 
Bedrijven vragen: ”Wat wordt er al gedaan om vmbo-ers te enthousiasmeren?” 
Antwoord: “voorlichting op scholen (door decanen), meeloopdagen, docenten vmbo laten meedraaien op het mbo, dus 
bijscholing van vmbo docenten. Animo is er wel maar er is geen tijd voor.” 
 
Als je hier door de school loopt, hoeveel beroepen kom je nou fysiek tegen? Je wordt niet geconfronteerd met de 
beroepen waar we voor opleiden in tegenstelling tot bijv. Horizon College, (kok, monteur).  

 

Leerlingen weten welke beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze opleiding. Ze hebben 
een goed beeld van de doorstroommogelijkheden, ook van de doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
 
Gedachte is dat leerlingen geen beeld hebben. Wat kun je worden met een diploma Voeding (antwoord is alles en dat 
moet je ook communiceren vanuit je opleiding). Kanttekening: leerlingen kunnen bij het antwoord “alles” juist huiverig 
zijn, meer focus zou dan ook kunnen helpen.  
 
Sommige mensen willen niets anders dan routinewerk, maak gebruik van dat het wel stoer werk is, 20 ton wortelen 
verwerken! Leuk om met mensen om te gaan, een familiesfeer….. dat werkt, maar het kan ook zijn dat je tussen veel 
Poolse medewerkers terecht komt, dat vindt de één wel leuk (veel verschillende culturen) terwijl de ander het 
vervelend vindt. Maak bijvoorbeeld ook gebruik van how it’s made, maar wie kijkt daar naar, zijn dat niet alleen de 
studenten die hier al op school zitten? 
 
Accepteer ook dat vmbo-ers kiezen voor een groene school terwijl ze naar niet groen doorstromen. 
 
Open dagen, tot voor een paar jaar geleden was er geen gerichte belangstelling voor opleiding Food (foodbedrijven 
staan op open dagen), nu is dat anders.  

 
 

De keuze voor deze opleidingen wordt voor de leerlingen bepaald door de kans op werk. (arbeidsmarktperspectief)  
 
Bedrijven: ja er is een arbeidsmarktperspectief, maar hoe belangrijk is dat voor jonge mensen, totaal niet van belang, 
opleiding moet gewoon leuk zijn. Je maakt ze daar niet enthousiast door. Duidelijk verschil; docenten denken dat het 
wel degelijk belangrijk is. Op de open dagen valt het docenten op dat leerlingen daar wel op letten. Dus de meningen 
zijn verdeeld. (ze zijn al een bepaalde drempel over als ze op een open dag komen voor opleiding Food.) 
 
Is er inderdaad een probleem met het vinden van goede arbeidskrachten? Royaan is op zoek naar 25 operators en 
hebben er 4. Ook op zoek naar teamleiders en ploegenchefs (we nemen vaak mensen aan met een niet-food 
achtergrond). 
 
Het beroep operator is wellicht ook niet de baan van je leven. Hoe motiveer je mensen, je hebt bijv. nachtdiensten. 
Bedrijven proberen het ook wel aantrekkelijker te maken/houden, nieuwe medewerkers veel begeleiding geven.  
 
Wil je als bedrijfsleven iets betekenen voor bevorderen van doorstroom? Een aantal bedrijven staat er zeker voor open, 
bedrijven zijn er ook bij gebaat. Wil je dat ook doen in het vmbo (bijv. gastlessen verzorgen)? Stage voor vmbo-ers is 
niet wenselijk en niet realistisch. Praktisch probleem is de arbowetgeving, onder de 18 mag je niet aan machines 
komen. Excursie heeft dus niet zoveel zin, niets te bieden.  
 
Voorstellen om vmbo docenten stage te laten lopen (is niet door gegaan). Waarom niet?  
 
De leerlingen, ook degenen die de opleidingen hebben afgesloten, hebben een goed beeld van het werkveld in de 
groene/foodsector gekregen. (aansluiting school/arbeidsmarkt)  
Een vooropleiding Voeding biedt de leerling een goede toekomst. (arbeidsmarkt)  
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In contact met leerlingen schetst de school een eigentijds beeld over het werken in de sector Voeding.   
 
Nee, onderwijs mist hier de boot, geen eigentijds beeld, opmerking; “docenten zaten er al toen ik hier op school zat”. 
Dus gaan onvoldoende met de tijd mee, doen bijv. niets met Lean en Greenbelt verhaal.  
Docenten hebben geen goed beeld meer van de praktijk, maar jonge docenten die van school komen hebben helemaal 
geen praktijkervaring.  
 
De docenten die hier op school al jaren werken, komen overigens wel allemaal uit het bedrijfsleven. Maar innovaties in 
het bedrijfsleven gaan snel, dus je moet iets bedenken om permanent eigentijds te blijven als onderwijs. 
 
Hoe moet het onderwijs veranderen om de verbinding met het bedrijfsleven te versterken/verbeteren? 
Bijv. draai de rollen om, docent naar het bedrijf en bedrijf geeft les (docentstages). 
 
Je zult zeker e.e.a. kunnen organiseren maar dan heb je last van het rooster. Maar wel mogelijk is om een projectweek 
te organiseren, bijv. een innovatieprojectweek. Probleem is geheimhouding, dan is je innovatie “gejat”. Dus heeft nog 
veel haken en ogen. Kunt ook denken aan machineleveranciers machines laten neerzetten, dan doen we als onderwijs 
zeker veel te weinig.  
 
Voorbeeld Frankrijk, een heel state of the art lab gefinancierd door het bedrijfsleven.  
Dus niet het oud ijzer uit de kelder maar juist eigentijdse machines etc.  
 
Bedrijven denken in roi.  

 
 

De leerlingen, ook degenen die de opleidingen hebben afgesloten, hebben een goed beeld van het werkveld in de 
groene/foodsector gekregen. (aansluiting school/arbeidsmarkt)  
 
Mbo-studenten kennen vanuit de opleidingen de bedrijven in de foodsector en de mensen die er werkzaam zijn. Ze 
hebben een relevant netwerk opgebouwd tijdens hun opleiding. 

 
 
Voor ouders  
De dialoogtafel met ouders (totaal 3 ouders) is gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Per besproken stelling 
zijn de belangrijkste opmerkingen genoteerd (bloemlezing). 
 
 

De keuze van leerlingen voor deze school is bewust voor de groene sector dan wel de foodsector (overwegingen voor 
de keuze). Hierbij onderscheid maken tussen vmbo en mbo.  
Als ouder; gekozen voor een kleine school. Doorstroom: kinderen moeten op 15 jarige leeftijd een keuze maken, 
kinderen van die leeftijd denken in beroepen, in de food heb je niet echt beroepen waar leerlingen een plaatje van in 
het hoofd hebben. Wel van beroepen als bakker, brandweerman, politie etc.  

 
 

Leerlingen weten welke beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze opleiding. Ze hebben 
een goed beeld van de doorstroommogelijkheden, ook van de doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
Een groene vooropleiding biedt de leerling een goede toekomst. (arbeidsmarkt)  
Dit is voor zowel leerlingen als ouders een belangrijk argument. Er is geen tijd en geld meer voor switchen waardoor de 
druk op ‘het maken van de juiste keuze’ groter wordt.  

 
 

De leerlingen, ook degenen die de opleidingen hebben afgesloten, hebben een goed beeld van het werkveld in de 
groene/foodsector gekregen. (aansluiting school/arbeidsmarkt)  
Dat weten we niet, onze kinderen zitten nog op het vmbo 

 
 

Een groene vooropleiding biedt de leerling een goede toekomst. (arbeidsmarkt)  
Een groene vmbo is kleinschalig en dat bevalt. 
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In gesprekken met leerlingen schetst de school een eigentijds beeld over het werken in de groene sector. Wat valt er 
te zeggen over dat beeld?  
Het gaat vooral om de sfeer die een school uitstraalt en of ik mijn kind hier zie rondlopen. Mijn kind moet het ook 
vooral zelf zien zitten. 

 
 

In gesprek met leerlingen schetsen ouders een eigentijds beeld over het werken in de groene sector. Wat valt er te 
zeggen over dat beeld?  
Niet besproken 

 
 

De overwegingen voor keuze voor een Vmbo-opleiding is dezelfde als voor een Mbo- opleiding.  
Nee, de keus is wat is goed voor mijn kind na de basisschool en hij wil niets liever dan op een tractor rijden. 

 
 

Leerlingen kunnen zich voldoende oriënteren op het werken in de groene sector / foodsector.  
Ik denk dat de leerlingen vooral iets mee krijgen over de maatschappelijke dingen, ecoschools etc. dat vind ik leuk, daar 
gaat het me meer om.  

 
 

Leerlingen kennen vanuit de opleidingen de bedrijven in de foodsector en de mensen die er werkzaam zijn. 
Leerlingen hebben een relevant netwerk opgebouwd tijdens hun opleiding. 
nvt 

 
 
Voor docenten 
De dialoogtafel met docenten is gevoerd tijdens een teamoverleg (food-docenten en teamleider ). De dialoogtafel is 
gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Per besproken stelling zijn de belangrijkste opmerkingen  
genoteerd. (bloemlezing) 
 

De keuze van leerlingen voor deze school is bewust voor de groene sector dan wel de foodsector (overwegingen voor 
de keuze). Hierbij onderscheid maken tussen vmbo en mbo.  
 
De keuze gemaakt voor een vervolgopleiding op het vmbo wordt  vanaf het 3e jaar maar vooral in het 4e jaar op het 
vmbo gemaakt. Vmbo-ers kiezen omdat het een kleinschalige school is, zorg gerelateerd, niet specifiek voor groen. 
Voordeel is nu dat food hot en sexy is (tv en kookprogramma’s), maar tegelijkertijd kan het dan tegenvallen omdat het 
over een levensmiddelentechnologie-opleiding gaat. Koken, diëtetiek etc. zijn maar kleine onderdelen van de opleiding. 
Het is belangrijk om een reëel beeld te schetsen van de sector.  
 
Binnen Alkmaar is ruim 26% binnen Clusius College gebleven dat komt doordat we 1 school zijn en ze zien hier veel 
meer, ik voel me veilig ik wil hier blijven.  

 
 

Leerlingen weten welke beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze opleiding. Ze hebben 
een goed beeld van de doorstroommogelijkheden, ook van de doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
 
Leerlingen vinden het wel steeds belangrijker om een vervolgopleiding te kiezen waarop de kans op werk groot is, dat is 
ieder geval de indruk van de docenten. Probleem voor leerlingen is tegenwoordig dat ze een goede keuze moeten 
maken, omdat er maar 5 jaar studiefinanciering is. Ze kunnen niet meer switchen (wat vroeger wel kon). 
 
Toch blijft wel de vraag waarom leerlingen bijv. massaal voor dierverzorging blijven kiezen? Geen kans op werk en 
slechte salariëring. Antwoord is omdat daar hun interesse en passie zit. 
 
Wat vinden leerlingen van de foodsector, hebben ze een idee over het economisch aspect en het feit dat je er wel een 
goede boterham mee kan verdienen?   
We hebben er geen notie van of leerlingen dat wel of niet belangrijk vinden. 
Alhoewel men wel beseft dat je eerst aan de lopende band moet, maar ik wil echt in de machines, het is stoer,  
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Maar het economisch belang, of de leerlingen daar een beeld van hebben blijft onduidelijk voor de docenten. De 1e 
jaars mbo/ers zullen we daar eens op moeten ondervragen.  
 
We geven goede voorlichting en zijn daar heel eerlijk in. Het moet zowel gaan over productontwikkeling als over de 
productie zelf binnen de foodsector. De werkelijkheid is dat er meer mensen nodig zijn voor de productie dan voor de 
productontwikkeling.  
 
Voor de uitstroomrichting Food Health&Innovation is er minder arbeidsmarktperspectief – echter de opleiding is een 
goede voorbereiding op hbo. Dat spreekt veel vmbo-leerlingen aan. Beroepsbeeld is niet duidelijk, is in het leven 
geroepen om leerlingen aan te trekken en dat is gelukt. De opleiding verloopt samen met de gewone opleiding, als ze 
erna aan het werk willen hebben ze een goede kans, maar dan in de traditionele vakken en niet in de innovatieve kant.  
 
Het andere bedrijfsleven moeten we zoeken, lukt redelijk maar er zijn geen erkende stagebedrijven. 

 
 

De keuze voor deze opleidingen wordt voor de leerlingen bepaald door de kans op werk. (arbeidsmarktperspectief)  
De studenten kunnen wel zo doorstromen naar een baan en dat zorgt voor een positieve uitstraling naar de lagere 
jaars. De uitdaging is nog wel om de studenten een nog beter netwerk te laten opbouwen in de sector. Daar valt winst 
te behalen.  

 
 

De overwegingen voor keuze voor een vmbo-opleiding is dezelfde als voor een mbo-opleiding.  
Nee, is niet zo. vmbo-keuze is een keuze voor de school, mbo lijkt een keuze te zijn voor de sector. 

 
 

Binnen het groene vmbo en binnen het groene mbo kunnen leerlingen zich voldoende oriënteren op de 
mogelijkheden die deze opleiding biedt.  
Dat is zeer de vraag. Binnen het vmbo lijkt er nog veel info gegeven te worden over de traditionele groene sector 
waardoor ook wellicht de belangstelling voor dierverzorging wordt aangewakkerd. Het is een behoorlijke investering 
om in dat groene vmbo zaken anders en eigentijdser aan te gaan pakken.  

 
 

Leerlingen kennen vanuit de opleiding de bedrijven in de foodsector en de mensen die er werkzaam zijn. Leerlingen 
hebben een relevant netwerk opgebouwd tijdens hun opleiding. 
Ja en nu is het nog van belang dat netwerk beter te gebruiken. Het ouderwetse solliciteren werkt niet meer. Ouders 
beseffen dat ook nog onvoldoende.  Veel studenten komen aan het werk via stages. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is 
de tendens, dus netwerken wordt steeds belangrijker, jongeren zullen niet meer vast in dienst zijn, zeker niet 
levenslang bij één bedrijf.  

 
 

Overige besproken punten 
Robotisering, hele middenkader valt weg, dus je hebt straks alleen hbo ers nodig en laaggeschoold. (minimaal mbo 2) Er 
is zorg voor opleidingen in het grote middenkader. De echte onderkant 1,2 die komen echt niet meer aan het werk, dat 
wordt gedaan door niv 3 en hoger. 
 
Wat is nog van belang aangaande probleem doorstroom vmbo – mbo  
Wat opvalt is dat op deze school bijna 30% doorstroomt, dus je moet juist aan de slag met de grote eingen vmbo 
vestigingen om je heen (Purmerend, Castricum en de kleintjes ook) 
 
Wat we nog te weinig doen is mbo-ers inzetten in het vmbo. Foodsymposium, gastlessen doen we wel maar niet 
structureel, het is ad hoc en is niet ingebouwd in de planning, het is niet structureel, dat is niet goed.  
 
Ander punt, Voeding is niet meer belangrijk in het vmbo omdat het uit examen wordt gehaald. We moeten ons hard 
maken voor het keuzevak Voeding in het vmbo; vernieuwing examenprogramma’s vmbo biedt kansen. 
 
Voortrekkersrol door het bedrijfsleven (voorbeeld Frankrijk), ze voorzien dat ze mensen tekort krijgen (gaat dan met 
name om operators). Ook daar zou binnen het groene vmbo al meer op voorgesorteerd kunnen worden.  
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Bedrijfsleven geeft geen voorlichting aan vmbo-ers, ze willen de leerlingen niet binnen hebben, ze zeggen misschien 
van wel maar als puntje bij paaltje komt, is het lastig.  
 
Kijk naar andere sector en wat zij doen aan hun imago, politie, brandweer etc. “gaat de basisscholen in……” 

 
 
Belangrijkste uitkomsten dialoogtafel met leerlingen.  
In totaal hebben we 9 leerlingen mee laten doen aan de dialoogtafels, verdeeld over 3 vmb-ers die al voor Food 
gekozen hebben, 3 vmbo-ers die nog twijfelen over keuze vervolgopleiding en 3 vmbo-ers die al een keuze gemaakt 
hebben voor een andere vervolgopleiding.  
 

Foto’s waar mensen op te zien zijn die in een fabriek werken in de ‘food’ sector (ijsjes en koekjes) veroorzaken de 
volgende reacties: saai, elke keer hetzelfde werk doen, alleen kijken of het goed gaat, je maakt niet zelf iets want de 
machine maakt het: “zelf dingen maken is leuker, dan gaat de tijd sneller”. “Je hebt er niet veel vakmanschap voor 
nodig, je moet snelheid hebben om zien of er iets fout gaat”. “Dit kun je prima met een VMBO-opleiding. Het kan ook 
zonder opleiding.” “Iemand die daar ook werkt gaat het je uitleggen zodat hij dan met pensioen kan gaan.” Ook het 
salaris lijkt niet aantrekkelijk, er wordt door een van de groepjes opgemerkt dat veel van dit werk door polen gedaan 
wordt omdat die goedkoper werken.  
Als je er al een baan in zou willen vinden is er geen plaats vanwege de Polen die het werk overnemen en de machines 
die steeds meer zelf doen waardoor er minder personeel nodig is. Alleen als het alternatief is dat je werkloos bent 
zouden deze leerlingen wel in een fabriek willen werken. Er zijn ook wat positievere geluiden, bijvoorbeeld dat je wel 
goed moet opletten op de hygiëne (een haarnet dragen) en dat je met meer mensen werkt wat ook gezellig kan zijn. Er 
wordt bijvoorbeeld gezegd: “Ik denk dat je meer met elkaar omgaat” en “je maakt ook nieuwe vrienden.”    
Bron: Verslag Groenonderzoek: dialoogtafels leerlingen [Lenie van den Bulk, juli 2015] 

 

De beroepsbeelden van de sector Food zijn verschillend, als het om fabriekswerk gaat is de opvatting dat het eigenlijk 
geen beroep is en qua werk niet erg interessant. De leerlingen hebben een heel simpel beeld van wat het werken in een 
fabriek inhoudt, je hebt er volgens de leerlingen geen opleiding voor nodig, ze hebben geen notie van andere taken 
binnen een fabriek dan achter de lopende band staan. Ze zien het als saai, eentonig en zonder eigen 
verantwoordelijkheid, het enige voordeel dat genoemd wordt is dat je er nieuwe vrienden kunt maken. Verschillende 
leerlingen zeggen dat ze nooit in zo’n fabriek geweest zijn. Als het om de bakkerij of het werken als kok gaat is er vooral 
waardering voor het vervaardigen van producten van grondstoffen, het klantgericht zijn en de afwisseling.  
Bron: Verslag Groenonderzoek: dialoogtafels leerlingen [Lenie van den Bulk, juli 2015] 

 

De uitkomsten van de dialoogtafels met leerlingen is o.a. dat leerlingen graag e.e.a. willen horen van mensen die in een 
bepaald beroep werken (ouders en kennissen hebben ze liever niet op school). Het motief om voor een bepaald beroep 
te kiezen is over het algemeen dat het ze leuk lijkt. De baankans komt af en toe ter sprake, maar is geen duidelijk motief. 
Verder valt op dat er ook gekozen wordt voor de bekendheid en geborgenheid van de school, hetgeen verklaart waarom 
de doorstroom op een vestiging waar zowel vmbo als mbo wordt aangeboden hoger is. 
Bron: Verslag Groenonderzoek: dialoogtafels leerlingen [Lenie van den Bulk, juli 2015] 

 
Samenvatting/conclusies dialoogtafels: 
 Schets eigentijdse maar ook eerlijke, realistische beelden van het werken in de groene sector: productontwikkeling 

en productie. 
 Maak gebruik van eigentijds materiaal om de beroepswereld in beeld te brengen. Denk daarbij aan film en sociale 

media. 
 Benadruk het gunstige arbeidsmarktperspectief dat er lijkt te zijn. 
 Benut de doorlopende eigen leerlijn vmbo – mbo  beter en benut ook de kansen die de vernieuwing in het vmbo 

biedt.  
 Ga met vmbo leerlingen expliciet de beroepsbeelden verkennen die samenhangen met het werken in de 

foodsector. 
 Intensiveer de samenwerking met bedrijven, zowel de FHI-bedrijven als de meer traditionele voedingsindustrie.  
 Zet mbo-studenten in om in het vmbo een rol te pakken om de foodsector onder de aandacht te brengen.  
 Maak gebruik van wat het bedrijfsleven te bieden heeft: gastlessen, excursies, stageplekken etc.  
 Ga na op welke wijze je de ‘massale’ keuze voor Dierverzorging kunt kantelen. 
 Investeer in het opbouwen van een relatie met ‘nieuwe innovatieve eigentijdse bedrijven’. 
 Omdenken: schets de sector als een stoere sector voor ‘bikkels’ die van aanpakken willen weten in plaats van een 

‘soft beeld van de groene sector’.  
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3. De interventie 
Beschrijving van de kern van de interventie gericht op het optimaliseren van de doorstroom in de groene beroepskolom 
binnen de school.  
 
3.1 Doel interventie 
Meer instroom in de mbo Food opleidingen. 

 
3.2 Inhoud interventie  
Op basis van de uitkomsten van de dialoogtafels zijn de volgende interventies geformuleerd: 
a. Workshops voor vmbo-leerlingen in het voedingslab en voedingshal van de opleiding mbo Voeding; 
b. [gepland voorjaar 2016] 
c. Meer opdrachten toegespitst op de groene sectoren in het LOB-programma; 

[gepland vanaf schooljaar 2016 – 2017] 
d. Gastlessen/excursies op het vmbo ism bedrijven structureler inzetten. 

[gepland vanaf het schooljaar 2016 – 2017] 
 

3.3 Omvang van de interventie  
(Wanneer vindt de interventie plaats? Hoeveel leerlingen zijn hierbij betrokken?) 
Ad. a.  
Er worden 2 workshops van ieder 1 dagdeel per groep leerlingen georganiseerd.  
1. Een workshop/practicum in de voedingshal met als focus nieuwe technieken in verwerking van voeding. 

(bijvoorbeeld roken van vis of gebruik maken van stikstof) 
2. Een workshop/practicum in het voedingslab met als focus voedselveiligheid en HACCPP in combinatie met 

etiketten lezen’. 
(bijvoorbeeld het vergelijken van een hamburger van een grote keten met een biologische hamburger).  

 
Het mbo beschikt over geoutilleerde praktijkruimten. Deze faciliteiten zijn bij uitstek geschikt voor de practica die 
gegeven gaan worden voor het nieuwe keuzevak in het vmbo “Voeding, hoe maak je het?”. Deze practica worden 
verzorgd door de mbo docenten en mbo studenten zullen vmbo leerlingen begeleiden.  Dit is een uitgelezen kans voor 
het mbo om een samenwerking aan te gaan met het vmbo. Met dit in het achterhoofd is er overleg geweest met het 
vmbo en het voorstel om de faciliteiten (voedingshal en labs) van het mbo te gebruiken werd enthousiast ontvangen. 
De verwachting is dat deze samenwerking leidt tot: 

 Uitdagende practica voor de vmbo studenten; 

 Beter bekendheid van de Food-opleiding bij het vmbo; 

 Ervaring in het begeleiden van leerlingen tijdens practicum voor mbo 4 niveau studenten. 
 
De interventie stond - zoals hierboven vermeld -  gepland in het voorjaar van 2016 bij de pilotschool3 vestiging 
Castricum. In totaal 5 klassen, waarvan per klas ongeveer 15 leerlingen hebben gekozen voor het genoemde keuzevak 
“Voeding, hoe maak je het?” Dit zou betekenen dat 65 leerlingen 2 workshops zouden volgen op de mbo opleiding 
Voeding in Alkmaar. Echter door de drukke werkzaamheden van de mbo docenten en de vmbo docenten (2 wettelijke 
majeure herzieningsoperaties in zowel het mbo als het vmbo) bleek in februari 2016 het niet mogelijk om op deze 
schaal dit te realiseren.  Vervolgens is gezocht naar een alternatief. Het plan is om de workshops te gaan uitvoeren met 
vmbo leerlingen van de vestiging Alkmaar. Dit zal in het schooljaar 2016 – 2017 worden gerealiseerd. Dit heeft als 
consequentie dat de dialoogtafel met de leerlingen - aangaande de vraag “Welke bestaande beroepsbeelden hebben 
vmbo leerlingen aangaande de sector food?” – niet meer meegenomen kan worden in dit onderzoek. Echter de 
dialoogtafel als onderzoeksaanpak/methodiek vindt Clusius College een zeer goede tool en zal ook in de toekomst zeker 
gebruikt worden en daarmee duurzaam verankerd worden binnen Clusius College.  
 
Ad b. 
LOB staat in het lesrooster en er is een plan en een lessenserie, de inzichten van Kuijpers zijn hiervoor gebruikt. Vanaf 
het schooljaar 2016 – 2017 gaat er gewerkt worden met Qmpas en zal er in LOB- lessen meer toegespitst worden op 
opdrachten in de groene sectoren. Een tweetal LOB-docenten uit het vmbo heeft de eerste ronde dialoogtafels met de 
leerlingen bijgewoond. De docenten zijn erg enthousiast over de gebruikte VIM-methode. Zij zijn voornemens vanaf het 
schooljaar 2016 – 2017 deze methode te gaan gebruiken in de vmbo LOB-lessen.  
                                                           
3 In het schooljaar 2016-2017 wordt het nieuwe examenprogramma op het vmbo officieel ingevoerd. De oude vakrichting VAP 
bestaat niet meer. De leerlingen volgen eerst een basisprogramma van 4 verplichte modules. Na het basisprogramma gaan de 
leerlingen een keuzevak kiezen. Eén van de keuzevakken in het profiel groen is “Voeding: hoe maak je het? De vestiging Castricum is 
pilotschool en is in het schooljaar 2015 – 2016 gestart met het de herziening in het vmbo. 
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Ad c. 
Gastlessen en excursies worden door vmbo docenten zelf georganiseerd door bedrijven te benaderen en ook mbo 
docenten Voeding geven gastlessen op het vmbo. Dit gebeurt tot nu toe echter niet structureel. Om dit structureel in te 
bedden zijn de volgende stappen gezet: 

 Meer contacten met bedrijven om gastlessen en excursies te organiseren (o.a inzet van nieuw in te stellen 
relatiemanagers per mbo opleidingsteam); 

 Samenwerking met de Youth Food Movement aangaande gastlessen/workshop (inhoud nog nader bepalen, 
gebruikmakend van een professionele keuken waarover de meeste vmbo vestigingen beschikken); 

 Kennisuitwisseling tussen mbo-docenten Voeding en vmbo docenten Voeding structureler organiseren (door inzet 
van nieuw in te stellen relatiemanagers per mbo opleidingsteam). 

 
4. Effecten 
Beschrijving van de effecten van de interventie. 
 
4.1 Effecten van de interventie op het gevoerde schoolbeleid 
(wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek voor het gevoerde beleid + activiteiten van de school?) 
 
Effecten Workshops 
De verwachting is dat kennismaken met de mbo schoollocatie (sfeer, omgeving, faciliteiten, mbo docenten) gekoppeld 
aan zinvolle opdrachten/workshops doorstroom bevorderd werkt. Clusius College biedt bij de mbo locatie Hoorn in een 
mooie faciliteit Clusius Lab al een workshop “Onderzoek het DNA van een kiwi’ aan vmbo-leerlingen van verschillende 
vestiging aan. Daarnaast worden ook havisten uit de omgeving bediend in het ClusiusLab. Hiervoor wordt een docent 
gefaciliteerd en dat wordt mogelijk gemaakt door een subsidie. De mbo-opleiding Plant ziet de instroom toenemen. Er 
is niet onderzocht of er een causaal verband is maar de inschatting is dat dat wel het geval is.  
 
LOB 
Zie ad.b blz. 12 
 
Gastlessen/excursies 
Plan is om gastlessen, excursies (in het LBO/of bij het keuzevak) niet ad hoc (zoals in de bestaande situatie), maar 
structureel aanbieden. Om dit te verbeteren zijn de volgende plannen/activiteiten uitgezet: 
1. 
In het mbo zijn we druk bezig met het versterken van de regionale verankering middels gastlessen, excursies, 
floormeetings, masterclasses en regioleren. Om dit verder te ontwikkelen en te professionaliseren hebben we in het 
voorjaar 2016 afgestemd met het CvB om te gaan werken met relatiemanagers in de mbo-opleidingsteams. Een 
relatiemanager  is een:  
vooruitgeschoven post/contactpersoon in de verbinding met de omgeving 
creatieve denker van en vóór het team 
verbindende schakel [informatie halen en brengen zowel regionaal als landelijk] 
 
Deze relatiemanagers hebben als taak (een docenttaak van 4 uur per week) om  
te zorgen voor een verdere verbetering van de samenwerking met regionale partners met als doel:  

 aantrekkelijk(er) en actueel onderwijs: gastlessen, masterclasses, floormeetings, excursies; 

 verdere versteviging van de curricula: innovaties in de regio kennen en daar waar mogelijk het onderwijs 
inbrengen; 

 doorontwikkeling regioleren: hoe en in welke periode in het curriculum willen we projecten en studentopdrachten 
vanuit bedrijven en organisaties? 

Door dit NRO-onderzoek is er nog een taak toegevoegd aan te weten: 

 vmbo expliciet meenemen in het versterken van de regionale verankering; de vmbo vestigingen als belangrijke 
doelgroep aangaande het organiseren van gaslessen, masterclasses, excursies én het organiseren van 
floormeetings tussen vmbo en mbo docenten t.b.v .het vergroten van de doorstroom vmbo – mbo. 

  



 
 

Eindrapportage casestudie Clusius College 

C. Mulder – versie sept 2016 –eindrapportage Pagina 14 

2. 
Er is contact gelegd met de Youth Food Movement. Deze organisatie zet zich in voor een good, clean en fair 
voedselsysteem. Dit houdt in dat mensen weer respect krijgen voor dat wat er op hun bord ligt en de weg die het eten 
daarvoor heeft moeten afleggen. De YFM doet dat door het organiseren van evenementen zoals Food Filmfestival, 
Eetcafés, debatten en de YFM Academie, om zo te proberen het complexe voedselsysteem behapbaar te maken voor 
onszelf en jongeren om ons heen. 
 
Met de YFM is een samenwerkingsverband aangegaan waarin in de planning ook een interventie is opgenomen 
aangaande vmbo. De YFM gaat vanaf het schooljaar 2016 – 2017 gastlessen verzorgen aan 3e jaars vmbo-leerlingen die 
in de bovenbouw gekozen hebben voor het keuzevak “Voeding Hoe maak je het?” 
 
4.2 Effecten van de interventie op de praktijk 
 
Kwantitatief 
 
Doorstroomgegevens Voeding vmbo -mbo 
2015 – 2016  5 van de 44 (bol) 11% 
2016 – 2017 7 van de 37 (bol) 19% 
 
Totaal aantal studenten Voeding 
2015 – 2016   171 [105 (bol) en 66 (bbl)] 
2016 – 2017   171 [109 (bol) en 62 (bbl)] 
 
Doorstroom vmbo Clusius naar mbo 
Alkmaar  2015 - 2016 26% 
Alkmaar  2016 - 2017 26% 
Hoorn  2016 - 2017 32% 
Schagen  2016 - 2017 20% 
Algemeen  2016 - 2017 29% 
 
Kwalitatief 
-Accurate database 
Vastgesteld is dat Clusius College snel kan beschikken over de benodigde data t.b.v. onderzoek. Onze stafafdeling 
Kwaliteit & Onderwijs kan deze gegevens vlot en ordentelijk aanleveren.  
 
-Vim methodiek 
Een tweetal LOB-docenten uit het vmbo heeft de eerste ronde dialoogtafels met de leerlingen bijgewoond. De 
docenten zijn erg enthousiast over de gebruikte VIM-methode. Zij gaan vanaf het schooljaar 2016 – 2017 deze methode 
gebruiken in de vmbo LOB-lessen.  
 
-Consequenties aanbieden van het onderdelen van het vmbo Keuzevak Voeding Hoe maak je het? in het mbo 
Clusius College ziet een goede kans om in het kader van de herziening vmbo met het : keuzevak Voeding Hoe maak je 
het? de instroom in het mbo Food te vergroten. Echter qua haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar is dat 
nog een zoektocht4.  Uiteraard is hierover gesproken met het CvB en zij beraadt zich hier nog op. 
 
-Dialoogtafels als tool bij onderzoeksaanpak/methodiek 
De dialoogtafels als onderzoeksaanpak/methodiek vindt Clusius College een zeer goede tool. Van deze methodiek zal 
ook in de toekomst zeker gebruikt gemaakt gaan worden en wordt daarmee duurzaam verankerd binnen Clusius 
College.  
  

                                                           
4 Als we doorrekenen wat het betekent om 2 workshops aan te bieden aan de 3e jaars vmbo-ers die dit keuzevak volgen komen we uit 
op een jaarrond programma waarin 1 dag per week vmbo-ers een workshop hebben in het mbo. Dit betekent 0,2 fte extra inzet en 
elke week 1 dag waarop je mbo studenten moet organiseren. 
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5. Conclusie en lessons learned 
Beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek en de ‘lessons learned’. 
 
Verschil in vmbo vestiging met en vmbo vestiging zonder mbo 
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat doorstroom vmbo –mbo op vestigingen waar zowel vmbo als mbo 
wordt aangeboden aanzienlijk groter is dan op de Clusius vestigingen waar alleen vmbo wordt aangeboden. Dit hadden 
we wel verwacht maar nu is het middels cijfers ook echt gestaafd.  
Clusius College heeft hierover collegiaal overleg gehad met Nordwin College. Deze school heeft ook een aantal 
vestigingen waar zowel vmbo en mbo wordt aangeboden én een aantal vestigingen waar alleen vmbo wordt 
aangeboden. Op de vestigingen waar in zowel vmbo als mbo wordt aangeboden heeft Nordwin College een doorstroom 
van boven de 30. Zij hebben in hun beleid een doelstelling opgenomen van 40% doorstroom binnen de eigen 
vestigingen.  
 
Wettelijke herzieningstrajecten mbo en vmbo 
Twee majeure herzieningstrajecten zowel in het mbo als vmbo, zorgen  voor grote werkdruk bij docenten en heeft 
hoogste prioriteit. Het gevolg is dat de geplande interventies van dit NRO –onderzoek moeizaam uitgevoerd kunnen 
worden. 
 
Uitvoeringkracht verbinden regio en onderwijs tbv gastlessn/excursies e.d. 
Dit onderzoek heeft mede bijgedragen aan de gedachtevorming om uitvoeringskracht te organiseren aangaande 
verbinding vanuit de opleidingsteam (de docenten op de werkvloer) met de regio/werkveld. 
Immers, een goede regionale positionering en samenwerking met regionale partners (bedrijfsleven, overheden en 
organisaties) is vooral van belang om goed onderwijs te kunnen bieden, waarin leerlingen en studenten kennismaken 
met de beroepspraktijk en leren in-én-van de praktijk. Naast BPV zijn er tal van andere onderwijsactiviteiten waarin we 
een beroep doen op “de regio”, denk aan excursies, gastlessen, masterclasses, floormeetings en niet in de laatste plaats 
regioleren. Ook willen we graag samenwerken met de regionale partners om de deskundigheid van docenten – vooral 
die beroepsgerichte vakken geven – actueel te houden.  
[Onder regioleren verstaan we dat studenten individueel of in groepen werken aan vragen, opdrachten en projecten uit de praktijk] 

 
Meerwaarde van NRO-trajecten voor de onderwijsorganisaties  
Clusius College heeft vastgesteld dat het doen van praktijkgericht onderzoek middels NRO-trajecten veel meerwaarde 
biedt. NRO-trajecten maken het mogelijk om denkkracht te organiseren en te faciliteren teneinde als 
onderwijsorganisatie betere strategische keuzes te maken in de toekomst. Tevens zorgt het voor 
deskundigheidsbevordering (intrinsiek) bij werknemers aangaande het doen van empirisch onderzoek binnen de eigen 
organisatie.  
 
6. Aanbevelingen voor de toekomst 
 
Meer aandacht voor de beeldvorming/imago van de foodsector. 
Naast allerlei activiteiten in en met de regio en samenwerking met het bedrijfsleven is het ook zaak op binnen het 
onderwijs hier pro-actiever op in spelen in vanuit de afdeling PR & Communicatie; meer doen met social media en 
daarbij gebruik maken van de kennis van de leerlingen. Gedachtenlijnen zijn: 

 Samen met de afdeling PR&Communicatie zijn we aan het nadenken over vlog/blog teams 

 Verbinden aan Skills of maak er een wedstrijd van filmpjes maken en zorgen dat je zoveel mogelijk likes krijgt etc.  

 Nadenken over hoe stageverslagen meer beeldend kunnen, het idee van maak een film als stageverslag ipv een een 
schriftelijk verslag vinden we zeer zeker het onderzoeken waard. [Beelddenken, beelden zeggen vaak meer dan 
woorden, laten zien wat je hebt gedaan (je werkzaamheden lagen filmen en reflecteren op je eigen gedrag kan veel 
beter door jezelf te interviewen of je te laten interviewen dan het op te schrijven] 


