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STRUCTURELE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEID IN FOODBRANCHE EN -ONDERWIJS
Een constante groei van de wereldbevolking heeft geleid tot alsmaar toenemende druk op onze aarde.
Grondstoffen raken uitgeput en door broeikasgassen in de dampkring warmt onze aarde langzaam
maar zeker op, met klimaatveranderingen tot gevolg. Internationaal wordt erkend dat onze huidige
manier van produceren en consumeren zal moeten veranderen om deze effecten tegen te gaan (RIVM,
2017). Daarom werd in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs opgesteld, waarmee in augustus 2018
inmiddels 195 landen hebben ingestemd om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve
graden Celsius (United Nations, 2018). Een veel gebruikte term bij dit proces is de term duurzame
ontwikkeling, waarvan verschillende definities bestaan. De term die in dit onderzoek wordt
aangehouden is die aangesteld in het Brundtland rapport: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die
aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ (Brundtland, 1987). Om het Klimaatakkoord te
behalen, en dus te verduurzamen, zijn in Nederland klimaatdoelstellingen opgesteld. Hierin wordt
door het kabinet als een van de hoofdthema’s, naast aanpassingen en innovaties op gebied van o.a.
elektriciteit, vervoer en landbouw, ook arbeidsmarkt en scholing genoemd (Voorstel voor hoofdlijnen
van het Klimaatakkoord, 2018).
Dat het tegengaan van klimaatverandering niet alleen in de politiek leeft, maar ook in de maatschappij,
blijkt uit verschillende onderzoeken. Zo is te zien dat sinds 2011 het aantal Nederlandse consumenten
dat let op duurzaamheid van een product jaarlijks blijft stijgen (in 2013 was dat 30%, naar 48% in 2017),
evenals het aantal consumenten dat het belangrijk vindt dat bedrijven duurzaam ondernemen (Dossier
Duurzaam, 2017). Wanneer specifiek naar de voedselsector wordt gekeken is te zien dat zowel vraag
en aanbod van duurzaam voedsel toe blijft nemen ten opzichte van voorgaande jaren, met name in
supermarkten (+30% omzet duurzaam voedsel in 2017 t.o.v. 2016). Hierbij wordt veelal een verband
gelegd met stijgende populariteit en beschikbaarheid van producten met keurmerken gericht op
(aspecten van) duurzaamheid zoals Beter Leven Keurmerk (van 907 mln. euro in 2016 naar 1.471 mln.
euro in 2017, +62%) of biologisch (van 735 mln. euro in 2016 naar 779 mln. euro in 2017, +6%)(IRI
Nederland, 2017, 2018). Een stijging van omzet in duurzame producten is ook te zien in foodservice
(restaurants, horeca etc.) maar deze trend is minder sterk dan bij supermarkten (+14% omzet
duurzaam voedsel in 2016 t.o.v. 2015) en wordt voor een groot deel door de omzet in koffie en thee
veroorzaakt, verantwoordelijk voor 32% van de totale omzet duurzaam voedsel in de foodservice
(Logatcheva, 2017). Van voedselspeciaalzaken (bakker, slagerij, poelier etc.), samen verantwoordelijk
voor een jaarlijkse omzet van zo’n 4 miljard euro (Detailhandel.info, 2018b), zijn geen officiële cijfers
over het aandeel duurzame producten bekend.
Deze cijfers laten duidelijk zien dat duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen in de markt. Voor
de maatschappij om mee te kunnen blijven bewegen met deze ontwikkeling is onderwijs op gebied
van duurzaamheid van groot belang. En zeker in relatie tot voedsel wordt door verschillende
organisaties onderstreept dat een structurele inbedding in onderwijs van essentieel belang is om een
verandering van de maatschappij te verwezenlijken (Alliantie Voedselonderwijs, 2018; Duurzaam
Door, 2017; Het Groene Brein, 2015; Jamie Oliver, 2018).
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Onderzoek via Kenniscentrum Nelles over de huidige kennis van duurzaamheid (aspecten) bij
medewerkers en ondernemers van foodspeciaalzaken laat zien dat deze vaak geen duidelijk, of zelfs
een verkeerd, beeld hebben van het begrip duurzaamheid, of van keurmerken die zich focussen op
aspecten van duurzaamheid. Zo werd in een enquête uitgevoerd onder slagers het Beter Leven
Keurmerk hoog ingeschat voor een positieve invloed op het milieu, terwijl dit keurmerk zich enkel
focust op dierenwelzijn aspecten (Barten, 2018; Dierenbescherming, 2018). Kenniscentrum Nelles
voerde ook een QuickScan uit bij verschillende mbo- en hbo-instellingen evenals midden- en
kleinbedrijven waarin een oorzaak voor dit gebrek aan kennis wordt aangekaart. Uit de QuickScan blijkt
dat verschuivingen in de voedselsector, bijvoorbeeld toenemende automatisering, schaalvergroting en
kostenbesparing, ervoor hebben gezorgd dat de focus in de beroepsopleidingen wordt gelegd op
service, handel en verkoop in een winkel als onderdeel van een grootschalig bedrijf. Duurzaamheid
(voor de voedselsector bijvoorbeeld milieuaspecten, dierenwelzijn, biodiversiteit etc.) wordt beperkt,
of alleen middels keuzedelen aangeboden (waarvan de inhoud weer verschilt per docent en waarvoor
dus ook gekozen kan worden deze niet te volgen)(Kenniscentrum Nelles, 2017; MeatNL, 2017).
Probleem is dat 66% van de foodspeciaalzaken geen onderdeel zijn van een grootschalig bedrijf maar
juist zelfstandig opereren (Detailhandel.info, 2018a). Inspelen op innovaties en maatschappelijke
ontwikkelingen tijdens de opleiding van toekomstige werknemers en ondernemers, evenals bijscholing
voor huidige werknemers, is daarom belangrijk om met de snelle veranderingen van de maatschappij
te kunnen blijven meebewegen (Het Groene Brein, 2015). En de huidige aanpak van duurzaamheid via
keuzedelen lijkt niet goed genoeg te werken om studenten voor te bereiden op de veranderingen in
de maatschappij. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken naar de mogelijkheid van een beleidsmatige
aanpak om duurzaamheid als vast onderdeel te kunnen integreren in het onderwijs. Omdat het
onderwijs uit veel verschillende vormen bestaat, en voor dit project maar beperkte tijd beschikbaar is,
wordt gekozen om te kijken naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). En dan nog specifieker
gericht op mbo-opleidingen gericht op foodspeciaalzaken en horeca omdat zoals eerder aangegeven
juist hier veel te behalen valt op gebied van duurzaamheid. De volgende onderzoeksvraag wordt
gesteld: ‘Hoe kan duurzaamheid een vast onderdeel worden van mbo-opleidingen gericht op de
voedselsector?’
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
▪ Hoe vindt beleidsvorming in het mbo-onderwijs plaats? Hoe wordt de structuur en inhoud van
het mbo-onderwijs bepaald? Wat zijn de leerdoelen waarnaar wordt gehandeld? Hoe vaak
vinden inhoudelijke wijzigingen plaats en wanneer was de laatste wijziging?
▪ Welke competenties (m.b.t. duurzaamheid, duurzaam ondernemen) worden vanuit het
bedrijfsleven gevraagd van toekomstige werknemers en ondernemers? Sluiten deze aan op de
leerdoelen en/of competenties die door het onderwijs behandeld worden?
• Zo nee, hoe wordt omgegaan met een gebrek aan kennis/competenties vanuit het
bedrijfsleven? Is er vanuit de branche of het bedrijfsleven bijscholing op het gebied van
duurzaamheid?
▪ Hoe wordt duurzaamheid momenteel aangeboden in mbo-opleidingen gericht op de
foodbranche? Welke leerdoelen en/of competenties zijn van toepassing binnen deze
opleidingen? Sluiten deze aan op het bedrijfsleven waar de studenten in terecht komen? Welke
mogelijkheden en/of beperkingen zijn er in het onderwijs voor de integratie van nieuwe
onderdelen?
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Methode en tijdsplanning
Om de onderzoeks- en deelvragen te kunnen beantwoorden wordt op twee manieren onderzoek
gedaan: een achtergrondstudie m.b.v. voornamelijk grijze literatuur en interviews met verschillende
betrokken partijen. Er zijn grofweg drie stappen met beoogde producten en bijbehorende handelingen
gedefinieerd:
1. Advies betreffende beleidsaanpak om duurzaamheid als vast onderdeel in het mbo-onderwijs te
krijgen. Hiervoor wordt uitgezocht hoe beleidsvorming plaatsvindt in mbo-onderwijs middels een
achtergrondstudie, evenals gesprekken met partijen als de SBB (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en de SVO (vakopleidingen food). Het uiteindelijke advies moet
duidelijk maken hoe een aanpassing van de mbo-onderwijs structuur in zijn werk gaat, wat de
standaardprocedure hiervoor is, en welke personen en/of partijen daarvoor van belang zijn.
2. Weergave hoe duurzaamheid in het huidige mbo-onderwijs wordt aangeboden. Hiervoor worden
contactpersonen van onder andere het Graafschap College (mbo-onderwijsinstelling) geïnterviewd
waarbij zal worden gekeken naar de invulling van het keuzedeel Duurzaamheid, welke vaardigheden
m.b.t. duurzaamheid worden bijgebracht aan studenten en welke leermiddelen hier goed bij
aansluiten. Getracht wordt op deze manier een effectieve onderwijsvorm weer te kunnen geven voor
het thema duurzaamheid, wat als voorbeeld kan dienen bij de structurele integratie van duurzaamheid
in het gehele onderwijs.
3. Weergave hoe de betreffende bedrijfsleven of branches omgaan met duurzaamheid. Interviews met
onder andere de KNS (Koninklijke Nederlandse Slager, branchevereniging) om te kijken wat voor
methodes gebruikt worden om duurzaamheid onder de aandacht te krijgen bij ondernemers of
werknemers, evenals welke vaardigheden vanuit het bedrijfsleven belangrijk zijn voor de
implementatie van duurzaamheid of aspecten hiervan. Ook wordt hierbij meegewerkt aan een project
van True Food Projects in opdracht van de KNS, waarin voor slagers op een simpele manier middels
een stappenplan wordt weergegeven hoe zij gebruik kunnen maken van biologisch vlees, scharrelvlees,
of vlees met een keurmerk. Dit onderzoek zal tevens dienen als praktijkvoorbeeld welke vaardigheden
een slager nodig heeft om met aspecten van duurzaamheid aan de slag te gaan.
Alle tussentijdse resultaten zullen worden gecombineerd en uitgewerkt in een onderzoeksrapport,
welke medio december zal worden ingeleverd bij zowel de opdrachtgever (Kenniscentrum Nelles) als
Wageningen University & Research. Een samenvatting van de resultaten en het internship zal ook
worden gepresenteerd in een Research Meeting van Animal Production Systems. Deze staat ingepland
op 10 januari 2019. Voor dit internship is in totaal 17 weken (40 uur per week) beschikbaar. Een
inschatting van de tijdbesteding is hieronder weergegeven.
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