
Groen onderwijs op het 

NATIN-MBO 

Cynthia Grünberg 



Problematiek Agrarische sector 

 

 Lage productiviteit: draagt weinig bij aan het BNP (Bruto 
Nationaal Product). 

 

 

 Een oorzaak is kleine agrarische beroepsbevolking:        

•        slechte imago agrarische sector: lage lonen versus   

           zwaar fysieke arbeid,       

•        weinig  zekerheden (afzet producten, pensioen e.a.). 



 landbouwonderwijs op het NATIN-MBO 

 Vanaf 1973 landbouwonderwijs op het Natin. 

 

 In de afgelopen 10 jaren slechts 73 afgestudeerden, 

waarvan een groot deel werkzaam is bij de overheid. 

 

 Geringe belangstelling voor landbouwonderwijs o.a. door:  

•       problematiek agrarische sector   

•       opzet huidig landbouwonderwijs. 



Vernieuwing landbouwonderwijs op het 

NATIN-MBO 

 Aanleiding: 

•       geringe belangstelling voor het huidige   

          landbouwonderwijs;    

•       beleidsvoornemen overheid: Suriname voedselschuur  

          Caraibisch gebied. 

 

 Aanpak: via Twinningproject: Competentiegericht groen  
onderwijs  bij het NATIN. 

      



Aandachtsgebieden van het project 

 Transitie van het huidige groen onderwijs naar 

competentiegericht onderwijs. 

 

 

 

 Vergroting van de belangstelling voor groen onderwijs. 



Focus vernieuwd  groen onderwijs 

 Meer praktijkgericht onderwijs (uitvoering van projecten), 

waardoor aantrekkelijker voor de student. 

 

 

 Aandacht besteden aan het ondernemerschap in de 

agrosector: stimuleren van studenten om eigen 

onderneming te beginnen. 



Activiteiten  

 Verkenning van het werkveld door veldbezoeken en 

overlegmomenten met belangrijke actoren (min van LVV, 

agrarische bedrijven). 

 Ontwikkelen van documentatie tbv de inrichting van groen 

CGO. 

 Training van docenten. 

 Campagnevoering ter vergroting van de belangstelling van 

jongeren voor o.a. de agrarische sector: 

• scholenbezoek; 

• opendag; 

• flyers, informatiebrochures; 

• tv-spotje, socialmedia:facebook. 



Belangrijkste resultaten 

 

 Benodigde documenten (z.a. kwalificatiedossier, curriculum) 
voor de vernieuwde opleiding ontwikkeld met input van de 
sector. 

 

 Gestart met het eerste leerjaar  CGO groen onderwijs op het 
Natin. 

 

 Reeds toegenomen belangstelling voor groen onderwijs: 34 
nieuwe studenten. 



Vervolgactiviteiten 

 

 Verdere ontwikkeling/vernieuwing van de opleiding. 

 

 Werken aan een structurele samenwerking met de sector. 

 

 Voortzetting wervingscampagne: belangstelling nog 

onvoldoende. Het streven is gericht op verdubbeling van 

het huidige aantal studenten. 



Conclusie/aanbeveling 

 Inzet onderwijs(Natin) alleen onvoldoende om de 

belangstelling voor de agrosector ingrijpend te doen 

veranderen. Ondersteuning vanuit de sector nodig.  

 

 Vanuit de overheid (beleidsmakers) niet alleen het zeer 

ambitieus voornemen: Suriname voedselschuur Caraibisch 

gebied,  maar  stimulerende en faciliterende 

maatregelen  om voor jongeren reële kansen te creëren in 

de agrosector.   



Promofilmpje 

 



Vragen??????? 

 

 

 

 

Dank voor uw aandacht! 


