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liseerd zijn in het werken met biobased grond-
stoffen. 
‘Dat hebben we in een persbericht zo verwoord 
dat bedrijven geen behoefte aan biobased speci-
alisten zouden hebben’, legt Broens uit. ‘Maar 
met evenveel recht had er kunnen staan dat 
bedrijven geen generalisten zoeken.’  

zachtere competenties
De nota stelt verder dat de afgestudeerden 
moeten kunnen samenwerken met vakmensen 
uit andere disciplines. Ze moeten in staat zijn 
om problemen te analyseren en in wisselende 
samenwerkingsverbanden daarvoor creatieve 
oplossingen te bedenken. Die kerncompetenties 
als creativiteit, flexibiliteit en het vermogen tot 
analyse komen niet uit de lucht vallen, legt 
Broens uit. ‘De samenstelling van agrogrond-
stoffen is, meer dan de samenstelling van 
grondstoffen uit de petrochemie, bijvoorbeeld 
aan fluctuaties onderhevig. Daardoor kan het 
nodig zijn om processen aan te passen. 
Bovendien kunnen misoogsten ervoor zorgen 
dat de aanvoer van grondstoffen stokt, waardoor 
bedrijven een ander inkoopbeleid zullen moeten 
voeren. Bedrijven zullen zulke problemen alleen 
het hoofd kunnen bieden als hun experts kunnen 
samenwerken met die van hun partners in de 

‘H et bedrijfsleven heeft geen be-
hoefte aan biobased-specialis-
ten’, berichtten vakmedia voor de 
groene chemie in de zomer van 

2012. Dat zou de conclusie zijn van een nota die 
onderzoekers van LEI Wageningen UR opstel-
den in opdracht van InHolland in Delft en het in 
Zuid-Holland actieve Wellantcollege, dat vmbo- 
en mbo-opleidingen verzorgt. 
‘Een merkwaardig bericht’, reageert Lex 
Borghans, manager corporate marketing bij 
Purac. ‘Ik ken die nota niet, dus daar ga ik niets 
over zeggen. Maar in krantenkoppen die zeggen 
dat bedrijven geen behoefte aan specialisten 
zouden hebben, herken ik de realiteit van Purac 
in ieder geval niet. Bij ons lopen specialisten 
rond, en wij zullen in de toekomst ook aan zulke 
specialisten behoefte blijven hebben.’
LEI-onderzoeker dr. Douwe-Frits Broens heeft 
de laatste maanden vaker zulke geluiden 
gehoord. ‘Er is verwarring ontstaan over wat we 
nu precies met de term ‘specialist’ bedoelden’, 
zegt hij. Broens en zijn collega’s schreven de 
nota ‘Anticiperen op de biobased economy’ voor 
InHolland en het Wellantcollege. Daarmee helpt 
de nota een lacune in de kennis op te vullen. De 
discussies over de rol van opleidingsinstituten 
in de opkomst van de biobased economy gaan 

keten, en ook nog in staat zijn om creatieve 
oplossingen te bedenken.’

gedreven
De studenten van Avans’ nieuwe major Biobased 
TeCh zullen, als ze hun opleiding hebben 
afgerond, alles in huis hebben wat ze volgens 
het LEI nodig hebben, zegt Han van Osch, pro-
jectmanager bij Avans. ‘Onze opleiding is een 
volwaardige chemie-opleiding. Vergeleken met 
studenten van andere opleidingen weten onze 
studenten misschien wat minder over sommige 
scheidingstechnologieën, maar fors meer over 
het werken met agromaterialen. Het zijn speci-
alisten die hebben leren samenwerken met 
specialisten in andere disciplines.’ 
Avans richt zich, niet alleen in zijn wervings-
beleid maar ook in de opzet van zijn biobased 
opleiding, expliciet op jongeren die zich bewust 
zijn van mondiale problemen zoals de klimaat-
problematiek, het groeiende tekort aan goedkope 
fossiele grondstoffen en de dreigende voedsel-
schaarste. ‘Onze studenten willen bijdragen aan 
de oplossing van die problemen’, zegt Van Osch. 
‘Ze zijn gedreven.’

Beta-tekort
Wat dat betreft is Avans biobased-proof, en 

vooral over de vraag of universiteiten, als de TU 
Delft en Leiden Universiteit, wel voldoende 
relevante afgestudeerden afleveren. Minder 
aandacht is er voor de beroepsopleidingen, 
terwijl die wel voor het gros van het nieuwe per-
soneel moeten zorgen.

liever specialisten dan generalisten
‘De biobased sector groeit, ook in Zuid-Holland’, 
vertelt Broens. ‘Er zijn steeds meer chemiebe-
drijven die hun grondstoffen niet meer uit olie 
halen, maar uit bijvoorbeeld plantaardige olie of 
reststromen uit de voedingsindustrie. Onze 
opdrachtgevers willen daarmee rekening 
houden in hun aanbod van opleidingen. In onze 
nota hebben we voor hen in kaart gebracht aan 
wat voor afgestudeerden het bedrijfsleven over 
vijf jaar behoefte heeft.’ 
De nota, die is gebaseerd op interviews, een 
literatuurstudie en workshops, concludeert dat 
bedrijven geen behoefte hebben aan ‘biobased 
kundigen’, die een beetje verstand hebben van 
groene chemie, bio-energie, biotechnologie, 
agroketens en groene regelgeving, maar geen 
enkele discipline grondig beheersen. Bedrijven 
hebben daarentegen wèl behoefte aan goed 
opgeleide vakmensen als chemici, operators en 
analisten, die binnen hun vakgebied gespecia-

klaar voor een grootschalige groene omscha-
keling van de nationale economie. ‘We kunnen 
het type mensen afleveren dat de groene chemie 
straks nodig heeft’, zegt Van Osch. ‘Daar zal het 
probleem voor de biobased economy wat de 
opleidingen betreft niet zitten.’ In plaats daarvan 
signaleert Van Osch wel een ander knelpunt. 
‘Middelbare scholieren kiezen te weinig voor 
exacte richtingen in het algemeen’, zegt hij. 
‘Techniek heeft een slecht imago onder 
jongeren. Dat speelt overal in Nederland.’
Het LEI signaleert dat probleem ook. Bij de 
werkgevers in bijna alle onderzochte deel-
sectoren constateerden de onderzoekers een 
grote vraag naar technisch opgeleide mbo-ers. 
‘Dat is logisch’, zegt Van Osch. ‘Je hebt in een 
bedrijf natuurlijk meer mbo-ers nodig dan 
hbo-ers. We onderschatten het belang van het 
mbo voor Nederland schromelijk. Overigens 
vraagt de biobased economy momenteel zeker 
om hbo-ers, gegeven de nieuwe context en het 
innovatieve, multidisciplinaire karakter.’ 

Bedrijven die actief zijn in de biobased economy, hebben 
behoefte aan gespecialiseerde vakmensen en aan 
generalisten. Wat dat betreft worden de bedrijven door 
de opleidingsinstellingen op hun wenken bediend. Maar 
de zorgen over het aantal afgestudeerden blijven. 

zorgen over aanbod

GEVRAAGD: GROENE 
SpECIAlISt DIE kAN 
SAMENWERkEN

‘plaaTs VOOR  
BIOBasED gENERalIsTEN’
Op langere termijn zou er misschien 
wel degelijk behoefte kunnen 
ontstaan aan generalisten. dat is de 
inschatting van Han van Osch van 
Avans Hogeschool. ‘Als de biobased 
economy groter wordt, en overheden 
meer beleid zullen maken en 
handhaven, zal er behoefte ontstaan 
aan generalisten die het veld 
overzien. Ze zullen bijvoorbeeld de 
technologie moeten begrijpen, maar 
ook zicht hebben op de maatschap-
pelijke en economische aspecten van 
groene chemie. Of dat ook een 
opleiding rechtvaardigt, zullen we 
nog moeten onderzoeken.’

De nota ‘Anticiperen op de biobased economy – Sluit 
groen onderwijs aan op de toekomstige praktijk?’ is 
integraal beschikbaar op www.lei.dlo.nl. Klikken op 
‘publicaties’. 

 ― Vooralsnog specialisten gevraagd vanuit bestaande opleidingen


