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Een brug tussen theorie en praktijk
Nieuwe MAS-HAS opleiding in Dronten
‘Adviseurs en onderzoekers die ook kennis hebben van de praktijk van de biologische landbouw, daar
ontbreekt het nogal eens aan.’ Dat was de reden voor het Groenhorst College en de Christelijke Agrarische
Hogeschool voor de opzet van een nieuwe opleiding. In het najaar van 2005 begint de nieuwe MBO-HBO
studie voor de biologische landbouw ‘Bio-Scope’.
In jaar 3 richten studenten zich op de vele
‘Bio-scope’ is bedoeld voor een breed aantal
nevenfuncties van de landbouw. Stages op
beroepen, zoals agrarisch ondernemer,
biologische bedrijven met een winkel,
ketenmanager, kwaliteitsmedewerker, in- of
natuurontwikkeling of ander neventak zijn nu
verkoper, beleidsmedewerker, relatiebeheerder of
belangrijk. In jaar 4 komt vooral de biologische
voorlichter.
keten aan bod, nationaal en internationaal. De
opleiding kan hier als bedrijfsleider/manager
Leraar Jan Pesman: “de opleiding Bio-scope is
(niveau 4) worden beëindigd, maar met 2,5 jaar
gericht op mensen die willen werken aan sterke
erbij heeft de student zowel een MAS als een
regio’s met koeien in de wei, toerisme,
HAS diploma op zak. De laatste twee jaren kan
streekproducten, natuurontwikkeling, cultuur- en
de student zich specialiseren in de richtingen
landschapsbehoud. Die willen werken aan de
ketenmanager, adviseur en onderzoeker.
biologische ketens en daarin kunnen adviseren,
onderzoeken en ontwikkelen, vanuit vaardigheid
Gert Nieboer, docent: “uit ons onderzoek in de
en kennis van het gezonde boerenbedrijf. En
biologische sector blijkt dat er met name een
natuurlijk over de grenzen gaan: de wereld ligt
dringend behoefte is aan afgestudeerde HBO-ers
voor je open met zo’n insteek.“
die een gedegen kennis van en ervaring in de
praktijk van de biologische landbouw hebben.
Opleidingstraject
Kennis van en ervaring in de praktijk van de
De eerste twee jaar zijn gericht op het gemengde
biologische landbouw is een must om als
biologische bedrijf. De student maakt grondig
ketenmanager of beleidsadviseur succesvol te
kennis met de akkerbouw en de veehouderij. De
kunnen zijn. Het sterke punt, waarmee de
praktijk is richtlijn voor de theorielessen, daarom
doorlopende leerweg Bio-Scope zich profileert, is
is er ‘s ochtend les en ‘s middag praktijk.
dat leerlingen in de eerste jaren van de opleiding
Tweedejaars begeleiden de eerstejaars op de
de praktijk van de biologische landbouw heel
stages en voeren verdiepingsopdrachten op de
goed leren kennen, door daarin zelf werkzaam te
bedrijven uit. Er is een nauwe samenwerking
zijn. Dit betekent dat een student die de
tussen de stagebedrijven en de school:
doorlopende leerweg afrond en bijvoorbeeld
stagebieders komen op school, docenten lopen
ketenmanager wordt, de biologische landbouw
vaak op het bedrijf en leerlingen wisselen veel
(zowel primaire bedrijven en de keten) van binnen
onderling uit.
uit kent. Dit is een belangrijk voordeel waardoor
Daarnaast wordt aan kennis,vaardigheid en
een afgestudeerde in de (latere) beroepspraktijk
houding gewerkt via maatschappelijke projecten,
succesvol kan functioneren.”
het waarnemen van diereigen gedrag, maar ook
talen en ICT. Omdat de opleiding doorloopt in het
Meer informatie: www.bio-scope.nl
HBO is een behoorlijk niveau en inzet voor
instroom een vereiste.

