Onderwijs:
sleutel tot het nieuwe plattelandsondernemen
Onderwijsdag Multifunctionele Landbouw laat kansen nieuwe sector zien
Bent u docent of stagebegeleider?
En wilt u bijdragen aan succesvol
ondernemerschap op het
veranderende platteland? Kom
dan naar de dag die u de sleutels
hiervoor aanreikt! De dag met het
thema Onderwijs: sleutel tot het
nieuwe plattelandsondernemen vindt
plaats op donderdag 19 mei op het
inspirerende bedrijf Fruittuin Verbeek
in Oldebroek.
Zie www.fruittuinverbeek.nl

Op het programma staan interessante
sprekers, die de competentie behoefte
van multifunctionele ondernemers
presenteren en het belang van goed
ondernemerschap in deze sector. Ook
wordt informatiemateriaal uitgereikt
op de markt en ontvangen studenten
de Studieprijs Multifunctionele
Landbouw.

De dag is gratis
U kunt zich tot 6 mei aanmelden via
www.kpcgroep.nl/onderwijsdagMFL.
9 mei krijgt u een bevestiging.
Neem voor vragen contact op met Marjo Baeten,
Hogeschool HAS Den Bosch, via email: m.baeten@hasdb.nl

Programma
Ochtend
9.30
Ontvangst door dagvoorzitter en boerin Martine Kruider
10.00
Aanvang programma, opening door Ron Methorst, GKC
10.05
Presentatie Dr. Andries Visser, PPO, Wageningen UR:
de trends van MFL: omzet en groei

Presentatie onderzoeker Ir. Pieter Seuneke van de vakgroep Rurale
Sociologie van Wageningen UR. Op basis van 120 interviews met
multifunctionele ondernemers vertelt Seuneke wat er zoal speelt in
deze bloeiende sector. Hoe kan onderwijs hierop inspelen?

11.00
11.15

Koffie
Project presentaties: korte presentaties van lopende en
toekomstige projecten op scholen

12.00
12.30

Het borrelt: ideeën uit de zaal worden gedeeld
Lunch

Middag
13.00

Interview met ondernemer Ton Verbeek (door Martine Kruider)
Wat vraagt de ondernemer van het onderwijs?

13.15

OnderwijsMarkt: in verschillende marktkramen wordt
onderwijsmateriaal aangeboden: van een MBO module multifunctionele
landbouw tot HBO casuïstiek, van WUR onderzoeken tot praktische
brochures voor goed ondernemerschap. Alles bruikbaar voor
vernieuwend onderwijs.

Tevens een sessie over didactiek die deze nieuwe sector vraagt met
Pieter Seuneke en Roelof de Jong (KPC Groep)

14.30

Toekomst: Wat wil de jonge multifunctionele ondernemer? Hoe zou
het onderwijs kunnen inspringen op de veranderende behoefte? Jong
onderneemster Anne Kloek van boerderij t Geertje aan het woord

15.00

Toelichting studieopdrachten door genomineerde studenten.
Olv Martine Kruider

15.45
16.00
16.15

Uitreiking Studieprijs
Afsluiting met impressie van de dag door Martine Kruider
Einde

