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Aan besturen, directies en teamleiders binnen groen onderwijs,
(graag deze brief doorgeven aan de persoenen die er verder mee kunnen)

Groen onderwijs sluit aan bij multifunctionele landbouw
Dat was de rode draad op de landelijke themadag: ‘Onderwijs – sleutel tot het nieuwe plattelandsondernemen’ van 19 mei jl. Veel dynamiek, veel bezoekers en de eerste studieprijs MFL is uitgereikt.
Dit alles op een boeiende locatie met praktijkvoorbeelden: een fruitbedrijf met grote eigen winkel,
een kookstudio en mooie ontvangstruimtes (www.fruittuinverbeek.nl).
De sector is volop in ontwikkeling en stelt veel vragen aan het (groen) onderwijs: nieuwe opleidingen,
maar ook ondersteuning bij de doorontwikkeling van ondernemerschap en het ontwikkelen van
nieuwe competenties (bijvoorbeeld gastheerschap!). Junior ondernemers geven aan multifunctioneel
echt te missen in het onderwijs. Als groen onderwijs de uitdaging om het initiatief niet te verliezen
aan het ‘grijs’ onderwijs!
De volgende doelen willen wij als programmateam met u samen realiseren:
• Studenten hebben een reëel beeld van de mogelijkheden van MFL voor nieuw ondernemen
• Er zijn opleidingen voor specifieke nieuwe velden - landbouw en zorg, educatie etc.
• Ondernemers met ontwikkelvragen (gastheerschap, professionalisering, communicatie etc.)
kunnen hiervoor bij groen onderwijs terecht
• Groen onderwijs heeft een goede verbinding met de ontwikkelingen van MFL in de regio
Als programmateam ondersteunen wij dit door:
• Goede materialen (bv module MFL voor MBO (zie ook bijlage) en spel Meer met MFL )
• Goed ontsloten informatie (themapagina Groen Kennis Net en veel info via Taskforce MFL)
• Ambassadeurs MFL bij instellingen (opdracht voor iemand van de instelling van 100 uur wv
50 uur betaald), komend jaar met 5 plaatsen en een vervolg in het schooljaar ‘12-‘13
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van regionale contacten
Tijdens de themadag zijn onder ander de mythes rondom MFL ontmaskerd. U kunt de presentaties
(oa van Andries Visser – de mythes van MFL) terugvinden op groenkennisnet > thema
multifunctionele landbouw. Onder ‘webwijzer’ en ‘onderwijsproducten’ of ‘onderwijs’ zijn de
presentaties te vinden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het tabblad nieuwsbrief.
Op www.multifunctionelelandbouw.nl is veel materiaal beschikbaar *), papieren versies zijn te
bestellen via info@multifunctionelelandbouw.nl. De studieprijs zal op 5 april 2012 opnieuw worden
uitgereikt. De aanmeldingen hiervoor kunnen weer gedaan worden via
www.multifunctionelelandbouw.nl/studieprijs.

Met vriendelijke groet namens het hele programmateam,
Ron Methorst
Programmatrekker
r.methorst@cah.nl / 06-36226637
*) http://www.multifunctionelelandbouw.nl/index.php?file_id=2003

