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In 2011-2012 organiseert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving een serie van acht masterclasses over
nieuwe ontwikkelingen in de tuinbouw. Tijdens deze dagen staan innovaties en verdieping van kennis
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centraal.
Op een interactieve wijze krijgen de deelnemers informatie over telkens
een ander actueel thema, dat aansluit bij innovatieve ontwikkelingen in de
praktijk. Het programma is afwisselend met bedrijfsbezoek, demonstraties,
practicum, presentaties etc. Graag willen we scholen uitnodigen om deel te
nemen aan deze masterclasses. Om een goed beeld te krijgen kunt u op
Youtube een videofilm bekijken waarin studenten en docenten aangeven
wat zij leuk vinden aan een masterclass, klik hier rechts op de link.
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Inmiddels hebben er al drie masterclasses plaatsgevonden, naar volle tevredenheid van studenten en
docenten van Clusius College en Wellantcollege. In september was de eerste Masterclass over onderzoek
doen. In oktober en november ging het over Handel, export & logistiek en over Klimaatbeheersing. Met
name de rondleiding langs proeven en de bedrijfsbezoeken sloegen bij veel studenten aan en leidde tot
inhoudelijke discussies. Dus meldt uw studenten aan, want in 2012 volgen nog vijf masterclasses,
waarvan de data inmiddels bekend zijn:7 maart, 28 nmaart, 25 april en 30 mei 2012
De masterclasses zijn toegankelijk voor het groene MBO (laatste leerjaar niveau 3 en 4) en HBO (1e
leerjaar) èn voor deelnemers uit het bedrijfsleven die werkzaam zijn in de tuinbouw. Elke masterclass
duurt van 10 uur tot ca. 16 uur. De locatie is afhankelijk van het thema. Men kan zich inschrijven per
thema/masterclass. De kosten voor zowel studenten en deelnemers uit het bedrijfsleven zijn € 100 per
dag, hier is het lesmateriaal, koffie en lunch bij inbegrepen. Heeft u interesse om deel te nemen, neem
dan contact op met Gera van Os.
De ontwikkeling van de masterclasses worden gesubsidieerd door het ministerie van EL&I (WURKS). De
productie van de film is gefinancierd door de Provincie Zuid Holland.
Trefwoorden: masterclass, tuinbouw, bloembollen, bloemisterij, boomkwekerij, glastuinbouw, ketens en
agrologistiek
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