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Beste studenten.
Gedurende het gehele jaar zullen we enkele opdrachten maken die te maken hebben met het FAB
gebeuren. FAB betekent: Functionele Agro Biodiversiteit. Jullie hebben daar vorig jaar al kennis mee
mogen maken in de projectweek. Verder is er een spreker van de DLV, dhr. Olaf van Kampen geweest
om het een en ander nader toe te lichten.
Op vrijdag 7 september 2007 zijn jullie bij een open dag geweest over het zelfde onderwerp.
Deze eerste van een reeks opdrachten is, is het afnemen van een interview met een deelnemende boer
van dit project.
Je gaat met ze’n tweeën/drieën naar een boer toe. Hiervoor heb je natuurlijk eerst een afspraak
gemaakt.
Tijdens dit gesprek stel je de boer verschillende vragen. Alle vragen heb je eerst op papier gezet. Het
moeten allemaal vragen zijn die beginnen met een W. Hierdoor bereik je dat de antwoorden een
volledige zin wordt. Er kan dan niet worden volstaan met een ja of nee antwoord.
De eerste 5 vragen moeten gaan over het bedrijf in het algemeen (oppervlakte, bouwplan,
arbeidsbezetting etc.)
De volgende 15 vragen moeten iets te maken hebben met dit project.
Bv.
Waarom doet u mee met dit project?
Welke voordelen hebben de akkerranden. etc.
De vragen met de antwoorden worden verwerkt in een verslagje. Dit verslag wordt bij mij ingeleverd
in week 40.
Bij twijfel laat je eerst de vragen aan de docent zien. Indien er nog onduidelijkheden zijn hoor ik het
graag.
Veel succes met bedenken van de zinvolle vragen en het uitwerken hiervan op de computer.
Hendrik Schouwenaar
h.schouwenaar@groenhorstcollege.nl

De Boer die ik ga benaderen heet
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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