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Op 28 september heeft de eerste Masterclass Tuinbouw plaatsgevonden bij WUR PPO in Lisse. Bijna 30
leerlingen van de plant opleidingen (MBO niveau 3 en 4) van Wellantcollege en Clusius College volgden
deze masterclass.
Het thema van deze dag was 'Hoe doe je onderzoek?' De leerlingen gingen
na een introductie van Gera van Os, onderzoeker bij PPO en een
rondleiding langs de proeven, aan de slag om gerooide bollen uit een
bewaarproef zelf te beoordelen. In groepjes moesten ze bepalen wat er
genoteerd moet worden om later een betrouwbaar resultaat te krijgen. Dus
moet je tellen, wegen of misschien ook de visuele kwaliteit noteren. De
WUR PPO BBF
resultaten moesten ze na afloop van de beoordeling bewerken en op een
duidelijke manier weergeven en presenteren.
Deze masterclass is de eerste in een reeks van acht die dit schooljaar worden georganiseerd. De
aanleiding om met deze masterclass te starten was de aanbeveling vanuit het project "Holland Rijnland
werkt lerend" van de Provincie Zuid Holland om om meer kennis over nieuwe ontwikkelingen voor de
tuinbouw beschikbaar te maken. In de Greenport Duin & Bollenstreek zal men meer vakbekwame
mensen nodig hebben om groei van tuinbouwbedrijven en handel te kunnen faciliteren. Dit begint bij
een goede opleiding. Deze activiteit wordt dit schooljaar uitgevoerd als een project dat gefinancierd
wordt vanuit WURKS en de Provincie Zuid Holland. Bij gebleken succes zal het initiaitef verder
ontwikkeld worden.
In 2011 zijn er nog twee masterclasses, deze zijn niet alleen toegankelijk voor leerlingen van
Wellantcollege en Clusius College, maar ook voor andere tuinbouwopleidingen en mensen die werkzaam
zijn in de tuinbouw en interese hebben om kennis te vergaren over speciefieke innovatieve thema's.
Vaak gaan ontwikkelingen erg snel, door het volgen van een masterclass ben je snel weer op de hoogte
van de innovaties, zodat deze mogelijk ook binnen uw bedrijf kunnen worden toegepast.
Masterclass Tuinbouw ook voor ondernemers!
In 2011 zijn er nog twee masterclasses, in 2012 volgen er nog vijf.
26 oktober: Handel, export en kwaliteit
23 november: Klimaatbeheersing in kas en cel
Deze dagen duren van 10 uur to ca. 16 uur en mensen die werkzaam zijn in de tuinbouw zijn van harte
wellkom. De kosten bedragen 100 euro per dag incl. lesmateriaal, koffie en lunch. Heeft u interesse om
deel te nemen, neem dan contact op via ReceptieLisse.PPO@wur.nl
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