Masterclass Fruit krijgt vervolg | Groen Kennisnet

GKN Home

Thema's

Onderwijsportaal

Projecten

Contacten

Nieuwsbrief

Contact informatie: Gondy HeijermanPeppelman

Masterclass Fruit krijgt vervolg
15-1-2013
Na een succesvolle pilot wordt de Masterclass Fruit voortgezet in een tweejarige cyclus met vier
verschillende bijeenkomsten.
De Masterclass biedt verdieping op de reguliere lesstof in een interactief
programma met experts vanuit het onderzoek en het bedrijfsleven.

Links
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Fruit
Fruitacademie

Pilot
De eerste Masterclass Fruit met als thema 'Winst pakken in de
fruitteeltketen', is op 8 november 2012 succesvol verlopen. In deze pilot
bleek met name de combinatie van leerlingen met deelnemers uit het
bedrijfsleven een belangrijke meerwaarde te bieden. Tijdens de interactieve programmaonderdelen
werkten leerlingen samen met praktijkmensen bij de aanpak van een probleem, met meerwaarde voor
beide.

Ook voor het bedrijfsleven
Een Masterclass is niet alleen interessant voor het onderwijs. De nieuwe thema’s zijn gekozen vanuit
het standpunt dat onderwerpen die interessant zijn voor ondernemers, ook interessant zijn voor
leerlingen. Voor de Masterclass Fruit wordt daarom gestreefd naar een gemengd deelnemersveld. Naast
leerlingen van Edudelta en Helicon (mbo, laatste leerjaar niveau 3/4) staat de inschrijving open voor
deelnemers uit het bedrijfsleven zoals fruittelers en fruitteeltmedewerkers. Ook worden de leerlingen
aangemoedigd om zelf ondernemers uit te nodigen, bijvoorbeeld van hun stagebedrijf, familiebedrijf,
een buurman of een andere fruitteeltondernemer.

Nieuwe thema’s
De eerstvolgende Masterclass Fruit staat in het teken van ‘Gezonde bodem, gezonde groei’ en zal
plaatsvinden op 21 maart 2013 bij PPO-Fruit in Randwijk. De thema’s die daarna volgen zijn: ‘Kritisch
onderzoek doen’ (najaar 2013) en ‘Handel, export en logistiek’ (voorjaar 2014) en opnieuw ‘Winst
pakken in de fruitteeltketen’ (najaar 2014). Aan de hand van lezingen, workshops en practica worden
deze thema’s uitgediept.

Praktische informatie
De Masterclass Fruit is een product van de samenwerking tussen PPO-Fruit en de Fruitacademie
(samenwerking NFO, Helicon en Edudelta). De pilot werd gefinancierd met financiële bijdragen van de
betrokken scholen en het Ministerie van Economische Zaken (WURKS).
Data en programma’s van de nieuwe Masterclasses worden bekend gemaakt via Groenkennisnet,
Vakblad Fruitteelt en op de websites van PPO en de Fruitacademie. Deelname kost € 100,- per dag,
inclusief lunch en lesmateriaal.
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