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Kennis komt niet vanzelf naar de akkerbouwer toe. Hoe komt de akkerbouwer aan zijn kennis? En is er
voldoende kennis beschikbaar?

Downloads
‘Kennis komt niet vanzelf naar de
akkerbouwer toe’
Hoofdartikel

Het decembernummer van Akker Magazine gaat helemaal over kennis in de
akkerbouw. Alle aspecten van kennis en het verkrijgen ervan, komen aan
bod.

In de klas met docent Jan Boonen
Artikel over onderwijs

Stage lopen met Alain Totté
Artikel over onderwijs

Studeren in de gouden driehoek

Onderwijs

Artikel over onderwijs

De school is natuurlijk de eerste plek om kennis te verkrijgen. Het is juist
bij een vak als akkerbouw belangrijk dat de kennis niet alleen uit boeken
komt. In de drie artikelen over onderwijs, kunt u de ervaringen lezen van een akkerbouwer voor de
klas, de ervaringen van een stagiair bij een akkerbouwer en de visie van een onderwijscoördinator op
de toekomst van het groene onderwijs.

Mening teeltadviseur

Teeltadviseurs

Graantelers wijken voor kennis uit naar
Duitsland

Bron: Akker Magazine

Teeladviseurs kunnen een goede bron van informatie zijn. Maar het is niet goed om klakkeloos de
adviezen van een adviseur op te volgen. "Telers moeten zelf begrijpen waarom ze iets doen of juist
laten." En soms moet een teler tegengas durven geven. Twee artikelen geven de mening van een
teeltadviseur weer.

'Mijn telers hebben geen veldbijeenkomst
nodig'
'Adviseur moet akkerbouwer netto geld
opleveren'
Mening teeltadvisuer

Artikel over onderzoek

Specialist wordt zeldzaam
Artikel over onderzoek

Heffingen onder de loep
Artikel over onderzoek

Kennis
Is er voldoende kennis over akkerbouw? In het hoofdartikel geven vijf deskundigen hierover hun
oordeel. Kennis hoeft tegenwoordig niet meer verloren te gaan. Er zijn voldoende mogelijkheden om
kennis op te slaan. Maar inzicht, het begrijpen en kunnen toepassen, is moeilijker over te brengen naar
de volgende generatie. Hier ligt een belangrijke taak voor de 'oude' generatie akkerbouwers. Maar de
'nieuwe' akkerbouwers hebben ook een belangrijk rol: zij zijn jong en enthousiast en brengen nieuwe
ideeën in een bedrijf.

Links
Themasite Akkerbouw
Akkerwijzer.nl
Actuele informatie voor de akkerbouw

Onderzoek
Onderzoek kost geld. En dat is in deze tijden een lastig punt. Door krappere budgetten kan niet al het
gewenste onderzoek uitgevoerd worden en moeten er keuzes gemaakt worden. Graantelers in OostNederland wijken voor hun kennis uit naar Duitsland. Daar wordt meer onderzoek gedaan naar de
graanteelt. Ook langdurig onderzoek aan één onderwerp, zoals Phytophthora, wordt steeds moeilijker.
Akkerbouwers betalen voor onderzoek. Hoeveel eigenlijk? Dit leest u in het artikel 'Heffingen onder de
loep".
Trefwoorden: akkerbouw, onderwijs, leven lang leren, ondernemerschap, programma plant, Greenport
Share

0

Tweet

Over Groen Kennisnet

4

Servicedesk

Share

Contact

Partners

Disclaimer

Cookies

http://www.groenkennisnet.nl/Pages/Waar_haalt_de_akkerbouwer_zijn_kennis_vandaan.aspx[19-3-2015 15:04:00]

RSS

Aanmelden

