Een boer of tuinder die een neventak heeft als onderwijs-leerbedrijf? In de toekomst is dat heel goed mogelijk,
denkt Jan Pieter Janssen, voorzitter van het college van bestuur van het Citaverde College in Limburg. Het zou
het ultieme vervolg zijn op de pilot “Bedrijf als schakelplaats in de groene kennisketen”, dat nu nog in de
beginfase verkeert.
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Meer informatie over het ondernemersdeel: Herman Schoorlemmer, t 0320 291337, e herman.schoorlemmer@wur.nl en over het onderwijsdeel:
Harry Hermans, t 0475 381791, e h.hermans@citaverde.nl

