OVP Plant - Themanetwerk Duurzame Productie
Geldstroom

Box5 / GKC Bureau

Programma

OVP Plant - Themanetwerk
Duurzame Productie

Titel

OVP Plant - Themanetwerk
Duurzame Productie

Code

OVP13-045

Looptijd

Van 1 september 2013 tot 31
augustus 2014

Contactpersoon

Barry Looman

Penvoerder

Wageningen University

Subsidiebedrag

€45.000,00

Budget totaal

€45.000,00

Activiteit

Kennis & Innovatie

Domein

Productie en Handel - Plant

Online status

Online

Projectinfo
Taal

Nederlands

Titel

OVP Plant - Themanetwerk Duurzame Productie

Doelstelling

Voor een hoge productie is plantgezondheid essentieel. Dit vraagt om de juiste kennis bij
telers om ieder bedreiging op de juiste manier aan te pakken. Tegelijkertijd verwacht
de samenleving dat de land- en tuinbouw op een duurzame wijze produceert. Het beleid van
de overheid is daarom gericht op duurzame teelt met een lage milieubelasting, minimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen en behoud van de concurrentiekracht. Plant- en
bodemgezondheid zijn kennisintensieve onderwerpen waarbij de kennisontwikkeling snel
gaat en van groot belang voor de sector, zowel voor het nationale als internationale
(fytosanitair) belang. De rol van het onderwijs is groot in het landelijke reguliere onderwijs,
maar ook in het cursorische onderwijs (LevenLangLeren / spuitlicentie).
Doel van het themanetwerk Duurzame Productie is kennisuitwisseling, kennisontsluiting en
ontwikkeling van lesmateriaal met de nadruk op (duurzame) gewasbescherming en
bodemgezondheid voor initieel en post-initieel onderwijs.

Werkwijze

Het bestaande netwerk rondom gewasbescherming, te weten de Stuurgroep
Gewasbescherming, neemt deze rol voor zijn rekening. Het netwerk houdt zich bezig met de
ontwikkeling van actueel lesmateriaal, lespakketten voor cursussen die ook gebruikt worden
in het reguliere programma, organiseert scholingsdagen, wordt betrokken bij masterclasses
voor studenten en is verantwoordelijk voor het beheer van de (veel geraadpleegde) websites
en de beeldenbank.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:
• Kennisdagen: er worden waarschijnlijk drie inhoudelijke scholingsdagen/bijeenkomsten
georganiseerd voor docenten mbo en/of hbo. Daarnaast zal er daar waar nodig
ondersteuning worden gegeven op plantgezondheid en bodem bij bijeenkomsten voor
leerlingen. Deze kennisdagen worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de CIV
meeting points.
• Lesmateriaal: Samen met het Ontwikkelcentrum wordt een leerarrangement voor het MBO
Gewasbescherming B ontwikkeld. Deze sluit aan bij het competentiegericht arrangement
“Gewasbescherming A- Gewasbescherming op het bedrijf”; Het WURKS project
“Lesmateriaal plantenziektekunde hbo wordt afgerond en geïmplementeerd bij het hbo; In
overleg met de achterban vanuit het onderwijs zal bepaald worden welke lesmodules er
ontwikkeld of geactualiseerd moeten worden. Dit zal afgestemd worden met de betreffende
CIV’s (T&U en A&F) en CoE’s om overlapping te voorkomen. Deze lesmodules richten zich
met name op het mbo en cursorische onderwijs; Geschikt lesmateriaal vanuit het
Programma Gewasbescherming zal worden ontsloten via het onderwijsportaal van Groen
Kennisnet.
• Kennisontsluiting: Portal Plantgezondheid: beheer van de website, kennis vanuit
verschillende partijen bij elkaar brengen en ontsluiten, verzorgen van een nieuwsbrief (4x
per jaar). Dit met ondersteuning en regie van Groen Kennisnet; Beeldenbank: technisch en
inhoudelijk beheer, elk jaar enkele items aanvullen voor het actueel houden en additionele
financiering zoeken voor uitbreiding.
Trekker van het themanetwerk Duurzame Productie is Wageningen University.
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