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Doelstelling

Rond multifunctionele landbouw (MFL) ofwel primaire productie in combinatie met andere
activiteiten (zorg, kinderopvang, recreatie, natuur, educatie of streekproducten) blijkt nog veel
onbekend te zijn in het onderwijsveld. Voor een goede invoering en doorontwikkeling van het
competentiegericht leren is het van groot belang een deel van de werknemers in het
onderwijs (docenten) binnen het groene bedrijfsleven een netwerk te laten opbouwen. In de
multifunctionele landbouw krijgt ondernemen echt vorm. Het vraagt om specifieke
competenties en vaardigheden. Het is belangrijk dat deze vaardigheden en competenties aan
bod komen in het nieuwe onderwijs.
Doel van het project is het verbinden van MFL met de onderwijsinstellingen, het verbinden
van MFL-ondernemers in de regio met de scholen en verbinden van MFL met de deelnemers
aan het groen onderwijs om de onbekendheid en de onjuiste beelden binnen groen
onderwijs met betrekking tot multifunctionele landbouw weg te nemen.
Subdoelen:
• Docenten doen nieuwe kennis en inspiratie op in concreet en actief contact met bedrijven in
de regio;
• Ondernemers in de regio komen persoonlijk in aanraking met de mogelijkheden van de
school (inzet studenten voor hun ontwikkelvragen);
• De mogelijkheden van multifunctionele landbouw worden concreet voor docenten, waarmee
zij deelnemers een reëel beeld kunnen schetsen;
• Er wordt gewerkt aan toegankelijk materiaal (adviezenboek) voor gebruik op school;
• De regionale verbinding wordt concreet en actief, op de werkvloer;
• Een groeiend besef dat de agrarische sector naast voedsel meer te bieden heeft voor de
samenleving.

Werkwijze

per deelnemende onderwijsinstelling maken minimaal 10 docenten op een professionele
wijze kennis met een multifunctioneel bedrijf en delen de opgedane kennis met collega's en
deelnemers. Hierbij worden zij ondersteund door een adviezenboek (digitaal beschikbaar),
voorzien van verschillende kennisdocumenten, formulieren, organisatieschema's en
achtergrondinformatie over multifunctionele landbouw. Daarnaast wordt didactisch materiaal,
waaronder filmmateriaal, ontwikkeld door stagelopende docenten (met ondersteuning van
Stoas-docenten en Art Emotions). Het materiaal brengt verschillende ondernemers in beeld
die voorbeeld zijn van innovatieve, creatieve, ondernemende bedrijven binnen de groene
sector. Daarnaast worden er presentaties gemaakt van alle bedrijven waar een docent op
stage is geweest en wordt er een digitaal netwerkboek gemaakt, gebruik makend van social
media.
Penvoerder is AOC De Groene Welle. Andere betrokkenen zijn Stoas Hogeschool, CAH
Dronten, AOC Friesland, MBO Landstede Raalte, AOC Groenhorst College, AOC
Wellantcollege, Aequator en Art Emotions.

Resultaat

In de eerste tussenrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Een oriëntatiedocument is beschikbaar. Dit is de website
http://multifunctionelelandbouw.net/. Deze site wordt door LTO onderhouden en regelmatig
van nieuwe informatie voorzien;
• Materiaal voor werving van docenten op de verschillende locaties van instellingen is
beschikbaar;
• De eerste 14 docentenstages zijn in gang gezet of zullen in de komende maanden worden
vormgegeven;
• Een workshop rondom de stage is uitgezet en uitgevoerd in de omgeving Barneveld.
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