Transforum pilots
Geldstroom

Box5 / GKC Bureau

Programma

Transforum pilots

Titel

Transforum pilots

Code

GKC/OV11-03

Looptijd

Van 15 juni 2011 tot 30 juni 2011

Contactpersoon

Wim Drost

Penvoerder

Niet gespecificeerd

Subsidiebedrag

€23.376,00

Budget totaal

€23.376,00

Activiteit

Kennis & Innovatie

Online status

Online

Projectinfo
Taal

Nederlands

Titel

Transforum pilots

Doelstelling

Transforum is een innovatieprogramma dat is ontstaan door een samenwerkingsverband van
kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Transforum is
onder andere betrokken geweest bij negen projecten die, vanuit het perspectief van de
ondernemers, beschreven zijn in het boek "Duurzaam agrarisch ondernemen". De projecten
hebben betrekking op productinnovaties ("Duurzaam vernieuwen": Noordelijke Friese
Wouden als landschapsdienst en Landzijde als franchise voor professionele zorglandbouw), marktinnovaties ("Duurzaam verwaarden": Landmarkt, MijnBoer en Ronddeel) en
procesinnovaties ("Duurzaam verbeteren": Biopark Terneuzen, Greenport Shanghai, KoeLanderij en Nieuw gemengd bedrijf).
Doel van het project 'Transforum pilots' is een (pilot)versie voor het onderwijs te ontwikkelen
aan de hand van één project om de kennis die is opgedaan in de negen innovatieve
projecten (zoals in het boek beschreven), vrij toegankelijk te maken voor het mbo (niveau 3
en 4) en het hbo in het groene onderwijs.

Werkwijze

Nadat is vastgesteld welk Transforumproject in aanmerking komt voor de pilot wordt een
leerarrangement samengesteld. Dit arrangement gaat bestaan uit een oriëntatie op het
betreffende project, informatie uit het boek ‘Duurzaam agrarisch ondernemen’, een overzicht
van bronnen en links, een diagnostische toets en een case waarin de leerling wordt
uitgedaagd de aangeboden kennis toe te passen in de maatschappelijke context. De
pilotversie wordt uitgezet in het onderwijs en geresoneerd. De versie zal via Wikiwijs vrij
toegankelijk zijn voor het onderwijs. De resultaten van de resonans worden vervolgens
gebruikt voor het realiseren van de onderwijsversie voor de overige projecten.
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