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Wat is het resultaat van het project? 
Doel van het project is het op een interactieve wijze ontwikkelen van lesmateriaal voor het 
groene HBO-onderwijs op het gebied van risicomanagement in food- en agriketens. Het 
onderwijsmateriaal bestaat uit theorie en interessante praktische cases.
Het betreft een
- “Train de trainer” op het gebied van risicomanagement.
- Keuze van sprekende voorbeelden en een ja/nee-beslisdiagram waarmee de student 

zijn/haar eigen risicomanagementstrategie kan uitwerken voor een eigen casus.
- Voor iedere onderwerp wordt een powerpoint presentatie gemaakt inclusief Excel-voor-

beelden. De powerpoints en excel-voorbeelden kunnen rechtstreeks in het onderwijs 
gebruikt worden. De modules dienen als achtergrondmateriaal voor colleges en 
practica binnen het HBO-onderwijs.

Waar is het product vindbaar en per wanneer?  
Het product is nog in ontwikkeling. In 2011 wordt een concept opgeleverd waar de 
betrokken scholen een jaar mee gaan werken. Op basis van de ervaringen wordt het 
product verder aangescherpt. De betrokken scholen ontvangen het eindelijke product 
digitaal. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met de projectleider.

Wie gebruikt  het product (of gaan dit doen) en binnen welke opleidingen? 
Het product wordt gebruikt door  Has Den Bosch, InHolland Delft, en CAH Dronten. Van 
Hall Larenstein heeft mogelijk ook interesse.

Hoe verliep/verloopt de samenwerking en hoe is deze vormgegeven? 
In mei 2010 heeft een kick-off-bijeenkomst plaatsgevonden met docenten van de groene 
HBO’s. 
Vervolgens vonden maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten per onderwerp plaats om 
het ‘hoe, waar en het nivo’ helder te krijgen. Materiaal en voorbeelden worden voorbereid 
vanuit Wageningen UR. Vanuit het groene onderwijs is er een vaste kern van betrokkenen 
om interactief feedback te geven en de behoeftes en wensen vanuit het groene onderwijs 
in te brengen. De samenwerking verloopt goed. We komen samen echt verder. 
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