
Ondernemen in de akkerbouw 
in 2030
Op weg naar nieuw perspectief

CURSUS



Vraagstukken en ervaringen uitwisselen 
met ondernemende collega-akkerbouwers, 
daaruit ingrediënten verzamelen voor jouw 
toekomststrategie, dat is wat je meeneemt uit deze 
leergang voor de ontwikkeling van je bedrijf!

Frank van Oorschot 
Docent akkerbouw

“

”

perspectief. Je leert alles om een toekomstbestendig en 

duurzaam bedrijf te creëren.

Naast de 5 modules krijg je de mogelijkheid om een onder-

nemerschapsassessment te doen. Wij werken hierbij met 

de DISC-profielen. Het geeft je inzicht in jezelf als persoon 

in relatie tot je ondernemerschapskwaliteiten. Je wordt 

hierin gedurende het traject bijgestaan door een persoon-

lijke coach, die je helpt jouw uitdagingen te realiseren en 

de opleiding om te zetten in concrete actieplannen. 

 

Ondernemen in de akkerbouw in 2030

 
Inhoud 
Alleen het hebben van ‘groene vingers’ is allang niet meer voldoende: zonder visie, perspectief en leiderschap geen suc-

ces. In deze cursus ondernemen in de akkerbouw in 2030 zet je samen met collega’s de eerste stappen op weg met nieuw 

De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we 

innoveren in bodem & water, productie, afzet of verwerking? Hoe vinden en binden we mogelijke 

samenwerkingspartners? Hoe past het bedrijf in nieuwe leveranciers-relaties, in een regionale en (inter)

nationale context? En hoe beheers je risico’s op het bedrijf door bijvoorbeeld schade door droogte?



1) Individueel assessment en coachingswerkzaamheden.

Vooraf doe je een DISC-test. In coachingsgesprekken worden 

de resultaten met jou besproken en bepaal je jouw leerdoelen.

2) Inhoud van de 10 plenaire bijeenkomsten

- Module Strategievorming

- Module Duurzaamheid en innovatie

- Module Samenwerking en ketenmanagement

- Module Financieel Management

- Module Arbeidsmanagement ‘van Boer naar Manager’

- Module Risicomanagement

In iedere module zit een huiswerkopdracht. De uitkomsten 

hiervan dragen bij aan jouw eigen bedrijfsplan voor de toekomst.

Voor wie?
Je bent ondernemer, mede-eigenaar of bedrijfsopvolger van een 

akkerbouwbedrijf en je wilt investeren in jezelf en je bedrijf. 

Duur
In totaal bestaat de opleiding uit 10 bijeenkomsten van 16.00-

21.00 uur, een individueel ondernemerschapsassessment en 

drie individuele coaching sessies.  

Locatie 
De hoofdlocatie van de cursus is Bergen op Zoom. We streven er 

naar een mooie mix van locaties te organiseren in de regio Zuid 

Westelijke Delta. 

 

Subsidie 
Voor een tegemoetkoming in de kosten, neem contact op met je 

relatiebeheerder(s) van onze partnerbedrijven.

Samengevat
Aanvangsdatum
Voor de actuele startdata en cursusprijs 

kun je terecht op onze website has.nl  
 

Duur
5 maanden

10 contactdagen 

Lestijden: 16.00 - 21.00 uur.
  Certificering 
Na afronding van het traject ontvang je 

het certificaat ‘Ondernemen in de Akker-

bouw 2030’ van HAS Hogeschool.

Toelatingseisen 
De cursus wordt gegeven op hbo-niveau. 

We verwachten dat je minimaal MBO 4 

werk- en/of denkniveau hebt verkregen 

door scholing en/of ervaring. 

 

Deze cursus wordt mede mogelijk 
gemaakt door: 



Projectmanager 
L. (Lamiaâ) Fareh El Btioui 
 L.fareh@has.nl 

+31 (0) 88 890 37 74

HAS Hogeschool
Postbus 90108

5200 MA ’s-Hertogenbosch

T  088 - 890 36 00

has@has.nl

www.has.nl 

HAS Hogeschool, vestiging Den Bosch
Onderwijsboulevard 221

5223 DE ’s-Hertogenbosch

HAS Hogeschool, vestiging Venlo
Spoorstraat 62

5911 KJ Venlo

Eenvoudig online inschrijven

www.has.nl

Ben je na het lezen van alle informatie enthousiast voor deze cursus? Schrijf je 

dan nu in op onze website www.has.nl. Na inschrijving ontvang je direct een 

bevestiging. Mocht je nog vragen hebben? Neem gerust contact op!


