
Praktijkgerichte 
masterclasses, 
cursussen  
en trainingen:
• Stikstof
• Natuurinclusief ondernemen
• Precisielandbouw 

Scholingsaanbod  
toekomstbestendige 

landbouw



Opleiding 
Bedrijfscoach Precisielandbouw 
Opleiden van bedrijfscoaches om agrarische 

ondernemers te helpen bij het maken van 

strategische bedrijfskeuzes en het inzetten  

van verschillende precisietechnieken.

Stikstof
Masterclass  
Stikstof in de landbouw
Eerste verkenning voor agrarische  
ondernemers rondom de uitdagingen  
en mogelijke oplossingen. 

Verdiepingscursus  
Stikstof in de landbouw
Verdiepende, feitelijke kennis over de 
mogelijkheden om door middel van een 
bedrijfsspecifieke aanpak bij te dragen  
aan de benodigde emissiereductie.

Opleiding  
Bedrijfscoach stikstof
Opleiden van bedrijfscoaches om 
agrarische ondernemers te begeleiden in 
een bedrijfsspecifieke aanpak en mogelijke 
verdienmodellen.

Inspiratiesessie 
Stikstof in de landbouw
Eerste verkenning rondom de uitdagingen  
en mogelijke oplossingen. Bedoeld voor 
erfbetreders, adviseurs, beleidsmakers en 
andere geïnteresseerden.

Cursus 
Precisielandbouw agrarisch 
ondernemers 
Een eerste kennismaking voor agrarische 

ondernemers met verschillende vormen 

van precisielandbouw. taakkaarten, werk  

tuigbesturing, duurzame bedrijfsvoering en het 

monitoren van effecten komen hierin aan bod. 

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om 

agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige 

sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken 

richting verantwoord ondernemerschap.

Cursus  
Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw; ondernemen met toekomst 
voor agrariërs 
Praktijkgericht werken aan de combinatie van boerenpraktijk en de natuur waarin een goede 

economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

Opleiding  
Bedrijfscoach Natuurinclusief ondernemen in de landbouw
Opleiden van bedrijfscoaches om agrarische ondernemers te begeleiden bij de transitie naar 

natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Natuurinclusief ondernemen

Precisielandbouw

Achtergronden van de stikstof-
problematiek en de betekenis 
voor het agrarisch bedrijf.
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Online inschrijven 
Ben je enthousiast geworden over het 
scholingsaanbod? Schrijf je dan nu in 
voor een cursus bij jou in de regio via 
has.nl/nl/toekomstlandbouw 

Wil je meer weten over het 
scholingsaanbod of heb je vragen?  
Neem dan contact op met: 

Lamiaa Fareh: 088 890 3774  
(stikstof en precisielandbouw)  

Kim de Bont: 088 890 3881  
(natuurinclusief ondernemen)

 

Het scholings- en coaching programma is ontwikkeld door:  

Tegemoetkoming  
in kosten  
Als financiële ondersteuning kunnen 
agrarische ondernemers en adviseurs 
gebruik maken van de Subsidieregeling 
Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie 
(Sabe). 

• Agrarische ondernemers kunnen voor 
de cursussen een voucher aanvragen 
van € 800

• Agrarische adviseurs kunnen een 
voucher aanvragen voor de coaching 
opleidingen van maximaal 
€ 1.250

De vouchers zijn aan te vragen  
via rvo.nl tot 14 oktober 2022
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