
  
 

 

Onderwijs voor de Biobased Economy 
 

CBBE-docentendag Dinsdag 13 september 2016 

 
 

Organisatie door HAN, VHL, Avans en 
WU 
Locatie: Van Hall Larenstein, 

Larensteinselaan 26, 6882 CT Velp 
 

In de afgelopen jaren zijn er veel 
nieuwe onderwijselementen ontwikkeld 
en ingezet in het hoger onderwijs. Wat 

is er allemaal en vooral – wat zijn de 
ervaringen? Docenten, lectoren en 

onderzoekers lichten toe. 
 

 

 
Programma 

12:30 – 13:30 gezamenlijke lunch voor liefhebbers 
 
13:30 Welkom door CBBE 

 
13:40 Minoren Biobased Economy  

Verschillende HBO-instellingen lichten de eigen minor toe. Het gaat om 
onderwijskundige opzet, de inhoudelijk keuzes en ervaring. 

o Biorefinery bij de HAN (Ruud Heshof - HAN) 

o Biobased Economy bij VHL (Jerke de Vries - VHL) 

o Biobased Technology & Business Development (Jappe de Best - 

Avans) 

o Major Biobased Tech (Nathalie Marques – Avans) 

Discussie over ervaringen van andere HBO-instellingen. Wat kunnen we van 
elkaar leren, welk materiaal is te delen, etc.?  

 
15:10 MOOC Introduction in the biobased economy Proces 

Inhoud en lessons learned over de MOOC Introduction in the biobased economy 
– Ralph Simons (Avans) 
 

15:30 Koffiepauze 

 
15:45 Wikiwijs – technologisch en niet-technologische aspecten 

CAH licht de ontwikkeling en ervaring van de bestaande wikiwijs-module toe. De 
wiki wordt uitgebreid met een module over niet-technologische aspecten van de 
Biobased Economy. 

(Michiel Klaassen / Han van Kasteren – CAH Vilentum en Gerlinde van Vilsteren – 
Wageningen UR) 



  
 

 

 
16:15 Wat heeft onderzoek van FBR-Wageningen UR te bieden aan het 
onderwijs? 

In samenwerking tussen onderwijs en onderzoekers van Food & Biobased 
Research van Wageningen UR zijn de Bioplastic Keuzetool en diverse practica 

ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast worden nieuwe 
ontwikkelingen voor de Biobased Economy binnen FBR toegelicht, die raakvlak 
hebben met met onderwijs. (Ben van der Broek – Wageningen UR) 

 
16:45 Sluiting en borrel 

 
Hier kunt u zich tot uiterlijk 6 september aanmelden voor deelname 
 

Tijdstip:               13:30 - 17:00 uur (lunch vanaf 12:30) 
Doelgroep:          docenten, lectoren en andere mensen betrokken bij het  

opzetten en geven van onderwijs bij MBO, HBO, WO 
Kosten:   geen 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CBBE 

Binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) bundelen acht onderwijsinstellingen en het 

bedrijfsleven hun krachten om professionals op te leiden voor een sterke Biobased Economy:  

o Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling 

o Versterking toepassingsgericht onderzoek   

o Stimulering van innovatieprojecten 

 

Het CBBE bestaat uit Wageningen UR | Avans | CAH Vilentum | HAS Hogeschool | Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen | Inholland | Van Hall Larenstein | Hogeschool Zeeland 

https://groenkennisnet.wufoo.eu/forms/5e-cbbe-docentendag/

