Opleidingsactiviteiten open dag 15 februari
Activiteiten (gehele dag)

Locatie

Opleiding

Omschrijving

Planten- en vogelquiz

A017

Bos- en Natuurbeheer

Kun jij verschillende planten- en vogelsoorten herkennen? Bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer staat een quiz klaar
over de herkenning van bomen en vogels.

Bekijk een grondprofiel

A017

Bos- en Natuurbeheer

De bodem is de basis voor al het planten- en dierenleven. Er komen in Nederland veel verschillende bodemtypen
voor. Wij hebben vanmorgen een bodemboring op het landgoed uitgevoerd. Wat voor bodem hebben we hier?

Chicken health check

A009

Animal Husbandry/
Applied Animal Science

How to check if a chicken is healthy.

Happy Horse Housing

A009

Animal Husbandry/
Equine Sports & Business

During the workshop you will together develop the optimal housing system for horses. A short workshop is offered
at 11.00 and 12.30 hrs

Demo: Digitale DATA inwinning

C009

Land- en Watermanagement

Binnen Land- en Watermanagement en Bos- en Natuurbeheer wordt data digitaal ingewonnen mbv een Total Station
en GPS. Ben je nieuwsgierig naar wat dit precies inhoudt? Kom snel naar C009 en bekijk de demo!

Climate game

C009

Land- en Watermanagement

Climate game: Kruip in de huid van een watermanager, of kijk juist als burger of ondernemer. Deze serious game
laat zien hoe je zaken als veiligheid, leefbaarheid, natuur en economie voor alle partijen zo goed mogelijk moet
combineren om verandering echt te laten gebeuren. Je maakt plannen, onderhandelt, bedenkt samen weer nieuwe
mogelijkheden. Je kunt dit spel met studenten of andere geïnteresseerden kort spelen, of de demo bekijken in de
LWM-ruimte.

Takkentoets

E023

Tuin- en
Landschapsinrichting

Het herkennen van heesters en bomen behoort tot de basiskennis van de tuin- en landschapsinrichter. Bij de opleiding
Tuin- en Landschapsinrichting kun je jouw kennis laten toetsen. Hoeveel heesters en/of bomen herken jij aan tak of blad?

Bezoek landgoed en
assortimentstuin

E023

Tuin- en
Landschapsinrichting

Bezoek samen met één van onze docenten beplantingen een klein stukje van ons unieke landgoed en laat je inspireren in de assortimentstuin. Tijd: 10.45, 11.30, 13.00 en 13.45 uur.

Aan de slag in het voedingslab!

A019 en A027

Food Technology

Kom een kijkje nemen in de labs om te zien hoe studenten van Food Technology actief aan de slag zijn met
experimenten en het ontwikkelen van nieuwe producten. Hier proef je wat er tijdens je opleiding aan bod komt!

BizznessXperience

B007

International Business in
Food and Flowers

De opleiding International Business in Food and Flowers daagt je uit om mee te doen aan de management game!
Ervaar hoe het is om als manager verantwoordelijk te zijn voor een onderneming. Neem beslissingen op het gebied
van financiën en duurzaamheid. Kun jij jouw concurrenten verslaan?

