
Uitleg over cursus

Cursus Bedrijfscoach Stikstof



Inhoud 

• Toelichting programma “Scholings- en coachingsprogramma
Stikstof in de landbouw”

• Uitleg over de cursus bedrijfscoach stikstof
• Eindtermen 

• Voorbereiding op de cursus

• Programma van de cursus

• Examen

• Voucherregeling 



Achtergrond van dit programma

Doelstellingen van het kabinet (Kamerbrief Innovatie op het Boerenerf, 
10 augustus 2020):

1. Agrariërs ondersteunen bij het vergaren en toepassen van kennis en 
innovaties, om daarmee bedrijfsaanpassingen te stimuleren die 
relevant zijn gelet op de maatschappelijke doelen van 
stikstofreductie en de bronmaatregelen van het kabinet.

2. De omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke 
bedrijfsvoering ondersteunen. Doel is verbetering van de 
biodiversiteit (herstel van natuurkwaliteit).

3. Per jaar circa 10% van de tuin- en landbouwondernemers te 
bereiken en in beweging te brengen via scholing, adviezen of 
praktijknetwerken.



Achtergrond van dit programma

Door HAS, Aeres, WUR en Van Hall Larenstein is hiervoor een 
programma ontwikkeld: 

“Scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw”



Inhoud van het programma

1. Masterclass

2. Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

3. Cursus bedrijfscoach stikstof 



1. Masterclass 

Bedoeld voor agrarisch ondernemers (gratis) en adviseurs 
die meer willen weten over de achtergronden van de 
stikstofproblematiek en wat dit betekent voor hun/het 
bedrijf. 

De (online) masterclass is bedoeld voor ondernemers uit 
alle sectoren (melkvee, intensief en open teelten). 

Het gaat om een eerste verkenning van het dilemma en 
inzicht in de uitdagingen die voor ons liggen.



Sprekers in de (online) masterclass:

• Prof.dr.ir. Wim de Vries (Wageningen University & Research)

• Dr.ir. Joost van den Borne (HAS Hogeschool)

• Dr.ir. Agnes van den Pol - van Dasselaar (Aeres Hogeschool 
Dronten)



2. Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Het doel van de verdiepingscursus is het ondersteunen van 
agrarische ondernemers bij het vergaren en toepassen van kennis 
over stikstofreductie op bedrijfsniveau. 

De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden 
(met name praktische handelingsmogelijkheden en financiële 
consequenties daarvan) voor het eigen bedrijf.

Doelgroep: agrarisch ondernemers

Gratis toegankelijk mits voucher (SABE-regeling)



3. Cursus bedrijfscoach stikstof 

• Eindtermen 
• Programma van de cursus

• Voorbereiding op de eerste dagdelen

• Examen

• Gebruik voucher



Eindtermen kennis (1)

• Kan de N-kringloop voor de eigen sector in begrijpelijke taal 
uitleggen en heeft inzicht in de N-kringloop van andere sectoren

• Kan de N-problematiek integraal benaderen op sector-, regionaal 
en bedrijfsniveau en deze in begrijpelijke taal uitleggen

• Kan de meest recente wet- en regelgeving t.a.v. 
stikstofproblematiek theoretisch uitleggen en vertalen in 
begrijpelijke taal 



Eindtermen kennis (2)

• Kan praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, 
stalmaatregelen, voer, mesttoepassingen, weidemanagement, 
bodembeheer, bouwplan bemesting) uitleggen die invloed 
hebben op stikstofreductie

• Heeft inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement 
(bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, 
extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, 
stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie 

• Kan de financiële gevolgen van wijzigingen in het 
bedrijfsmanagement uitleggen en globaal berekenen. 



Eindtermen competenties (1)

• Kent zijn/haar eigen valkuilen in het adviseren bij een lastig 
gesprek en weet deze om te zetten naar functioneel gedrag

• Kan type ondernemer herkennen qua persoonlijkheid en 
omgevingsfactoren weet daarbij aan te sluiten en te handelen

• Kan emoties ten aanzien van het N-beleid bij de agrarisch 
ondernemer herkennen, erkennen en hier constructief mee 
omgaan



Eindtermen competenties (2)

• Kan de agrariër motiveren voorgestelde emissie reducerende 
maatregelen te gaan uitvoeren 

• Kan een stikstofadviesrapport schrijven voor een individueel 
bedrijf waarin prioritering is aangebracht in de voorgestelde 
maatregelen in een meerjarenplanningen 

• Kan het gesprek met de ondernemer over het adviesrapport 
voeren en de daarin gemaakte keuzes onderbouwen en 
eventueel faseren



Programma van de cursus
Cursus bestaat uit acht dagdelen. Om een indicatie te geven, een 

voorbeeld van deze week gestarte cursus:

Onderwerp Datum Tijd

Kringloopwijzer 1 9 maart 13.30-17.30 uur

Kringloopwijzer 2 9 maart 18.00-21.30 uur

Verdienmodellen 23 maart 13.30-17.30 uur

Situationeel adviseren 23 maart 18.00-21.30 uur

Inventarisatie op het bedrijf 30 maart 13.30-17.30 uur

Adviesgesprek met 

ondernemer

30 maart 18.00-21.30 uur

Adviesrapport bespreken 6 april 13.30-17.30 uur

Examen 18 mei 13.30-20.00 uur

Inzagemoment 8 juni 13.30-16.30 uur



Voorbereiding op de eerste dagdelen

• Curatr: online filmpjes masterclass

• Groen Kennis Net : 
• Voorbereiding voor de dagdelen Kringloopwijzer en 

Verdienmodellen



Examen
Examen bestaat uit 3 delen:

Examenonderdeel

Toets (2 uur) op locatie Theorievragen (50%) en Casus (50%)

Stikstofadviesrapport Eigen casus

5-10 pagina’s met beschrijving van 

huidige situatie, gewenste situatie en hoe 

komt de ondernemer bij gewenste 

situatie

Assessment op locatie Op basis van opgenomen 

stikstofadviesgesprek van maximaal 1 uur 

met reflectie van ondernemer. Met een 

reflectie op het gesprek en 

geformuleerde leerdoelen.



Inhoud van toets

• Open vragen/ Multiple-choice vragen over de informatie op 
GKN en Curatr en inhoud van de dagdeel 1, 2 en 3. 

• Er komen voorbeeld toetsvragen op GKN, gebaseerd op de 
toetstermen

• Casus  van een bedrijf waar vragen gesteld worden over 
handelingsperspectieven en doorvertaling naar andere regio, 
andere ondernemer.



Stikstofadviesrapport, ingangseisen
Ten aanzien van taalgebruik en rapportagetechniek moet aan een 
aantal voorwaarden zijn voldaan voordat het adviesrapport op 
inhoud wordt beoordeeld (voldoende/onvoldoende). 
Indien hier niet aan voldaan is, kan het rapport 14 dagen later 
opnieuw ingeleverd worden ter beoordeling. De onderstaande 
punten worden beoordeeld: 

• Alinea opbouw
• Zinsopbouw
• Woordkeuze
• Spelling 
• Bronvermelding
• Literatuurlijst 



Rubric inhoud stikstofadviesrapport

De inhoud van het verslag bestaat uit een aantal 
onderdelen: 

• Managementsamenvatting  

• Inleiding 

• Beschrijving huidige situatie 

• Adviezen en aanbevelingen op korte en lange termijn

De beoordeling is voldoende/onvoldoende



Rubric Stikstofadviesgesprek

Het adviesgesprek wordt op 11 criteria beoordeeld. Maximaal 2 

criteria mogen met ‘onvoldoende’ worden beoordeeld worden in 

het gesprek. Deze moeten dan in de reflectie voldoende uitgewerkt 

zijn. Criteria hebben te maken met: 

• De structuur van het gesprek

• De sfeer tijdens het gesprek 

• Gebruik maken van feiten

• Aandacht hebben voor (non-verbale) signalen

• Kwaliteit van de vragen



Vereisten examen

• Stikstofadviesrapport op afgesproken datum inleveren

• Film van stikstofadviesgesprek met reflectie moet uiterlijk 
twee weken voorafgaand aan examen zijn ingeleverd 

• Beoordeling van film met reflectie moet voldoende zijn 
om assessment te mogen doen

• Alle 3 de onderdelen (toets, stikstofadviesrapport en 
assessment) moeten voldoende zijn om certificaat te 
behalen



Tijdsinvestering 

Dit is lastig aan te geven. Hangt onder andere af van de 
kennis en ervaring van de adviseur. 

De dagdelen zijn zó gepland dat er voldoende tijd is om de 
lesstof te bestuderen en de opdrachten te maken. 

Er zijn diverse momenten in de cursus waarin wordt 
geoefend voor het stikstofadviesgesprek en met elkaar 
wordt gespard over het stikstofadviesrapport. 



Voucherregeling 

Kosten cursus: 2.000 euro

Bijdrage is 1.250 euro via SABE regeling

Meer informatie SABE-regeling: 

Agrarische opleiding voor bedrijfsadviseurs | RVO.nl | 
Rijksdienst



Vragen?


