
Programma Agile Trainingen 25-05-2021

InnovationQuarter en Sobolt organiseren een leergang waarin teelt- en
innovatiemedewerkers van vruchtgroententeeltbedrijven leren om agile te werken aan
digitalisering.

Waarom deze leergang?
Deelnemers leren samenwerkingsverbanden aan te gaan rond digitale technologieën,
met als doel het leren ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten of diensten met
bijbehorende businessmodellen.

Agile werken maakt het organisaties mogelijk om met continue verandering om te gaan.
Het geeft ze de wendbaarheid om te floreren en te groeien in een complexe en instabiele
digitaliserende wereld. Tijdens de bijeenkomsten leren medewerkers van deelnemende
bedrijven agile samenwerken met ontwikkelaars van digitale technologie.

Structuur van de trainingen
De trainingen vinden plaats over vijf bijeenkomsten verzorgd door InnovationQuarter en
Sobolt (ontwikkelaar van AI-technologie). Tijdens deze bijeenkomsten wordt theorie van
agile werken gecombineerd met concrete casussen. Er zal gewerkt worden met de
ontwikkeling van automatische insect monitoring. Aan het einde van een training zal er
huiswerk meegeven worden om zelf aan de slag te gaan en voor te bereiden op de
aankomende training.

Datum & tijd: De trainingen vinden elke twee weken plaats op donderdag van 15.00-17.00.
De eerste training is op donderdag 24 juni.

Locatie: De bijeenkomsten vinden in plaats in World Horti Center Naaldwijk en eventueel
andere externe locaties in regio Westland. Bijeenkomsten op fysieke locatie  onder
voorbehoud van de op dat moment geldende Covid-maatregelen.

De kosten voor de leergang zijn 375 euro. Hierbij is inbegrepen:
✓ Leergang; 5 trainingen agile innovatie in de praktijk.
✓ De Easy Insect Scout (dit is een vangplaat teller, zie bijlage voor meer informatie).
✓ Afsluitende borrel aan het einde van de leergang.



Programma

Titel Inhoud Datum

1. Inleiding Agile Algemene introductie, kennismaking en
toelichting op het programma. Introductie van
de agile theorie met ‘agile games’ om het
concept te verkennen.

24 juni

2. Design Sprint - Insect
scouting

Huidige werkproces insect scouting in kaart
brengen. Planning, door opsplitsen wensen
aan nieuw product en stellen van eisen
hiervoor. Leren werken door middel van sprints.

8 juli

3. Productontwikkeling -
Insect scouting - deel 1

Aan de slag met automatische herkenning
van insecten op vangplaten. Hoe gebruiken
we AI voor deze herkenning? Wat zijn de
uitdagingen bij het toepassen van deze
techniek.

22 juli

4. Productontwikkeling -
Insect scouting - deel 2

Evaluatie eerste AI ontwikkeling. Doorkijk naar
vervolgstappen in de ontwikkeling en
uitdagingen die er nog liggen.

5 augustus

5. Eindresultaat &
retrospective

Vergelijken resulterende vervolgstappen &
uitdagingen uit vorige sessie t.o.v. ontwikkeling
in de praktijk. Reflecteren op agile proces, hoe
helpen de gezette sprints, requirements en
doelen in het ontwikkelproces?

19 augustus



Easy Insect Scout 
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● Doel

● Model trainingen

Het doel van de Easy Insect Scout is om automatisch vangkaarten te 
analyseren. Daarmee kan de populatiegroei van plagen en bestrijders 
in de kas sneller worden opgemerkt. Ook ontstaan nieuwe inzichten, 
zoals tijdstippen waarop de populaties het meest actief zijn. 

We werken toe naar een systeem met de volgende specificaties:

● 24/7 scout op strategische locaties
● automatische detectie van relevante plagen en bestrijders
● zelf plug & play te installeren
● werkt zonder stroomaansluiting, op zonne-energie
● werkt in de hele kas, geen wifi nodig
● mobiel dashboard met populatie en ontwikkeling

● een scanapp op de mobiele telefoon telt overige vangplaten

Easy Insect Scout
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Model trainingen
In de trainingen wordt een Easy Insect Scout beschikbaar 

gesteld. Deze wordt momenteel getest in de paprika-, 

tomaten- en komkommerteelt. Deze versie:

● identificeert de Trips, Witte Vlieg, Macrolophus en 

‘Nesi’ Nesidiocoris op gele signaalplaten in de kas

● scant meerdere keren per dag de vangplaat

● werkt zonder stroomaansluiting, op zonne-energie
● wordt geleverd inclusief vangplaten

● is zelf plug & play te installeren

● Doel

● Model trainingen

Automatische herkenning van de witte vlieg en 
Macrolophus door de Easy Insect Scout
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