Tweeweekse Zomercursus Varkenshouden in 2020
Van 16 t/m 20 en 23 t/m 27 augustus 2010, op Varkensproefbedrijf Sterksel
Deze cursus is een initiatief vanuit het HBO en universitair onderwijs en Varkensproefbedrijf Sterksel
in nauwe samenspraak met het varkenshouderij bedrijfsleven. Deze partijen hebben een platform
gecreëerd om samen de zoötechnische educatie in de varkenshouderij een nieuwe impuls te geven.
Er is in eerste instantie gekozen voor een cursus met zoötechnische invalshoek op HBO niveau. Door
deelnemers te werven uit de praktijk en uit het HBO en universitair onderwijs kunnen zowel praktische
als theoretische aspecten goed worden gecombineerd. De cursus zal de geest ademen van ‘out of the
box’ denken. Het integreren en actualiseren van theoretische en praktische kennis vanuit
verschillende invalshoeken, om te komen tot innovatieve oplossingen voor het zoötechnisch
management, is de rode draad van de cursus.
Er is gekozen voor de volgende thema’s:
• Gezondheid en uitgangsmateriaal
• Vermindering medicijngebruik
• Bedrijfsmanagement
• Voeding
• Gedrag en welzijn
• Consument en burger
• Bedrijfssystemen
De docenten zijn allen specialisten op hun vakgebied. Naast interactieve presentaties en discussie
sessies zullen deelnemers ook in groepjes werken aan een cursusopdracht gericht op een
praktijkbedrijf. De cursus zal worden afgesloten met de presentaties van deze opdracht. Ook worden
enkele excursies in het programma opgenomen. Uiteraard hebben ook deskundigen van buiten de
varkenshouderij inbreng.
De doelgroep voor deelnemers van de onderwijsinstellingen bestaat ui:
e
e
• 3 en 4 jaars studenten van Hogeschool HAS Den Bosch en CAH Dronten
• Masterstudenten van Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
• Masterstudenten van Wageningen University, Dierwetenschappen
De doelgroep voor deelnemers uit het bedrijfsleven bestaat uit:
• Varkenshouders
• Bedrijfsleiders
• Medewerkers van bedrijven uit de periferie van de varkenshouderij
Van alle deelnemers wordt een MBO+ of HBO kennis- en denkniveau verwacht ten aanzien van de
zoötechnische aspecten van het varkensbedrijf.
Participanten Zomercursus Varkenshouden in 2020:

