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1.

Inleiding

Leren in de praktijk is een belangrijk aspect van je opleiding Veehouderij. Voor je opleiding zul je
op verschillende manieren met de praktijk van het bedrijfsleven in contact komen.
Binnen Tune hebben de in Zuid-Nederland actieve veehouderijopleidingen (HAS Hogeschool,
Citaverde College, Helicon, Prinsentuin College en Edudelta College Goes), de handen ineen
geslagen. Deze samenwerkende onderwijsinstellingen geven samen met het bedrijfsleven
(ondernemers, ZLTO en LLTB) en het onderzoek (WUR Livestock Research) uitvoering aan Tune.
In bijlage 7 en 8 zijn twee artikelen opgenomen uit resp. V-focus, juni 2010 en Terugzine jan, 2012
die gaan over Tune.
Binnen Tune worden projectgroepen van circa zes leerlingen/ studenten gevormd. De leervraag
waarmee je als groep aan de slag gaat, is een concreet praktijkprobleem dat wordt ingebracht door
een ondernemer van een veehouderijbedrijf. Getracht wordt je zoveel mogelijk in te delen in een
werkgroep met gelijke diersoortinteresse (te weten: rundvee, varkenshouderij, pluimvee,
geitenhouderij).

1.1
Doelstellingen
Tijdens Tune wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen:
 Het projectmatig samenwerken met mensen met andere voorkennis/een andere opleiding;
 Ervaring opdoen met analyseren en beoordelen van een bedrijf;
 Kennismaking en ervaring opdoen met toegepast onderzoek op het gebied van de
veehouderij;
 Het aanleren van rapportage vaardigheden;
 Het interviewen van een ondernemer;
 Het kunnen opstellen van een adviesrapport;
 Het kunnen overbrengen van een advies aan een ondernemer;
 Het kunnen presenteren van een advies
 Het zelfstandig zoeken naar relevante adviseurs/deskundigen

1.2






Uitvoering
De opdrachtgevers zijn ondernemers in de veehouderij die een concrete vraag hebben.
Deze ondernemers hebben zich via “hun standsorganisatie” ZLTO en LLTB gemeld.
Voor deze praktijkopdracht zal de projectgroep een bedrijfsbeschrijving maken.
Er wordt antwoord gezocht op een concrete vraag (probleemstelling) van de ondernemer.
Deze hoofdvraag kan eventueel nog opgesplitst worden in een aantal subvragen/
deelvragen.
Het bedrijf wordt beoordeeld.
Het antwoord op de vraag van de ondernemer wordt gecommuniceerd middels een
rapportage en meerdere presentaties.
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2.

Opdracht

2.1
Inhoud
Het project bestaat uit de volgende drie onderdelen:




2.2











2.3




1. Algemene Bedrijfsbeschrijving Onderdelen: bedrijf, ondernemer, dieren en
kengetallen. Deze gegevens worden ook geïnterpreteerd en beoordeeld.
2. Uitwerking/verslag of rapportage van de concrete vraag van de ondernemer(s)
3. Presentaties (tussentijdse- en eindpresentatie)

Hoe pakken we deze opdracht aan?
Er worden projectgroepen geformeerd die bestaan uit twee (soms drie) HAS studenten en
een viertal (soms drietal) MBO leerlingen, gemixt over de locaties.
Studenten/ leerlingen zijn in ieder geval op woensdag gedurende een periode van tien
weken gedurende 8 uur beschikbaar om te werken aan Tune. Op de woensdagen wordt in
gezamenlijkheid gewerkt aan Tune. Studenten kiezen gezamenlijk een werkplek uit bij een
van de deelnemende scholen.
Het bedrijf met bijbehorende ondernemer en vraagstelling krijg je als projectgroep
toegewezen bij de eerste bijeenkomst. De contacten met de bedrijven zijn gelegd door
ZLTO en LLTB.
De indeling van studenten gebeurt op basis van het criterium dierinteresse.
Er moeten minimaal twee bedrijfsbezoeken worden uitgevoerd door de projectgroepen.
Aan elke projectgroep wordt een vakdocent gekoppeld die zowel het proces als de inhoud
bewaakt en beoordeelt.
Voor de interne communicatie tussen studenten / begeleiders en ondernemers wordt
gebruik gemaakt van www.youngfarmerslink.nl. Op deze site kun je ook tussenproducten
plaatsen, zodat iedereen overzichtelijk heeft in welke documenten aantekeningen zijn
gemaakt of wijzigingen zijn aangebracht en welke niet.
Voor de informatieverzameling wordt, waar mogelijk, gebruikt gemaakt van:
o een door de groep op eigen initiatief gezochte externe deskundige;
o een door de organisatie aan elke groep toegewezen medewerker van de WUR
Livestock Research; niet in ieder geval, alleen indien beschikbaar!!!
o (minimaal) acht literatuurbronnen.

Op te leveren (eind)producten
Vragenlijst 1  laat alle vragenlijsten eventueel vooraf door je begeleider checken
a. Algemene bedrijfsbeschrijving. Deze lijst wordt opgesteld voor het eerste gesprek met
de ondernemer.
Gebruik voor de bedrijfsinventarisatie (onderdelen bedrijf, ondernemer, dieren en
kengetallen)
lege
tabellen/antwoordenformulieren.
Deze
lege
tabellen/
antwoordenformulieren dienen vooraf gemaakt te zijn. Maak goede vragenlijsten. Probeer
hierbij vooraf duidelijk een beeld te krijgen van wat voor soort antwoorden je mag
verwachten op de gestelde vragen.
b. Concrete vraag ondernemer Maak vragen die in gaan op de concrete vraag van de
ondernemer:
*
Wat is de vraag;
*
hoe is het probleem ontstaan;
*
hoe manifesteert het probleem zich;
*
welke maatregelen zijn al getroffen om het probleem te tackelen, etc.
Tussentijdse presentatie
In de hand-out bij de tussentijdse presentatie geef je in grote lijnen de zaken die aan de
orde moeten komen aan.
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Vragenlijst 2
Werk ook bij tweede bedrijfsbezoek met een aanvullende vragenlijst die je hiervoor
speciaal maakt.



Vragenlijst 3: Externe deskundige: onderzoeker
Voor de te raadplegen externe deskundige vanuit de WUR Livestock Research (13 maart
2013) wordt vooraf een vragenlijst en agenda gemaakt. Deze wordt minimaal 1 week
vooraf aan de raadpleging al verstuurd/ gemaild ter voorbereiding van de onderzoeker.



Vragenlijst 4: Eigen externe deskundige
Voor het overleg met de door jullie zelf aangezochte externe deskundige wordt vooraf een
agenda en vragenlijst gemaakt en deze wordt eveneens minimaal 1 week voor de
raadpleging verstuurd/gemaild naar de deskundige.



De conclusies en vervolgafspraken uit de tussentijdse evaluatie/ beoordeling



Tussenrapportage
De projectgroep maakt een tussenrapportage (conceptrapportage). Deze tussenrapportage
omvat in ieder geval het onderdeel 1 (bedrijfsbeschrijving) en concepten van het onderdeel
2 (uitwerking concrete vraag van de ondernemer). De tussenrapportage omvat ongeveer 8
pagina’s. Op deze tussenrapportgage ontvang je inhoudelijke feedback van zowel de
ondernemer als van de begeleidende docent(e). Ook zal feedback gegeven worden op
verslagtechniek. Als deze onvoldoende is, dan moet deze techniek duidelijk verbeteren.
Mocht hierover gerede twijfel zijn bij de begeleidende docent e/o ondernemer, dan kan
hij/zij hier extra controles op uitvoeren. Indien aan het einde van de Tuneperiode (bij
correctie van het eindverslag) niet aan de taaltechnische - en verslagtechnische eisen is
voldaan, dan kan voor het verslag puur op basis van correcte spelling en grammatica een
onvoldoende worden toegekend. Dit staat volledig los van beantwoording van de
vraagstelling van de ondernemer; deze doet hierbij in feite niet duidelijk meer ter zake.

 Gespreksverslagen externe deskundige


Eindverslag
Elke projectgroep maakt een uitgebreide eindrapportage. Minimaal 15, maximaal 20
pagina’s. De eindrapportage is gebaseerd op: interviews, observaties, literatuur (minimaal
acht bronnen) en gesprekken met externe deskundigen (minimaal twee). De twee
vragenlijsten die jullie gebruikt hebben tijdens de interviews met de ondernemer en de twee
gespreksverslagen van de externe deskundigen neem je als bijlage(n) op in het verslag.



Eindpresentatie
Hierin moet het advies aan de ondernemer duidelijk naar voren worden gebracht. De
presentatie mag een powerpointpresentatie zijn, maar ook andere presentatievormen zijn
welkom.

2.4
Beoordeling Tune
Het verslag moet taal- en verslagtechnisch
beoordelingscriteria zijn vermeld in bijlage 6a en 6b.

minimaal

voldoende

zijn.

De

overige

Over het gemiddelde groepscijfer (bijlage 6a)
De inhoudelijke beoordeling wordt eveneens mee beoordeeld, maar een voldoende voor het
verslag is nimmer haalbaar, indien het verslag m.b.t. spelling, grammatica en lay-out onvoldoende
is. Het inhoudelijk eindcijfer voor de projectgroep komt tot stand op basis van 85% eindverslag en
15% eindpresentatie. Van de 85 punten die voor het eindverslag zijn te behalen worden 30 punten
vastgesteld door de ondernemer.
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Van gemiddeld groepscijfer naar individueel cijfer
Gegeven het gezamenlijke inhoudelijke eindcijfer wordt er tussen de studenten in de projectgroep
gedifferentieerd in cijfers. Dit op basis van ieders bijdrage aan het product. Randvoorwaarde
daarbij is dat het gemiddelde cijfer van de projectgroep gelijk blijft aan het inhoudelijke cijfer (zie
ook bijlage 6a).
Tussentijdse evaluatie
In week 4 (woensdag 13 maart 2013) zal er een tussentijdse evaluatie plaats vinden. Hierbij zal het
groepsproces centraal staan. Als voorbereiding voor deze tussentijdse evaluatie dient het formulier
in bijlage 5 ingevuld te worden. Dit formulier ontvang je van de begeleider, of je kunt het uit de
eigen bundel halen.
Ieder groepslid zal voor elk van de overige groepsleden een tussentijds evaluatieformulier invullen.
Er is 1 formulier nodig per persoon die te beoordelen is. De persoon die wordt beoordeeld, laat de
beoordeling invullen op zijn/haar eigen formulier. Bij de tussentijdse evaluatie zal de begeleider
deze individuele formulieren bespreken met het individu en/of de groepsleden. Eveneens zal dan
de voortgang van het groepsproces besproken worden. Eveneens kan de begeleider er voor
kiezen om dit zelfde formulier bij de eindbeoordeling nogmaals te gebruiken.

2.5
Hygiënemaatregelen
Bij het bezoeken van bedrijven/ ondernemers dienen de nodige hygiënemaatregelen in acht
genomen te worden. We gaan er vanuit dat er minimaal gebruik gemaakt wordt van
bedrijfslaarzen/ “overschoenen”. Hiervoor ben je als projectgroep zelf verantwoordelijk. Bespreek
de hygiënevoorschriften vooraf met de ondernemer.
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3.

Rolomschrijving MAS respectievelijk HAS studenten

Wij gaan er van uit dat studenten op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan de
projectgroep. Ieder heeft daarin zijn/haar specifieke kwaliteiten, die bij de uitvoering van het
project ingezet worden om tot een optimaal resultaat te komen. Daarbij wordt nadrukkelijk
uitgegaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het projectresultaat.
Van elke deelnemer wordt verwacht:
1. Een actieve bijdrage aan:
 het groepsproces en aan de inhoudelijke invulling van het project;
 het verzamelen van materiaal nodig voor het project;
 het uitwerken van de vraagstelling van de ondernemer;
 de presentatie van de gevonden resultaten tijdens de
tussentijdse- en eindpresentatie.
2. Een motiverende en betrokken opstelling.
3. Dat men zich houdt aan afspraken en gemaakte deadlines.
4. Inzet bij het aanleveren van bronnen van internet en vanuit vaktijdschriften.
5. Aanwezigheid bij projectbijeenkomsten (woensdag/ verplicht).
3.1
Rolomschrijving MAS student
Vanwege de praktische inslag van de MBO leerlingen wordt van hen verwacht dat ze de inleving in
de praktijk en de vertaling van de inhoud naar de praktijk naar voren brengen.
Hierbij kan gedacht worden aan het inbrengen van praktische vakkennis en praktijkervaring welke
bruikbaar is bij het 1ste en 2de bedrijfsbezoek, bij de uitwerking van de vraag van de ondernemer
en bij de afronding van het project.
3.2
Rolomschrijving HAS student
Er wordt in de projectgroep door twee HAS studenten samengewerkt met vier MBO niveau vier
studenten. De HAS studenten hebben binnen Tune een specifieke organisatorische
verantwoordelijkheid. Er wordt verwacht dat HAS studenten een voortrekkersrol spelen bij de
organisatie van het project en dat alle groepsleden gestimuleerd worden om hun bijdrage te
leveren. Vaak hebben de HAS studenten een belangrijke rol in het bewaken van het resultaat
(proces en eindproduct). Het is nadrukkelijk niet zo, dat HAS-studenten alleen verantwoordelijk zijn
voor de organisatie en eindproduct; dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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5. De eerste bijeenkomst
5.1 Inleiding
De eerste dag van Tune. Op deze dag leer je de groep en de begeleider kennen waarmee je dit
project uitvoert. Er is veel te doen, ook al op de eerste dag. Het is dus belangrijk dat je elkaar goed
leert kennen en dat je goede afspraken maakt. Een afspraak moet duidelijk zijn en iedereen in de
groep houdt zich aan deze afspraak. Ook krijg je de opdracht uitgereikt en moet je het eerste
bedrijfsbezoek voorbereiden. Jullie krijgen een eigen digitale werkomgeving die zowel door jullie,
de begeleider als de ondernemer gebruikt kan worden. Alle producten kun je hierin centraal
opslaan. Maak er gebruik van. Het is echt handig.
5.2 Eerste bijeenkomst projectgroep
Om het project goed te laten verlopen is het belangrijk dat je elkaar kent en weet waar ieders
capaciteiten en interesses liggen. In deze eerste week ga je het volgende doen:
 Stel jezelf voor;
 Spreek af wie deze bijeenkomst voorzit en notuleert (en of dit zo houdt of afwisselt);
 Zorg dat de lijst met contactgegevens compleet is
(Naam, opleiding, adres, e-mail adres instelling, telefoonnummer, etc.);
 Noteer de adresgegevens van het bedrijf;
 Spreek de data af met de ondernemer(s) voor de bedrijfsbezoeken.
(Tweede bedrijfsbezoek met begeleider)
Houd rekening met de projectplanning;
 Spreek af hoe je met elkaar communiceert gedurende het project
(e-mail, telefoon, www.youngfarmerslink.nl);
 Maak de opdracht uit bijlage 1: ‘Wat zou jij doen als……. ?’ Schrijf het gezamenlijk
standpunt (het groepsstandpunt) uit.;
 Plaats de contactgegevens en notulen op www.youngfarmerslink.nl ;
 Leest de projectbundel goed door;
 Kennismaking begeleidend docent;
 Begin met Plan van Aanpak (5.3);
 Start met de voorbereiding van het eerste bedrijfsbezoek (5.4).
Bespreek met elkaar op het einde van de bijeenkomst of de afspraken bij de projectleden helder
zijn en inventariseer ieders mening over de kwaliteit van de bijeenkomst/
5.3 Plan van Aanpak (PvA)
Om het project goed te laten verlopen is het belangrijk goede werkafspraken te maken met je
projectgroep en begeleidend docent. Deze werkafspraken staan o.a. in het plan van aanpak. Deze
moet je in de eerste week al gezamenlijk gaan maken en je moet daarbij wel allemaal achter het
eindresultaat staan.
Maak Plan van Aanpak met daarin onderstaande zaken:
o Achtergronden bij de probleemstelling;
o Probleemstelling;
o Tijdsplanning;
o Organisatorische zaken:
 Taakverdeling;
 Contactgegevens studenten/ opdrachtgever/ begeleider;
 Omgangsnormen van projectgroep;
 Overige afspraken.
o Taken en verantwoordelijkheden (zie schema in bijlage 2):
Plan van Aanpak (2/ 3 pagina’s) lever je in voor woensdag 27/2: 17.00h
In bijlage 2 staat een mogelijke lijst van taken (taakjes) binnen Tune. Kijk en beoordeel of je als
projectgroep onderstaande taken herkent. Welke taken zijn in jullie geval niet van toepassing en
welke andere taken zijn er nog wel apart benoembaar?
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Geef als projectgroep aan wie voor wat verantwoordelijk is. Per taak/ verantwoordelijkheid, kunnen
natuurlijk ook meerdere personen verantwoordelijk zijn; of misschien is wel de totale groep voor
een taak verantwoordelijk. Spreek elkaar aan op de kwaliteit van het geleverde werk. Dit
bijvoorbeeld bij de tussentijdse presentatie.
5.4 Voorbereiding op bedrijfsbezoek 1
Op 6 februari in de middag en op 20 februari in de ochtend is er tijd om je voor te bereiden op het
eerste bedrijfsbezoek. Dit bedrijfsbezoek moet je plannen op woensdagmiddag 20 februari. Voor
dit bedrijfsbezoek moeten vragen worden opgesteld. Immers, om een goede bedrijfsbeschrijving te
kunnen maken en om de concrete vraag van de ondernemer uit te werken is het belangrijk om
kennis te maken met de ondernemer(s) en het bedrijf. Door middel van een interview (met de juiste
vragen en onderwerpen die je aan de orde laat komen) en een rondleiding over het bedrijf kun je
dit bereiken.
Voorbereiding bedrijfsbezoek
 Maak duidelijke afspraken om het bedrijfsbezoek goed te laten verlopen:
 Maak een vragenlijst voor het eerste bedrijfsbezoek (zie bijlage 3)
 Maak een opzet voor het bedrijfsbezoek (interview, rondleiding, etc.);
 Maak afspraken wie welke taak op zich neemt tijdens het bedrijfsbezoek (interviewer,
verslaglegger, fotograaf, eventueel roulerend, etc.);
 Wie zorgt waarvoor:
 Vragenlijsten / invulformulieren / invultabellen,
 Schrijfmateriaal / Laptop / eventueel Flap-over,
 Fotocamera,
 Bedankje (laatste bezoek HAS-bier / koek),
 Lunchpakket.
 Regel het vervoer (kosten voor eigen rekening);
 Maak en regel de hygiënemaatregelen. Bespreek dit vooraf met de ondernemer.
Bedrijfsbezoek
 Houd het interview;
 Neem de hygiënevoorschriften in acht;
 Volg de rondleiding;
 Fotografeer belangrijke aspecten voor het project en het verslag;
 Bedank de ondernemer(s);
 Maak een afspraak voor het tweede bedrijfsbezoek  27 maart.
Na het bedrijfsbezoek
 Werk het bedrijfsbezoek uit;
o Formuleer probleemstelling en subvragen,
o Beschrijf achtergronden en/of inleiding op de probleemstelling,
o Verwerk de antwoorden in de vragenlijst.
 Leg vast wat goed en minder goed ging.
check
Vraag aan de ondernemer(s) of er tussentijds nog vragen, opmerkingen en /of wensen zijn. Het
tweede bedrijfsbezoek staat officieel pas gepland op 27 maart (is ook een tussentijdse
presentatie). Houd tussendoor goed en regelmatig contact met jullie ondernemer. Doet dit zowel
direct (telefoon/email) als via bijv. youngfarmerslink. Op deze wijze kan de ondernemer ook al
inzicht krijgen in jullie tussenproducten. Plan eventueel een tussentijds werkbezoek tussen 20
februari en 27 maart.
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6. Bedrijfsbeschrijving
6.1 inleiding en data
Op 20 februari ben je op bedrijfsbezoek geweest. Na dit interview moet je een volledige
bedrijfsbeschrijving kunnen maken. Het uitwerken van deze beschrijving gebeurt op 27 februari.
Het concept hiervan moet uiterlijk af zijn op 6 maart. De bedrijfsbeschrijving wordt tevens
meegenomen bij de tussentijdse presentatie bij de ondernemer(s) (27 maart). De
bedrijfsbeschrijving wordt, waar nodig aangepast en aangevuld, en verschijnt volledig in het
definitieve verslag op 3 april.
6.2 methode en product(en)
Om de concrete vraag van de ondernemer(s) te kunnen uitwerken en om de achterliggende
oorzaken van deze vraag te kunnen plaatsen, is het hebben van een uitgebreide
bedrijfsbeschrijving erg belangrijk. De bedrijfsbeschrijving geeft de uitgangspunten voor de
uitwerking van de vraag.
Uitwerking:
 Maak alvast de inhoudsopgave van het uiteindelijke verslag (structuur);
 Groepeer de resultaten van het interview en de rondleiding;
 Bedrijf
 Ondernemer (met o.a. type ondernemer, sterke/zwakke punten, visie en missie)
 Dieren
 Kengetallen (technisch en economisch)
 Verwerk de resultaten van het interview en de rondleiding in het verslag (verdeel de taken);
 Interpreteer en beoordeel ook de verzamelde gegevens van bedrijfsbeschrijving. Bij de
bedrijfsbeschrijving zou een SWOT analyse toegevoegd kunnen worden. Maak een SWOT
analyse van het bedrijf / ondernemer (Bijlage 4: Format SWOT-analyse);
 Let goed op de verslagtechnische eisen en de taal;
 Plaats de (concept) bedrijfsbeschrijving op www.youngfarmerslink.nl .
check
Bedenk of de bedrijfsbeschrijving compleet is. Evalueer de gang van zaken met je begeleider.
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Hoofdstuk 7 De vraag van de ondernemer
7.1 inleiding
Met behulp van je bedrijfsbezoek en interview in de tweede week van het Tuneproject, moet
duidelijk worden wat de hoofdvraag van de ondernemer aan jullie is om uit te zoeken. In je verslag
moet je de probleemstelling/vraag van de ondernemer verwerken. Geef daarbij ook een inleiding
en achtergronden bij deze probleemstelling.
7.2 methode en producten
Om antwoord te geven op de hoofdvraag, zal je vaak deelvragen moeten uitwerken. In je
eindverslag geef je ook op deze vragen een helder en duidelijk antwoord. De gezamenlijke
antwoorden moeten een eindconclusie geven met betrekking tot je hoofdvraag/probleemstelling.
Tot slot formuleren jullie bij de eindconclusie op de aangedragen probleemstelling een aantal
aanbevelingen; jullie voorzien de ondernemer van advies.
De uitwerking moet de volgende componenten bevatten:
 Inleiding op de vraag / probleemstelling
 Probleemstelling
 Hoofdvraag en bijbehorende subvragen
 Methode onderzoek
 Resultaten
 Discussiepunten
 Conclusies en aanbevelingen
Het is belangrijk volgens de juiste methodiek een probleem op te kunnen lossen. Hierbij is het van
belang gebruik te maken van literatuur en/of externe deskundigen. Vraag verder regelmatig aan de
ondernemer(s) of de vraagstelling goed is begrepen. Vraag ook aan je begeleider of de methodiek
juist wordt toegepast
7.3 data
13 en 20 maart – concept beantwoording hoofdvraag (of deelvragen) van de ondernemer
27 maart – tussentijdse presentatie aan ondernemer(s)
3 en 10 april – uitwerking eindopdracht
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Hoofdstuk 8 De externe deskundigen
8.1 inleiding
Kennis over een bepaald onderwerp is op verschillende manieren te verkrijgen. Naast je eigen
kennis, gebruik je informatie uit de literatuur en raadpleeg je ‘experts’. Wanneer een deskundige
eens kritisch met je mee mag kijken, kunnen mogelijke nieuwe zienswijzen over de
probleemstelling boven tafel komen. Je voert tijdens de projectperiode dan ook minimaal 2
gesprekken met externe deskundigen.
Het is dan wel belangrijk dat je op een goede manier de externe deskundige van de nodige
informatie voorziet; niet teveel informatie, maar wel de meest essentiële informatie zodat de
externe deskundige een juist beeld krijgt over de probleemstelling. Het is de kunst om je netwerk
van deskundigen op het juiste moment in te schakelen.
Tijdens de projectperiode plan je zelf één gesprek met een deskundige naar eigen keuze. Op
woensdag 13 maart staat er een dag van externe deskundigen gepland bij HAS Hogeschool (in ’sHertogenbosch).
8.2 de voorbereiding
Voor beide gesprekken moet een aparte vragenlijst worden gemaakt; voor elke deskundige is er
dus een gespecificeerde vragenlijst geformuleerd op hun kennisgebied! Dat neemt natuurlijk niet
weg dat er wellicht ook vragen zijn die je op beide vragenlijsten noteert.
Verder moeten er twee agenda’s worden gemaakt voor de bijeenkomst van de projectgroep met
externe deskundigen. Mail de agenda vooraf door aan alle deelnemers (studenten/externe
deskundige)
8.3 methoden en producten
Je krijgt, indien beschikbaar, via de WUR een deskundige van de projectorganisatie toegewezen.
Indien deze deskundige vanuit de WUR niet beschikbaar is, ga je zelf op zoeken moeten naar een
tweede deskundige.
1. Voor de deskundige van de WUR geldt het volgende:
 Op woensdag 13 maart staat er een dag voor de externe deskundigen gepland. Deze dag
vindt plaats op de HAS in ’s-Hertogenbosch.
 Deze dag is zo georganiseerd, dat elke groep een gesprek kan voeren met de externe
deskundige, die door de projectleiding aan de groep gekoppeld is. Deze koppeling heeft plaats
gevonden op basis van de vraagstelling van het projectbedrijf.
 Gesprekken kunnen ook gevoerd worden door gebruik te maken van video conference. Op de
dag van de deskundige zullen een aantal projectgroepen middels video conference met de
externe deskundige kunnen debatteren.
 Stel een gespreksrapport samen van het gevoerde gesprek met de “verplichte” deskundige.
2. Het spreekt voor zich dat je de eigen externe deskundige kiest op basis van de
vraag/probleem stelling van het bedrijf. Bij externe deskundige kun je denken aan:
 Medewerker onderzoeksbedrijven (WUR)
 Onderzoeker ASG
 Specialisten ZLTO / LLTB
 Voervoorlichter
 Medewerker gemeente
 Medewerker fokkerijorganisatie
Voor de eigen aangedragen deskundige geldt het volgende:
 Plan (vóór woensdag 3 april) als groep een gesprek met een andere externe (“eigen”)
deskundige en bereid dit gesprek goed voor (maak vooraf vragenlijsten voor de deskundige!).
Deze deskundige komt uit jullie gezamenlijk netwerk. Het is jullie keuze!
 Leg hem/haar de probleemstelling voor en bespreek de knelpunten die jullie ervaren.
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Er volgt dus op ieder interview met de deskundige een ‘gespreksrapport’ van het gevoerde
gesprek. Deze rapportages moeten een goed beeld geven van de toegevoegde waarde die het
gehad heeft om de deskundigen te raadplegen. Plaats de (concept) gespreksrapporten op
www.youngfarmerslink.nl. Bespreek de rapporten ook met je begeleider. Deze twee
gespreksrapporten zijn uiteindelijk bijlagen in het eindverslag.
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Hoofdstuk 9 Beoordelingen
9.1 Inleiding
Voor de beoordeling van het project Tune tellen een aantal zaken mee:
 zijn alle verplichte onderdelen gemaakt/aangedragen (denk
gespreksrapporten, enz.)? Dit is te checken via youngfarmerslink.
 tussentijdse presentatie/bedrijfsbezoek 2
 tussentijdse evaluatie en – beoordeling
 eindverslag
 eindpresentatie

aan

vragenlijsten,

9.2 tussentijdse presentatie/bedrijfsbezoek 2
Op woensdag 21 maart vindt het tweede bedrijfsbezoek plaats. Bij dit bedrijfsbezoek houden jullie
een tussentijdse presentatie bij de ondernemer(s) van de resultaten die tot dan toe bekend zijn.
Immers, het is belangrijk om de voortgang van het project te presenteren aan de ondernemer(s),
om te checken of iedereen op dezelfde lijn zit. Ook je begeleidend docent is hierbij aanwezig.
Je vraag hierbij tevens feedback van de ondernemer en de docent, zowel inhoudelijk als
procesmatig. Vraag of de ondernemer(s) nog vragen, aanvullingen en/of opmerkingen op
inhoudelijk gebied hebben. Vraag ook wat hij/zij bijv. van de communicatie naar het projectbedrijf
toe vindt. Hoe verloopt de samenwerking? Gaat alles gestructureerd of chaotisch? Enz.
Tevens kan dit tweede bezoek gebruik worden voor aanvullende verzameling van gegevens op
openstaande (deel)vragen. Dit gebeurt door middel van een tweede interview. Maak dus een
gezamenlijke inventarisatie van de nog te onderzoeken deelvragen.
Maak eventueel een afspraak voor een derde bedrijfsbezoek. Dit kan plaatsvinden op woensdag
28 maart. Nodig de ondernemer(s) verder uit voor de eindpresentatie op dinsdag17 april op HAS
Den Bosch. Bedank tot slot de ondernemer(s).
Ook dit tweede bedrijfsbezoek moet dus goed worden voorbereid (7 en 14 maart). Je maakt
afspraken met de ondernemer en je begeleidend docent. Je maakt een aanvullende vragenlijst,
enz.
Methode voorbereiding bedrijfsbezoek:
Spreek af hoe, wat en door wie er gepresenteerd wordt! Betrek de volgende zaken:
 De bedrijfsbeschrijving,
 Jullie beeld van de probleemstelling dus uitwerking van de concrete vraag van de
ondernemer,
 Jullie aanvullende vragen daarbij (subvragen),
 Toe te passen methode van onderzoek: wat willen jullie nog weten/ meten?
 Tot nu toe gevonden resultaten (zowel uit literatuur als uit praktijk),
 Zaken waar jullie expliciet de mening van de ondernemer over willen horen,
 Activiteiten komende twee weken.
Maak een opzet voor het bedrijfsbezoek.
 Vul de vragenlijsten, invulformulieren en invultabellen aan.
 Bespreek wat je nog wilt meten / weten / waarnemen voor de analyses van de vraag van
de ondernemer.
 Wie zorgt waarvoor:
o Middelen presentatie,
o Vragenlijsten / invulformulieren / invultabellen,
o Schrijfmateriaal / Laptop,
o Meetapparatuur  ‘vraag ondernemer’,
o Fotocamera,
o Bedankje,
o Lunchpakket.
 Regel het vervoer (kosten voor eigen rekening).
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9.3 tussentijdse evaluatie en – beoordeling
Bij deze evaluatie wordt gekeken naar het groepsproces; hoe verloopt de samenwerking tot
dusverre? Jullie worden hierbij niet alleen door de docent beoordeeld, maar je beoordeelt ook
elkaar en geeft elkaar feedback/tips. Het beoordelingsformulier dat je hiervoor kunt gebruiken,
staat in bijlage 5. Deze schriftelijke evaluatie vindt plaats op woensdag 29 februari.
Uiteindelijk zullen de resultaten worden besproken met de docent, op woensdag 7 maart. Aan de
orde dienen te komen:
o inzet van individuele studenten,
o invulling van de rol van MAS en HAS studenten
o inhoudelijke inbreng van studenten,
o nakomen van gemaakte afspraken,
o communicatie met de ondernemer
o communicatie in de projectgroep,
o communicatie met de docent,
o Vervolgafspraken voor het groepsproces om het project inhoudelijk tot een goed
einde te brengen
De docent beoordeelt of de evaluatie voldoende kritisch is geweest en er duidelijk perspectief is op
een goede afronding van het project. Dit kan alleen als er voldoende en duidelijke
vervolgafspraken gemaakt zijn, die SMART geformuleerd zijn. Is dit het geval, dan wordt een GO
gegeven op het eindbeoordelingformulier (zie bijlage 6).

9.4 eindverslag, eindpresentatie en eindevaluatie
Je eindverslag moet ingeleverd worden op 4 april. Deze wordt beoordeeld op inhoudelijk gebied,
maar ook op taal en lay-out. Tevens moet de beoordeling van de tussentijdse evaluatie voldoende
zijn. Hoe de puntenverdeling voor deze onderdelen zijn, is terug te vinden in bijlage 6; het
beoordelingsformulier. Daarbij kun je eveneens teruglezen dat 30 van de 100 te verdelen punten,
zijn te vergeven door de ondernemer(s). Hij/zij kent punten toe in hoeverre de ondernemersvraag
voldoende is beantwoord. Basis voor dit toekennen aan punten vormen zowel het verslag, als de
presentatie.
De eindpresentatie vindt plaats op de HAS Den Bosch op woensdag 18 april. Omdat je verslag al
op 4 april is ingeleverd, heb je op woensdag 11 april de hele dag de tijd om je voor te bereiden op
deze eindpresentatie:
 Kies hoe en wat je wilt presenteren:
o Kern van de presentatie
o Conclusies en aanbevelingen
 Kies de vorm van de presentatie (PowerPoint, videopresentatie, poster, etc.)
 Bespreek wie wat gaat doen
 Reserveer de nodige middelen voor de presentatie
 Let op de eisen voor een presentatie en de taal
Zorg bij de presentatie dat het materiaal en de middelen voor de presentatie op tijd klaar staan.
Presenteer je bevindingen aan de ondernemer(s), onderzoekers, docenten, begeleiders en
medestudenten. Geeft antwoord op de gestelde hoofd- en deelvragen. De presentatie wordt op
hetzelfde beoordelingsformulier als het eindverslag. Het is belangrijk je advies op een correcte en
aantrekkelijke manier aan de ondernemer te kunnen presenteren.
Tot slot kom je na de presentatie nog een laatste keer met de begeleidende docent en de
ondernemer(s) bijeen. Bespreek de eindevaluatie van het proces met docent en ondernemer. Aan
de orde dienen te komen:
o inzet van individuele studenten,
o invulling van de rol van MAS en HAS studenten,
o inhoudelijke inbreng van studenten,
o nakomen van gemaakte afspraken,
o nakomen van de gemaakte vervolgafspraken bij de tussentijdse evaluatie,
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o communicatie met de ondernemer,
o communicatie in de projectgroep,
o communicatie met de docent.
Je krijgt voor je verslag en presentatie een eindcijfer. Stel dat je met 6 studenten bent en
gezamenlijk een 8 ontvangt. Dan krijgt de groep als geheel 48 punten te verdelen. Door de
eindevaluatie ontstaat uiteindelijk een afspraak tussen studenten over de verdeling van de
behaalde score over de individuele studenten. Iemand die minder goed heeft bijgedragen aan het
project, kan bijvoorbeeld een 5 ontvangen. De overige 5 studenten kunnen hierop de 43 punten
onderling verdelen, waardoor hun gemiddelde zal stijgen.
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Bijlage 1: Opdracht ‘Wat zou jij doen als…….. ?’

Samenwerken kan iedereen!

Geef samen met je groepsleden antwoord op de volgende vragen:

Wat zou jij doen als……………..
 een deelnemer erg enthousiast is en steeds maar weer de anderen in de rede valt?
 sommige deelnemers te laat komen voor de bijeenkomst, of het tegenovergestelde: een
half uur voor tijd weggaan?
 de voorzitter probeert zijn of haar keuze voor het programma door te drukken?
 een deelnemer steeds opnieuw wijst op de risico’s van de ideeën die in de groep naar
voren komen en negatieve kritiek geeft?
 een van de groepsleden die zich door een ander groepslid beledigd voelt, waardoor deze
personen niet meer met elkaar spreken?
 een groepslid erg stil is en niet deelneemt aan het gesprek?
 het afgesproken huiswerk niet gedaan is door een aantal mensen of het tegenovergestelde:
iemand heeft gelijk al het werk maar alvast gedaan?
 een van de groepsleden weinig bereid is tot luisteren naar wat de anderen te vertellen
hebben en de groep de les wil lezen?
 je vertrouwelijke informatie uit je groepsbijeenkomst later ergens anders hoort vertellen
door een niet-deelnemer?

(bron: Participatory Action & Learning A trainer’s guide. J.N. Pretty. International Institute for
Environment and Development. London, UK, 1995.)
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Bijlage 2: Taken/ verantwoordelijkheden
TAAK
Aanwezig zijn op afgesproken momenten
Motiverende opstelling
Planning
Maken vragenlijst bedrijfsbezoek 1
Maken vragenlijst bedrijfsbezoek 2
Contacten leggen en onderhouden met ondernemer
Afnemen interview eerste bedrijfsbezoek
Afnemen interview tweede bedrijfsbezoek
Waarnemingen doen op het bedrijf van de ondernemer
Gesprek deskundige WUR
Gesprek eigen deskundige
Maken foto’s
Uitwerking bedrijfsbeschrijving, onderdeel ….
Inleiding bij de vraag van de ondernemer
Achtergronden bij de vraag van de ondernemer
Uitschrijven vraag probleemstelling ondernemer
Maken van subvragen bij de probleemstelling
Uitwerking vraag ondernemer, onderdeel ….
Maken inhoudsopgave
Literatuur verzamelen over ….
Voorzitten (groepsleider) week 0
Voorzitten (groepsleider) week …
Notulist week 0
Notulist week …
Maken agenda groepsbespreking week 1
Maken agenda groepsbespreking week …
Maken agenda gesprek deskundige WUR
Contacten projectgroep deskundige WUR
Gespreksverslag gesprek deskundige WUR
Eigen deskundige vastleggen
Maken agenda eigen deskundige
Gespreksverslag eigen deskundige
Verslag
Lay out verslag
Eindredactie
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk …
Eindpresentatie
Powerpoint/ audiovisuele middelen
Presentatie
inhoud
Tussentijdse presentatie
Powerpoint/ audiovisuele middelen
Presentatie
Inhoud
Tussentijdse evaluatie
Invullen bijlage 14, tussentijdse evaluatie
Conclusies en vervolgsafspraken n.a.v. tussentijdse evaluatie
…………..
…………..
20

WIE

Bijlage 3: Vragenlijst 1
Voor je eerste bedrijfsbezoek maken jullie gezamenlijk een vragenlijst. Het is belangrijk om het
interview goed voor te bereiden. Een vragenlijst geeft structuur aan het gesprek en zorgt ervoor
dat belangrijke punten niet vergeten worden. De vragenlijst wordt opgesteld tijdens de eerste
bijeenkomst (1 februari) en eventueel nog aangevuld op de ochtend voorafgaande aan de tweede
bijeenkomst (8 februari). Je levert de lijst in bij je begeleidende docent en plaats hem op
Youngfarmerslink.
doen
 Bestudeer de vraagstelling van de ondernemer goed (zie hiervoor ook opdracht 6 Vraag
ondernemer)
 Stel vragenlijsten op voor:
 Algemene bedrijfsbeschrijving
 Bedrijf
 Ondernemer (type ondernemer, sterke/zwakke punten, visie en missie)
 Dieren
 Kengetallen (technisch en economisch)
 Vraag van ondernemer
Over hoe tot vragenlijsten te komen i.v.m. algemene bedrijfsbeschrijving?:
Brainstorm met elkaar welke onderwerpen en deelfacetten die jullie willen opnemen in de
algemene bedrijfsbeschrijving. Maak vervolgens per onderwerp/ deelfacet relevante vragen
en invulformulieren/ invultabellen. Maak eventueel gebruik van oude vragenlijsten.




Maak werkafspraken i.v.m. het maken van de vragenlijst wie wat, wanneer doet.
Plaats de vragenlijsten op www.youngfarmerslink.nl.
Deze vragenlijst voeg je uiteindelijk ook als bijlage toe in je verslag

check
Vraag aan je begeleider of de vragenlijst compleet is. Vraag aan de ondernemer op het einde van
het eerste bedrijfsbezoek wat hij/zij vond van de kwaliteit van het gesprek.
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Bijlage 4: Format SWOT-analyse
SWOT-analyse (strengths-weakness-opportunities-threats)

Sterk
Intern
 …………….
 ……………
 …………….

Zwak
Intern
 ……………….
 ……………….
 ……………….

Kans
Extern
Korte termijn
 ……………..
 ……………..
 ……………..
Lange termijn
 ……………..
 ………………
 …………….

Bedreiging
Extern
Korte termijn
 ………………..
 ……………….
 ………………….
Lange termijn
 ……………..
 ………………
 ……………….

SWOT-analyse kan gezien worden als een methode om gestructureerd een bedrijf/ organisatie/
sector/etc. te inventariseren.
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Bijlage 5: Tussentijdse Evaluatie
Naam te beoordelen student:……………………………………………………………………….
1 = weinig/slecht
5 = veel/goed
Beoordelaar
B1

B2

B3

naam
Samenwerken
Probleem oplossen
Nauwkeurigheid/
zorgvuldigheid
Communicatie
Creativiteit
Afspraken nakomen
Inzet
Initiatief nemen
Toepassen kennis
Stressbestendigheid
Omgaan met
feedback
Verplicht openstaande vragen in te vullen
beoordelaar 1
top
tips
beoordelaar 2
top
tips
beoordelaar 3
top
tips
beoordelaar 4
top
tips
beoordelaar 5
top
tips
docent
top
tips
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B4

B5

docent

Bijlage 6a: Beoordelingsformulier Projectgroep ………………………..
Beoordeling door de docent
Onderdeel

Opmerkingen

Go

No go

Taal
Verslagopbouw
Tussentijdse
evaluatie
Weging

Onderdeel
Vragenlijst

5 pnt

De bedrijfsbeschrijving

10 pnt

Heldere probleemstelling en
formulering analyses/ deelvragen
Uitwerking deelvragen
………………………..
………………………..

Score

Opmerkingen

10 pnt
10 pnt

Advies/ adviezen

10 pnt

Gebruik literatuur/ externe
deskundigen

10 pnt

De presentatie

15 pnt

Beoordeling door de ondernemer:
Is de ondernemersvraag
beantwoord?

30 pnt

Behaalde score

100 pnt

Beoordeling door de groep:
De projectgroep kan maximaal ((de behaalde score:10) * het aantal groepsleden)), onderling
verdelen. Deze verdeling wordt in de eindevaluatie vastgesteld.
Studenten:
Naam
1
4

Cijfer Naam
2

Cijfer

5

Naam
3
6

Datum:
Docent:

Beoordeeld door

Ondernemer :
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Cijfer

Bijlage 6b: beoordelingsformulier presentatie projectgroep.....
Zie o.a. Hoofdstuk 1-5: Braas, C. (2001). Taaltopics Presenteren. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Eindbeoordeling presentatie:
Projectgroep:

Datum:

Docenten:
A) Inhoud:

Max

 Goede kop  Helder intro, doelomschrijving

5
10
10
25
10

 Kerntekst met een logisch verhaal
 Goede staart  Kerngedachte / samenvatting
 Informatie is relevant en voldoende diepgaand
 Sluit het aan bij het publiek qua kennis & interesse?

B) Groepspresentatie:

Score

Opmerkingen:

Opmerkingen:

 Voorbereiding (zie blz. 17+18; Braas)
 “loopt” de presentatie, op elkaar ingespeeld?
 De structuur van begin tot eind (zie blz. 31+ 32; Braas)
 inleiding, kern, slot
 Audio-visuele ondersteuning (zie blz. 51+52; Braas)
 leesbaarheid & verzorging & functionaliteit

10
20
10

Te behalen score max.: 100

Behaalde score:
………….pnt / 10 =……………

Student:
Beoordeling: Voldoende / Onvoldoende

Tijdsduur:

 Algemene indruk
 Oogcontact / houding
 Zinsbouw / taalgebruik
 Volume / spreektempo
 Articulatie / intonatie
 Gebruik PowerPoint

Student:
Beoordeling: Voldoende

Tijdsduur:

 Algemene indruk
 Oogcontact / houding
 Zinsbouw / taalgebruik
 Volume / spreektempo
 Articulatie / intonatie
 Gebruik PowerPoint

Student:
Beoordeling: Voldoende

Tijdsduur:

 Algemene indruk
 Oogcontact / houding
 Zinsbouw / taalgebruik
 Volume / spreektempo
 Articulatie / intonatie
 Gebruik PowerPoint

Student:
Beoordeling: Voldoende

Tijdsduur:

 Algemene indruk
 Oogcontact / houding
 Zinsbouw / taalgebruik
 Volume / spreektempo
 Articulatie / intonatie
 Gebruik PowerPoint

25

Bijlage 7: Artikel over Tune in V-focus, juni 2010
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Bijlage 8: Artikel uit Terugzine (jan 2012)
Leren in en uit de veehouderijpraktijk met tune

Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven
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