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Samenwerking in de
groene kolom is uniek

Samen kennis maken
Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven

“Versterking Pluimveeonderwijs
door samenwerking”
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In nieuwe opleiding werken onderwijs en
bedrijfsleven nauw samen

We bouwen
de pluimveekennis
weer op
Aanleiding
Door de sterke afname van het aantal veehouderij-leerlingen verdween het
gespecialiseerde pluimveeonderwijs nagenoeg uit het aoc-onderwijs. Als gevolg
daarvan kampen pluimveebedrijven met een toenemend tekort aan geschoold
personeel. Om de kennisinfrastructuur voor de pluimveesector veilig te stellen,
nam de Groene Kennis Coöperatie in 2008 het initiatief om door samenwerking
het pluimveeonderwijs te versterken. Vijf aoc’s in Zuid- en Oost-Nederland, PTC+,
brancheorganisaties en Wageningen UR ontwikkelden gezamenlijk een BBLopleiding voor medewerkers op pluimveebedrijven. Het project werd financieel
mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie.

Doel
Het verhogen van het kennisniveau en vakmanschap van medewerkers in de
(intensieve) pluimveehouderij door de ontwikkeling van de BBL-opleiding
Pluimveehouderij en door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven de
actuele kennis van ondernemers optimaal benutten en laten doorstromen naar het
groene onderwijs.

Aanpak
In 2008 ging de tweejarige Beroepsbegeleidende Leerweg Pluimveehouderij
niveau 3 van start op meerdere plekken in het land. Leerlingen komen één dag per
week naar school of het praktijkbedrijf voor de theorie- en praktijklessen, begeleid
door docenten van PTC+ en de betrokken aoc’s. Ze leren over alle aspecten van
de pluimveeverzorging, zoals fokkerij, voeding, huisvesting en klimaat – voor
zowel de leg- als de vleessector. Bij de ontwikkeling van het lesprogramma zijn
de brancheorganisaties nauw betrokken. Ook werkt het bedrijfsleven mee aan
bijscholing van docenten via studiedagen en docentenstages. Daarnaast brengen
onderzoekers van Wageningen UR actuele kennis in via bijvoorbeeld studiedagen.
Inmiddels nemen naast medewerkers van pluimveebedrijven ook leerlingen uit
dagopleidingen van de aoc’s en individuele cursisten deel en is de uitvoering van
de opleiding geconcentreerd in twee regio’s: Zuid-Nederland en Oost-Nederland.
Met de deelname van hbo-studenten van CAH Dronten - sinds 2011 - groeide het
aantal deelnemers aan de opleiding van zeven BBL-studenten in 2008 tot een
gemengde groep van 45 deelnemers in twee regio’s in het huidige schooljaar.
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Aan het woord
Adriaan Vernooij, projectleider

“Door concentratie
beter bereikbaar”
“De unieke samenwerking die uit
dit project voortkomt is absoluut
nodig om zo’n kleine opleiding in
stand te houden”, zegt projectleider
Adriaan Vernooij van Wageningen
UR Livestock Research. “Positief is
dat inbreng vanuit de praktijk – zowel
uit het bedrijfsleven als van onderzoekers – is ingebed in de opleiding. En met
inbreng van alle aoc’s zijn we gekomen tot een concentratie in twee regio’s.” Sinds
dit schooljaar stromen eerstejaars veehouderijstudenten van CAH Dronten in het
pluimveeonderwijs in. “Een goede manier om doorstroom van mbo naar hbo te
stimuleren. Daar ken ik geen vergelijkbare voorbeelden van.”

Aan het woord
Wiel van Gemert, pluimveehouder

“Meer inzicht en meer interesse door opleiding”
Wiel van Gemert is eigenaar van een legpluimveebedrijf met 60.000 kippen en pakstation en afzetorganisatie Eggafood. Zoon
John werkt mee op het bedrijf en behoorde tot de eerste lichting afgestudeerden van de BBL-opleiding. “Hij heeft duidelijk
meer inzicht gekregen in het vak van pluimveehouder”, stelt vader Van Gemert. “En meer interesse. Bijvoorbeeld om met
klimaatregeling aan de gang te gaan, of andere technische zaken.” Van Gemert kan nu meer aan John overlaten. “Als ik zie wat
hij zelfstandig kon werken vóór de opleiding, en wat ik hem nu kan laten doen, dan is dat sterk verbeterd.” De ondernemer
onderstreept het belang van goed pluimveeonderwijs: “Zo’n opleiding is broodnodig als we verder willen met de pluimveesector
in Nederland.”
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Versterking Pluimveeonderwijs

‘Versterking Pluimveeonderwijs door
samenwerking’ is een project van het
programma Onderwijsvernieuwing
van de Groene Kennis Coöperatie en
werd mede mogelijk gemaakt door
financiering van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(nu Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie).
Deelnemende onderwijsinstellingen
AOC Oost, CAH Dronten, CITAVERDE
College, de Groene Welle, Groenhorst
College, Helicon Opleidingen
Overige partners
PTC+, Wageningen UR Livestock
Research, Nederlandse Vakbond
Pluimveehouders (NVP),
Nederlandse Organisatie van
Pluimveehouders (NOP) en
Agrarische Bedrijfsverzorging Oost
(AB-Oost), Karpos kenniscentrum
(samenwerkingsverband van
Agrarische Bedrijfsverzorging Limburg
en CITAVERDE College)
Subsidie
Regeling innovatie groen onderwijs
(Rigo) 2007 en regeling Kennisverspreiding en innovatie groen
onderwijs (Kigo) 2009
Projectperiode
2007-2011

Aan het woord
Roel Batterink, docent

“Pluimveekennis wordt weer opgebouwd”
“Leerlingen zijn heel enthousiast”, zegt docent Roel Batterink, die het
pluimveeonderwijs coördineert bij Groenhorst College. “Dat komt ook door
de gedrevenheid en kwaliteit van docenten; met begeleiders van PTC+ en
CAH Dronten hebben we experts in huis. Daarmee bouwen we op de aoc’s de
pluimveekennis weer op.” Batterink is ook heel positief over de samenwerking
met ondernemers van de praktijkleerbedrijven. “Intensieve pluimveehouderij is
zó specialistisch, die kennis halen we bij ondernemers. Op de praktijkmiddagen
zetten de ondernemers de leerlingen met beide benen op de grond. Dat is een
goede formule, want het vult elkaar aan.” De groeiende leerlingenaantallen
stemmen positief: “De belangstelling voor het pluimveeonderwijs groeit weer.”

Contact
Adriaan Vernooij, Wageningen UR
Livestock Research
T (0320) 29 33 63
E adriaan.vernooij@wur.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > Projecten
> Productie en Handel - Dier >
Versterking pluimveeonderwijs door
samenwerking
Publicaties
‘Kip keert terug in de klas’ in
Pluimveehouderij, 17 juli 2009
‘Gevraagd: beter geschoold
personeel’, in V-focus, oktober 2009
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