10-12-2013

VakmanSchap
Beweiden
Praktijkschool voor Beweiding
Bert Philipsen en Rene Schepers
Beweiden is geen kunst maar vakmanschap!

€€

WeideCoach

• Ervaren adviseurs
• Praktijkschool voor beweiding
– Vakkennis beweiding
– Vakkennis overdracht
– Vakkennis en overdracht methoden toepassen

• Farmwalk groep begeleiden

Praktijkschool voor Beweiding

• Voor agrarisch
adviseurs
• Praktisch en gericht
op de praktijk
• Begeleiding
– Bert Philipsen
(Wageningen UR)
– René Schepers
(Schepers adviseurs)

• Vakmanschap versterken

Opleiding

• Vakmanschap-kennis
– actuele kennis over koe, gras, voer, weer, €

Wat doe je in de praktijkschool?

Samen leren tot WeideCoach kennis over
weidegang als vakmanschap door en via:

• Vakmanschap-aanpak
– Jaarrond-aanpak, ieder seizoen aandacht voor
beweiden
– Farm-Walk

• Vakmanschap-overdracht
– Leerstijlen ondernemers
– Bijhorende werkvormen

-

Opleiden adviseurs tot WeideCoach
Samen met een eigen groep FarmWalk
Ondersteund met tools, etc
Farmwalk
GraslandSignalen
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Programma

• Zes gezamenlijke vakdagen
–
–
–
–

Programma Praktijkschool

• Dag 1 Introductie (maart Fw 2-3-4)
– Beweidingsplan en droogoefen
– Leerstijlen herkennen
– Farmwalk, eerste ronde, lopen én kijken

Algemene introductie (Voorjaar)
Drie vakdagen in het weideseizoen
Één in de herfst
Één in de winter

• Dag 2 Eerste snede (mei/juni Fw 4-5-6)
• Praktijkopdracht Farmwalk

– Doorschieten, bemesten, grasgroei, start zomer
– Leerstijlen en vragen stellen oefenen
– Farmwalk oefenen in drietallen

– Oefenen met eigen groep ondernemers vanuit eigen praktijk

Programma Praktijkschool

• Dag 3 Zomer (juni Fw 6-7-8)

Programma Praktijkschool

• Dag 5 Laatste loodjes (november Fw 10)

– Veevoeding, smakelijkheid, groei
– Luisteren, samenvatten en doorvragen
– Farmwalk, robotmelken, langere stoppel

• Dag 4 Nazomeren (sept Fw 8-9)

– Evaluatie beweidingsseizoen, groei, vertrapping
– Reflectie op eigen weideloop en leerloop
– Farmwalk, voorbereiding winter in t land

• Dag 6 Start beweiding (februari Fw 1-2)

– Herfstgras, grasland vernieuwen, klaver
– De groep aan het werk!
– Farmwalk standweiden en snel omweiden

– Leerpunten, beweidingsplan, bemestingsplan
– Plannen en leerstijlen...
– Farmwalk, veldverkenning en voorbereiding

Praktijkschool voor beweiding

Organisatie

Wat kan ik daarmee?
•

Zelf deelnemen aan praktijkschool?

•

Onderdeel van de praktijkschool of apart voor onderwijs?

•

2014:
– Opleidingskosten uit GKC programma?
– Of eigen budget?

•

Deelnemers investeren eigen tijd

•

Per deelnemer/docent een praktijkgroep (6 keer)
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