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Doelstelling

Het Programma Dier sluit aan bij de ambities en opdracht van zijn omgeving: De Topsector
Agro&Food (TAF) met daarbij de Innovatiecontracten en de Human Capital Agenda (HCA),
de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) en de vraagstukken uit
Beleidsondersteunend Onderzoek (BO). De 3 GKC speerpunten uit de MeerJarenAfspraak
(MJA) zijn het vertrekpunt van programma Dier en vloeien voort uit de vraag vanuit de sector
naar een verandering van het publieke kennissysteem en met name het
veehouderijonderwijs.
Doel van het programma is een veranderimpuls te geven aan het publieke kennissysteem en
met name het veehouderijonderwijs. Het programma stimuleert en regisseert het integraal en
gezamenlijk innoveren van veehouderij(onderwijs) in samenwerking met de 5 O’s via
kennisarrangementen. Hiermee levert het een bijdrage aan het behalen van de doelen van
de MeerJarenAfspraak, Topsector Agro&Food, Human Capital Agenda en Uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij en wordt gewerkt aan de kansen die de omgeving biedt.
Subdoelen:
• meer Kennis & Innovatie: school als (regionaal) kenniscentrum, lesprogramma dat een
bijdrage levert aan duurzame veehouderij, per landstreek maken onderwijsinstellingen
vertaalslag topsectorbeleid, HCA, innovatiecontract en de vraag voor c.q. acties van het
kennissysteem, onderwijs innoveert vanuit een heldere visie gezamenlijk de inhoud door
strategische inzet van middelen, lectoraten en goede beschikbaarheid van resultaten;
• meer Leven lang leren: flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod;
• meer Groene kennis voor burgers, vergroten maatschappelijk draagvlak.

Werkwijze

Het programmateam initieert en begeleidt de ontwikkeling van deelprogramma’s per
landstreek (noord, midden zuid). Mede op basis van de resultaten van deelprogramma’s
werkt het programmateam aan landelijke initiatieven en randvoorwaarden in samenwerking
met landelijk bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderzoek en
ministerie. Daarnaast worden de wensen van het bedrijfsleven op het gebied van initieel en
postinitieel onderwijs geanalyseerd, samen met relevante beleidsontwikkelingen (nationaal
en regionaal) voor het opzetten van een flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod.
Aantrekkelijk onderwijs komt mede tot stand door gemotiveerde docenten waarvan de helft
een docentstage heeft gevolgd. Betere kennisdoorstroming van veehouderij naar burgers
vindt plaats doordat 30% van de leerlingen/ studenten hier een actieve rol in vervult vanuit
school.
Penvoerder is CAH Vilentum Dronten. Andere betrokken partijen zijn onder andere
Groenhorst College, Van Hall Larenstein en WUR Livestock Research.

Resultaat

Tot en met februari 2013 zijn de volgende resultaten bereikt:
• Afstemming met Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij;
• Conceptrapportage van ‘gezamenlijke visie op veehouderijonderwijs’ met als doel:
verbinden van onderwijsinstellingen en stimuleren van regionale dan wel landelijke
samenwerkingen;
• Beschikbaar maken van KIGO- en andere projectresultaten, up to date houden van Groen
Kennisnet en het versturen van de Nieuwsbrief GKC Dier;
• Gezamenlijk ontwikkelproces voor KIGO 2013 met meerdere uitgewerkte projectideeën/
plannen die nu in de nieuwe structuur een plek gaan (of moeten gaan) vinden;
• Afstemming nieuwe innovatiestructuren in het groene onderwijs en het leggen van
verbindingen tussen GKC-programma’s, Centra voor Innovatief Vakmanschap
Melkveehouderij en Centre of Expertise Dier en Ondernemerschap;
• Planning voor regiodagen en landelijke vakdag(en) melkvee en intensieve veehouderij.
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