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Creatief ketengericht ondernemerschap

Doelstelling

De melkveehouderij ontwikkelt zich naar een dynamische sector, die vraaggericht en
maatschappelijk verantwoord moet werken. Dat vraagt steeds meer creativiteit en
marktkennis van (toekomstig) ondernemers.
Om ‘creatief ketenbewust werken’ in melkveehouderijonderwijs en -trainingen vorm te geven,
werken partners uit de zuivelketen samen in het project Creatief Ketenbewust
Ondernemerschap.
Subdoelen:
• Het opleiden van creatief veranderingsgerichte ketenbewuste ondernemers (leren in de
beroepscontext);
• De kenniscirculatie tussen onderwijs, ondernemers, overheden en onderzoek in de
melkveehouderij vergroten;
• Een beter draagvlak voor de wensen van de maatschappij.

Werkwijze

De samenwerkende onderwijsinstellingen Stoas Hogeschool, CAH Dronten, Van Hall
Larenstein Leeuwarden, AOC Groene Welle, AOC Oost, AOC Friesland, AOC Terra, AOC
Groenhorst College en Edudelta College werken samen met Wageningen UR en het
bedrijfsleven aan een didactisch groeimodel. Dit model wordt vertaald en ingebed in lessen,
projecten, cases en instructies in het curriculum van de verschillende projectpartners. Samen
vormen deze methodes een Ketenbewust competentieprofiel. Ondernemers en docenten
worden opgeleid tot praktijkcoaches die het ontwikkelproces richting ketenbewust werken
kunnen begeleiden. Een te ontwikkelen website verbindt ketenpartijen en onderwijs en biedt
mogelijkheden voor de publicatie van producten, als discussie forum, publiciteit voor
veebedrijven, en E-learning faciliteiten voor samenwerking van studenten.
Uit de sector nemen de volgende partners deel:
• LTO-Noord: regio-afdelingen en individuele leden werken mee aan het project, dat in nauw
overleg met de LTO vakgroep Rundveehouderij tot stand is gekomen;
• Royal Friesland Campina: dit internationale zuivelbedrijf heeft een eigen
duurzamheidsagenda opgesteld, met een model om duurzaamheid in de organisatie en bij
haar leden te stimuleren. FC wil die duurzaamheidsagenda verbinden met dit project;
• Kenniscentrum voor Waarden: gespecialiseerd in het samenbrengen van onderwijs en
maatschappelijke context en de ontwikkeling van onderwijsmodellen.
• Aequor: het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, stemt opleidingen
in het • beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en de
voedingsindustrie;
• Melkvee Academie: een landelijk kennisnetwerk voor toekomstgerichte melkveehouders,
die hun concurrentiepositie willen versterken. Als onafhankelijke partij maakt de Melkvee
Academie ervaringen en kennis toegankelijk van collega’s, experts uit het bedrijfsleven,
onderwijs en onderzoek.

Resultaat

In het schooljaar 2011-2012 zijn op verschillende mbo- en hbo-scholen projecten uitgevoerd
rond ketenbewust ondernemen, als onderdeel van het curriculum. Het bedrijfsleven heeft
bijgedragen aan de uitvoering van het programma door fysieke input, het geven van
presentaties of door het inbrengen van experts. Ondernemersvragen rond ondernemerschap
en duurzaamheid vormen het uitgangspunt voor de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven, zoals in regio Oost (AOC Oost, de Groene Welle en Groenhorst). Daar is het
project Netwerkleren via een actieonderzoek gemonitord en er is een videorapportage van
gemaakt.
Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heeft een module opgezet die in het
reguliere onderwijsprogramma wordt ingepast. Dat draait naar tevredenheid van studenten
en docenten.
Kennis en ervaring uit het project worden bij AOC Terra Meppel toegepast bij het leerconcept
Regioleren. Met name het werken met een portfolio en een daarbij behorend
beoordelingsmodel is een interessante ontwikkeling.
De website van CKO: www.lerenindeketen-cko.nl is operationeel.
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