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Junior Melkvee Academie binnen het onderwijs

Doelstelling

Om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomst als ondernemer, is praktijkleren
van groot belang. Dat kan door toekomstige melkveehouders in een vroeg stadium in contact
te brengen met en te laten leren van ondernemers. Met die gedachte is de Junior Melkvee
Academie van start gegaan. Studenten en docenten kunnen gebruik maken van het netwerk
van veehouders van de Melkvee Academie en van de kennisproducten, zoals trainingen en
virtuele methoden. Door het introduceren en doorontwikkelen van de Junior Melkvee
Academie op groene onderwijsinstellingen, wordt kennis uit de praktijk effectief gebruikt en
ingezet in het onderwijs.
Dit project draagt bij aan een betere benutting van kennis uit de praktijk door:
• Het verbinden van het onderwijs met het netwerk van melkveehouders (authentieke
leersituaties);
• Het vertalen van ontwikkelde producten in de Melkvee Academie (MVA) naar
leerarrangementen voor praktijkleren;
• Het introduceren van deze vormen van praktijkleren in het onderwijs.
Subdoelstellingen:
• Bestaande producten van de Junior Melkvee Academie toepassen bij groene
onderwijsinstellingen;
• Gezamenlijk (melkveehouders, onderwijs en onderzoek) doorontwikkelen van bestaande en
nieuwe vormen van praktijkleren voor het onderwijs;
• Doorontwikkeling kennisbank van de Melkvee Academie, waarbij studenten een structurele
rol krijgen in het beantwoorden van kennisvragen van ondernemers.

Werkwijze

Hogeschool Van Hall Larenstein, penvoerder van het project, werkt samen met AOC Oost,
Nordwin college, Groenhorst en CAH Vilentum Dronten. De betrokken onderwijsinstellingen
maken in de eerste fase van het project een actieplan voor het inbedden van praktijkleren in
de veehouderijopleidingen. Tegelijkertijd wordt ervaring opgedaan met enkele activiteiten van
de Junior Melkvee Academie, zoals melkveecafé’s. De Melkvee Academie (MVA) is als
externe partij betrokken bij het project en maakt activiteiten mede mogelijk. Ondernemers
vervullen bijvoorbeeld een begeleidende rol als boerencoach. Ook kunnen deelnemende
scholen gebruik maken van de Kennisbank via de website van MVA.

Resultaat

Het project heeft het inpassen van praktijkleren in het onderwijs gestimuleerd. De vijf
deelnemende scholen hebben elk een bij hen passende invulling gezocht van de junior
Melkvee Academie.
• Studenten hebben gewerkt aan praktijkvragen die via de MVA binnen kwamen;
• De Melkveecafe’s blijken als formule erg geslaagd, maar wel duur;
• Projectpartners organiseerden samen met de Melkvee Academie een themadag voor
studenten uit het groene onderwijs met als titel: De toekomst van de melkveehouderij. Ruim
200 studenten kwamen af op deze leerbijeenkomst studenten, of JMVAdag, en dat leverde
veel positieve reacties op;
• Ook is er een ‘Docent on Tour’ georganiseerd, een busreis voor docenten en andere
betrokkenen langs bijzondere vormen van praktijkleren en examineren in authentieke
situaties;
• Het contact tussen de Melkvee Academie en scholen is versterkt. De junior
MelkveeAcademie als onderdeel van de MVA blijft bestaan, waardoor het mogelijk blijft om
onderwijsactiviteiten via de MVA in te huren.
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