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Kansen voor koeien door samenwerking

Doelstelling

Het mestbeleid is een belangrijke randvoorwaarde voor de melkveehouderij en volop in
ontwikkeling. Door kennisontwikkeling en innovaties maakt ook de sector positieve
ontwikkelingen door als het gaat om mineralenefficiëntie op het melkveebedrijf. De Koeien &
Kansen deelnemers en onderzoekers signaleerden voorafgaand aan dit project dat er in de
huidige praktijk nog te weinig gedaan wordt met de ontwikkelde kennis en tools waardoor de
praktijk minder vertrouwd is met de ontwikkelingen. Koeien & Kansen gaf aan dat er sterke
behoefte is aan een kennisnetwerk waarin onderwijs partner wordt van kundige en
gemotiveerde veehouders, bedrijfsadviseurs en onderzoekers. Ook bij het LEI zochten
onderzoekers naar mogelijkheden om de kennis die voor het Landelijk Meetnet effecten
Mestbeleid (LMM) op bestaande praktijkbedrijven wordt verzameld met betrekking tot de
interessante koppeling milieu, mineralenmanagement en economie, beter voor de praktijk te
benutten.
Doelstelling van het project 'Kansen voor koeien door samenwerking' is het opstarten van
een duurzaam kennisnetwerk waardoor het onderwijs partner wordt van kundige en
gemotiveerde veehouders, bedrijfsadviseurs en onderzoekers. Doel is om studenten en
docenten actuele onderzoekkennis bij te brengen op gebied van mest- en milieubeleid en
strategieën om milieuprestaties te beheersen en te verbeteren. Een afgestudeerde mbo'er en
hbo'er beschikt zo over meer actuele/ relevante kennis en ervaring met strategievorming bij
melkveebedrijven met betrekking tot het inspelen op (mest) wetgeving.

Werkwijze

Er is getracht een duurzame relatie op te bouwen in een intensieve samenwerking tussen
ondernemers en onderzoekers betrokken bij Koeien & Kansen en Landelijk Meetnet effecten
Mestbeleid (LEI en RIVM) en de groene onderwijsinstellingen. Om de samenwerking effectief
uit te werken is er voor gekozen een structuur voor de studiegroepen op te zetten, uitgewerkt
in een werkboek. Hierin staat in grote lijnen de opdracht(en) en een planning die in de praktijk
wordt uitgevoerd voor melkveehouders. Hand in hand met de praktijkopdrachten staat
inspiratie opdoen in de praktijk centraal. Daarom zijn bedrijfsbezoeken en symposia
georganiseerd. Tevens is het traject verrijkt met interessante themadagen en een
filmwedstrijd 'Dairyman Documentary Challenge' waarin studenten een filmpje hebben
gemaakt over duurzame melkveehouderij.
Onderzoekers stelden cursusmateriaal ter beschikking en werden als coach ingezet op
startdagen en coachingsbijeenkomsten. De docenten begeleidden de studiegroepen en
leverden eveneens inzet op de startdagen en coachingsbijeenkomsten. Op de symposia
waar de studenten hun resultaten presenteerden, waren zowel docenten als onderzoekers
aanwezig.
Penvoerder is CAH Vilentum, andere betrokken partijen zijn AOC Oost, Edudelta
Onderwijsgroep, Groenhorst, HAS Hogeschool, Helicon Opleidingen, Van Hall Larenstein,
Wageningen UR, melkveehouders/ondernemers en adviseurs.

Resultaat

Ruim 200 studenten uit mbo en hbo maken kennis met mineralenmanagement in
ondernemers- en bedrijfsverband. In studiegroepverband analyseren ze verschillen tussen
melkveebedrijven uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en bezoeken ze
melkveebedrijven waaronder deelnemers aan Koeien & Kansen (K&K). Hierdoor en door het
maken van een advies voor hun stagebedrijf, vergroten ze hun gereedschapskist voor
oplossingen. Ze worden ondersteund door tien docenten, door onderzoekers van het LEI,
onderdeel van Wageningen UR en door projectmedewerkers van Koeien&Kansen. De
begeleiding bestaat uit coaching en het beschikbaar stellen van praktisch cursusmateriaal
(brochures en tools).
De projectleden concluderen dat door de lijn onderzoek-onderwijs-praktijk een zeer nuttig
netwerk op het gebied van mineralenmanagement is ontstaan waarin de innovaties sneller
vertaald worden naar de praktijk en de praktijkvragen ook sneller bij de onderzoekers
terechtkomen. De verwachting is dat het netwerk grotendeels ook na dit project blijft bestaan,
omdat onderwijs en praktijk elkaar in dit netwerk versterken.
Producten:
• Werkboek Kansen voor koeien door samenwerking met toelichting op het project,
opdrachten en praktische planning
• Face IT in- en uitvoer sluit aan bij de wensen van het groen onderwijs
• Handleiding gebruik Face IT
• Studiemateriaal Duurzame Landbouwsystemen beschikbaar
• Brochure ‘Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven’ beschikbaar
• Doorontwikkeling website www.koeienenkansen.nl voor bruikbare toepassing onderwijs
• 3 succesvolle inhoudelijke themadagen en 3 succesvolle slotsymposia (bij Biovak Zwolle,
CAH Dronten, Waiboerhoeve, NVWV en op Praktijkproefbedrijf Zegveld)
• Presentaties Koeien&Kansen, LMM en gastsprekers mbt mineralenmmt beschikbaar voor
het onderwijs
• Filmmateriaal in kader van “Dairyman Documentary Challenge” filmwedstrijd
• Berichten in nieuwsbrief Verantwoorde Veehouderij (zie bijlage 1), Nieuwsbrief Koeien &
Kansen, vakblad Groen Onderwijs, Nieuwsbrief LMM en berichten op KennisOnline.
• Relatie van het Kansen voor Koeien netwerk met
• het netwerk van de Nederlandse Vereniging van Weide en Voederbouw (www.nvwv.nl)
• verbinding met stuurgroep Koeien & Kansen (inbreng/ participatie onderwijs)
• verbinding met Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (inbreng/ participatie
onderwijs in stuurgroep)
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