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Doelstelling

Zowel vanuit de praktijk als beleidsmatig is er behoefte aan een toekomstbestendige,
verantwoorde manier van melkvee houden. Melkveehouders bij CONO Kaasmakers en Milq2
zijn koplopers op dit gebied. CONO Kaasmakers en Milq2 willen hun kennis ook overdragen
naar andere melkveehouders die ook meer verantwoord willen gaan produceren. Daarnaast
wordt er onderzoek op dit gebied vanuit de Innovatieagenda. Vanuit het groen onderwijs is er
de wens om leerlingen / studenten laten leren van koplopers in de praktijk en van het
onderzoek dat op deze gebieden wordt gedaan. Tenslotte zijn zij de toekomstige
ondernemers, medewerkers en adviseurs die dit moeten leren in de komende jaren.
Doel van het project is dat leerlingen / studenten leren om duurzamer te produceren in de
melkveehouderij. Dit is met inachtneming van wensen en eisen vanuit het perspectief van
mensen, dieren en het milieu, waarbij de input van diverse belanghebbenden rondom het
melkveebedrijf in samenhang wordt geleerd.

Werkwijze

Vanuit verschillende instellingen worden kennis en methodes geleverd om te komen tot
duurzamere melkveehouderij. Studenten gaan met deze kennis en methoden aan de slag
met melkveehouders in de buurt die duurzamer willen gaan produceren. De kerngebieden,
succesfactoren en prestatie-indicatoren liggen op de volgende terreinen: duurzaamheid,
voedselveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn, natuur en milieu en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Studenten leren in dit project om samenhang aan te brengen
tussen de volgende vier groepen stakeholders:
1. Klanten en leveranciers (de keten);
2. Medewerkers / co-makers;
3. Maatschappij (m.n. dierwelzijn en emissie);
4. Bestuur en financiers.
Penvoerder is AOC Oost. Andere onderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband zijn
Wellantcollege Houten en CAH Vilentum Dronten. Onderwijsinstellingen buiten het
samenwerkingsverband en externe instellingen zijn CONO Kaasmakers Middenbeemster,
MILQ2 Texel, LEI Wageningen UR Lelystad, Programmateam Dierenwelzijn en PTC+
Oenkerk.

Resultaat

Resultaten die worden genoemd in de eindrapportage:
• De scans van CONO en Milq2 worden op scholen gebruikt om duurzaamheid van bedrijven
in beeld te brengen.
• Er is actuele kennis gevonden bij onderzoeksprojecten en bij ander projecten die op
deelgebieden al materiaal / arrangementen ontwikkelen.
• Het verzamelde materiaal wordt zoveel mogelijk als integraal geheel aangeboden aan
leerlingen / studenten. Op een bedrijf zijn er altijd verbanden tussen verschillende
onderdelen van een bedrijf en de leerling / student moet die verbanden begrijpen en
toepassen op een bedrijf. Het materiaal wordt beschibaar gesteld via Wikiwijs op
http://arrangeren.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=35523#page-273429.
• Docenten zijn getraind in het gebruik van de scans en de nieuw ontwikkelde kennis.
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