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Melkwinning in relatie tot schaalvergroting

Doelstelling

Gezonde melk en koeien in de wei. De consument vraagt om voedingsmiddelen die voldoen
aan de hoogste kwaliteitseisen en daarbij een goed imago hebben. Nederland heeft een
leidende positie in de zuivelmarkt als het gaat om kwaliteitsproducten en kennis van zuivel.
Vanwege de toenemende druk van efficiënt produceren tegen lage kostprijzen en een
veranderende bedrijfscultuur waarin bedrijven snel groter werden, is de kwaliteit van de melk
onder druk komen te staan. Er is onvoldoende kennis op de onderwijsinstellingen ten aanzien
van de veranderende omstandigheden. Zowel ten aanzien van inhoudelijke als
maatschappelijke ontwikkelingen lopen zij achter.
Doel van het project is het melkwinningsonderwijs geschikt te maken voor de toekomst.

Werkwijze

In dit project worden rondom de melkwinning nieuwe leerarrangementen ontwikkeld volgens
de concept-context methode waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe inzichten en
ontwikkelingen in de maatschappij, de sector en vanuit het onderzoek. Specifiek wordt
ingegaan op de verschillende rollen die zijn ontstaan door de schaalvergroting in de
melkveehouderij. Voor de onderscheiden doelgroepen als (internationaal opererende)
melkers, ondernemers en burgers worden digitale arrangementen ontwikkeld. In het project
worden de gevolgen van de schaalvergroting ten aanzien van koemanagement met
betrekking tot diergezondheid en voeding meegenomen. Ook zal aandacht worden
geschonken aan vernieuwde inzichten ten aanzien van melkstromen, kwaliteitsborging en
bewaking, en de afzet van melk. Het doel is om samen met de partners te komen tot een
gezamenlijke portal waarin kennis rondom melkwinning wordt gebundeld en samen met het
onderwijs in stand wordt gehouden.
Penvoerder is AOC Groenhorst, andere betrokken partijen zijn Helicon Opleidingen, AOC de
Groene Welle, Wellantcollege, AOC Oost en CAH Vilentum.

Resultaat

In het kader van het project is het electronisch handboek Melkwinning ontwikkeld, dat is te
vinden op http://wikimelkwinning.groenkennisnet.nl/:
• Het bestaat nu uit 14 onderdelen die samen met onderzoek, bedrijfsleven ontwikkeld zijn. In
de tekst worden hyperlinks naar interessante artikelen en rapporten opgenomen. Dit geeft
veel mogelijkheden tot verdieping.
• Door het aanpalende WURKS-project was het mogelijk om gebruik te maken van de
mogelijkheden vanuit de Animal Sciences Group.
• In het werkboek worden zowel de “ouderwetse” vragen over de tekst, de
verwerkingsvragen, praktijkopdrachten als een digitale diagnostische toetsenbank
gekoppeld aan de theorie.
• De wiki biedt de mogelijkheid tot een full text search. Gegevens zijn ten alle tijde
beschikbaar.
• Er is een begin gemaakt om rondom het boek een community te vormen die er voor zorgt
dat het boek qua kennis en opdrachten op peil blijft.
• Het project heeft nu al geleid tot een veelheid aan contacten die binnen de contactpagina
worden benoemd. Aanbieders van kennis kunnen hun niet commerciële kennis onder
naamvermelding zichtbaar (laten) maken.
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