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Doelstelling

De snelle ontwikkelingen in de landbouw vragen om ondernemerschapskwaliteiten bij
(toekomstige) melkveehouders. Ze moeten kunnen omgaan met aspecten als duurzaamheid,
wereldhandel, maatschappelijke omgeving en technologische ontwikkelingen. Dat vraagt van
studenten Veehouderij dat ze leren zoeken naar de beste strategie om hun doelen te
bereiken, met een goede balans tussen people, planet en profit. Om strategieën concreet te
maken en onderling te kunnen vergelijken voor de langere termijn (10 jaar) heeft Wageningen
UR een instrument ontwikkeld, Olympe. Daarnaast heeft de Rabobank een financiële tool
gemaakt over bedrijfsopvolging. Om beide instrumenten in het onderwijs te kunnen
gebruiken, moeten ze aangepast en uitgetest worden door groene onderwijsinstellingen.
Het doel van het project is om het ondernemerschap van leerlingen en studenten
melkveehouderij te versterken. Door te werken met de softwaretools Olympe en de financiële
scan van de Rabobank krijgen ze meer inzicht in de effecten van mogelijke strategieën voor
een bedrijf om daarmee de beste strategie te kiezen. Zo leren ze een beter
ondernemingsplan voor een melkveebedrijf schrijven. Met de ervaringen die in het project
worden opgedaan, kan Wageningen UR het instrument Olympe verbeteren voor het
onderwijs.
Bij het project zullen financiele adviseurs van banken een rol spelen als coach/begeleider van
studenten.
In een later stadium van het project is besloten om nog een doelstelling op te nemen: in het
onderwijs meer tijd besteden aan visie en strategie. Om een beter bedrijfsplan te maken is in
de eerste plaats visie nodig om een strategie te bepalen. De softwaretools zijn daarbij een
hulpmiddel.

Werkwijze

Penvoerder AOC Oost werkt in dit project samen met AOC groenhorst, CAH Vilentum
Dronten, hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR. In het eerste jaar worden
docenten van de groene onderwijsinstellingen getraind door onderzoekers van LEI,
Wageningen UR, om het instrument Olympe te gebruiken met hun studenten. Financieel
agrarisch adviseurs van de Rabobank en andere banken coachen eveneens studenten bij het
opzetten van een ondernemingsplan. Op basis van de ervaringen wordt het instrument
mogelijk aangepast. In het tweede jaar worden ook andere groene onderwijsinstellingen
betrokken bij het project.

Resultaat

Het gebruik van de tool Olympe leverde in het gebruik op scholen problemen op door de
software-instelling, waardoor uiteindelijk weinig leerlingen en studenten ermee gewerkt
hebben. LEI, Wageningen UR werkt nu aan het gebruiksvriendelijker maken van de software.
Voor mbo-leerlingen is Olympe mogelijk te ingewikkeld.
De financiële scan van de Rabobank is wel goed bruikbaar voor mbo-leerlingen. Voor hbostudenten is de scan aan de eenvoudige kant. De tool heeft leerlingen en studenten geholpen
een beter ondernemingsplan schrijven.
Door het contact met de financieel adviseurs van de banken is er meer betrokkenheid van het
bedrijfsleven bij het onderwijs. De begeleiding is beide partijen goed bevallen. Daarnaast zijn
de gemaakte bedrijfsplannen meestal met de melkveehouders besproken.
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