Gezonde risico's
Geldstroom

KIGO

Programma

Gezonde risico's

Titel

Gezonde risico's

Code

KIGO/2011/03-030

Looptijd

Van 1 september 2011 tot 31
december 2013

Contactpersoon

Ben Schulte

Penvoerder

Van Hall Larenstein

Subsidiebedrag

€196.588,00

Budget totaal

€307.427,00

Activiteit

Kennis & Innovatie

Domein

Productie en Handel - Dier

Status

Gehonoreerd

Online status

Online

Projectinfo
Taal

Nederlands

Titel

Gezonde risico's

Doelstelling

Zowel in de veehouderij als in het groen onderwijs sluit de kennis van gezondheidsleer
onvoldoende aan bij de ontwikkelingen in de praktijk. Nieuwe gereedschappen die zijn
ontwikkeld om de bedrijfsvoering te ondersteunen, worden slechts beperkt gebruikt.
Tegelijkertijd staan veehouders voor nieuwe uitdagingen vanwege de toenemende resistentie
tegen antibiotica, de doelstelling om antibioticagebruik terug te dringen en de
maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Ook bij het groeiende
aantal multifunctionele bedrijven vormen de preventie van dierziekten en het bewaken van de
volksgezondheid aandachtspunten.
Het project Gezonde risico’s heeft als doel om de ontwikkelde kennis, inzichten en
vaardigheden beter te verspreiden naar de beroepspraktijk. Veehouders, adviseurs en
studenten leren bestaande tools te gebruiken om gerichte keuzes te kunnen maken voor
preventief handelen op het gebied van diergezondheid, volksgezondheid en duurzaam
ondernemen. Het project zal zowel lesmateriaal voor het groen mbo en hbo opleveren als
input voor training en nascholing van ondernemers(netwerken).

Werkwijze

De projectpartners ontwikkelen cursus- en lesmateriaal rondom risico’s op het gebied van
dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid; preventie van dierziekten; en
verminderen van geneesmiddelengebruik. De meest bruikbare tools voor het inschatten en
verbeteren van diergezondheid en welzijn zullen ingezet worden in praktijkgerichte
simulaties. De leerarrangementen en simulaties zullen beschikbaar komen via een online
leeromgeving van bestaande lerende netwerken (bijvoorbeeld de melkveeacademie). Ook
bestaande digitale leerboeken, zoals over fokkerij, voeding en melkwinning, kunnen daarbij
gebruikt worden. Om deze leeromgeving actueel te houden wordt een Community of Practice
(COP) ‘Vitale dieren, vitaal bedrijf’ gevormd.
Penvoerder Hogeschool Van Hall Larenstein werkt in het project samen met de
onderwijsinstellingen Groenhorst college, AOC Oost, Helicon opleidingen en CAH Dronten en
met experts en adviseurs van Wageningen UR Livestock Research, GD (Gezondheidsdienst
voor Dieren), Mengvoederbedrijf ForFarmers, adviesbedrijf Vetvice en LTO Noord.
Via hun netwerk helpen LTO Noord en ForFarmers de leervraag van ondernemers in beeld te
brengen. Ook werven zij bedrijven voor de pilotfase van het project. Adviseurs en
onderzoekers van Vetvice, GD, forFarmers, Wageningen UR en LTO vakgroep
Melkveehouderij zullen expertise inbrengen in de projectgroep en voor de training van
docenten.
ForFarmers is een internationale mengvoederproducent, die ook advies en hulp bij de
bedrijfsontwikkeling biedt.
Vetvice levert wetenschappelijke en praktische kennis over rundveehouderij levert aan
melkveehouders, hun adviseurs en toeleveranciers.

Resultaat

Op basis van tussenrapportage 2:
• Er wordt een leeromgeving ontwikkeld die voor verschillende doelgroepen (onderwijs en
werkveld) en niveaus toegankelijk is én daarnaast zowel ‘platte’ kennis, oefensituaties als
interactieve mogelijkheden bevat.
• NHL-studenten ontwikkelden, samen met projectleden, een virtueel bedrijfsbezoek aan een
melkveebedrijf, die toegankelijk is via de melkveegezondheid wiki en Engelstalige Dairy
health wiki.
• Beide wiki’s worden gestaag gevuld met informatie die zowel het onderkennen, begrijpen
als analyseren van risico’s op bedrijfsniveau verheldert. Bestaand leermateriaal wordt
opgenomen of verwerkt en nieuw materiaal toegevoegd.
• Het leerboek melkwinning is in de Nederlandse wiki opgenomen om deze verder te
integreren in de gezonde risico wiki (risico’s rond melkwinning in beeld brengen).
• Het ontwikkelcentrum is bezig met het ontwikkelen van een blauwdruk voor het leren
omgaan met dilemma’s binnen melkveehouderij. Mogelijk komt dit ook digitaal beschikbaar.
• Een aantal studenten gaan meehelpen aan het ontwikkelen en toetsen van de leeromgeving
bij de doelgroepen.
• Verschillende voorzetten tot CoP zijn geformuleerd. Tot nu toe is het echter nog niet gelukt
een (financieel) haalbare vorm te vinden.
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