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Titel

Leren in Praktijknetwerken

Doelstelling

Diverse praktijknetwerken geven aan dat ze graag met het onderwijs aan de slag willen. Bij
voorkeur in de regio omdat regionale studenten de taal van de ondernemers spreken, terwijl
anderen ook aangeven dat het juist goed is dat af en toe iemand van buiten op het erf komt.
Er is momenteel geen juiste formule beschikbaar waardoor de matching van praktijkvragen
uit de netwerken naar het onderwijs optimaal verloopt. Een betere afstemming geeft de
praktijknetwerken en het onderwijs meer zekerheid dat studenten inzetbaar zijn, dat de
kwaliteit van het onderwijs verbeterd en er een betere aansluiting tussen onderwijs,
onderzoek en praktijk komt. Dit zorgt bovendien voor kenniscirculatie in de regio.
Doel van het project is dat praktijknetwerken uit het Friese Veenweidegebied samen met het
onderwijs, onderzoek en adviseurs aan de slag gaan met regionale praktijkvragen van
diverse veehouderijbedrijven (melkvee, varkens, vleesvee, pluimvee) uit deze netwerken en
de antwoorden worden gepresenteerd in de praktijknetwerken.
Subdoelen:
• Netwerk (soms studieclub) van studenten en docenten, betrokken bij
(praktijk)onderzoeksgerichte modules op agrarische onderwijsinstellingen, ondernemers,
onderzoekers, bedrijfsleven;
• Overzicht van de wijze van inbedding van onderzoek/praktijkopdrachten op groene
onderwijsinstellingen en voorbeelden van best practices;
• Meerdere pilotprojecten, waarbij hbo en mbo-studenten samenwerken aan
praktijkopdrachten met reflectie op hoe dat bijdraagt aan hun competentieontwikkeling en
aanbevelingen voor de toekomst;
• Vakinhoudelijke invulling van Groen Kennisnet door het publiceren van antwoorden op
praktijkvragen.

Werkwijze

Na een gezamenlijke introductie gaan studenten aan de slag met onderzoeksvragen uit de
praktijknetwerken. Vanuit de participatie in de netwerken en de eindrapporten van de
studenten (en ervaringen van docenten) maakt het projectteam een overzicht van de
uitgewerkte praktijkvragen. Deze kennis komt beschikbaar in de regio en komt op Groen
Kennisnet, zodat andere scholen en ondernemers gebruik kunnen maken van de resultaten.
Aan de hand van pilotprojecten wordt gezocht naar 'best practices' die worden gedeeld met
het projectteam en gedocumenteerd. Ervaringen worden met andere scholen gedeeld in de
eindpresentatie.
Penvoerder is CAH Dronten. Andere onderwijspartners in het project zijn Groenhorst College
Dronten en Emmeloord, Landstede Raalte, Wellant College Houten en Gorinchem. Andere
samenwerkingspartners zijn Bioconnect bedrijfsnetwerk Melkveehouderij, Bodem en
Bemesting, Geiten en Schapen, e.a. en het Projectteam Leren met Toekomst (PPO en
Livestock Research) met daaraan verbonden praktijknetwerken van: PPP Agro-advies en
Praktijkproefbedrijf Zegveld, Natuurvereniging "Bosk en Greide" (i.s.m. Stichting Beheer
Natuur en Landelijk gebied (SBNL), Stichting Skalsumer Natuurbeheer, VarkensNet en
MelkveeAcademie.
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