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Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier

Doelstelling

Het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier (OVP Dier) begeleidt de transitie van de oude
naar de nieuwe situatie in het groene onderwijs van het domein Dier waarbij de
verworvenheden vanuit GKC geborgd worden in Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
en Centres of Expertise (CoE’s). Het programma wil onderwijsinnovatie stimuleren op basis
van de inhoudelijke lijnen van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Via
thematische netwerken wil men de regio's bereiken om een bijdrage te leveren aan de doelen
van de MeerJarenAfspraak (MJA), Topsector Agro&Food (TAF), Human Capital Agenda
(HCA) en UDV. Over de voortgang wordt gerapporteerd aan de Groene Tafel.
Doel van het OVP Dier is zorg dragen voor onderwijsinnovatie op het terrein van
productiedieren, paard en dierenwelzijn, met nadruk op duurzaamheid en (internationaal)
ondernemen.
Subdoelen:
• Een verandering van het dier- en veehouderijonderwijs: resulterend in meer
afgestudeerden, hogere kwaliteit van de opleidingen, een grotere bijdrage aan de economie
door als veehouderijketen te excelleren op duurzaamheid. Hiermee kan de sector blijven
concurreren op de wereldmarkt en krijgen Nederlandse bedrijven ruimte om te
ondernemen, investeren, innoveren en exporteren;
• Met GKC verworvenheden kunnen CIV en CoE’s effectief worden opgezet en ingericht
zodat het onderwijs meer van betekenis is voor de beroepspraktijk, met het bedrijfsleven in
de regisserende rol (betalen en bepalen).

Werkwijze

OVP Dier faciliteert in dit programmajaar de transitie van de 'oude' GKC-programma’s naar
Netwerken voor Productie & Handel - Dier (met focus op Veehouderij), Paard, Dierenwelzijn
en (Internationaal) Ondernemerschap. De netwerken moeten uiteindelijk zelfstandig verder met participatie (cash and/or in kind) van bedrijfsleven en onderwijs. Resultaten van de oude
en nieuwe projecten worden ontsloten via Groen Kennisnet.
Het OVP Dier heeft vier speerpunten waaraan als volgt invulling wordt gegeven:
1. Meer Kennis&Innovatie, met de transitie van school naar (regionaal) kenniscentrum. Het
programmateam voert landelijke coordinatie, initieert en begeleidt de ontwikkeling van de
deelprogramma’s per landstreek (noord, midden, zuid). Mede op basis van de resultaten
van deelprogramma’s stimuleert het programmateam landelijke initiatieven in
samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderzoek en het
ministerie van EZ waarmee het invulling gaat geven aan de regionale agenda’s/
opdrachten en dit verankert in het onderwijs. Er wordt strategisch verbinding gelegd met
de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (OVP Dier participeert in UDV), CoE (en
daarmee ook (SAC-)HAO expertisegroep Dier) en CIV (en daarmee AOC-raad)
resulterend in het werken volgens een gezamenlijke koers, dezelfde kant op. Inhoudelijke
focus ligt bij: Duurzame productie in de dierlijke keten, dierenwelzijn en maatschappij
& gezondheid van mens en dier.
2. Meer Leven Lang Leren door: Docentscholing via landelijke en regionale (ism
praktijkleervoorzieningen) praktijkdagen voor kenniscirculatie en inspiratie ter verbetering
van het onderwijs; en leertrajecten, waarvoor leervragen van ondernemers uit de praktijk
het uitgangspunt vormen, waarbij ondernemers ook actief betrokken zijn.
3. Meer Groene Kennis voor Burgers door: Betere kennisdoorstroming van dier- en
veehouderij naar burgers door actieve inzet van leerlingen / studenten;
4. Meer (Internationaal) Ondernemerschap door: Stimuleren van publiek-private
samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om het ondernemerschap in de
groene ruimte te versterken; Stimuleren van ondernemerschapsontwikkeling;
ketengerichtheid, omgevingsgerichtheid, persoonlijke ontwikkeling; Stimuleren van
internationaal ondernemen.
Trekker van het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier is CAH Vilentum.
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