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Doelstelling

Het Onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP) Dier zorgt voor innovatie in het onderwijs voor
de thema's productiedieren, paarden en dierenwelzijn. Daarbij ligt de nadruk op
duurzaamheid en (internationaal) ondernemen. Verworvenheden vanuit de voormalige
diergerelateerde GKC-programma's worden geborgd, onder andere in de Centra voor
Innovatief Vakmanschap (CIV) en Centres of Expertise (CoE’s). Vanuit het OVP Dier worden
verschillende netwerken en activiteiten georganiseerd. Een daarvan is het Netwerk
Veehouderij dat voortbouwt op het voormalige GKC-programma Productie en Handel - Dier.
Doel van het onderdeel Netwerk Veehouderij is ervoor te zorgen dat onderwijsvernieuwing in
de veehouderij op duurzame wijze wordt georganiseerd en voortgezet.
Subdoelen:
• Organiseren van publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en kennis(onderwijs)instellingen;
• Organiseren van kennisontwikkeling op het gebied van dier-, duurzaamheids- en
maatschappijgerelateerde aspecten ten behoeve van docenten;
• Organiseren van kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen via nieuwsbrieven,
regiodagen en het borgen, actualiseren en onderhouden van Wiki’s en Groen Kennisnet.

Werkwijze

Het netwerk veehouderij geeft leiding aan de implementatie van onderwijsinhouden en vormen die aansluiten bij de ambitie van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij
(UDV): "De veehouderij in Nederland moet zich in 2023 hebben ontwikkeld tot een in alle
opzichten duurzame veehouderij, met een breed draagvlak in de samenleving. Daarmee
bedoelen we een veehouderij die produceert met respect voor mens, dier en milieu, waar ook
ter wereld.”
Daarnaast stimuleert het netwerk de verbinding van onderwijs (docenten en studenten) met
boegbeelden uit de praktijk met als doel kennisuitwisseling van ‘toekomstig’
vakmanschap. Per landstreek (noord, midden zuid) worden deelprogramma's opgezet in
samenwerking met lokale partijen met een prominente rol voor regionale praktijkleerbedrijven
(Dairy Campus, KTC De Marke, Praktijkleren Dronten, VIC Zegveld en VIC Sterksel).
Docentscholing door onderzoekers en experts zal plaatsvinden via landelijke bijeenkomsten
en regionale programma’s met regiodagen. Het GKC-programmateam Dier wil zich
ontwikkelen naar een LinkedIn Veehouderij&Onderwijs-community waarbinnen docenten
vanuit groen en grijs onderwijs zich organiseren vanuit interesse en inhoudelijke
betrokkenheid bij het thema.
Beoogde resultaten:
• Onderwijsprogramma’s mbo/hbo werken actief aan de UDV-speerpunten;
• Nieuwe leermethodieken en inhouden voor competentie-ontwikkeling op het gebied van
veehouderij in relatie tot (toekomstige) beroepen (keten-, maatschappij- en internationaal);
• Dat docenten veehouderij beroepsgericht en vakinhoudelijk goed verzorgen, dat door de
beroepspraktijk als hoogwaardig en state-of-the-art wordt gewaardeerd;
• Doorwerking en implementatie van afgeronde/ lopende KIGO-projecten in het onderwijs.
Trekker van het Netwerk Veehouderij is CAH Vilentum.
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