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Doelstelling

Ondernemers in de veehouderij en hun landbouworganisaties ZLTO en LLTB willen samen
met de veehouderijopleidingen in Zuid-Nederland werken aan nieuwe vormen van
kennisontwikkeling. Door te werken aan een nieuwe vorm van praktijkleren, waarbij hbo- en
mbo-studenten gezamenlijk vraagstukken van ondernemers beantwoordem, willen de
initiatiefnemers van dit project werken aan verhoging van het kennisniveau van de sector.
Ondernemers hopen zo bij te dragen aan de kwaliteit van afgestudeerden.
Het project heeft als doel de kennisuitwisseling tussen groen onderwijs, ondernemers en
onderzoek te bevorderen en de onderwijskwaliteit te verbeteren door een nieuwe vorm van
praktijkleren te ontwikkelen.

Werkwijze

Hbo- en mbo-studenten werken in het project in een gezamenlijk onderwijsdeel gedurende
tien weken één dag in de week in groepjes aan nieuwe vraagstukken van ondernemers.
ZLTO en LLTB werven de bedrijven met onderzoeksopdrachten onder hun eigen leden.
Docenten van de opleidingen coachen de studenten die bij het uitvoeren van de opdracht een
beroep kunnen doen op de expertise van onderzoekers van Wageningen Livestock Research
in Lelystad.
Tune startte in 2007 met 110 veehouderijstudenten: veertig van HAS Hogeschool Den Bosch
en zeventig van de vierjarige opleidingen Veehouderij van de aoc’s Citaverde College,
Helicon Opleidingen en Prinsentuin College. Een jaar later sloot ook Edudelta
Onderwijsgroep zich aan.

Resultaat

Tune werd na afloop van de projectperiode in 2009 bij alle deelnemende
onderwijsinstellingen een vast onderdeel van de opleiding. Studenten, ondernemers en
onderzoekers leren van elkaar in een innovatieve omgeving waarbij het bedrijfsleven ook een
coachende en beoordelende rol vervult. In de onderwijssetting worden studenten
gemotiveerd om gebruik te maken van actuele onderzoeksresultaten, onder andere afkomstig
van Wageningen Livestock Research (Animal Sciences Group).
De volgende producten zijn ontwikkeld:
• werkboek Tune (studentenhandleiding);
• docentenhandleiding Tune;
• evaluatieformulier studenten;
• evaluatieformulier ondernemers;
• draaiboeken (opstartbijeenkomst ondernemers, instructie ondernemers, opstartbijeenkomst
studenten, themadag) en notulen van bijeenkomsten met belanghebbende partijen.
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