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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. Vanuit het OVP Dier worden verschillende
netwerken en activiteiten georganiseerd. Een daarvan is de Activiteit Beweiding. Het thema
beweiding staat maatschappelijk gezien volop in de aandacht en ook vanuit de
melkveehouderij wordt het als zeer belangrijk thema gezien. Momenteel zijn ook een
leerstoelgroep en lectoraat in ontwikkeling. Daarmee is dit het eerste thema waarbij een
lectoraat en een leerstoelgroep direct gekoppeld worden.
Doel van de activiteit beweiding is studenten en (jonge) ondernemers kennis en
enthousiasme aan te reiken voor weidegang en docenten hierop bij te scholen.
Subdoelen:
• Realiseren van een positieve houding ten aanzien van de mogelijkheden van weidegang op
het bedrijf bij studenten, door leervragen die dicht bij hun eigen belevingswereld staan;
• Aanreiken van de kennis en vaardigheden om weidegang te operationaliseren en
optimaliseren in de bedrijfsvoering aan studenten en (jonge) ondernemers;
• Versterken van praktijk- & kennisnetwerken op het gebied van weidegang.

Werkwijze

Vanuit de activiteit Beweiding zal onder andere worden ingezet op het bijscholen van
docenten op het gebied van beweiding door experts uit Netwerk Dynamisch Beweiden en het
project AutoGrassMilk. Er worden Vakweiden dagen georganiseerd op de Kennis- &
Innovatiecentra voor de melkveehouderij voor ondernemers en onderwijs. Vanuit het project
wordt een leertraject Mastergrass gecoördineerd voor 4e jaars studenten en jonge
ondernemers. De ontwikkelde lesmaterialen en werkvormen zullen beschikbaar worden
gesteld via Groen Kennisnet.
Beoogde resultaten en beoogde effecten:
• Studenten hebben aan het einde van hun opleiding een realistische, open kijk op de
(on)mogelijkheden van weidegang in de bedrijfspraktijk, vanuit verschillende invalshoeken
(bedrijfseconomisch, dier-, arbeids- en milieutechnisch);
• In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van de nieuwste tools (o.a. digitale
GraslandGebruiksKalender, feedwedge) en werkvormen (o.a. farmwalk) uit projecten als
Leervormen, Amazing Grazing, Auto Grass Milk en Dynamisch Beweiden;
• Verbeterde competenties van docenten in het agrarisch onderwijs in het doceren van
weidegang in interactie met ondernemers uit de praktijk op verschillende grondsoorten;
• Meer kennis over weidegang in de praktijk (kengetallen, methoden, best practices) door het
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek van studenten met docenten, lectoren en
onderzoekers (verzamelen van prestaties van bedrijven met beweiden, het uittesten van
hulpmiddelen voor beweiden en beweidingsexperimenten uitvoeren op de proeflocaties).
Penvoerder van de activiteit Beweiding is CAH Vilentum.
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