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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 Paard dat
voortbouwt op de activiteiten van het voormalige GKC-programma Paard.
Doel van het onderdeel Netwerk Paard is ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen
onderwijs en bedrijsfsleven in de paardenhouderij wordt voortgezet en nieuwe kennis wordt
ontwikkeld.
Subdoelen:
• Blijven stimuleren van publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en
kennisinstellingen voor een goede afstemming tussen wat bedrijfsleven vraagt en wat de
scholen bieden;
• Voortzetten van de gerealiseerde verbinding in het netwerk van onderwijs en ondernemers
in het Platform Hippisch bedrijf en Onderwijs;
• Stimuleren van kennisontwikkeling op het gebied van paardenwelzijn, training,
ondernemerschap, kengetallen, inzet in de zorg en sportpsychologie;
• Stimuleren van verregaande samenwerking binnen de onderwijskolom: vmbo-wo.

Werkwijze

In het kader van het onderdeel Netwerk Paard zal de samenwerking met het bedrijfsleven
worden voortgezet en verder uitgebreid. Daarnaast worden de bijscholingsactiviteiten voor
docenten hbo en mbo, ooit gestart starten naar aanleiding van een vraag uit het bedrijfsleven,
verder voortgezet. Er zal één landelijke bijeenkomst worden georganiseerd in de vorm van
een netwerkdag voor ondernemers, branche organisaties en onderwijs. Tot slot zal nauw
worden samengewerkt met de verschillende partners, om lectoraat, VKON en CoE verder uit
te werken.
Beoogde resultaten en beoogde effecten:
• Nog beter samenwerkend onderwijs;
• Nog beter samenwerkend onderwijs en bedrijfsleven;
• Lobby richting Ministerie: Paard op de kaart;
• Kennisdoorstroming richting eindgebruiker via groen kennisnet;
• Kennisontwikkeling op bovenvermelde dossiers
Penvoerder van het onderdeel Netwerk Paard is hogeschool Van Hall Larensten.

Resultaat

Georganiseerde activiteiten:
• Docentendag 23 mei 2014
• Netwerkdag 5 juni 2014
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