Samenwerking tussen mbo's (en met wo)

BIODIVERSITEITSMONITOR MELKVEEHOUDERIJ
Kennis op Maat is een subsidieregeling die budget beschikbaar stelt aan
onderzoekers van de WUR om bestaande kennis geschikt te maken voor het
mbo. Het Citaverde-college heeft vanuit hun project Agroleeft een Kennis op
Maat-aanvraag gedaan voor het thema Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij. De aanvraag was succesvol omdat het bedrijfsleven, zoals het
collectief Natuurrijk Limburg en Rabobank, al partner was in Agroleeft én
omdat er vanuit de Green Deal inmiddels een goed netwerk was opgebouwd
tussen de projectleiders en docenten van de mbo’s die actief bezig zijn met
natuurinclusief. Zeven scholen zegden hun inzet en samenwerking in het
project toe. Inmiddels loopt het project en hebben de eerste bijeenkomsten
met de docenten van alle scholen plaatsgevonden.
Uit het projectplan:
Binnen dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld voor het monitoren van biodiversiteit op
melkveebedrijven binnen het groen mbo-onderwijs. Hierdoor wordt het abstracte begrip
biodiversiteit voor studenten binnen het mbo en voor de melkveehouders tastbaarder. Dit biedt een
waardevolle invulling voor lessen over natuur, ecosystemen, biodiversiteit en natuurinclusieve
landbouw. Studenten kunnen ook zelf data verzamelen om biodiversiteit in beeld te brengen. Het
lesmateriaal wordt gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel binnen sectoren ontwikkeld en
toegepast worden voor het monitoren van biodiversiteit op landbouwbedrijven. Het sluit daarmee
aan bij ontwikkelingen in de sectoren melkveehouderij en akkerbouw en bij de doelen en
hulpmiddelen die worden ontwikkeld in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
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Bijzonderheden en eerste ervaringen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eerste KOM-aanvraag vanuit het mbo-onderwijs om kennis te vertalen van wo naar mbo.
Zeven AOC’s doen mee met toezegging op basis van vertrouwen.
Samenwerking en overleg tussen de verschillende vakgebieden in het onderwijs.
Kennisdeling over de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij in vier regio’s met integrale
benadering ecologie en economie.
Opmaat voor biodiversiteitsmonitor openteelten.
Samenwerking tussen inhoudsdeskundige van WUR en onderwijskundige vanuit mbo.
Ondanks of dankzij corona snelle realisatie van projectplan en akkoord van de partners zonder
één fysieke bijeenkomst.
Uitvoering van het projectplan verloopt ook conform planning met alleen bijeenkomsten via
Teams
Looptijd: september 2020 - november 2021.
Meer info: Ger van Laak, g.vanlaak@citaverde.nl
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