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Type Product
Kennisnetwerk
Coachingsbijeenkomsten
Onderwijsmateriaal
Praktijkleren
Leren op proefbedrijf 
Seminars
Toolontwikkeling

Projectgegevens
Contact: 
Aart van den Ham, LEI, LMM,  
aart.vandenham@wur.nl, tel. 0317 – 484678
Jeroen Nolles, CAH Dronten, j.nolles@cah.nl, 
tel. 0321 – 386174
Michel de Haan, projectleider K&K,  
michel.dehaan@wur.nl, tel 0320 – 293412
Betrokken instellingen/partners: 
Scholen: Christelijke Agrarische Hogeschool, 
Dronten, Edudelta Onderwijsgroep, Goes, 
Groenhorstcollege Barneveld, Groenhorstcol-
lege Dronten, Groenhorstcollege Emme-
loord, Helicon Boxtel/Den Bosch, Van Hall 
Larenstein, Leeuwarden en Wageningen. In 
de toekomst ook AOC Friesland.  
Onderzoekinstellingen vanuit Wageningen 
UR: LEI, Livestock Research Plant Research 
International
Financiering: 
KIGO, WURKS, LMM en K&K
Projectperiode: 
september 2009 – september 2011

Meer informatie:  
www.lmm.wur.nl
www.koeienenkansen.nl
www.agrocenter.wur.nl/tools

www.wurks.wur.nl > WURKS-2009-12, 
WURKS-2009-18

Wat is het resultaat van het project? 
Ruim 200 studenten uit HBO en MBO maken op een andere dan schoolse wijze kennis 
met mineralenmanagement in ondernemers- en bedrijfsverband. In studiegroepverband 
analyseren ze verschillen tussen melkveebedrijven uit het Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid (LMM) en bezoeken ze melkveebedrijven waaronder deelnemers aan Koeien & 
Kansen (K&K). Hierdoor en door het maken van een advies voor hun stagebedrijf, 
vergroten ze hun gereedschapskist voor oplossingen. Ze worden ondersteund door tien 
docenten, door onderzoekers van het LEI, onderdeel van Wageningen UR en door 
projectmedewerkers van Koeien&Kansen. De begeleiding bestaat uit coaching en het 
beschikbaar stellen van praktisch cursusmateriaal (brochures en tools).

Waar is het product vindbaar en per wanneer?  
Brochures, tools, powerpoints en ander ondersteunend materiaal zijn te vinden op de web-
sites: www.lmm.wur.nl (onder ‘resultaten’, ‘verder zoeken’ en ‘sturen op uw bedrijf’ 
‘publicaties’) www.koeienenkansen.nl 
www.agrocenter.wur.nl/tools 

Wie gebruikt het product (of gaan dit doen) en binnen welke opleidingen? 
De HBO- en MBO instellingen in het Groen Onderwijs die samenwerken in het Kigo project 
‘Kansen voor Koeien door samenwerking’ gebruiken dit product actief.

Hoe verliep/verloopt de samenwerking en hoe is deze vormgegeven?  
De onderzoekers stellen cursusmateriaal ter beschikking en worden als coach ingezet op 
startdagen en coachingsbijeenkomsten. De docenten begeleiden de studiegroepen en 
leveren eveneens inzet op de startdagen en coachingsbijeenkomsten . Op de symposia 
waar de studenten hun resultaten presenteren, zijn zowel docenten als onderzoekers 
aanwezig. Bovendien houden ze tussendoor gezamenlijke projectgroepbijeenkomsten en 
is er veel onderling e-mailcontact, zowel met studenten als docenten.

Kansen voor Koeien door Samenwerking
Kennisnetwerk onderwijs-praktijk-onderzoek rond mineralenmanagement 


