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Wat is het resultaat van het project? 
Het seminar heeft tot doel om kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschap 
en (praktijk)onderwijs, en bij te dragen aan een vernieuwende wijze van kennis-
ontwikkeling. 

In het seminar werden veehouderijsystemen in het licht van kostenbesparingen en 
dierenwelzijn behandeld. Naast technologische oplossingen en ontwikkelingen, was er 
aandacht voor de maatschappelijke context. De definitieve agenda werd bepaald in 
overleg met docenten, leerlingen en studenten. Het seminar duurde een week. Overdag 
vonden excursies plaats naar innovatieve boerenbedrijven en Wageningen UR praktijkbe-
drijven. Er werd een rondleiding gegeven door de betreffende boer, gevolgd door een 
voorbereide presentatie door de leerlingen/studenten. Aansluitend werd een bijdrage 
geleverd door een onderzoeker van Wageningen UR of externe spreker. De sessie werd 
afgesloten met een discussie. 

Het project resulteerde in:
• Een bijdrage aan een intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen 

onderzoek, bedrijfsleven, studenten en docenten van verschillende opleidingen.
-• Doorontwikkeling van prikkelend en aantrekkelijk onderwijs omtrent actuele onderwer-

pen uit onderzoek en praktijk, gerelateerd aan de sector.
• Actieve bijdrage aan doorlopende leerlijnen. 

Wie gebruikt het product en binnen welke opleidingen? 
Dit seminar was een samenwerking tussen Wageningen University, HAS Den Bosch en 
CAH Dronten.

Hoe verliep/verloopt de samenwerking? 
De samenwerking verliep heel goed. In enkele bijeenkomsten hebben de docenten van de 
betrokken opleidingen de seminars op de rails gezet. Vervolgens zijn er twee bijeenkom-
sten geweest met de betrokken studenten om elkaar te leren kennen. In deze bijeenkom-
sten werden opdrachten uitgedeeld aan de studenten. Ter voorbereiding op elke seminar-
dag stelden zij zelf een thema vast en zochten hiervoor geschikte sprekers en 
excursiebedrijven.

Samen de boer op
Seminar duurzame pluimvee- en varkenshouderij


