
 

 

Aan : Deelnemers VKA 

Van : Zone.college 

Betreft : Integrale opdracht Duurzame Rundveehouderij niveau 4 

Datum : 17 november 2020 

 
Beste VKA deelnemer, 
 
Tweedejaars studenten van het Zone.college gaan aan de slag met het thema  ‘duurzame 
veehouderij’. De studenten gaan zich verdiepen in maatregelen met betrekking tot het 
verduurzamen van de kringlopen, de bodem, de veestapel en het rantsoen.  
 
Het verslag 
Op het melkveebedrijf brengen twee studenten de huidige situatie in beeld. Zij onderzoeken 
welke onderdelen op het bedrijf extra aandacht verdienen en deze thema’s werken ze verder 
uit. De huidige situatie en aanbevelingen leggen ze vast in een verbeterplan. In dit plan 
nemen zij ook de economische effecten van hun aanbevelingen mee. 
 
Lijkt het u leuk om studenten te helpen bij deze uitdaging en vindt u het geen bezwaar om 
bedrijfstechnische en economische gegevens te delen met studenten en de begeleidende 
docent. Dan zijn wij op zoek naar u! Uiteraard wordt er  vertrouwelijk omgegaan met uw 
bedrijfsgegevens en worden deze niet met anderen gedeeld. 
 
Wat verwachten we van het oefenbedrijf? 

• U kunt de studenten een aantal keren op uw bedrijf verwelkomen. Een bedrijfsbezoek 
duurt ongeveer 2 uur; 

• Deze bezoeken vinden plaats in de periode januari tot en met april; 

• U wilt uw technische en economische gegevens beschikbaar stellen aan de 
studenten 

 
Wat krijgt u er voor terug? 

• De nieuwsgierige studenten stellen vragen en kijken met een frisse blik naar het 
bedrijf, zodat u nieuwe inzichten krijgt in de bedrijfsvoering; 

• U ontvangt een verbeterplan met aanbevelingen die economisch onderbouwd zijn; 

• De studenten leveren in overleg een tegenprestatie en helpen u graag een dag met 
werkzaamheden als melken, voeren, etc. 

 
Voor vragen, opmerkingen of aanmelden kunt u contact opnemen met: 

Zone.college locatie Doetinchem: Harry Driessen E: hdriesen@zone.college  of T: (088) 

26 20 900 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de medewerkers en studenten van Zone.college, 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 
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