
Trainingen management

Inhoud
De training bestaat uit 8 onderdelen, die elk uit enkele 
trainingsdagen bestaan. Elke thema begint met één dagdeel 
achtergrondinformatie, daarna ga je aan de slag in de stal om het 
praktische gedeelte onder de knie te krijgen. Je leert hier het doel 
van de verschillende werkzaamheden en handelingen, bovendien 
leer je hoe je ze op de juiste manier uitvoert. 

Per thema bespreken we de belangrijkste kengetallen en 
bijhorende streefwaardes. Hierdoor leer je de huidige situatie op 
het melkveebedrijf goed kennen en weet je beter waar je op moet 
letten, zodat je zelf kunt sturen richting de streefwaarden. 

Tijdens de trainingsdagen voer je de werkzaamheden uit volgens 
vaste protocollen. Vervolgens oefenen we deze handelingen in de 
praktijk totdat je het in de vingers hebt en bekwaam bent in elk 
onderdeel.

Volgende onderwerpen komen aan bod in de training: 

• Klauw bekappen    4 dagen
• Vruchtbaarheid en K.I.    5 dagen
• Drachtcontrole en veeverloskunde  4 dagen
• Jongvee opfok    4 dagen
• Voederproductie en ruwvoerwinning   3 dagen
• Veevoeding     4 dagen
• Diergezondheid     4 dagen
• Melkwinning en huisvesting   3 dagen 

Totaal: 31 dagen

Voor wie
De TOP Training Melkveehouderij is jou op het lijf geschreven  
als je werkzaam bent of wilt zijn op een melkveebedrijf. 

De opleiding is gericht op iedereen die al een (beperkte) 
achtergrond en/of opleiding heeft binnen de melkveehouderij. 
Na deze praktische vervolgopleiding ben je namelijk volledig 
bekwaam als medewerker in de melkveehouderij.

Wil jij graag aan de slag op een melkveehouderij? Of werk je al op een 
melkveebedrijf maar heb je het gevoel dat je onvoldoende praktische kennis 
en ervaring hebt? Dan is de training TOP Melkveehouderij iets voor 
jou. Na deze training ben je namelijk in staat om alle praktische 
werkzaamheden op een melkveebedrijf zelfstandig uit te voeren.

TOP MELKVEEHOUDERIJ

Na de training kun je:

 D  De gezondheid van een  
     koe of kalf beoordelen 
     Certificaat ‘Gezonde koeien’ 

 D De geboorte van een kalf 
    uitvoeren en begeleiden 
    Certificaat ‘Veeverloskunde’ 

 D Koeien insemineren 
    Certificaat ‘Kunstmatige 
    inseminatie’ 

 D Controleren of een koe drachtig is 
    Certificaat ‘Drachtcontrole’ 

 D De voederproductie en 
    veevoeding controleren 
    Certificaat ‘Veevoeding’ 

 D De melktechniek, melkproces  
    en huisvesting analyseren 
    Certificaat ‘Melkwinning’ 

 D Klauwen bekappen 
    Certificaat ‘Klauwbekappen’

Voorwaarde

Tijdens de training loop je stage of 
werk je minstens één dag in de week 
op een melkveehouderij, waar je de 
opdrachten van de training uitvoert.

Het is mogelijk om per onderwerp in te stromen, bij een positieve beoordeling ontvang je dan enkel het 
certificaat van dat onderdeel. Als je alle afzonderlijke certificaten behaald hebt, ontvang je het certificaat 
‘TOP Medewerker Melkveehouderij’.
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Vragen over deze training?
Johannes Brolsma

J.brolsma@dairytrainingcentre.com

Coördinator en trainer
Schrijf je nu in!

www.dairytrainingcentre.com

Voorkennis Praktische achtergrond melkveehouderij

Studiebelasting 656 uur (328 contacturen, zelfstudie en bedrijfsopdrachten)

Erkenning
Certificaat (Afzonderlijk per thema en Certificaat ‘Top 
Medewerker Melkveehouderij’ indien alle afzonderlijke 
certificaten behaald werden)

Doelgroep (Aspirant-)medewerkers in de melkveehouderij

Studiematerialen Worden via E-learn platform beschikbaar gesteld

Beoordeling Ingeleverde bedrijfsopdrachten 
Uitgevoerde praktijkhandelingen

Data Vanaf 29 augustus 2019

Deadline 
inschrijvingen 7 augustus 2019

Tijd 09.00 – 16.00 uur

Minimaal aantal 
deelnemers 10

Locaties Oenkerk / Wezep / Utrecht / Lage Mierde / Turnhout (BE)

Duur 31 trainingsdagen op donderdag, om de twee weken

Investering Kijk op www.dairytrainingcentre.be

TOP MELKVEEHOUDERIJ

Dairy Training Centre 0031 (0) 88 235 36 00
Hoofdvestiging Sanjesreed 4, 9062 EK Oenkerk (NL)
www.dairytrainingcentre.com | info@dairytrainingcentre.com

0031 (0) 630 72 34 84

Liba Advisering 0032 (0) 89 46 46 06
Dorpsstraat 21, 3950 Bocholt (BE)
www.liba.be | liba@liba.be
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