DE MELKVEEHOUDERIJ
OPENT DEUREN
VOOR JOU!
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Wat maakt het werken in de melkveehouderij zo mooi? Het verzorgen van
de dieren, de afwisseling en de samenwerking met de melkveehouder en je
collega’s. Er zijn taken die dagelijks terugkomen, maar geen dag is hetzelfde. De
de zomer. Dat betekent dat je soms lange dagen maakt, maar met elkaar zet je de
mooiste momenten is. Van werken in de melkveehouderij krijg je veel energie!
De melkveehouderij heeft veel te bieden, waaronder
mooie banen. Maak kennis met deze sector!

Elsbeth Timmerman

kennismakelaar opleiden melkveehouderij

Heb je na het lezen van deze brochure nog een vraag?
Kijk op www.werkenindemelkveehouderij.nl. Ik help je graag
op weg naar een mooie carrière in de melkveehouderij.
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Kom
werken
in
02 de melkveehouderij!

De Nederlandse melkveehouderij is een
moderne sector die er toe doet én die op zoek
is naar nieuwe werknemers. Aanpakkers die de
handen uit de mouwen steken en werken aan
Nederlandse zuivelproducten die wereldwijd
bekendstaan om hun topkwaliteit. Mensen met
liefde voor dieren en oog voor de omgeving, die
ervoor zorgen dat onze sector koploper blijft
op het gebied van melkwinning, duurzaamheid,
huisvesting en diergezondheid. Mensen zoals jij?

Wat kun je verwachten?
Het boerenleven biedt afwisseling, veelzijdigheid
en flexibiliteit in je dagindeling. In deze brochure
vind je meer informatie over werken in de
melkveehouderijsector.
Ook laten we je kennis maken met een aantal functies
die je kunt uitvoeren binnen de melkveehouderij. En
ontmoet Arjan en Johan, die je vertellen over wat het
werken in deze sector voor hen betekent!
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Sector
in
03 ontwikkeling
Nederland telt ruim 16.000 melkveebedrijven
met 1,6 miljoen koeien, die samen circa 13,9
miljoen kg melk produceren. Wereldwijd is
de Nederlandse zuivelketen, waaronder de
Nederlandse melkveehouderij, koploper. De
sector innoveert op het gebied van big data en
automatisering van het voer- en melkproces.
Onder invloed van wet- en regelgeving vanuit de
overheid, wensen vanuit retail en verwachtingen
vanuit de samenleving, past de melkveehouderij
zich continu aan. De melkveehouder speelt in op
vragen uit de markt en bouwt aan een duurzame
toekomst. Biodiversiteit, energie en klimaat en
dierenwelzijn zijn actuele thema’s.
Deze dynamische sector biedt veel
werkgelegenheid en is op zoek naar mensen
met interesse in innovatie, ontwikkeling en
duurzaamheid.

Familiebedrijven
Melkveehouder zijn is meer dan een fulltime
baan. Een boer staat 24 uur per dag, zeven dagen
per week paraat op de boerderij.
Verreweg de meeste melkveehouderijen zijn
familiebedrijven, waar het hele gezin gezamenlijk
het werk op de boerderij opknapt. Het komt
vaak voor dat zoon of dochter uiteindelijk de
onderneming overneemt van de ouders.

Multifunctionele boerderijen
Steeds vaker zie je dat boeren naast het
melken en verzorgen van de koeien nog
andere activiteiten hebben op hun boerderij.
Denk hierbij aan zorgactiviteiten, ontvangen
van scholen, campingfaciliteiten of andere
recreatieactiviteiten.
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04 Beroepen
Allround
medewerker

(in dienst van een melkveehouder)
In de functie van allround medewerker ben je
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op het
bedrijf. Je taken zijn divers; van het melken en
voeren van de koeien, bekappen (klauwverzorging)
en kunstmatige inseminatie en controle van
de diergezondheid tot aan het inkuilen. Ook
schoonmaak- en tractorwerkzaamheden behoren tot
je takenpakket.

Basiskennis
Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding
Veehouderij op mbo-niveau 3 of 4 of hbo-niveau.

GEZOCHT

Goed om te weten

Het werken op het melkveebedrijf gaat altijd door. Je
bent daarom bij voorkeur flexibel beschikbaar, zowel
op doordeweekse dagen als in het weekend. Met je
werkgever stem je je werkrooster af.
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GEZOCHT

Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor
de
dagelijkse leiding over het melkveehouderijbe
drijf.
Jij stemt af met vertegenwoordigers. Je verzo
rgt
administratieve taken, de planning en het opfok
programma. Je bent verantwoordelijk voor de
diergezondheid en je stuurt het personeel aan.
Je
bent het eerste aanspreekpunt voor het reile
n en
zeilen op het bedrijf en je helpt natuurlijk mee
in de
dagelijkse uitvoering.

Basiskennis
Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding
Veehouderij op mbo-niveau 4 of hbo-niveau.

Goed om te weten
Voor deze functie heb je verantwoordelijkheidsge
voel
en handel je daadkrachtig. Communicatieve
vaardigheden zijn belangrijk, net als een stevi
ge
persoonlijkheid.

In dienst van agraris
che bedrijfsverzorging of een or
ganisatie die
deze diensten aanb
iedt

Monsternemer
ZZP’er of in dienst van een
melkveehouder of agrarisch
e
bedrijfsverzorging
Jij maakt als melker zelfsta
ndig de
melkinstallatie klaar, drijft
de koeien bijeen
en melkt ze. Je signaleert het
als een koe iets
mankeert en onderneemt act
ie hierop. Oog
voor de koe is dus belangrijk
.
Ten slotte maak je de melks
tal schoon.

Basiskennis
Je hebt bij voorkeur een afg
eronde opleiding
Veehouderij of een certificaat
Melken.
Een opleiding is niet vereis
t.

Goed om te weten
Melken gebeurt twee of dri
e keer per dag,
vaak tussen 5:00 – 9:00 uur
en 17:00 – 21:00
uur. Deze functie is daarom
zeer geschikt voor
deeltijders.

e bedrijfsIn dienst van agrarisch
nisatie die
verzorging of een orga
t
deze diensten aanbied
oleer jij
Als monsternemer contr
roductie
de kwaliteit en de melkp
Tijdens
bij melkveehouderijen.
en in de
het melken in de avond
onsters
ochtend neem je melkm
ns van de
af en stuur je de gegeve
de centrale
monsters digitaal naar
ochtend
database. De volgende
gehaald bij
worden de monsters op
basis van de
de melkveehouder. Op
s krijgt de
uitslag van de monster
in de kwaliteit
melkveehouder inzicht
ee in de
van de melk en daarm
ar veestapel.
prestaties van zijn of ha

GEZOCHT

GEZOCHT

Dankzij jouw inzet wo
rden koeien
geïnsemineerd wann
eer zij tochtig zijn.
Als inseminator voer
je zelfstandig
inseminaties, tochten drachtcontroles
uit en bespreek je bij
zonderheden van
de dieren met de m
elkveehouder. Jij
bent het eerste aans
preekpunt voor
vragen en advies op
het gebied van
vruchtbaarheid en fo
kkerij.

GEZOCHT

Rundveepedicure
ZZP’er of in dienst van
agrarische bedrijfsverzorging
Gezonde klauwen spelen
een groot aandeel in de gezondheid van
een koe. En een gezonde koe zorgt voor
een betere melkproductie. Daarom heb

Bedrijfsverzorger
ZZP’er of in dienst van
agrarische bedrijfsverzorging
met vakantie.
Soms zijn melkveehouders ziek of
orger. Jij
Dan kom jij in beeld als bedrijfsverz
kveehouder de
neemt bij afwezigheid van de mel
rijf over. Dit is
dagelijkse gang van zaken in het bed
je wekelijks
een zeer afwisselende baan, waarbij
ander bedrijf
– en soms zelfs dagelijks – voor een
tsing via een
werkt. Ook kan het zijn dat jouw plaa
durig is en dat
agrarisch uitzendbureau juist lang
kt.
je jarenlang bij dezelfde boer wer

GEZOCHT

jij als rundveepedicure een belangrijke
taak! Jij bent verantwoordelijk voor de
klauwverzorging. Je gaat vakkundig, snel en
met aandacht voor de koe te werk, zonder
hierbij hygiëne uit het oog te verliezen.

Foto: AB Werkt

GEZOCHT

Foto: Rundveepedic

Inseminator

urecentrum
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Foto: Alta Nederland
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Meer beroepen
Je hebt nu ken
nis kunnen ma
ken met
een aantal vee
lvoorkomende
beroepen
in de melkvee
houderij. Maar
er zijn nog
meer aanverw
ante functies d
ie je kunt
beoefenen in d
eze sector:

ROBOTMONTEUR
LOONWERKER

VOERADVISEUR

FINANCIEEL
ADVISEUR
BUITENDIENSTMEDEWERK
ER
ZUIVELVERWERKER

FOKKERIJADVISEUR

BESTUU

RDER

VAN C
BELANGOÖPERATIE OF
ENBEHA
RTIGER

VERZEKERINGSADVISEUR

KWALITEITSCONTROLEUR
DIERENARTS

AGRARISCHE
COACH

ACCOUNTANT
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05 Praktijkverhalen
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“Na een agrarische
opleiding ben
ik als agrarisch med
ewerker gaan
werken op het melk
veebedrijf van mijn
buurman. Iedere da
g is het mijn taak
te zorgen voor de ge
zondheid van de
koeien. Melken en vo
eren zijn vaste
werkzaamheden en
tussendoor spring
ik bij waar nodig. Bi
jvoorbeeld wanneer
een koe kalvert. Als
je graag met dieren
werkt, is het fantas
tisch om in deze
sector te werken. Oo
k als je niet op een
boerderij bent opge
groeid.”
Arjan – Agrarisch m

edewerker
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PRAKTIJKERVARIN

G

platteland en
“Ik ben niet geboren op het
gedaan. Dat
ik heb een civiele opleiding
ien sta, vind
ik nu dagelijks tussen de koe
n drijfveer is
ik het mooiste dat er is. Mij
Geen dag is
de afwisseling in het werk.
dig steeds
hetzelfde. Gezien tegenwoor
, is het
meer geautomatiseerd wordt
en kunnen
belangrijk dat je moet willen
ur je mestomgaan met techniek. Zo stu
wordt de
robots aan via je telefoon en
n. Al het
grasgroei digitaal bijgehoude
je graag met
werk is te leren. Dus werk
ken? Dan
dieren en weet je van aanpak
melkbedrijf
kan je volgens mij op ieder
aan de slag.”
er
Johan – Allround medewerk
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06 Opleidingen
Mbo-opleidingen

Op zoek naar een opleiding?
Ben je het liefst op het land of tussen de koeien?
Met een opleiding mbo-veehouderij kun je
direct aan de slag in de melkveehouderij. Als
je klaar bent, ben je een vakman of vakvrouw
met verstand van dierenwelzijn, diergezondheid
en duurzaam landschapsbeheer, maar ook van
machines, veetransport en hygiëne-eisen.

Mbo niveau 2
Medewerker melkveehouderij

Kijk op www.opleidenmelkveehouderij.nl
voor het actuele aanbod.

Tijdens de tweejarige opleiding leer je
hoe je samen met de boer de dagelijkse
werkzaamheden van het bedrijf uitvoert.

Mbo niveau 3
Vakbekwaam medewerker veehouderij
Tijdens de driejarige opleiding leer je hoe je
dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf
zelfstandig uitvoert.

Mbo niveau 4
Vakexpert veehouderij
Tijdens de driejarige opleiding leer je hoe je
dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf
uitvoert. Dat kan zelfstandig als bedrijfsleider,
maar ook als toekomstig eigenaar.
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Hbo-opleidingen

Zie jij jouw toekomst in de dier- en
veehouderijsector? Wil je alles weten over
zelfstandig ondernemen, innovatie en goed
vakmanschap op veehouderijgebied? Je
leert het tijdens een hbo-studie Agrarisch
ondernemerschap en Dier- en veehouderij. Na
je studie weet je hoe je succesvol een dier- en
veehouderijbedrijf kunt runnen. Zo kun je een
bedrijf overnemen, of als bedrijfsleider aan de
slag.

Associate degree
Kijk op www.opleidenmelkveehouderij.nl
voor het actuele aanbod.

Wil jij goed voorbereid zijn op een leven als
melkveehouder en heb jij een mbo-4 of een
havo-diploma? Wil jij je ontwikkelen op hboniveau, maar vind je vier jaar studeren te veel?

Dan is de Associate degree Melkveehouderij
een ideale studie voor jou. Het is een tweejarige
opleiding en heeft twee richtingen: gangbareen biologische melkveehouderij. Tijdens de
opleiding werk je niet alleen aan het vergroten
van je (praktijk)kennis, maar ook aan je
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Bachelor opleiding
Heb je na de associate degree de smaak van het
studeren te pakken? Dan kun je doorstromen
naar de reguliere hbo-opleiding Dier- en
Veehouderij. Deze kun je afronden in twee jaar.
Of je kunt wetenschappelijk onderwijs volgen
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Aan het werk zonder
afgeronde opleiding in
de melkveehouderij

Overweeg jij een
carrièreswitch?
van een afgeronde
Ben jij niet in het bezit
melkveehouderij,
mbo- of hbo-opleiding
slag in deze sector?
maar wil jij wel aan de
werkt en van
Als jij graag met dieren
in principe op iedere
aanpakken weet, kan je
ht.
melkveehouderij terec
s solliciteer, ga aan
Al doende leert men. Du
bedrijf en leer in de
de slag bij een melkvee
en specialisatie
praktijk. Voor verdieping
iningen volgen,
kan je cursussen en tra
d van melken,
bijvoorbeeld op het gebie
.
bekappen of insemineren
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Agrarische
uitzendbureaus
Veel melkveehouders zijn op zoek naar extra arbeidskrachten om

Doe de test!

het dagelijkse werk gedaan te krijgen. Echter hebben zij soms
net niet voldoende werk om iemand een volledige baan te bieden

Werken in de melkve
ehouderij biedt voor
delen,
maar kan ook zwaa
r zijn. Is het iets voor
jou?
Lange werkdagen tij
dens
piekmomenten, do
ordeweeks
én in het weekend
Onverwachte gebeur
tenissen
vragen om ﬂexibilit
eit
Grote verantwoorde
lijkhe

of is hulp welkom tijdens piekmomenten. Het is mogelijk bij
meerdere melkveehouders tegelijkertijd te werken. Ook kan je je
specialiseren.
Past dit bij jou, maar wil je niet als zelfstandige aan het werk?
Dan kun je terecht bij een agrarisch uitzendbureau. Veel
melkveehouders maken gebruik van diensten van agrarische
uitzendbureaus. Vaak ben je dan werkzaam in de regio waar jij
woont.

id

Veel werk te verzet

ten

Werken met techno

logie

Zorg voor dieren

Kijk op www.werkenindemelkveehouderij.nl
voor een overzicht van agrarische uitzendbureaus.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op

werkenindemelkveehouderij.nl

