Trainingen management

MIDDELBAAR KADER MELKVEEHOUDERIJ
In de training Middelbaar Kader Melkveehouderij (MKM) verdiep je je in de verschillende
managementterreinen waar je als (toekomstig) ondernemer van een melkveebedrijf mee
te maken krijgt.

De training is gericht op het optimaliseren, ontwikkelen en daarna het
overnemen van het bedrijf.
Voor wie

Neem jij het (ouderlijk) bedrijf over? Start je net een
nieuwe samenwerking in een maatschap? Of neem
je het ouderlijk bedrijf over nadat je eerst voor een
andere carrière had gekozen? Dan is de opleiding
Middelbaar Kader Melkveehouderij dé training
voor jou!

Inhoud

De training is gericht op alle praktische aspecten
van bedrijfsoptimalisatie, het ontwikkelen van
jouw bedrijf en de opvolging/overname van het
bedrijf. We kijken vanuit de ondernemers- en
managementvisie naar alle productiefactoren zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Diergezondheid en levensduur
Dierprestatie, individueel en koppelniveau
Voederproductie, voerkwaliteit, rantsoenen en efficiency
Technische- en financiële bedrijfsresultaten
Exploitatie, liquiditeit en financiering
Investeren, ontwikkeling en overname van het bedrijf
Samenwerking en communicatie

Duur en locatie

De training wordt gedurende 1,5 winterseizoen
(september tot april en september tot en met
december) op 45 verschillende dagen gegeven
en vindt plaats op diverse locaties: Oenkerk,
Wezep, Utrecht, Lage Mierde, Turnhout (BE) of een
combinatie van deze locaties.

Wat ga je doen

Tijdens de training beschik je over alle cijfers en
gegevens van het (eigen) melkveebedrijf. Deze ga
je gebruiken in de bedrijfsopdrachten en voor de
optimalisatie en ontwikkeling van jouw bedrijf.

Na de training:
DDHeb je de kennis om economisch
te melken
DDWeet je hoe je een melkveebedrijf
kunt ontwikkelen en versterken
DDMaak je doelgerichte keuzes op
technisch en financieel gebied
DDKan je je eigen melkveebedrijf
managen
DDBen je een goede gesprekspartner
voor een bedrijfsadviseur
DDHeb je een uitgewerkt
bedrijfsontwikkelingsplan
DDZit je op één lijn met je ouders
en/of compagnon over de
toekomst van het bedrijf

Dit zeggen andere
deelnemers over de
opleiding Middelbaar
Kader Melkveehouderij:
“De kracht van de training is om in
een vrij korte tijd verdieping in de
trainingsstof aan te brengen en het
geleerde direct in de praktijk toe te
passen.”
“Goede leerzame training. Erg veel aan
gehad. Geen moment spijt van gehad.”
“De trainers zijn vakmensen. Ze weten
de trainingen op een leuke manier te
brengen.”

Trainingen management

MIDDELBAAR KADER MELKVEEHOUDERIJ
Voorkennis

Voor Nederland: Minimaal MBO niveau 3 of 4
Voor België: Minimaal TSO-niveau
Zij-instromers met praktische achtergrond melkveehouderij

Studiebelasting

720 uur (460 uren contact + 460 uren zelfstudie)

Erkenning

Certificaat

Doelgroep

Bedrijfsopvolgers in de melkveehouderij

Studiematerialen

Digitaal en boekvorm
Digitaal via E-learn platform beschikbaar gesteld

Beoordeling

Ingeleverde bedrijfsopdrachten en eindgesprek

Data

Vanaf 17 oktober 2019

Deadline
inschrijvingen

30 september 2019

Tijd

09.00 - 16.00 uur

Minimaal aantal
deelnemers

10 personen

Locaties

Oenkerk / Wezep / Utrecht / Lage Mierde /
Turnhout (BE) (en/of in combinatie)

Duur

2019-2020; 2 lesdagen per week op donderdag en vrijdag,
afgewisseld met een lesvrije week

Investering

Kijk op www.dairytrainingcentre.com

Vragen over deze training?
Johannes Brolsma

Coördinator en trainer
J.brolsma@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

Schrijf je nu in!
www.dairytrainingcentre.com

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

