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Docentdagen
Tussen april en juni 2021 zijn er 4 online kringloopbijeenkomsten 
georganiseerd door Praktijkcluster Dier + Agro en Kennismakelaar 
Opleiden Melkveehouderij. 110 docenten hebben deelgenomen. 
Het doel was om de veehouderij en akkerbouw docenten bij elkaar 
te brengen, te informeren en inspireren. Verschillende actuele 
onderwerpen en interessante sprekers zullen de revue passeren.  
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Om de sterke positie van de Nederlandse melkveehouderijsector te behouden 
en te versterken zijn goed opgeleide ondernemers en werknemers nodig. 
Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij is hierin een verbindende schakel.

Online onderwijsloket
opleidenmelkveehouderij.nl is het eerste online platform in
Nederland dat het onderwijsaanbod gericht op de
melkveehouderijsector gebundeld heeft op één digitale locatie.

1. Ons voedselsysteem: ‘Nu en in de nabije toekomst’
 Sprekers: Imke de Boer & Frank Post
2 Kloof tussen politieke ambitie en het toekomstperspectief 
 van de boer
 Sprekers: Leendert Jan Onnes & Rudy Rabbinge
3. Praktijkverhalen ‘Mineralen’
 Sprekers: Ruud Hendriks & Geert Stevens 
4. Zit er winst in samenwerkingen? 
 Hoe brengen we werelden bij elkaar
 Sprekers: Pierre Berntsen, 
 Iris Bouwers & Gerben Kleine Haar

ook in 2022 gaat 
Opleiden Melkveehouderij door

opleidenmelkveehouderij.nl 

Te zien op het onderwijsloket

Aantal reguliere 
melkveehouderij-opleidingen

Aantal aangemelde 
aanbieders

mbo-opleidingen   34
hbo-opleidingen   12

mbo-instellingen  12
hbo-instellingen  4
commerciële aanbieders  18

Studiegroepen 115

Cursussen  23

Coachingstrajecten 18

Trainingen  14

Workshops 1

Communicatie
In januari 2020 zijn we gestart met een omvangrijk 
communicatieplan ten behoeve van de volgende doelen:
- Versterken van de positie en kwaliteit van het 
 melkveehouderij onderwijs;
- Positionering van www.opleidenmelkveehouderij.nl 
 als herkenbaar loket;
- Focus leggen op onderwijs en arbeidsmarkt.

1. Publicatie en verspreiding van 22 promotionele
 artikelen;
2. Instagramcampagne richting potentiële mbo- en 
 hbo-scholieren;
3. Facebookcampagne ter promotie van 
 www.opleidenmelkveehouderij.nl;
4. Artikel in Nieuwe Oogst.

Resultaten

10.768 mensen bereikt
13 – 34 jaar 
38% vrouw – 62% man

21.046 mensen bereikt
13 – 64 jaar
39% vrouw – 61% man

MEER INFO
KLIK HIER

https://opleidenmelkveehouderij.nl/
https://opleidenmelkveehouderij.nl/
https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/Vier-webinars-voor-docenten-over-transitie-naar-kringlooplandbouw-1
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De melkveehouderijsector heeft een belangrijke positie in Nederland. De producten, diensten 

én kennis van de sector vormen een groot deel van de Nederlandse agro-export. Met constante 

vernieuwing in technische innovaties en ontwikkelingen in duurzaamheid, regelgeving en 

maatschappelijke wensen is het voor ondernemers en werknemers van belang om op de hoogte te 

zijn en te blijven. Goed onderwijs is daarin erg belangrijk.

Vanaf 2018 hebben ZuivelNL en de LTO-vakgroep Melkveehouderij zich gecommitteerd aan 

Opleiden Melkveehouderij. Met dit initiatief is ingezet op betere aansluiting van de kennisvraag 

en het aanbod, voor zowel het reguliere onderwijs als in het kader van leven lang leren. Met 

plezier heeft Elsbeth Timmerman deze rol vervuld: “Toen ik in 2018 begon aan deze opdracht 

merkte ik dat het aanbod erg versnipperd was en dat melkveehouders niet snel konden inzien 

waar zij kennis vandaan konden halen. Met het online platform Opleiden Melkveehouderij hebben 

we ondernemers, werkenden en zijinstromers kunnen bedienen. Ook in het mbo-onderwijs was 

centralisatie wenselijk. Het onderwijs heeft hierin initiatief genomen door het Meeting Point 

Melkveehouderij door te ontwikkelen naar ‘Praktijkcluster Dier’ en ik mocht hier vanuit de sector 

een bijdrage aan leveren.“

De ontwikkelingen blijven doorgaan, ook in 2022 gaat Opleiden Melkveehouderij door. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Het komende jaar staan de volgende 

punten centraal: 

• Continueren rol scholingsconsulent (rol kennismakelaar);

• Continueren ondersteunen Praktijkcluster Dier, specifiek melkveehouderij;

• Continueren online platform www.opleidenmelkveehouderij.nl;

• Verkenning branche-opleidingen en branchecertificering. 

Met dank aan:

opleidenmelkveehouderij.nl 

https://opleidenmelkveehouderij.nl/

