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KENNISMAKELAAR

Online onderwijsloket

Opleiden Melkveehouderij
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.

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

Aantal opleidings- en
trainingsmogelijkheden per regio

Voor wie?
Melkveehouders, medewerkers of studenten die
d.m.v. training en opleiding hun kennis op het gebied
van melkveehouderij willen vergroten.

Wat Kennismakelaar
Opleiden Melkveehouderij
nog meer doet:

Doelstelling

check Input leveren voor het (door)ontwikkelingen van Groen
Kennisnet 3.0 en het versterken van kennisdeling via
bijvoorbeeld Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW);

check	Het versterken van de positie en de kwaliteit van het
melkveehouderij-onderwijs (regulier en cursorisch);

check Voortdurend aandacht vragen voor de campagne
‘werken in de melkveehouderij’;

check Het beschikbaar hebben en houden van één
herkenbaar loket voor melkveehouderij-onderwijs,
ondernemers en studenten;

check Ontsluiten van kennisvouchers die inzetbaar
zijn voor melkveehouders en werkenden in
de melkveehouderij;

check Het realiseren van een betere verbinding via een
focus op onderwijs én arbeidsmarkt.

check Bijdrage leveren aan de door AOC
georganiseerde Sectoradviesraden.

Reguliere en commerciële opleidingen, cursussen,
trainingen etc.

Te zien op onderwijsloket
Aantal aangemelde aanbieders
mbo-instellingen 12
hbo-instellingen 4
commerciële aanbieders 18
Aantal reguliere
melkveehouderij-opleidingen
mbo-opleidingen 34
hbo-opleidingen 12

Focus in 2021
check H
 et ondersteunen en versterken
check Het versterken van de kwaliteit en de
van het reguliere onderwijsaanbod,
positie van het cursorisch onderwijs;
door actief deel te nemen aan het
check Vraag en aanbod nader bij elkaar
Praktijkcluster Dier. Er wordt actiever
brengen. Waar mogelijk worden
samengewerkt met de pluimveenieuwe initiatieven gestart om in te
springen op de kennisleemte;
en varkenshouderij;

42
39
82
17

Wij zoeken...
check H
 et digitale platform Opleiden
Melkveehouderij extra onder
de aandacht brengen bij de
melkveehouderijsector en bij het
onderwijs, door middel van een
uitgebreide communicatiecampagne.

Studiegroepen

115

Cursussen		

23

Coachingstrajecten 18
Trainingen		

14

Workshops

1

1. Onderwijsinstituten en commerciële
aanbieders van cursussen of opleidingen
gericht op de melkveehouderij.
2. Financiers die willen bijdragen aan een
toekomstgerichte melkveehouderijsector
in Nederland.
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