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Dairy Training Centre
Leeuwarden & Oenkerk

• Voortzetting PTC+ (voormalige praktijkschool Oenkerk)

• Trainingscentrum 

• Nationaal en Internationaal
• Melkveehouderij

• Melkverwerking (zuivel)

• Geen ‘school’: geen diploma maar certificaat 

• Verbindt Theorie en Praktijk

Wie zijn wij?
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Trainingslocaties van DTC

Leeuwarden/Oenkerk

+ locatie in regio Oost-Nederland

+ locatie in Zuid-Nederland
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Middelbaar Kader Melkveehouderij (MKM)

Wat is Middelbaar Kader Melkveehouderij?
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• Een 15-weekse training (45 lesdagen)

• Begin september tot begin april

• 3 dagen per lesweek (di t/m do)

• Week les / week “thuis”

• “Thuis” uitwerken van Opdrachten

Wat is Middelbaar Kader Melkveehouderij? (MKM)

• Is jouw toekomstdroom, het bedrijf (thuis) over te nemen? 

• Wil je Bedrijfsleider / Herd manager worden op een melkveebedrijf.

• Wil je (voer)adviseur worden bij een voerleverancier?

Maar: je hebt geen zin meer in een HBO opleiding van 4 jaar 

of een AD van 2 jaar?

Dan: is MKM wat voor jou.

Niveau MKM: 4+

Voor wie is MKM?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=PTC+&source=images&cd=&cad=rja&docid=shhvmLz9wymjVM&tbnid=aH9yECM7hpu-zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.veeteelt.nl/nieuws/maatschappij/2011/praktijkcentra-oenkerk-en-barneveld-sluiten-deuren&ei=Mfk-UZDGLuKN0wWl2oDgAw&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNFKTLbNagdx28dxdWFTm4O1u4OpBg&ust=1363167916087098
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=rantsoen+uitslag&source=images&cd=&cad=rja&docid=w-J1JGdFZl623M&tbnid=kjdSupK2JBB3KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://annekehallebeek.com/tag/ruwvoeranalyse/&ei=kfo-Uf79Kq-U0QXU7YHgBA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNHnYxd6VQXxVmpA7cGx-Na0yGDBVA&ust=1363168265149749
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=melkvee+bedrijfsadviseur&source=images&cd=&cad=rja&docid=aB7k9MPJZ5IpsM&tbnid=oVn0HHMcGGM_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2011/4/Groei-door-melkmaatschappen-BOE018622W/&ei=oP4-UfD9DqTC0QXbvoHQCg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNH7XHSWFsJOJC2TduTcT51swqXcVg&ust=1363169298797864
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Afgeronde opleiding MBO Melkveehouderij niv 4

Afgeronde opleiding MBO Melkveehouderij niv 3 onder voorwaarden:

• Voortraject voor de niveau 3 leerlingen;

• Door dit traject te volgen kom je erachter of MKM bij je past;

• Wat wordt er van je verwacht en van thuis;

• Persoonlijke gesprekken;

• Verbindingen leren leggen die in MKM noodzakelijk zijn;

• Van Maandagmiddag tot Vrijdagochtend (4 dagen)

Toelatingseisen MKM

• Het managen van een melkveebedrijf vraagt vandaag de dag veel 
kennis

• Kennis kunnen toepassen in de praktijk

• Managen = Sturen op Resultaat (technisch en financieel)

• Sturen= Kiezen van een bepaalde aanpak

• Sturen= De juiste beslissingen op het juiste moment maken

Waarom de MKM training?
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Middelbaar Kader Melkveehouder 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IkUtqTNiuX2E8M&tbnid=-8UiNVltWmXb-M:&ved=&url=http://www.halloweencorner.nl/spinnenweb-elastisch-met-spin.html&ei=2YSkUeLJF-iM0AXLloG4Aw&psig=AFQjCNGXSABKWbgaSwjbzXtBKdQKig9BPw&ust=1369822809452602
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• Waar leg je je focus op….?

• https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

The Basket

Bewustwording

• Theorie in de lessen en toepassen in 
Praktijk op ‘trainingsbedrijf’

• Data trainingsbedrijf is vrij toegankelijk

• Thuis zelfstudie en uitvoeren van Opdrachten

Leren om thuis toe te passen:
• Elk melkveebedrijf is uniek

• Kritisch worden op eigen keuzes

• Resultaat gericht denken

Rode draad van MKM 

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://dairytrainingcentre-my.sharepoint.com/personal/t_brouwer_dairytrainingcentre_com/Documents/MKM/2017-2018/Voorlichting/The Basket.mp4
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ptc++koe&source=images&cd=&cad=rja&docid=VAB0R-MTOYn73M&tbnid=SkoDOpPi8ycotM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mbo-veehouderij.nl/2010/09/14/koe-management-tweede-klas/&ei=AxA_UdqvCae_0QW49YCACw&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGo7jKZ9Lr9GpuNGHiTv8Pyd_NxOg&ust=1363173746814246
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Onderwerpen en dagdelen les

Wie zijn de Lesgevers:

• Trainers DTC
• Dierenarts 
• Specialisten uit bedrijfsleven:

Kalveropfok
(Voer)adviseur
Bodem
Financieel
Wet en Regelgeving

Theorie in Praktijk brengen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=melkvee+bedrijfsadviseur&source=images&cd=&cad=rja&docid=aB7k9MPJZ5IpsM&tbnid=oVn0HHMcGGM_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2011/4/Groei-door-melkmaatschappen-BOE018622W/&ei=oP4-UfD9DqTC0QXbvoHQCg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNH7XHSWFsJOJC2TduTcT51swqXcVg&ust=1363169298797864
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ptc++robot&source=images&cd=&cad=rja&docid=DXnFxmEenlQ29M&tbnid=pfcCKTGwJhSxeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ptcplus.com/nl-nl/expertisecentra/melkveehouderij-melkverwerking/trainingen/bedrijven/Werken-met-de-Lely-melkrobot.aspx&ei=txA_UeDREurY0QX17YDQDg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEQPaQOKgM_ciiIjwopT-RT9KkYzQ&ust=1363173918028295
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Doelgericht 
Waarnemen en 

beoordelen

Conclusie: OK ? 
Of een Probleem?

Opsporen 
oorzaak

Uitvoering 
dagelijkse 

handelingen

NIEUWE AANPAK??

SMART 
maken

‘Aanpak’:
Veranderen en
Controleren

Risico’s kennen en herkennen
Kennen = kennis

• Begrijpen van het hoe en waarom
• Kiezen van jouw aanpak

Herkennen = praktijk
• kritisch beoordelen of jouw aanpak werkt

HOE beoordelen ?

Managen = kritisch zijn op je zelf en durven veranderen  

Onderwerpen en dagdelen les

Onderwerp Hoeveelheid dagdelen (onder 
voorbehoud)

Financieel bedrijf beoordelen 19

Voedervoorziening 12

Diergezondheid 10

Voeding Melkvee 10

Melkwinning 6

Project 5

Veeverbetering (fokkerij etc.) 5

Jongvee 4

Huisvesting 4

Klauwgezondheid 4

Veemanagement 4

Seminar/workshops 4
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Startdatum: begin september 2017
Einddatum: begin april 2018

Beoordeling: Uitwerking van opdrachten
inleveren thuisopdrachten
(portfolio map)

Eindbeoordeling: Individueel eindgesprek (ca 1,5 uur) 
over thuisopdrachten eigen bedrijf

Programma

• Afhankelijk groepsgrootte:

• Groep Noord-Nederland (Leeuwarden/Oenkerk)

• Groep Oost-Nederland

• Groep Zuid-Nederland

• Deelname per groep ca 15

• Groepen kunnen worden samengevoegd

• Kosten overnachten + maaltijden tijdens de lesweken 
zijn extra. 
ca € 50,- per nacht (incl maaltijden)

Waar?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=melkvee+bedrijfsadviseur&source=images&cd=&cad=rja&docid=aB7k9MPJZ5IpsM&tbnid=oVn0HHMcGGM_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2011/4/Groei-door-melkmaatschappen-BOE018622W/&ei=oP4-UfD9DqTC0QXbvoHQCg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNH7XHSWFsJOJC2TduTcT51swqXcVg&ust=1363169298797864


13-3-2017

11

• Wat kost MKM ??

• Welk bedrag heb je er voor over als investering in je toekomst?

Of:

• In hoeveel tijd verdien je de investering in MKM 
terug?

Bedrijf: 

70 mk

8429 kg melk/koe

Terugverdientijd MKM 1 jaar? 

Kosten of Investering

Resultaatverbetering 
van 1 cent per kg 

melk nodig

• Meer informatie of 
aanmelden?

• Ga naar:

www.dairytrainingcentre.com

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=melkvee+bedrijfsadviseur&source=images&cd=&cad=rja&docid=aB7k9MPJZ5IpsM&tbnid=oVn0HHMcGGM_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2011/4/Groei-door-melkmaatschappen-BOE018622W/&ei=oP4-UfD9DqTC0QXbvoHQCg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNH7XHSWFsJOJC2TduTcT51swqXcVg&ust=1363169298797864
http://www.dairytrainingcentre.com/
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Vragen?

Middelbaar Kader Melkveehouderij

Meer informatie of aanmelden?
Ga naar:

www.dairytrainingcentre.com

Like ons op  Facebook 

http://www.dairytrainingcentre.com/

