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IN DEZE EDITIE: 

-    Ontwikkeling Ondernemers 

       Melkveehouderij 
 

-    Samenwerking Faculteit  

       Diergeneeskunde, ULP Utrecht 
 

-    Kennismaken met… Annemiek!  
 

-    Middelbaar Kader Melkveehouderij 
 

-    Vooruit en terugblik 

De maanden vliegen voorbij, nog even en we  beginnen 

alweer aan een nieuw kalenderjaar.  Benieuwd waar 

wij ons mee bezig houden? In deze nieuwsbrief vertel-

len we je graag meer!  

Team DTC wenst iedereen goede feestdagen en een                       

leerzaam 2019! 

 

 DTC IN HET NIEUWS 

  De zuiveltrainingen van DTC, waaronder de training ’Boerenkaas         

  Maken’  is  in november in het blad Nieuwe Oogst verschenen. 
 

  Voor het volledige artikel + de promotiefilm zie : 
       www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/21/boerenkaas-maken-populaire-cursus 
 

  Binnenkort verschijnt een documentaire  van  40 minuten  over de  
  opzet vaneen  Dairy Training Centre op de Turkse televisie Bereket.  
  De opnames zijn gemaakt op de locatie in Oenkerk. 

NIEUWSFEITJE - OOM 

In November is de eerste studieclub               

gelieerd aan DTC een feit geworden.  De 

deelnemers hebben als opstart van de        

studieclub een bezoek gebracht aan de             

Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.  
 

Vanuit de oude leergang MKM’ers is een  

studieclub (Ontwikkeling Ondernemers 

Melkveehouderij)  gevormd die  4 keer 

per jaar bijeenkomen. Op die  dagen    

zullen zij ‘s ochtends  het bedrijf van 

een deelnemer bezoeken en richten zij 

zich op de analyse van het bedrijf.  Het 

tweede dagdeel is er een spreker met 

een actueel onderwerp.  DTC begeleidt 

de studieclub.  
 

DTC INTERNATIONAAL 
 

Het afgelopen jaar is  DTC  internationaal 

actief geweest voor bedrijven van 5 tot 

5.000 melkkoeien.  Hieronder een kleine 

greep van de landen waar we in 2018        

trainingen hebben uitgevoerd.  
 

Ierland - Honduras – Nieuw Zeeland  – Iran 

Rusland - Duitsland  - Tanzania  –  Nepal              

Zuid-Korea  - Pakistan -Verenigd                          

Koninkrijk - Kenia  - Turkije - Nigeria - 

Servië en  Montenegro  

DTC GAAT SAMENWERKEN MET…. 

DTC heeft een samenwerking met de            

Faculteit Diergeneeskunde  Utrecht en de 

Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk  

te Harmelen. Op beide locaties  hebben we 

afgelopen maanden al diverse trainingen 

kunnen uitvoeren. 
 

Ook heeft DTC een samenwerkingsover-

eenkomst afgesloten met AB Midden         

Nederland te Houten. De samenwerking         

behelst het trainen van de medewerkers 

van  AB Midden Nederland met als eerste 

training  ‘Klauwverzorgen voor Beginners’ 

die op locatie van AB Midden Nederland en 

bij haar leden wordt gegeven.  

https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/boerenkaas
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/boerenkaas
http://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/21/boerenkaas-maken-populaire-cursus
https://www.bereket.tv/
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/klauwverzorgen-voor-beginners
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TERUGBLIK 
Behalve onze ‘vaste’ trainingen 

biedt DTC ook maatwerktrainingen 

aan.  Zo heeft begin december      

Hogeschool InHolland ons             

bezocht. 

Vier dagen lang werden de         

leerlingen praktisch getraind op 

gebied van de melkveehouderij, 

passend bij de theorie van hun    

opleiding! 
 
 

VOORUITBLIK 
Inmiddels is de eerste module jongvee opfok nagenoeg 

afgerond door de deelnemers van de training TOP               

Medewerker Melkveehouderij. De deelnemers analyseren 

op diverse bedrijven  en het eigen bedrijf de jongvee opfok 

en komen met verbetervoorstellen op basis van  de           

vergelijkingen en de inhoud van de lessen en gaan deze 

ook in de praktijk met de melkveehouder waar men werkt 

bespreken en invoeren. Inschrijven en aansluiten bij de 

modules voederproductie, diergezondheid, klauw-

bekappen, vruchtbaarheid en melkwinning kan nog steeds.  

 KENNISMAKEN MET…  

ANNEMIEK RIJPKEMA 
 

De 21-jarige Annemiek wil graag   

iedereen enthousiasmeren voor de 

veehouderij. Sinds juni 2018 werkt ze 

voor DTC en is ze druk met van alles, 

tijd om eens kennis te maken!   

 

Hoe ziet jouw DTC-dag eruit? 

Ik heb geen ’vaste dag’ doordat ik mijn werk combineer met 

mijn baan in het onderwijs. Maar voor DTC ben ik druk  met 

marketing en probeer iedere keer weer wat nieuws te      

bedenken om ons te promoten. Dit kan via Social Media, 

door flyers te ontwikkelen maar ook door te netwerken, in 

oktober heb ik de Netwerkbijeenkomst Zuid georgani-

seerd. Geslaagde avond, op naar meer!  

 

Wat vind je het leukste aan je werk voor DTC? 

Het fijne van ons werk vind ik dat we de praktijk direct 

combineren met de theorie. Ik hoef geen hele dagen op 

kantoor te zitten en er is altijd wat te beleven in Oenkerk. 

We kunnen zo even de stal in of bij onze deelnemers langs, 

zo kunnen we ook meteen zien wat er gebeurt en of alles 

goed gaat. 

 

Waarom zou je DTC aanraden bij anderen?  

Je leert het allermeest in de praktijk en dat is volgens mij 

de kracht van DTC. Wij bieden                     

geen  lange dagen                      

theorie maar                           

tussen de     

koeien, in de  

zuivelruimte 

en aan de 

slag!    

 

 De training Middelbaar Kader  Melkveehouderij                                

   is nog in volle gang en met groot succes. Volgend                                

jaar start de training  ook in het zuiden  van Nederland.  

 

Dus ben jij een toekomstige bedrijfseigenaar  of                                       

bedrijfsleider? Heb jij je mbo diploma en ben je                                     

    toe aan een nieuwe uitdaging?   

 

Lees hier meer!  

   

   WIST JE DAT… 
    

   ook partners, vrienden en ouders betrokken worden bij  

   de Middelbaar Kader Melkveehouderij (MKM) training?  

   Zij  worden uitgenodigd om 2x deel te nemen om het     

   eigen bedrijfsontwikkelplannen en de onderlinge                                

   samenwerking uit te diepen.  
 

   Dit jaar zijn 24 jonge bedrijfsopvolgers gestart met de  

   ander half jaar durende MKM-training, zij worden elke  

   14 dagen 2 dagen getraind op gebied van          

   management en ondernemerschap.  

Ben jij een echte MKM’er?    

https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/middelbaar-kader-melkveehouderij
https://www.dairytrainingcentre.com/training-soort/maatwerktrajecten-scholen-en-bedrijven
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/http-www-dairytrainingcentre-com-trainingen-top-medewerker-melkveehouderij
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/http-www-dairytrainingcentre-com-trainingen-top-medewerker-melkveehouderij
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/middelbaar-kader-melkveehouderij
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/middelbaar-kader-melkveehouderij
https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/middelbaar-kader-melkveehouderij

