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De zomer is voorbij!  

Tijd om het komende winterseizoen te plannen. 

Een training of opleiding kan daar zo maar bij horen. 

Benieuwd welke nieuwe trainingen er zijn?  

Lees verder en kijk op onze website. 
 

NIEUW: Adviseur Klauwgezondheid 

De gezamenlijke HEC partners hebben de training ADVISEUR KLAUWGEZOND-

HEID opgezet voor erfbetreders die al actief zijn in klauwverzorging en behandeling. 

In de training ADVISEUR KLAUWGEZONDHEID leer je om een goede advies- en gespreks-

partner te worden van de melkveehouder in het aanpakken  van klauwaandoeningen 

maar nog belangrijker in het voorkomen ervan.  

   

 

 

 

 

 

Samenwerking met  Liba advisering 

Om (toekomstige) melkveehouders nog beter te ondersteu-

nen, heeft Liba de krachten gebundeld met Dairy Training 

Centre (DTC) om professionele opleidingen aan te bieden 

voor de  melkveehouderij. Net zoals Liba is Dairy Training 

Centre actief op de melkveehouderij-markt en door de handen in elkaar te slaan, zijn er 

mogelijkheden om vernieuwende trainingen aan te bieden en elkaars expertise in te 

zetten.  

De samenwerking start met het gezamenlijk aanbieden van de opleiding Middelbaar 

Kader Melkveehouderij voor bedrijfsopvolgers, de training TOP-melkveehouderij voor 

professionele medewerkers en de SPRINT-training voor zij-instromers en partners van 

de melkveehouder in de Zuid-Nederlandse en Belgische markt. 

DTC INTERNATIONAAL  

360 Degrees uit Lahore is sa-

men met DTC, het trainers-

team en de trainingen aan het 

voorbereiden om de lokale Pa-

kistaanse boeren te trainen.  

In Kenya gaat DTC met partner 

Agrikom in de county West-

Pokot een trainingstraject  uit-

voeren met als doel het inko-

men van de boeren te verdub-

belen. 
 

Binnenkort van start: 

• Klauwverzorgen voor beginners 

• Rundveevoeding 

• Boerenkaas 

• Adviseur  Klauwgezondheid 

• Middelbaar  Kader Melkveehouderij 

   

Interne  

verhuizing 

DTC Middag 



www.dairytrainingcentre.com 
Dairy Training Centre    

info@dairytrainingcentre.com / Sanjesreed 4, 9062 EK Oenkerk 

   Dit zeggen huidige Middelbaar       

   Kader Melkveehouderij deelnemers:  

  ‘ Delen van ervaringen met anderen’  

   ‘ Eigen bedrijf staat altijd centraal’  

   ‘ Werkt motiverend voor je dagelijks bezig zijn’  

   ‘ Je leert of de veranderingen die je wilt doen ook uit   

   kunnen’  

   ‘ Ik leer veel op financiën, overname en communicatie    

   gebied’  

   ‘ Waar voor je geld, zeer leerzaam’  

   ‘  Serieus en gezellig’  

KENNISMAKEN 

MET…  

Alet Malda 
Alet is vanaf Januari 2019 aan 

het werk bij DTC als officema-

nager, Alet is naast moeder,  

boerin op het melkveebedrijf 

thuis en dagelijks betrokken bij 

de werkzaamheden van DTC.  

U zult Alet treffen aan de telefoon of tijdens de trainingen. Ze 

is gewend om meer zaken tegelijkertijd op te pakken, dus 

schroom niet haar te vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e cartoon Eva Brolsma 

 

  

Ons  telefoonnummer;  

088 -2353600 

Coördinator Nationaal— 

Johannes Brolsma 

Mobiel; 06-30723484 

Coördinator Internationaal:  

Han Tellegen 

Mobiel: 06-51366216 

   

   WIST JE DAT… 

   Middelbaar Kader  nu ook in België van start gaat. 

    

   Er dit jaar weer een aantal instructeurs klauwverzorging    

   zijn opgeleid. 

 

   Van de huidige deelnemers Middelbaar Kader enkelen  

   halverwege de training al hun bedrijfsplan door de bank  

   hebben goedgekeurd gekregen. 

 

  DTC in Nigeria aan de slag is met L&Z Integrated farms. 

 

  DTC weer geaccrediteerd is door Rijksuniversiteit Utrecht. 

Vragen over DTC?  

https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/middelbaar-kader-melkveehouderij

