
Leven lang leren melkveehouderij

Doel & werkwijze
De melkveehouderij in Nederland heeft een vooraanstaande positie en levert een belangrijke bijdrage aan de economie. 
Om deze positie te behouden en te versterken zijn goed opgeleide ondernemers en werknemers nodig. De verbinder 
is met melkveehouders en werkenden in gesprek om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte. Daarnaast worden er 
gesprekken gevoerd met scholingspartijen en partners om het aanbod van zowel cursorisch als regulier onderwijs  
in beeld te krijgen. Duidelijk wordt of vraag en aanbod van kennis bij elkaar komen, waar leemtes zitten, en wat nodig 
is om hier een stap vooruit te zetten.
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   Inzicht krijgen en houden in de behoefte van ondernemers 
en werknemers.

   Optimalisatieslag maken in kwaliteit onderwijs.

  Stimuleren van samenwerkingsverbanden, geven van 
inzichten en laagdrempeligheid creëren tussen 
onderwijsinstellingen.

   Inzicht en overzicht geven vanuit één centraal digitaal punt.

   Advies op maat geven aan werkenden.

Focus periode oktober 2017 - april 2018

 Bevindingen periode mei - september 2017 en focus periode oktober 2017 - april 2018

Melkveehouders hebben belang bij vaktechnische kennis. Koplopers willen 
daarnaast sneller investeren in vaardigheden én ondernemerschap.

Innovatie en verbetering moeten dichter bij het melkveebedrijf zelf gezocht 
worden, met extra aandacht voor arbeidsefficiëntie.

Kennisinstellingen betrekken melkveehouders te weinig bij het ontwikkelen van het kennisaanbod.

Competenties en gedrag worden steeds belangrijker, aldus onderwijsinstellingen. 
De ondernemer en leerlingen bewegen onvoldoende mee.

Het cursorisch aanbod is niet altijd even goed vindbaar. Er is behoefte aan een centraal overzicht.

De periferie bepaalt haar eigen koers. Melkveehouders worden onvoldoende meegenomen wat 
onduidelijkheid oplevert. Hierdoor kunnen melkveehouders minder goed anticiperen op de toekomst. 

Door de periferie aangeboden kennis is niet altijd onafhankelijk. Melkveehouders zijn 
gebaat bij het zelf leren omgaan met adviezen en die op hun waarde schatten.

Bevindingen

Gevoerde 
gesprekken

 Melkveehouders (20)
 MBO (12)
 HBO (2)
 Sectoradviesraad (2) 
  Overig: ZZP, CIV, 

consultants (17)


