Aeres Kadercursus
Melkveehouderij

Wil je na je afgeronde mbo of je niet afgeronde
Associate degree of bachelor-opleiding een
praktische cursus volgen om nog zelfstandiger
een melkveebedrijf te managen? Bijvoorbeeld
als (toekomstig) bedrijfsopvolger of als
(assistent)bedrijfsleider bij derden?
De Aeres Kadercursus Melkveehouderij
(AKM) geeft je veel praktische handvatten
om de bedrijfsvoering nog beter rond te
zetten op het gebied van operationeel en
strategisch management. Hierbij valt te
denken aan de processen rond veevoeding,
gezondheid, melkwinning en economie.
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Je krijgt les van praktijkdocenten en
ervaren adviseurs en specialisten uit
het bedrijfsleven. De lessen worden
hoofdzakelijk gegeven op Aeres Farms in
Dronten. Ook doe je relevante excursies
naar het bedrijfsleven. Na deze cursus
ben jij voorzien van alle kennis en
vaardigheden om als (toekomstig)
ondernemer of bedrijfsleider een
melkveebedrijf op een rendabele en
professionele manier zelfstandig te
managen. Daarmee heb je bovendien
een sterke basis om je bedrijf ook in de
toekomst duurzaam en flexibel te laten
meebewegen met de ontwikkelingen,
innovaties en regelgeving vanuit Brussel,

de Nederlandse overheid en de maatschappij. Tevens ben je na deze cursus
een volwaardige gesprekspartner voor
de erfbetreders, zoals de dierenarts, de
voerspecialist, de bank en je accountant.

PROGRAMMA
Binnen de Aeres Kadercursus Melkveehouderij ga je het volgende doen:
•

Rantsoen berekenen, samenstellen,
zelf mengen en evalueren; op papier,
digitaal en in de stal. Zelf handvatten
aanleren om je rantsoenen te lezen per
diercategorie.

•

Gezondheid en de vruchtbaarheid van
je veestapel leren analyseren, optimaliseren en het uitvoeren van de hiervoor
benodigde praktische handelingen
zoals KI en dracht opvoelen. Je krijgt
praktische tips van onze dierenartsen
en trainers waardoor je vertrouwen
krijgt om zelf dieren verantwoord te
behandelen.

•

Economische cijfers leren interpreteren
en analyseren. Je leert de kostprijs en
haalbaarheidsberekeningen uit te voeren met als doel overzicht te houden
in de grote hoeveelheid aangeboden
financiële en technische data. Je weet
waar je moet kijken en wanneer je
moet bijsturen als het gaat om winstmaximalisatie van het melkveebedrijf.

•

Verkennen van diverse praktische
innovaties met docenten en bedrijfsleven om tijdens deze cursus ook de
mogelijkheden voor jouw bedrijf te
onderzoeken door positief-kritisch
elkaars situatie te analyseren en concrete verbetertrajecten aan te dragen.

Voor wie?

Je wilt na je afgeronde mbo, of na je
niet-afgeronde Associate degree of
bacheloropleiding, een praktische cursus
volgen om nog beter zelfstandig een
melkveebedrijf te managen, bijvoorbeeld
als (toekomstig) bedrijfsopvolger of als
(assistent)bedrijfsleider bij derden.

PRAKTISCHE INFO
DUUR CURSUS: 2 jaar, verdeeld
over 2 winterseizoenen: oktober 2020
t/m maart 2020 & oktober 2021 t/m
maart 2022
LESDAGEN: 20 donderdagen per
winterseizoen van 09:00 - 16:00 uur
LOCATIE:
Dronten, Aeres Farms
KOSTEN:
€6.500,- excl. BTW, inclusief lesmateriaal
GROEPSGROOTTE:
minimaal 12 en maximaal 24 deelnemers
per cursus
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STUDIEBELASTING:
280 uur contacttijd en +/- 140 uur
zelfstudie
INTERESSE?
Meld je hier aan:
www.aereshogeschool.nl/
aeres-kadercursus-melkveehouderij

MEER INFORMATIE?

Jan Bloemert
E-mail: j.bloemert@aeres.nl
Mobiel nummer: 06 825 984 37

aereshogeschool.nl/dronten
Aeres Hogeschool Dronten
De Drieslag 4
8251 JZ Dronten
Disclaimer
Aan deze flyer kunnen geen rechten worden
ontleend.
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