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Meer informatie op llo.yuverta.nl

Hoe geef jij je passie en beroep  
vorm in deze hectische periode?

Topopleiding

Hoe pas je de laatste ontwikkelingen 
toe in het melkveebedrijf om zo 
meer kansen te creëren voor jouw 
bedrijf? Wil je leren je dagelijkse 
bedrijfsvoering te optimaliseren? 
Dan zijn deze topopleidingen perfect 
voor jou!  Ontwikkelingen op een 
melkveebedrijf zijn altijd in beweging. 
Continu is er druk van buitenaf die de 
melkveehouderij boeiend maar vooral 
uitdagend maakt. Om in deze tijden je 
beroep uit te oefenen is basiskennis 
onmisbaar en actuele kennis een 
vereiste. In deze topopleidingen 
verkrijg je deze kennis en leer je 
die toe te passen binnen jouw 
melkveebedrijf.  

Inhoud
De focus in de topopleidingen ligt op 
toekomstgericht werken en vernieuwend 
ondernemen. Je leert hoe je doeltreffende 
verbeteringen kunt doorvoeren in je eigen bedrijf 
of bij je werkgever. De topopleidingen richten 
zich op de dagelijkse bedrijfsvoering van een 
melkveebedrijf. Aan de hand van thema’s brengen 
experts vanuit het bedrijfsleven je vakkennis 
naar een hoger niveau. Bij de topopleiding 
ondernemerschap gaan we dieper in op het 
maken van je eigen bedrijfsplan. De meeste 
bedrijfsplannen worden ook daadwerkelijk 
uitgevoerd tijdens of na de topopleiding.

Voor wie
De topopleiding is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de bedrijfsvoering van een 
melkveebedrijf. Ook AB-ers (flexwerkers) en 
bijvoorbeeld partners van melkveebedrijven die 
meer willen weten over de sector zijn van harte 
welkom. Je hebt minimaal een mbo-niveau 3 werk- 
en denkniveau.

Duur
De topleiding Ondernemerschap bestaat uit 
20 lesdagen en de topopleiding Dagelijkse 
bedrijfsvoering bestaat uit 10 lesdagen. De lessen 
vinden plaats op dinsdagen of donderdagen  
van 09.30 - 16.00 uur. 

Locatie
De topopleidingen vinden plaats bij Yuverta 
Leven Lang Ontwikkelen in Houten. Een aantal 
bijeenkomsten vindt plaats op een praktijkbedrijf 
in de regio. Hierdoor zijn we in staat om praktijk 
en theorie perfect te combineren.

Startdata en kosten
Bij voldoende aanmeldingen starten de 
topopleidingen half oktober 2021. Kijk voor  
de actuele startdata en kosten op llo.yuverta.nl.

Meer informatie of  
direct inschrijven?
Ga naar onze website of neem contact op  
met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Vergroot je kennis

llo.yuverta.nl


