Dier
Online cursus met praktijkdeel

Stressvrij omgaan met de koe
Deze online cursus richt zich op het stressvrij
omgaan met koeien. Belangrijk uitgangspunt is een
diergericht management, waarbij u de koe en hoe
deze de omgeving ervaart centraal zet. Hiermee
kunt u het werken met en hanteren van koeien

Prijs:

€145

Start:	Op basis van registratie
Cursusleider:	Marko Ruis, Wageningen

beter afstemmen op de behoeftes van de dieren,

Livestock Research

met als gevolg minder stress voor dier én mens.
Koeien en mens kunnen dan beter functioneren en
raken minder snel gestrest van elkaar. Dit bevordert
een veilige omgang en voorkomt ongelukken, en is

Opdrachtgever

belangrijk voor het optimaliseren van melkgift en

Dit programma is ontwikkeld in opdracht van het

diergezondheid.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Doelgroep

Ontwikkelaar

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers, erfbetreders

Wageningen Livestock Research heeft in het kader van

en eigenaren van een melkveehouderij. Op aanvraag kan dit

het Europese Welfare Quality project het multimedia

programma ook dienen als mbo en/of hbo onderwijs lesstof.

trainingsprogramma Quality Handling ontwikkeld.

Resultaat

Geen winstoogmerk

Door het volgen van deze cursus bent u in staat om dieren-

Het programma heeft geen winstoogmerk; de kosten

welzijn, arbeidsgemak, en uiteindelijk de bedrijfsresultaten,

worden gebruikt ter verbetering en onderhoud van het

te verbeteren. Na het succesvol afronden van de cursus

programma.

ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Beter
Dierenwelzijn

Hoger
Arbeidsgemak

Betere
Bedrijfsresultaten

Praktische informatie
Kosten
De cursuskosten bedragen €145,- per deelnemer.
Het leermateriaal, eenmalig examen en praktijkdeel
is hierbij inbegrepen. Het praktijkdeel kan alleen na
succesvolle afronding van het online deel gevolgd
worden. Er zijn 2 praktijksessies per jaar, bij een groot
aantal deelnemers vaker.
Certificaat
Na het succesvol afronden van de cursus en het
examen ontvangt u een certificaat.
Inschrijven
Er is geen inschrijftermijn, na het
ontvangen van uw inschrijving kunt
u direct van start. Inschrijven is
mogelijk via www.wur.eu/academy
of de groene button.

Schrijf
u in

Programma
Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe
te passen in de praktijk.
U krijgt inzicht in:
•	op welke manier er bij koeien angst voor mensen
ontstaat;
•	wat de gevolgen van deze angst zijn op melkproductie,
gezondheid, welzijn en werkgemak;
•	welke manieren van omgang met de koe het gedrag van

Wageningen Academy

de koe beïnvloeden;
•	welke punten u kan oppakken in de omgang met koeien,

We bieden onderwijs voor professionals op basis van de

specifiek om dierenwelzijn, arbeidsgemak, en uiteinde-

marktvraag in relatie tot de expertise van Wageningen

lijk de bedrijfsresultaten, te verbeteren.

University & Research. Ons portofolio bevat een mix
van online, blended en offline programma’s, zoals

De online cursus bestaat uit verschillende leervormen en

cursussen, events, summer schools en executive

interactieve tools, zoals video, animatie, audio en

educatie. Naast openinschrijving programma’s bieden

opdrachten.

we ook maatwerk onderwijs.

Het programma is opgebouwd uit:
• 4 modules die logisch op elkaar volgen;

www.wur.nl/academy

• Online toets;

E: info.wageningenacademy@wur.nl

• Praktijksessie van een halve dag, ingevuld op basis van

T:		 (0)317 – 48 40 93

de leerbehoefte van de cursist (keuze uit een aantal
cases).
Studiebelasting
De cursusduur is afhankelijk van de individuele leersnelheid. Het online gedeelte van de cursus neemt 3-4 uur in
beslag, voor het praktijkdeel staat 4 uur.

Today’s knowledge,
tomorrow’s business

