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Arbeidsmarktonderzoek

Melkveehouderij
Al zijn er momenteel weinig vacatures, toch zijn op
termijn de kansen op werk in de melkveehouderij
naar verwachting goed. Een blik op trends en
ontwikkelingen in deze sector en op de deelname aan het mbo-onderwijs.
Het aantal vestigingen en werkzame personen in
de melkveehouderij is teruggelopen door verdergaande schaalvergroting. Het aantal vestigingen
lag in 2011 op 21.871 en er waren 47.441 personen
werkzaam. Ook het gemiddeld aantal werkzame
personen per vestiging daalde. Dit was in 2011 2,2
per bedrijf.
Uit vacatureonderzoek van Aequor (2012) blijkt
dat 8 procent van de bedrijven in de melkveehouderij het afgelopen jaar personeel heeft aangenomen. In juni 2012 stond bij 2 procent vacatures
open. De vraag naar nieuw personeel de komende
maanden is klein. Maar vanwege vergrijzing onder
bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw verwacht
de sector een grote vervangingsvraag.

Trends
Naast schaalvergroting wordt de komende jaren
verbreding en differentiatie verwacht en meer
multifunctionele landbouw. De toenemende
complexiteit van het melkveebedrijf en de eisen aan
dierenwelzijn en voedselveiligheid vereisen meer
managementvaardigheden en ondernemerschap.

in principe
beschikbaar
voor de
arbeidsmarkt?
Bij gediplomeerden in juni 2011
is gekeken naar wat
ze doen op 1 oktober
van datzelfde jaar.
Van de medewerkers dierverzorging (niveau 2, breed) met
diploma vervolgt ongeveer de helft (47 procent)
een opleiding op mbo-niveau en iets meer dan
de helft (53 procent) is beschikbaar voor de
arbeidsmarkt. De ruime meerderheid van de
gediplomeerden van niveau 3, dierverzorger
melkvee, leert niet verder (81 procent); de
anderen zitten nog op het mbo. En bijna de
helft (43 procent) van de gediplomeerde
melkveehouders (niveau 4) kiest voor een
vervolgopleiding in het hbo; 56 procent werkt
al dan niet en 1 procent zit nog op het mbo.

Bronnen
- Branchekaart Melkveehouderij (Aequor, 2012)
- Onderwijsdeelname en
doorstroomcijfers (DUO,
2013, 2012)
Zie ook www.aequorfacts.nl
en op Twitter: @AequorArbeid

Kans op werk
Onderwijs
In schooljaar 2012-2013 is het aantal deelnemers
aan opleidingen in melkveehouderij ongeveer gelijk
aan het jaar daarvoor. Op niveau 2 bestaat geen
aparte kwalificatie voor melkveehouderij. Ruim
vijfhonderd deelnemers leren op de kwalificatie
dierverzorger melkvee (niveau 3) en duizend
deelnemers leren voor melkveehouder (niveau 4).

Uitstroom
Hoeveel gediplomeerden leren verder na hun
opleiding, in het mbo of hbo, en hoeveel komen

Het arbeidsmarktperspectief, of met andere
woorden de kans op werk voor een pas gediplomeerde voor de periode 2012-2016, is goed voor
mbo-gediplomeerden op niveau 2 en 3. Het is
voldoende voor gediplomeerden op niveau 4.
Voor dit arbeidsmarktperspectief kijken
onderzoekers naar de omvang van de werkgelegenheid, het aantal gediplomeerden, vacatures,
branchevooruitzichten en verschillende maatschappelijke, economische en regionale ontwikkelingen. Het perspectief wordt jaarlijks getoetst
en waar nodig aangepast. ■

De rubriek Arbeidsmarktonderzoek van
het katern In bedrijven belicht van een
specifieke branche
in de groene sector
de actuele stand
van zaken op de
arbeidsmarkt en de
verwante beroepsopleidingen.
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