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Opleiding rundveepedicure, een samenwerking van AOC
Friesland en PTC+

Koeien, klauwen en meer

Na ruim dertig jaar cursussen klauwverzorgen te hebben verzorgd,
startte PTC+ vorig jaar in samenwerking met AOC Friesland met een
volwaardige bbl-opleiding ‘rundveepedicure’. Dit najaar kunnen ze de
eerst rundveepedicures diplomeren.
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Techniek van het klauwenverzorgen is
een belangrijk onderdeel van de opleiding, maar het gaat om meer: ook
advies, voorlichting en het starten van
een eigen bedrijf is belangrijk

“De koeien knappen er van op,” zegt Jan
Hop, “daarom is het zulk mooi werk.”
Vorig jaar startte hij als deelnemer aan
de nieuwe BBL-opleiding rundveepedicure. Hop (50), medewerker bij de Agrarisch Bedrijfsverzorging in Noord-Holland, wilde die opleiding doen omdat de
inhoud hem aansprak, zo zegt hij. Af en
toe verzorgde hij wel koeklauwen, maar
hij wilde meer weten. Het gaat bij het
vak niet alleen maar om de techniek van
het klauwverzorgen, vindt hij. Je moet
ook een goed verhaal kunnen houden, je
moet inzicht hebben en de boer advies
kunnen geven. “Het is niet voor niets
dat ze het ‘rundveepedicure’ noemen. Je
komt bij een boer niet alleen om even
wat klauwen te bekappen.”
Schade en schande
Ook medecursist Arno Bakermans (20)
is de opleiding gaan volgen om meer te
leren. Hij werkt als zelfstandig hoefsmid en klauwverzorger. “Nee, ik noem
mezelf geen rundveepedicure: ik vind
het belangrijk om in begrijpelijke taal
met mijn klanten te praten. Klauwverzorger dus, want daar kom ik voor.” Bakermans is gediplomeerd hoefsmid, hij
heeft in Deurne een mbo-opleiding
hoefsmid afgerond. Als kind wilde hij al
hoefsmid worden: thuis hadden ze paarden, hij was er altijd bij als de hoefsmid
kwam. Maar tijdens een stage bij een
hoefsmid kwam hij in aanraking met
het vak klauwverzorgen. De zoon van
zijn baas was professioneel klauwverzorger. “Net zo’n mooi vak als hoefsmid.
Dat vak wilde ik ook leren, niet alleen de
techniek, maar ook de verdieping.”
De bbl-opleiding rundveepedicure is
nieuw, maar het vak niet. Sinds de introductie van de loopstal, begin jaren zeventig, was kreupelheid bij koeien een
toenemend probleem. Dat kun je voorkomen door de klauwen van koeien te
verzorgen: bij te snijden of te ‘bekappen’. Al ruim dertig jaar verzorgt de
praktijkschool in Oenkerk (nu PTC+)
cursussen klauwverzorgen. De cursisten
leren er de techniek van het klauwverzorgen: omgang met dieren, wijze van
bekappen, klauwziekten herkennen en
behandelen. “Maar,” zo zegt Klaas Bolding, coördinator van de nieuwe opleiding bij PTC+, “we hadden het gevoel

dat we er niet genoeg in kwijt konden.”
Er was niet genoeg verdieping, aandacht
voor advies en voorlichting naar boeren
was er niet veel. Bovendien merkte hij
dat veel cursisten die een eigen bedrijf
startten, er moeite mee hadden. Door
schade en schande moesten ze leren wat
voor prijs je moet berekenen of hoe je je
moet verzekeren.
Tijdrovend
Toen Aequor twee jaar geleden in de
CKS een opleiding gespecialiseerd dierverzorger beschreef, realiseerden Bolding en zijn collega’s zich, dat er een
mogelijkheid bestond om een volwaardige opleiding aan te bieden. Een opleiding waarin ze ook aandacht besteden
aan advies, voorlichting en het starten
van een eigen bedrijf. Om de cursisten te
kunnen diplomeren, startte hij een samenwerking met AOC Friesland.
“Het mooie van het feit dat het een volwaardige opleiding is, is dat we meer
eisen kunnen stellen”, vindt Bolding. De
cursisten krijgen opdrachten. Zo moeten
ze nu alle koeien die ze bekappen, registreren. Aan de hand van een checklist
moeten ze het bedrijf doorlichten en een
adviesrapport maken. Het gaat er bijvoorbeeld om wat de invloed is van het
stalklimaat of voeding op klauwproblemen. Op die manier moeten ze aantonen
dat ze hun observaties om kunnen zetten
in een bruikbaar advies. Op deze manier
is het minder vrijblijvend dan een cursus.
“Het is inderdaad een goede verdieping
op het vak”, vindt Arno Bakermans.
Maar als beginnend zelfstandig ondernemer heeft hij wel wat moeite met de hoeveelheid werk die er aan vast zit. “Dat is
me wel wat tegengevallen.” Hij vertelt
dat hij voor 500 koeien een pootscore op
papier moet zetten. “Ik snap wel dat het
zinvol is, maar het is tijdrovend. En
omdat ik een eigen bedrijf heb soms lastig te organiseren. Maar ze hebben het
goed georganiseerd. De mentor wijst me
er af en toe op dat ik dingen aan moet leveren. En ik heb ook veel aan mijn coach,
de zoon van mijn vroegere stagebaas.”
Omdat Bakermans een vrijstelling heeft
voor het derde moduul – hij heeft al een
soortgelijk moduul gevolgd in zijn opleiding tot hoefsmid en heeft ondertussen een eigen bedrijf – verwacht hij de

Opleiding rundvee
pedicure
In samenwerking met AOC Friesland startte
PTC+ in oktober 2006 de BBL-opleiding rundveepedicure. De opleiding startte met 23 deelnemers in de leeftijd van 20 tot 50 jaar uit heel
Nederland..
De opleiding (mbo niveau 3) richt zich op volwassenen en duurt een tot anderhalf jaar. De opleiding bestaat uit drie modules:
1. Aan de Slag: Basiskennis klauwverzorging:
omgang met mens en dier, veilig en gezond werken
2. Bekwaam Advies: Bekwaam worden en het
geven van advies aan de veehouder
3. Eigen Bedrijf: Starten van eigen bedrijf, klantgericht werken en administratie uitvoeren.
De opleiding is gebaseerd op het kwalificatieprofiel ‘gespecialiseerd dierverzorger’ zoals
beschreven in de CKS. De cursisten moeten tijdens hun werk minimaal twee dagen per week
als klauwverzorger kunnen werken. 15 van de
cursisten zijn werkzaam bij een Agrarische
Bedrijfsverzorging, de overige cursisten werken
veelal zelfstandig.
Een mentor, een medewerker van PTC+ begeleidt de cursisten, evenals een coach, iemand uit
het werkveld. Naast theoretische instructie, krijgen ze veel praktische opdrachten. In hun portfolio moeten ze bewijsmaterialen verzamelen.
Elk moduul wordt afgesloten met een Proeve
van Bekwaamheid. Veel cursisten hebben door
ervaring en vooropleiding (EVC) een vrijstelling
voor het derde moduul.

opleiding tijdig af te ronden. Ook Jan
Hop heeft vrijstelling voor het derde
moduul. Hij heeft jaren een eigen veehouderijbedrijf gehad en een mas-vooropleiding. Toch volgt hij het moduul
omdat hij het interessant vindt. Hop
denkt niet dat hij een eigen bedrijf gaat
starten. “Als ik nou twintig jaar jonger
was, had ik er misschien anders over gedacht. Ik ben wel blij dat ik straks een
echt diploma in handen heb. Dat was
voor mijn werkgever ook een belangrijke overweging om me die cursus te
laten volgen.” p
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