| THEMA MELKWINNING

Lieke Lobregt, PTC+

‘Leren over melken’
Een opleiding melkwinningstechniek kent Nederland niet meer. PTC+
brengt daarin verandering. In september start in Ede een BBL-opleiding.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

D

e klachten van melkveehouders
na de installatie van een nieuwe
melkstal zijn niet van de lucht.
Een deel van die klachten hangt samen met
installatiefouten. Zes jaar geleden zei Peter
Huijsmans, directeur van de stichting KOM,
al in Veehouderij Techniek dat de kennis
van de monteurs en installateurs niet voldeed. Maar een op melkmachines gerichte
opleiding was er niet. Daar komt nu eindelijk verandering in. Accountmanager Lieke
Lobregt van trainingsinstituut PTC+ in Ede
zette samen met de ROC Aventus, Friesland
College en Fedecom Academy de nieuwe
opleiding melkwinningsmonteur op.
“Installateurs van melkmachines nemen
nu vooral mensen aan met een mechatronica-, elektronica- of metaalopleiding.
Prima monteurs, maar specifieke kennis
over het melken ontbreekt. De monteur
wordt tijdens de eerste maanden dat hij in
dienst is bijgeschoold door collega’s en tijdens
trainingen van de fabrikant. Daardoor is hij
de eerste maanden niet rendabel. Vooral
kleinere bedrijven hebben daar last van.”

Hoe ziet de opleiding eruit?
“Het is een tweejarige BBL niveau 3-opleiding met doorstroommogelijkheid naar
niveau 4. Elk jaar komen de leerlingen acht
keer een week naar Ede. De rest van de tijd
werken ze. Tijdens de opleiding krijgen
deze cursisten inzicht in het melkproces.

‘

Monteurs krijgen
inzicht in het
melkproces

’

Ze moeten kennis hebben van stalinrichting, dierziekten en de koe in het algemeen.
Daar nemen we veel tijd voor. Daarnaast
besteden we veel aandacht aan elektronica,
pneumatiek en de koeling. Wie de opleiding
doet, heeft meteen zijn f-gassen certificaat
en ook het KOM-certificaat is in deze BBLopleiding verwerkt. We ontwikkelden de
opleiding met de melkmachinefabrikanten

Lely, DeLaval en Gea tot een universele
melktechnische opleiding. Later, in niveau 4,
komen ook de automatische melksystemen
aan de orde.”

Heeft PTC+ als trainer voor met name
trekkers en grondverzetmachines wel
voldoende kennis in huis om melkmachinemonteurs te trainen?
“Jazeker. We trainen ook monteurs van
koelmachines en in het verleden hebben
we ook melkmachinemonteurs van DeLaval
en GEA getraind. Die techniek is ons dus
niet vreemd. En instructeurs van DTC
Oenkerk leveren specialistische kennis over
de koe.”

Zijn er al veel aanmeldingen?
“We gaan in september van start. We hebben nu drie aanmeldingen. We streven naar
10 tot 12 mensen. Dat hoeven niet per se
leerlingen van 16 jaar te zijn die net van
het VMBO komen. De opleiding is voor alle
leeftijden toegankelijk, oudere cursisten
zijn dus ook welkom.”

Lieke Lobregt (1992) werd geboren in Herwijnen,
in de Betuwe. Een agrarische achtergrond heeft
ze niet. Lobregt studeerde International Business
and Languages waarvoor ze twee jaar in het
buitenland (Australië, Frankrijk en Duitsland)
verbleef. Na haar studie ging ze bij de afdeling
klantenservice aan de slag bij de glasfabriek in
Leerdam. In 2015 kwam ze in dienst bij PTC+
als accountmanager. Lobregt zet niet alleen
nieuwe opleidingen op, ze werft ook cursisten.
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