KringloopWijzer cursus
Lezen, beoordelen en interpreteren van resultaten.

De mineralenkringloop op een melkveebedrijf wordt door middel van de KringloopWijzer in
beeld gebracht. Met de resultaten van de KringloopWijzer kunnen concrete verbeteracties
worden gesignaleerd. Tijdens deze cursus leert u om de resultaten van de KringloopWijzer te
lezen, verbanden tussen de indicatoren te leggen en krijgt u handvatten om op basis van deze
inzichten een passend actieplan te formuleren voor een melkveebedrijf.
De cursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders.

Programma
Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
1. Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het
belang van en tips voor goede invoer.
2. Het lezen en beoordelen van resultaten en het formuleren van een actieplan.
3. Managementtoepassingen in de praktijk.
Er wordt gebruik gemaakt van échte praktijkcasussen die representatief zijn voor de
diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie
met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets
ontvangt u bewijs van deelname.

Tijd en locatie
De bijeenkomsten vinden plaats van 15.00 tot 20.00 uur (met uitzondering van de excursie).
Voor een avondmaaltijd wordt gezorgd.
Regio Noord
Meppel of Drachten

Regio Midden
Houten

Regio Zuid
Den Bosch

- Dinsdag 4 februari
- Maandag 9 maart
- Dinsdag 7 april (hele dag)

- Donderdag 6 februari
- Donderdag 19 maart
- Donderdag 16 april (hele dag)

- Vrijdag 7 februari
- Woensdag 11 maart
- Woensdag 8 april (hele dag)

Aanmelden en kosten
Voor de cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (vol = vol). Geef u snel op via
www.mijnkringloopwijzer.nl/cursus.
De eigen bijdrage bedraagt € 475,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft
aangemeld.

Meer informatie
Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.mijnkringloopwijzer.nl/cursus.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Juul Smeets via
jsmeets@projectenltonoord.nl.

