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Zuivelacademie
Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving
voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en voor de
daartoe opleidende scholen en opleiders.
Het opleiden voor en het leren in de zuivelindustrie
wordt ondersteund met alle vakkennis die nodig is.
Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en
opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt
samengebracht.
Redactiecommissies met experts uit zowel het onderwijs als uit de praktijk zorgen voor een hoogwaardige
en actuele inhoud. Alle toonaangevende partijen in en
rond het Nederlandse zuivelcomplex doen mee!
Een bedrijfsopleider kan direct zelf met Zuivelacademie aan de slag of in samenwerking met een opleider
een traject (laten) ontwikkelen. Scholen kunnen uit
Zuivelacademie putten voor de theoretische vorming
van hun leerlingen, en kunnen daarnaast het systeem
ook gericht laten gebruiken ter voorbereiding op een
stage binnen de zuivelindustrie.

Inhoud
Zuivelacademie.nl biedt leermodules op MBO-niveau
2 en 3-4. Alle zuivelvakkennis is overzichtelijk
ingedeeld naar onderwerp:
• Melkontvangst en algemene zuivelkennis
• Dagverse producten
• Kaas
• Boter
• Melkpoeder
• Condens
• Eenheidsbewerkingen
Aan de hand van deze onderwerpen komt in
164 modules theoretische en praktische kennis
aan bod over grondstoffen, technologie, processen
en kwaliteitsaspecten.
De cursisten doorlopen de leerstof online. Bij elke
module horen vragen om het begrip van de cursisten
te toetsen.
Het systeem sluit aan op de in bedrijven gehanteerde werkwijze en ondersteunt het opleiden in
de werkomgeving. Eenmaal aangesloten op Zuivelacademie kan een bedrijf zelf specifieke informatie
toevoegen die alleen voor eigen medewerkers toegankelijk is. Zo kan door middel van pdf’s, lessen,
toetsen, bedrijfsfilms of andere extra’s een eigen
bedrijfsleersysteem gecreëerd worden.

Kosten
Zuivelacademie is kosteloos beschikbaar voor alle melk- en zuivel
verwerkende bedrijven in Nederland en voor de opleidingspartijen
die aan de totstandkoming hebben bijgedragen (ZKC). Andere partijen
kunnen toegang krijgen via een abonnement.

Abonnementen

voor niet-zuivelbedrijven, niet-ZKC opleiders en particulieren 2015
Partij

Aantal accounts

Prijs op jaarbasis

Bedrijven en commerciële
opleiders

1
5
10
25
50
Meer dan 50

€ 125,€ 595,€ 1.125,€ 2.650,€ 5.000,€ 90,- per account

Scholen en overige
niet-commerciële opleiders*

1
5
10
25
50
Meer dan 50

€ 50,€ 235,€ 450,€ 1.050,€ 2.000,€ 35,- per account

1

€ 99,-

* Uitsluitend gericht op de inzet van
Zuivelacademie voor leerlingen. Als
medewerkers van niet-zuivelbedrijven
worden opgeleid, moet via het bedrijf een
bedrijfsaansluiting worden afgesloten.

Particulier

Prijzen worden jaarlijks aangepast.

• Een aansluiting geeft toegang op zuivelacademie.nl voor één jaar. Dit is
inclusief de updates die tijdens dit jaar worden geleverd.
• Per account wordt een wachtwoord verstrekt.
• Voor deelnemers is inhoudelijke ondersteuning beschikbaar via de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de opleidingsadviseur zuivelindustrie.
• Deelname geeft recht op gebruik van de technische helpdesk (AgriHolland).
• Bij meerdere accounts is op verzoek managementinformatie over eigen
cursisten beschikbaar.
• Met regelmaat worden workshops georganiseerd om nieuwe gebruikers
wegwijs te maken in het gebruik van Zuivelacademie.

Aangesloten op
Zuivelacademie

Amalthea
AOC Oost
Arla
Aurora
Ausnutria Hyproca
A-Ware Food Group
Bel Leerdammer
Bettine
Boermarke
Bond van Boerderij Zuivelbereiders
CBT
Chainworks
Cono Kaasmakers
Danone
De Graafstroom
DeJong Cheese
DOC Kaas
DVNutrition
Farm Dairy
Fonterra
FrieslandCampina
Globemilk
Henri Willig
Hochwald
LSBL
mbo Life Sciences
Özgazi
Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Rouveen Kaasspecialiteiten
SBK Opleidingen
Vecozuivel
VIV Buisman
Vreugdenhil Dairy Foods
Zuivelhoeve

Initiatiefnemers
Zuivelacademie.nl is gerealiseerd door een unieke vorm van samenwerking
tussen diverse Nederlandse zuivelbedrijven en een aantal scholingspartijen.
Deze nauwe samenwerking heeft geleid tot de vorming van de Zuivelkennis
coöperatie (ZKC). De ZKC is verantwoordelijk voor de inhoud van Zuivel
academie. Het technisch beheer is in handen van AgriHolland en de Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie (SOL) is
verantwoordelijk voor de administratie en heeft een adviserende rol.

Informatie
Ga naar www.zuivelacademie.nl en vul een
contactformulier in. Er wordt dan contact
met u opgenomen.
Neem alvast eens een kijkje als gast.

Zuivel Werkt!
In antwoord op de dreigende tekorten aan
gekwalificeerd technisch personeel heeft
de zuivelindustrie met het Programma
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie
(2010-2013) de handen ineen geslagen. Dit
heeft geresulteerd in een breed pakket aan
activiteiten. Naast het toegespitste leer
pakket op zuivelacademie.nl is de website
zuivelwerkt.nl opgezet om de verbinding
tussen bedrijven en onderwijs te stimuleren
via het bieden van praktische informatie.
Ook publiceert Zuivel Werkt! actuele
informatie via facebook en twitter.

De websites zuivelacademie.nl
en zuivelwerkt.nl zijn eigendom
van ZuivelNL, de ketenorganisatie
van de zuivelsector.

