
 

 

 

 

 

T.a.v. Vervoerders RMO 

 
 

Datum: Zutphen, 2 november 2020 
Betreft: Cursus RMO-Chauffeur 2021 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 
 

Qlip biedt in 2021 wederom haar 3- daagse “opleiding RMO-chauffeur“ aan. Bijgevoegd treft u de 
cursusinformatie aan. 

 
Tijdens de 3 cursusdagen komen onderwerpen met betrekking tot bemonstering en transport van 
boerderijmelk aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door 
de Stichting COKZ. Voor deelname aan het examen is het noodzakelijk dat alle cursusdagen worden 
gevolgd. Bij het slagen van het examen ontvangt de cursist na afloop een deelcertificaat van de 
Stichting COKZ. 

 
De cursus is gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid onder toezicht van CCV, als 
nascholingscursus N150(2) voedselveiligheid. 
Deelnemers aan de cursus moeten zich voor aanvang van de cursus kunnen legitimeren met een 
geldig legitimatie bewijs. Deelname aan de cursus wordt geregistreerd en gemeld aan de CCV in het 
kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Voor deze cursus wordt 14 uur nascholing geregistreerd bij 
CCV. 

 

Voor de cursus zijn de volgende zaken van belang: 
- aanmelding kan via de website van Qlip: www.qlip.nl/ onder Workshops, RMO-cursus. Voor de 

juiste verwerking en behandeling van de aanvraag is het van belang dat de ingevoerde 
gegevens correct en volledig zijn. 

- Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de voorlopige ontheffing door 
Qlip ontvangen te zijn. 

- Plaatsing geschied door Qlip, op basis van de datum van aflopen van de tijdelijke ontheffing. Er 
wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de woonplaats van de cursist. Per cursus 
kunnen er maximaal 15 kandidaten deelnemen. Wanneer er minder dan acht deelnemers zijn 
aangemeld, heeft Qlip het recht om de cursus te annuleren. Bij annulering van de cursus of 
wijziging van de cursuslocatie, wordt u uiterlijk één week voor aanvang van de cursus 
geïnformeerd. 

- Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Na ontvangst van de factuur, 
binnen 14 dagen. 

- Voor deelname aan het examen is het noodzakelijk dat alle cursusdagen worden gevolgd. 
- Kandidaten die niet slagen voor het examen kunnen opnieuw de volledige eerstvolgende cursus, 

inclusief examen, volgen. 
- Elke deelnemer ontvangt een bevestiging van toelating tot de cursus. 

- In verband met de certificering is het na toelating tot de cursus niet toegestaan dat deelnemers 
ruilen of schuiven met de cursusdata. 

- Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de locaties. Indien regels niet worden 
nageleefd kan dit gevolgen hebben voor deelname aan de cursus. 

http://www.qlip.nl/


 

 
 
 
 
 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Dineke Grootenhuis 

Telefoon 088 7547217 Email RMO@qlip.nl 
 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Qlip B.V. 

 
 
 
 

S. Merton 
Operations manager Audits, Inspecties & Certificering 

 
 

Bijlagen: cursusinformatie 

mailto:RMO@qlip.nl


 

Cursusinformatie 

 
 

Opleiding (Qlip) RMO-chauffeur 

 
Aantal cursusdagen 3 dagen 

 
Cursus Locatie* Data 

Cursus 1 

 
Regio Zuid 

 
 

Heeswijk Dinther 

6 januari 2021 

13 januari 2021 

22 januari 2021 

Cursus 2 

 
Regio Midden 

 

 
Zutphen 

3 februari 2021 

10 februari 2021 

17 februari 2021 

Cursus 3 

 
Regio Noord 

 

 
Nieuwleusen 

3 maart 2021 

10 maart 2021 

17 maart 2021 

Cursus 4 

 
Regio Zuid 

 

 
Heeswijk Dinther 

7 april 2021 

14 april 2021 

21 april 2021 

Cursus 5 

 
Regio Midden 

 

 
Zutphen 

5 mei 2021 

12 mei 2021 

19 mei 2021 

Cursus 6 

 
Regio Noord 

 

 
Folsgare 

2 juni 2021 

9 juni 2021 

16 juni 2021 

Cursus 7 

 
Regio Zuid 

 

 
Heeswijk Dinther 

8 september 2021 

15 september 2021 

22 september 2021 

Cursus 8 

 
Regio Midden 

 

 
Zutphen 

6 oktober 2021 

13 oktober 2021 

20 oktober 2021 

Cursus 9 

 
Regio Noord 

 

 
Nieuwleusen 

3 november 2021 

10 november 2021 

17 november 2021 



 

Examen (COKZ) RMO-chauffeur 
 

Aantal dagen 1 dag 

 
Examen Locatie* Data 

Cursus 1 Heeswijk Dinther 27 januari 2021 

Cursus 2 Zutphen 24 februari 2021 

Cursus 3 Nieuwleusen 24 maart 2021 

Cursus 4 Heeswijk Dinther 28 april 2021 

Cursus 5 Zutphen 26 mei 2021 

Cursus 6 Folsgare 23 juni 2021 

Cursus 7 Heeswijk Dinther 29 september 2021 

Cursus 8 Zutphen 27 oktober 2021 

Cursus 9 Nieuwleusen 24 november 2021 

 

Het examenrooster ontvangen de cursisten tijdens de cursus. 
 

Cursustijden 8.30 uur tot 17.00 uur 

 
Cursuskosten 641,56 excl. BTW 

 

Inbegrepen Cursusmateriaal, inclusief handboek voor RMO-chauffeur 

Lunch tijdens de cursusdagen. 
 

Onderwerpen Algemene uitleg zuivelketen 

Samenstelling, eigenschappen en kwaliteit van melk 
Taak van RMO transport 
Transport van boerderijmelk 
Monstername en onderzoek van boerderijmelk 
Hygiëne rondom de RMO 

 

Betaling cursusgeld Na ontvangst factuur binnen 14 dagen. 

De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. 
 

Bijzonderheden: 

 De uitnodiging met locatieadres en het programma worden u tijdig toegezonden. 

 Bij voortijdig beëindigen van de cursus vindt geen restitutie van cursusgelden plaats. 

 Het is mogelijk om vooraf subsidie aan te vragen voor deze cursus: http://soobsubsidiepunt.nl 

 Rondleiding op het laboratorium van Qlip is, tot nader orde, niet mogelijk. 

Annulering van uw aanmelding kan uitsluitend schriftelijk naar onderstaand adres, kosteloos tot 
2 weken voor aanvang van de cursus. 

 

Qlip B.V. 
Zweedsestraat 1a, 
7202 CK Zutphen 
E-mail: RMO@qlip.nl 

 

* Locaties onder voorbehoud, normaliter zal dit georganiseerd worden bij zuivelondernemingen, 
echter dit is met de heersende pandemie nu niet mogelijk. 
Aanvullend is het mogelijk dat de aangegeven locaties nog wijzigen. 

http://soobsubsidiepunt.nl/
mailto:RMO@qlip.nl

