
Informatieavond Veehouderij



De vakgroep veehouderij



Niet alleen docent maar vaak ook thuis boer

Dhr. A. Kroes Dhr. F. Stoel Mevr. Woldring- Stoel



Poll- Wie woont waar?



Poll- Wie komt er van een melkveebedrijf?



Poll- wat is je vooropleiding?’



Hoe het was en hoe het wordt?!

1950 2000 2050



Werkwijze

• Theorielessen, met toetsen 4 dagen/ 
week

• Stage, met verslagen- 1 dag/ week

• Zo nu en dan een excursie

• Een aantal praktijklessen, bijvoorbeeld 
klauwbekappen, insemineren 

• Afsluiting met een proeve van 
bekwaamheid  (pvb)



Vakken op school

Alle niveaus

• Nederlands

• Engels

• Loopbaan en Burgerschap

• Rekenen

• Economie

• Bedrijfshulpverlening

• Erf en gebouwen

• Gebruiken pc

Extra voor niveau 4

• Wiskunde

• Scheikunde

• Natuurkunde

• Biologie



Vakken Veehouderij 

• Verzorging 

• Voeding

• Melkwinning (melkdiploma)

• Grasland en voedergewassen

• Beweiding

• Vruchtbaarheid en Fokkerij

• Veehouderijmanagement, b.v. 
regelgeving

• Diergezondheid

• Optimaliseren 

• Veehouderij techniek



Toetsen



Afsluiting met PVB

• Niveau 2 -> Medewerker 
melkveehouderij

• Niveau 3 -> Dierverzorger melkvee

• Niveau 4 -> 
Melkveehouder/voorlichter/adviseur



Keuzedelen Bekappen/ insemineren (3/4)



Praktijkcarrousel (2/3)



Keuzedelen robotmelken/ SLO (3/4)



Praktijkdagen AERES Farms

Schoolbedrijf AERES

- 60 koeien in een biologisch 
systeem

- 120 koeien in een traditioneel 
systeem

- In Dronten



Dagstage melkvee

- 1 dag in de week 
vrijdag (Jaar 1)/
maandag (Jaar 2)/ 
woensdag (Jaar 3)

- 3 stageadressen in de 3 jaar opleiding
- Stageadres mag nog niet bekend zijn. 

(5 km)
- Stageadres is te vinden op 

www.stagemarkt.nl



Blokstage ( 3/4)

- 6 weken op blokstage in het buitenland
- Aan het einde van het tweede jaar
- Wordt vaak heel goed op terug gekeken. 

(vormend)



Excursies

• Wintershow
• Brussel
• Maisdemo
• Eurotier
• Optimaliseren
• Gebruiken bedrijf
• Praktijkdagen 1ste

klas



Europarlementariër  Jan Huitema
Excursie Bezoek aan EU te Brussel



Excursie naar de maïs



Excursie Eurotier



Meeloopdag


