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Veehouderij

“De boer van de toekomst 
moet niet met de rug naar 

de omgeving staan.”

Je zit achter je bureau en bekijkt de cijfers. Deze maand was 
een goede maand. De productie was constant, geen zieke 
dieren en er is efficiënt gewerkt. Zo zie je het graag.  
Je houdt van de afwisseling in je werk. Heerlijk buiten zijn 
met de dieren. Je kent ze en je ziet dat ze zich goed voelen. 
Maar je bent ook vooruitstrevend en wilt niet alleen het 
beste voor de dieren, maar ook voor jouw bedrijf. Je verdiept 
je in de nieuwste ontwikkelingen en past ze toe. Je bent een 
dierenvriend, maar vooral een ondernemer.

VAKEXPERT VEEHOUDERIJ
Veehouderij | Niveau 4

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De agrarische sector staat volop in de belangstelling. 
Zowel in de media als in de politiek en bij 
belangenorganisaties. Kringlooplandbouw, goed 
bodembeheer, vermindering van uitstoot, 
dierenwelzijn, het zijn belangrijke thema’s in onze 
maatschappij. Als toekomstig boer met een rundvee- 
of pluimveebedrijf, varkens- of geitenhouderij 
heb je te maken met veranderend koopgedrag 
van consumenten, met nieuwe normen vanuit 
de klimaatdoelen en met wijzigingen in wet- en 
regelgeving. In je opleiding besteden we veel 
aandacht aan al deze ontwikkelingen en wat die 
betekenen voor jouw werk. Kortom: we leiden je  
op tot ‘veehouder van de toekomst’.
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Els Bruns, varkenshouder
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“Onze toekomstige 
medewerkers moeten een 
brede scope hebben, zodat 
ze breed inzetbaar zijn, met 
de juiste harde én soft skills, 
om de opdracht van de klant 

goed uit te voeren.”

Maurice Workel, ABEOS 
(uitzendbureau voor de 

agrarische sector)



LEREN IN DE PRAKTIJK 

Leren doe je vooral door zelf te ervaren  
en je ervaringen met elkaar te bespreken. 
Daarom is de opleiding een mix van theorie, 
praktijk en stage (beroepspraktijkvorming). 
Je leert zo veel mogelijk met en in de praktijk. 
Dat betekent dat je elke week lessen volgt 
met en in praktijkbedrijven, soms met een 
docent, soms met een praktijkinstructeur.  
En dat je op school regelmatig lessen krijgt 
van deskundigen uit het bedrijfsleven.  
Zo maak je kennis met de nieuwste 
technieken en inzichten en kom je in 
aanraking met verschillende ideeën over  
het runnen van een modern veebedrijf.  

5

OVER DE OPLEIDING
In de opleiding ligt de nadruk op:

Goed vakmanschap 
Je leert kennis en vaardigheden op het gebied van 
bodem, telen van voedergewassen en plantaardige 
voedingsmiddelen, graslandbeheer, voeding, het 
verzorgen van de dieren en het produceren van dierlijke 
producten. 

Goed doordachte keuzes
Tijdens je opleiding leer je informatie te verzamelen 
en op waarde te schatten. Je leert communiceren 
met belanghebbenden. Ook maak je kennis met 
ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals data-analyse, 
nieuwe manieren van telen, nieuwe teeltgewassen en 
kringlooplandbouw, en ontwikkel je financieel inzicht.  
Dit alles met als doel dat jij uiteindelijk weloverwogen 
keuzes kunt maken.  

Circulair werken
De opleiding is gericht op het zelfstandig kunnen 
leiden van een rundvee- of pluimveebedrijf, varkens- of 
geitenhouderij. Er is veel aandacht voor het gebruik van 
de bodem en dus ook voor de samenwerking met Groen, 
grond en infra. Ook de akkerbouw vormt een deel van 
de opleiding. Want veehouderij, groen, grond & infra 
en akkerbouw moeten samen een efficiënte kringloop 
vormen. Dat is nodig om voldoende en gezond voedsel te 
kunnen produceren voor de wereldbevolking, zonder de 
aarde uit te putten. 

Techniek en ict
Computers, digitale systemen, drones en robots. Techniek 
en ict zijn belangrijke hulpmiddelen voor de veehouderijen 
van de toekomst. Tijdens de opleiding maak je daarom 
kennis met verschillende nieuwe technieken.

Samenhang
Naast vakmatige expertise leer je verbanden zien tussen 
de verschillende thema’s. Welke invloed heeft de teelt 
bijvoorbeeld op de kwaliteit van het voer? Hoe kun je met 
je teeltplan zorgen voor duurzaam bodembeheer?  
Hoe kun je met voeding de dierlijke productie 
beïnvloeden? En welke invloed heeft de voeding op  
de mest en indirect dus weer op de bodem?

Aansluiting op hbo
Met een hbo-diploma heb je een nog betere basis voor 
je toekomstige werk. Tijdens je opleiding bereiden we je 
daarop voor, zodat je met je diploma niveau 4 meteen kunt 
doorstromen, als je dat wilt. Je leert hbo-vaardigheden 
zoals plannen en zelfstandig werken, informatie zoeken 
en verwerken, teksten lezen en leren, samenwerken, 
analyseren, ict inzetten, onderzoeken, verslagen maken, 
presenteren en reflecteren. Een voorbeeld van de 
vaardigheid ‘analyseren’: je legt verbanden tussen theorie 
(die je op school volgt) en praktijk (stage), je stelt een 
probleem vast en vergelijkt informatie uit diverse bronnen. 
Je onderzoekt of de informatie volledig en betrouwbaar 
is en gebaseerd op feiten. Tot slot trek je een logische 
conclusie.
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Esther Weenink van Countus 
verzorgt gastlessen over 

actualiteit en regelgeving. 
Dat doet ze op het stage- of 
thuisbedrijf van de student. 

Tijdens de lessen praat ze met  
de veehouder en de studenten 

over actuele zaken en hoe je 
hierin handelt.

GASTLESSEN 
ACTUALITEIT  

EN REGELGEVING 

4

WORKSHOP MELKROBOT

Melkinstallatiebedrijven zoals Lely, GEA en Laval 
verzorgen een workshop over de technologie van de 
melkrobot. Deze workshop bereidt jou voor op een 
leerzame stage, die vooral gericht is op data-analyse 
en werken met de melkrobot. Aan het eind van de 
stageperiode neemt een melkrobotmonteur een 
examen af. 



Ik ben Mitchel Somsen, 27 jaar oud en sinds 
begin 2019 werkzaam als verkoopadviseur 
bij Lely Center Zelhem. Samen met mijn 
ouders heb ik een melkveebedrijf in het 
prachtige Aalten. 

In 2008 ben ik gestart aan het  
Zone.college (voormalig AOC-Oost)  
in Doetinchem. Hier heb ik de opleiding 
veehouderij niveau 4 gevolgd.  
Tijdens deze opleiding heb ik, door een 
combinatie van theorie en praktijk, een 
goede basis gelegd om in de toekomst 
het bedrijf van mijn ouders over te nemen. 
Zo heb ik meerdere stages gelopen in 
binnen- en buitenland, van Varsseveld tot 
Venray en Nieuw-Zeeland. In 2015 heb ik 
de opleiding agrarisch ondernemerschap 
veehouderij op de HAS afgerond. In het 
laatste jaar van mijn opleiding heb ik een 
traineeship gevolgd bij de Rabobank 
Gelderse Vallei. Dit hield in dat ik een jaar 
lang werkzaam was voor de Rabobank. 
Ik werd opgeleid tot agrarisch assistent 
accountmanager en zowel de minor als 
afstudeerscriptie heb ik hier afgerond.

Na de HAS heb ik bijna 4 jaar voor de 
Rabobank gewerkt, de laatste 2,5 jaar 
als agrarisch accountmanager. Eind 
2019 vond ik dat het tijd werd voor wat 
anders en heb ik een open sollicitatie 
gedaan bij Lely Center Zelhem. Lely is een 
organisatie met een duurzaam, innovatief 
en groeiend karakter wat mij altijd al 
heeft aangesproken. Daarnaast zie ik veel 
toegevoegde waarde in de automatisering 
van de veehouderij bedrijven waarbij 
arbeidsverlichting en datamanagement 
steeds belangrijker worden voor de groter 
wordende bedrijven. Sinds april 2019 
ben ik met veel plezier werkzaam als 
verkoopadviseur voor Lely Center Zelhem 
en hoop ik hier nog vele jaren te mogen 
werken.

Zo zie je maar dat je met een opleiding 
Veehouderij op heel veel plekken aan het 
werk kunt komen!

MITCHEL SOMSEN

PRAKTIJKDAGEN  

BIJ POPPINK 

In groepjes van acht volgen studenten  
bij Loonwerkbedrijf Poppink 
praktijkdagen op het gebied van 
grondbewerking en hooibouwmachines. 
Ook doen ze mee aan de MaïsChallenge. 
Gert Jan Poppink stelt hiervoor twee  
hectare ter beschikking.
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GASTLESSEN OVER STAGE/

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Abeos verzorgt lessen op gastbedrijven. Daarbij gaat  
het over de communicatie tussen bedrijfsverzorger en 
bedrijf. Hoe zoek je een stage die bij je past? Waar kijk  
je naar, wat vind je belangrijk en wat wil je leren?  
Hoe stel je vragen, wanneer praat je mee, wanneer  
stel je je terughoudend op? Kortom, wat wordt er van  
je verwacht als je aan het werk gaat op een 
stagebedrijf of later als bedrijfsverzorger? 

GASTLESSEN WEIDEGANG 

Groepjes van acht studenten kregen afgelopen  
jaar van het NAJK gastlessen over weidegang.  
Deze lessen vonden plaats op een thuisbedrijf. 
In de lessen kwamen de graslandgebruikskalender en 
het belang van weidegang aan de orde. Daarbij werd 
verband gelegd met mens en maatschappij.

SAMENWERKINGSPARTNER 

VETKER-GREVELMAN

Melkveebedrijf Vetker-Grevelman melkt 235 koeien 
en heeft de beschikking over 100 hectare. Er is een 
36-stands draaimelkstal en automatisch voersysteem. 
Studenten volgen bij dit bedrijf zowel praktijk- als 
theorielessen (in de grote theorieruimte boven de 
stal). Hierbij worden zij begeleid door zowel docenten 
van school als door de ondernemers.  
Hendrik Jan, Henri, Hans en Herma en zoon 
Jurjen  runnen het bedrijf gezamenlijk vanuit een 
VOF. Allemaal zien zij de samenwerking met de 
opleiding als een win-win situatie. 



PRAKTIJKLESSEN 

MELKEN

Het onderdeel Melken bestaat voor 
een deel uit theorie en voor een 
deel uit praktijkles in verschillende 
melkstallen. Voormelkers zijn veehouders 
die door de school getraind zijn om zowel 
de praktijklessen Melken te verzorgen  
als de examens af te nemen.  
Met het melkdiploma op zak is er volop 
mogelijkheid om naast school bij te 
verdienen in het bedrijfsleven.  
Zo kan je al op je zestiende van je  
hobby je werk maken!

9

IETS VOOR JOU? 
Als boer sta je voor de uitdaging om een rendabel 
bedrijf te runnen. Een bedrijf waarin je gewassen 
teelt met oog voor de natuur (insecten en 
weidevogels), dierlijke producten produceert 
rekening houdend met dierenwelzijn en zorgt  
voor duurzaam bodembeheer. Dat vereist een  
open, leergierige en flexibele houding.  
Herken jij jezelf daarin?

NA JE DIPLOMA 
Met je diploma ben je er klaar voor om zelfstandig 
een veebedrijf te runnen. Maar je kunt ook aan de 
slag als vertegenwoordiger, adviseur, bedrijfs-
verzorger of klauwverzorger bij een bedrijf dat 
diensten verleent aan de veehouderij. En je kunt 
doorstromen naar een andere mbo-opleiding op 
niveau 4 of naar het hbo.

OPBOUW  
Leerjaar 1

In het eerste jaar doe je basiskennis op in je 
vakgebied en oriënteer je je op ontwikkelingen in de 
agrofoodsector. 
Thema’s die hier aan de orde komen zijn:
• Oriëntatie op het werken binnen de sector
• Telen van gewas  
(zowel voedermiddelen als plantaardige 
voedingsmiddelen) 
• Graslandbeheer 
• Voeding (dierspecifiek)
• Verzorgen productiedieren (dierspecifiek)
• Verzorgen van dierlijke productie waaronder 
melken 
• Fokkerij (dierspecifiek)

Bij elk thema in leerjaar 1 en 2 wordt aandacht 
besteed aan:
• Bijbehorende techniek & technologie 
• Kwaliteitszorg
• Communicatie
• Sturen van eigen werkzaamheden
• Financieel management & kostenbewustzijn 
• Keten, kringloop en omgeving  

Leerjaar 2

Het tweede jaar draait om het sturen van het 
productieproces in een bedrijf. Je leert hoe je die  
kunt beïnvloeden of veranderen. Je krijgt inzicht  
in de samenhang tussen de onderwerpen die in  
leerjaar 1 aan bod zijn gekomen. Ook leer je hoe  
je in je bedrijf aan de knoppen kunt draaien om de  
gewenste uitkomsten te krijgen. 

Voorbeelden van verbanden:
• teelt <-> kwaliteit en hoeveelheid voer
• voer <-> gezondheid dieren
• voer & gezondheid dieren <-> kwaliteit en hoeveelheid productie
• voer & gezondheid dieren <-> mest
• fokkerij <-> productie
• voer <-> stikstofemissie

Leerjaar 3

In het derde jaar onderzoek je in hoeverre een 
bestaand bedrijf voldoet aan regelgeving op het 
gebied van klimaat, dierwelzijn en wensen van 
consument en burger. Vervolgens kijk je welke 
verbetering kan worden aangebracht en ga je na wat 
die verbetering betekent voor de bedrijfsprocessen, 
investeringen enzovoort. Ook reken je door welk 
effect dit heeft op de opbrengsten van dit bedrijf. 
Dit resulteert in een optimalisatieplan.  
Deze opdracht is meteen de voorbereiding  
op de eindproeve van de opleiding. 
In dit leerjaar zoek je ook zelf veel bronnen en 
informatie, in de vakbladen, op het internet, in je 
netwerken. Net als in je toekomstige werk als 
veehouder!

Tijdens de opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, 
rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt een 
of meer keuzedelen. Met die keuzedelen sluit je 
opleiding nog beter aan op je toekomstige werk  
of op een vervolgopleiding.

Veehouderij | Niveau 4 
Vakexpert veehouderij

Duur: 3 jaar
Variant: BOL 
Crebonummer: 25535 
Locatie: Almelo, Doetinchem en Hardenberg

MEER WETEN?
Op mbozone.nl vind je meer informatie over 
de opbouw van de opleiding, ervaringen  
van studenten, verplichte intake-
activiteiten, opleidingslocaties, kosten en 
de mogelijkheden van stage en werk.

Nieuwsgierig geworden? Op www.zone.college/agro 
vind je een uitgebreide beschrijving van het 
lesprogramma en voorbeelden van opdrachten.  
Ook vind je er beschrijvingen van samenwerking  
met bedrijven en externe specialisten.

“Duurzaam werken heeft de 
toekomst. Voor de aarde én 
voor ons vak. Het vergt een 
andere manier van denken 

en werken om duurzaamheid 
in de praktijk op de eerste 

plaats te zetten.”

Dick Klop, Cumela
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10 Mijn naam is Marian ter Weele (27 jaar),  
en woonachtig in Ambt Delden. Samen met 
mijn ouders run ik een melkveebedrijf met 
75 melkkoeien. Naast de boerderij ben ik 
nog 40 uur werkzaam bij Alpuro Breeding 
als lammerenspecialist. 

In 2017 heb ik mijn diploma Veehouderij 
niveau 4 behaald en ben in november 
2017 bij Alpuro Breeding komen te 
werken. Tijdens de opleiding veehouderij 
heb ik mij gespecialiseerd in de 
geitensector. De geitensector spreekt 
mij enorm aan. Deze relatief nog jonge 
sector zit vol uitdagingen en daarbij 
komt; geiten zijn onwijs leuke dieren. 
Toen de vacature bij Alpuro Breeding als 
lammerenspecialist voorbij kwam wist ik 
het gelijk; dit is mijn baan! 

De combinatie tussen verkoop en 
begeleiding past erg goed bij mij.  
De ene dag zit je veel aan de keukentafel, 
de andere dag sta ik midden tussen de 
lammeren om de groei in kaart te brengen 
of de gezondheid van de lammeren te 
monitoren. Die afwisselingen maken 
het werk zo mooi. En wat voor mij erg 
belangrijk is; mijn werk is te combineren 
met mijn bedrijf thuis. Want er is niets 
mooier om de dag af te sluiten in de 
melkput tussen de koeien!

MARIAN TER WEELE

“Ik verwacht van een stagiair 
dat hij over meer kan praten 
dan alleen het vak. Juist in 

deze tijd moet je blik gericht 
zijn op de wereld om je heen. 
Kijk over je eigen grenzen.”

Nicole Scholten-Linde, 
melkveehouder

Onze samenwerkingspartner Varkenshouderij Bruns 
voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van 
jonge mensen tot moderne veehouders en heeft daar 
een prachtige lesruimte voor ingericht. 

Deze varkenshouderij in Saasveld is een bedrijf met 
zeshonderd zeugen. Els Bruns runt het bedrijf samen 
met haar man en vier werknemers. Bruns inventariseert 
veel data en wil hier meer en meer op sturen. Sinds 
drie jaar is het bedrijf deelnemer in de keten van het 
wroetvarken. 

“De sector kan goede 
mensen gebruiken en een 
aantrekkelijke opleiding 
draagt bij aan het imago 

van de sector.” 

Els Bruns, 
varkenshouder

“Ik wil een bedrijf  
dat klaar is voor de  

toekomst. Waar ik zowel  
in de stal als op het land  
mijn werkzaamheden heb.  

Een bedrijf dat voldoet aan  
de eisen van duurzaamheid, 

maar dat mij ook een  
redelijk inkomen biedt.”

Frank Boerman,  
student Veehouderij



haalt je beste binnenste buiten!

038 - 4671120 
www.zone.college


