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Het onderwijs van 100 jaar geleden zag er totaal anders uit 

dan het onderwijs van nu. En gelukkig maar... De ontwikke-

lingen in de agrarische sector volgen elkaar in rap tempo op. 

Als onderwijsinstelling moet je daar goed op kunnen inspelen. 

We hebben bewezen dat we dat niet alleen kúnnen, maar ook 

doen. En wat we doen, werkt! We denken in het belang van de 

studenten en de bedrijven. Door oprechte en nauwe contacten 

met onze omgeving te onderhouden, blijven we betekenisvol 

onderwijs verzorgen en maken we het onderwijs ‘groter’. En 

groter zit niet alleen in het aantal studenten of opleidingen. 

Het gaat ook over het meer bieden dan alleen het kwalifi-

cerende aspect van het onderwijs. Het gaat over het helpen 

van jongeren bij het opgroeien tot zelfbewuste burgers die 

weten wat ze willen en kunnen en zich kunnen verhouden tot 

anderen. Groter gaat over het begeleiden van jongeren in de 

dilemma’s van deze tijd die zowel zichtbaar als onzichtbaar 

aanwezig zijn in de agrarische sector. Prachtige uitdagingen 

die onze mensen dagelijks met passie aangaan.

Eerder noemde ik al dat we actief zijn in de wijde regio van 

Raalte. En die regionale verankering zit in het DNA van onze 

school. Het team herkent situaties waar één en één drie wordt 

en springt daarop in. Ons team bestaat uit ondernemende en 

vakkundige mensen die veelal ook nog met één been in de 

praktijk staan. Daardoor weten zij als geen ander welke ont-

wikkelingen er spelen en hoe ze deze met studenten kunnen 

bespreken. Kijk naar smart farming en artificial intelligence (AI).

Je zou het van AI in eerste instantie misschien niet denken, 

maar dit soort technologische en digitale bewegingen zijn vol-

op aanwezig in de agrarische sector. Een landbouw machine 

die over het land rijdt en alleen de rijpe asperges teelt? Ook 

dat is AI. Onze studenten van nu moeten daar straks mee 

kunnen werken. Met de tijd meegaan is dus niet alleen interes-

sant, maar ook noodzakelijk.

Naast de ontwikkelingen op technologisch en digitaal gebied, 

is het ook van belang dat studenten leren zien dat je binnen de 

agrarische sector goed dwarsverbanden met andere sectoren 

kunt leggen. En laat ons team daar nou een voorbeeld in zijn. 

Zo start komend schooljaar een nieuwe crossover: Persoonlijk 

Begeleider Zorgboerderij. Hierin combineren we de kennis 

uit de agrarische sector met de kennis uit de zorgsector. En 

wat te denken van een combinatie met de voedingsindustrie 

in de vorm van bijvoorbeeld een boerderijwinkel? Ik verwacht 

dat we steeds meer van dit soort initiatieven gaan zien in de 

toekomst. We geven studenten graag een brede blik mee zodat 

ze goed voorbereid zijn. In een sector waarvan onderdelen 

onder druk staan, blijft de toekomst van agrarische studenten 

daarmee perspectiefrijk.

De kracht van ons team, die is enorm. Heel zichtbaar wordt 

dat ook in deze ingewikkelde tijd van COVID-19. Ondanks alle 

beperkingen blijft het team met de samenwerkingspartners 

zoeken naar wat er wél kan in plaats van naar wat er niet kan. 

Aandacht voor het welzijn van de student staat in deze tijd 

voorop. Dat is best een uitdaging als je je studenten niet op 

school kunt treffen. Bij het ter perse gaan van dit magazine 

verkeert ons land al bijna een jaar in een bizarre situatie die bij 

uitstek een beroep heeft gedaan en blijft doen op onze flexi-

biliteit, creativiteit, innovativiteit en ondernemendheid. En dit 

team heeft die vaardigheden allemaal. Ideaal voor mij... Ik hoef 

de goede ideeën alleen maar te omarmen en er ruimte voor te 

creëren. Dat is een prachtige voedingsbodem om de komende 

jaren op door te bouwen. Op naar de volgende 100 jaar!

onderwijs 
SAMEN MAKEN 
WE HET 

GROTER

V O O R W O O R D

Al 100 jaar verzorgt Landstede MBO betekenisvol agrarisch 

onderwijs in Raalte en de wijde regio daaromheen. Mijn  

bij drage daaraan is bijzonder klein, ik werk namelijk nog  

maar een jaar in Raalte. Misschien is het ook daarom dat  

ik er met zoveel trots en bewondering naar kan kijken.
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‘Dat is inderdaad een duidelijke verandering. Agrarische 

bedrijven zijn steeds meer aan het verbreden om voldoen-

de inkomsten te blijven genereren. Een deel kan straks nog 

heel goed van de landbouw leven, maar een groot deel ook 

niet meer. Momenteel ontwikkelen we daarom bijvoorbeeld 

de cross-over-opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij, 

zodat studenten leren hoe ze een neventak kunnen opzet-

ten naast een agrarische onderneming. Dat is wel echt een 

verandering ten opzichte van jaren geleden. Daarom is het 

belangrijk om samenwerkingen te zoeken met bedrijven en 

professionals uit andere sectoren en om ook hun kennis toe 

te passen binnen ons onderwijs. Een mooie ontwikkeling op 

dit gebied is bijvoorbeeld de inzet van, zoals wij dat noemen, 

hybride docenten. Zij staan met één been in de praktijk en  

met één been in het onderwijs.’

‘Jullie geven groen onderwijs én ander onderwijs, het zo-

geheten grijze onderwijs… Dat vind ik best iets spannends, 

want wordt het groen niet ondergesneeuwd binnen het grijs? 

Waaraan kun je de meerwaarde zien van die groen-grijze 

samenwerking?’

Carola: ‘100 jaar groen onderwijs… Dat vind ik indrukwekkend. 

Destijds was het heel vooruitstrevend om groen onderwijs 

te geven, maar inmiddels staan we als sector bekend om de 

goede samenwerking tussen het onderwijs, de overheid en  

het bedrijfsleven. Theo, wij hebben het begin natuurlijk niet 

meegemaakt, maar zie jij een verandering in die relatie?’

Theo: ‘Ja, zeker. Ik heb het wel zien veranderen. Van oudsher 

is het groene onderwijs opgericht door agrariërs. Puur om 

groen onderwijs te geven. Maar in de laatste jaren is er ont-

zettend veel gebeurd binnen de sector, ook door veranderende 

wetgeving. Schaalvergroting, intensieve veehouderijen die op-

kwamen, familiebedrijven… We hebben al die tijd in verbinding 

gestaan met het werkveld. En je ziet nu dat de vraag vanuit  

de sector steeds meer verschuift naar thema’s als technologie 

en digitalisering. Dat zijn de voorwaarden voor innovatie.  

De komende tijd moeten we dus met elkaar oplossingen vin-

den voor deze nieuwe vraagstukken.’

‘Je ziet binnen de driehoek overheid, onderwijs en het be-

drijfsleven vanwege alle ontwikkelingen dus een verschuiving 

van samenwerken met alleen agrarische bedrijven naar ook 

samenwerken met bedrijven buiten de agrarische sector?’

Toekomstbestendig groen onderwijs. Het is één van de belangrijkste 

speerpunten van Landstede MBO. De eerste 100 jaar zit erop… Wat zijn 

de uitdagingen voor de komende jaren? Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter 

van Landstede Groep gaat erover in gesprek met ‘onze’ minister Carola 

Schouten. ‘We staan samen voor de vraag hoe je succesvol kunt blijven 

met de veranderingen waar deze tijd om vraagt’, zegt Carola.

groen onderwijs
OOK DE KOMENDE 100 JAAR IS ER PLEK VOOR

THEO RIETKERK IN 
GESPREK MET MINISTER 
CAROLA SCHOUTEN 
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Theo: ‘We willen ook over 100 jaar nog plek hebben voor en 

meerwaarde bieden aan onze studenten. Maar dat vraagt wel 

dat je samenwerkt met andere opleidingen. Het is goed dat 

ons groen onderwijs een herkenbare positie heeft, daar zijn 

we trots op. Maar we moeten wel bekijken hoe we die kunnen  

behouden. Doordat we een grote onderwijsgroep zijn, kunnen 

we groen en grijs onderwijs goed met elkaar verbinden. Ik 

vind het ook zeker geen nadeel, omdat keuzedelen als tech-

niek, ondernemerschap, digitale vaardigheden en ga zo maar 

door nodig zijn om de studenten een toekomstperspectief 

te kunnen bieden. We nemen niet voor niets deel aan het 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) van het 

Groenpact, waarbinnen we met bedrijven en de overheid  

samen nadenken over de praktijkuitdagingen van nu. Door  

op die manier in te spelen op de veranderingen kunnen we  

als opleider van meerwaarde zijn en blijven.’

Carola: ‘Die dwarsverbanden zijn belangrijker dan ooit als je 

kijkt naar de vraagstukken waar boeren nu voor staan rondom 

duurzaamheid en innovatie. We vragen veel van ze. Daar ben 

ik me ook van bewust. We zitten in een situatie waarin er veel 

verandert. Dat roept natuurlijk vragen op, ook bij studenten. 

Want wat betekent dat voor hun toekomst? We staan samen 

voor de vraag hoe je succesvol kunt zijn en blijven met de 

uitdagingen van deze tijd.’

‘Hoe kijk jij als minister aan tegen thema’s als duurzaamheid, 

digitalisering en technologie? Sluiten we met ons mbo- 

onderwijs al voldoende aan op de vraagstukken van nu en  

van de toekomst?’

‘Wat ik mooi vind aan jullie waarden, is dat jullie ook kij-

ken naar talenten. Een opleiding is vaak gericht op een 

vak leren, maar het gaat ook om persoonlijke ontwikke-

ling en iemands talenten zien. En sluit je met je onder-

wijs goed aan om die talenten uit te breiden? Dat is een 

niet te onderschatten rol binnen het spectrum van het 

groene onderwijs. We vragen meer van de studerende  

jongeren dan jaren geleden. Je moet nu echt meer 

kennis en kunde hebben rondom alle nieuwe ontwikke-

lingen. Er gebeurt veel. Zo kun je inmiddels met behulp 

van drones bepalen hoeveel eiwit er in gras zit, wat dat 

betekent voor je dieren, wat je stikfstofgehalte is, enzo-

voorts. Dat is natuurlijk een heel andere tak van sport 

dan ‘‘ik laat mijn koeien in de wei en ik ga melken’’.’ 

’Je moet tegenwoordig van alle markten thuis zijn. En dat is ook 

heel erg leuk, want dat biedt weer uitdagingen. En tegelijkertijd 

beseffen we dat het bittere noodzaak is. Ik was vorig jaar op de 

Grühne Woche in Berlijn en daar stond een plukmachine voor 

paprika’s. Een robotarm plukt dan de paprika’s. Die innovaties 

zijn echt noodzakelijk, want arbeid wordt een schaars goed. Als 

we hier in Nederland voedsel willen blijven produceren, moeten 

we over dit soort processen nadenken. Hoe gaan we daar slim 

mee om? Voor mij is het vooral belangrijk dat het onderwijs de 

studenten daarop voorbereidt en ze meeneemt in de verande-

rende omstandigheden en mogelijkheden.’ 

‘Daarom proberen we technologie en digitalisering ook steeds 

meer handen en voeten te geven binnen het groene onder-

wijs. Alle studenten van onze groenopleidingen krijgen ook 

aspecten van techniekonderwijs mee. Aandacht voor innovatie 

is daarin ontzettend belangrijk. Net zoals het essentieel is dat 

dit erkend wordt door de ministeries en dat we elkaar daarin 

goed blijven vasthouden.’ 

‘Zeker. Wij zijn ook een ministerie dat heel dicht op de sector 

zit. En dat moet ook zo blijven, anders mis je de belangrijke 

vragen vanuit het bedrijfsleven en onderwijs. Den Haag lijkt 

voor veel studenten misschien heel ver weg; een plek waar 

alleen regels en beperkingen worden bedacht. Niet een plek 

waar met je mee wordt gedacht over je toekomst. Ik snap heel 

goed dat jongeren zich daarom ook afvragen of ze straks nog 

wel kunnen doen wat ze graag willen. Hoe betrekken jullie de 

studenten bij de ontwikkelingen op het vlak van de wetgeving? 

Laten jullie ze bijvoorbeeld ook zelf nadenken over duurzaam-

heidsvraagstukken?’

‘Dat is zeker een belangrijke ontwikkeling binnen het groen 

onderwijs, maar we merken ook dat studenten een thema als 

duurzaamheid best lastig vinden. Een wat meer praktische 

vraag als ‘‘hoe ga je zuiniger met energie om?’’ spreekt ze 

meer aan. Of ‘‘welke brandstof gebruik je voor je tractor?’’.  

En daarin merk je dat ze bijvoorbeeld wel zonnepanelen 

willen, maar dan liever op de daken en niet in het open  

landschap. We stellen daarom liever concretere, praktische 

vragen waar ze over na gaan denken. Door duurzaamheids-

vragen praktisch te maken, proberen we dezelfde taal als  

de studenten te spreken. En dan zie je dat ze toch stappen  

maken binnen zo’n breed thema als duurzaamheid.’

‘Uiteindelijk ís duurzaamheid natuurlijk ook heel praktisch.  

We kunnen uitgebreide beleidsnotities schrijven, maar we 

moeten het ook hebben over wat dat betekent in de praktijk.’

‘Precies. Leren in, aan en ván de praktijk is de kern van ons 

onderwijs. Hoe doe jij dat als minister van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit?’

‘Het is voor ons heel belangrijk om het bedrijfsleven erbij te 

betrekken en ondernemers te vragen waar zij de oplossingen 

zien. Afgelopen zomer ben ik bijvoorbeeld op bezoek geweest 

bij akkerbouwers in Zeeland om het met ze te hebben over de 

droogte daar. Zij zijn de eersten die merken dat er sprake is 

van klimaatverandering, dat hun bodem uitgeput raakt als ze 

daar niet goed mee omgaan en dat ze beperkingen opgelegd 

krijgen vanwege luchtkwaliteit. Wat kan en moet er anders? 

Uiteindelijk moeten we die oplossingen met elkaar vinden.’

‘Daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben elkaar  

nodig. Welke ontwikkelingen voorzie je? En hoe kijk jij naar  

de komende 100 jaar groen onderwijs?’

‘Ik denk dat er ook de volgende 100 jaar nog plek is voor  

groen onderwijs. De komende jaren zal het steeds meer  

gaan om de vraag: “van wie is onze ruimte?” Dat wordt een 

heel groot vraagstuk. Daar moeten we de jongeren op voorbe-

reiden en ze weerbaar en wendbaar in maken. Ze moeten niet 

bang zijn om de discussie daarover aan te gaan. Tegelijkertijd 

moeten we ook blijven nadenken over hoe we in samenhang 

met de samenleving, natuur en alles wat erbij komt kijken in 

verbinding kunnen blijven. Dat is mij misschien niet altijd goed 

gelukt, maar ik heb wel de ambitie om dat verder te brengen. 

En wat ik jullie als onderwijsinstelling mee zou willen geven? 

Treed met een open vizier de samenleving tegemoet. Laat  

zien dat je klaar bent voor de toekomst, en dat de nieuwe 

generatie met jullie dat ook is.’

DEN HAAG LIJKT 
DENK IK VER WEG

VAN WIE IS 
ONZE RUIMTE?
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B L I K  O P  D E  T O E K O M S T

HERMAN KREBBERS | DELPHY Iedere student die na zijn 

opleiding aan de slag gaat bij een loonbedrijf of agrarisch 

bedrijf, krijgt ermee te maken: data. ‘Boeren verdiepen zich 

steeds meer in hoe ze hun teelt en mest met nieuwe technie-

ken beter kunnen benutten. Dat betekent dat studenten voor-

bereid moeten zijn op hoe ze met nieuwe technologische hulp-

middelen kunnen werken, want ze gaan daar in de toekomst 

zeker mee te maken krijgen’, zegt Herman Krebbers, expert 

mechanisatie en precisielandbouw bij adviesbureau Delphy.

Herman is betrokken bij het POP3-project ‘Efficiënter ruwvoer 

telen met smart farming’. Een samenwerking tussen het be-

drijfsleven, de overheid, Delphy en het onderwijs. ‘In dit project 

bereiden we onder andere de studenten van Landstede MBO 

voor op hoe ze in de toekomst met precisielandbouw kunnen 

werken. Met behulp van middelen als drones, satellietbeelden, 

grondonderzoeken, sensoranalyses en opbrengstmetingen 

onderzoeken we in demovelden hoe we maïs zo optimaal  

mogelijk kunnen bemesten. Dat doen we nu in twee delen  

in plaats van in één keer, we voeren metingen uit en ana ly-

seren vervolgens wat de verschillen zijn.’

Het gebruik van data en het sturen daarop wordt de komende 

jaren steeds belangrijker. ‘Het is niet alleen noodzakelijk dat 

studenten een bepaalde basiskennis hebben over het telen  

van gewassen, maar het is ook van groot belang dat ze weten  

hoe ze data kunnen inzetten. Zeker als je als loonwerker aan 

de slag gaat. Welke meettechnieken en -middelen zijn er?  

En hoe gebruik je ze?’

De uitdaging voor het onderwijs is vooral om de samen-

werking met het bedrijfsleven nog meer op te zoeken en 

studenten te enthousiasmeren, stelt Herman. ‘Dat kan bij-

voorbeeld door het toepassen van meer leer-spel-elementen. 

Door een groep studenten te verdelen in kleine groepjes en  

ze te laten strijden om wie de beste maïs teelt, maak je er  

een soort wedstrijd van. Zo kun je de intrinsieke motivatie  

ver hogen. Ze doen dan niet alleen mee omdat ze er een  

cijfer mee kunnen halen, de opdracht zelf wordt voor hen  

ook uitdagender. En de kennis die ze ermee opdoen? Die  

kunnen ze later direct toepassen als ze aan het werk gaan.’

 Data, data 
en nog 
   eens data

Praktijkervaring opdoen in het buitenland is een ervaring 

voor het leven. Je doet niet alleen internationale werkervaring 

op, je werkt ook aan je talen én leert andere culturen kennen. 

Studenten Rick, Marinus, Rutger en Niels kozen voor een stage  

in het buitenland en vertellen over hun ervaringen.

grenzenOVER

HEEN
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Op naar Canada
Zodra het onderwerp stagelopen in het buitenland ter sprake 

kwam, wisten Rick en Marinus het al snel: op naar Canada. 

‘Dat is natuurlijk hét land voor de agrarische sector’, vertelt 

Marinus. ‘De milieueisen en regels voor boeren zijn minder 

streng dan in Nederland. Bovendien is er ontzettend veel 

bouwland, de hele economie draait daar op de agrarische  

sector. En alles is groter… De bedrijven, de landbouwgronden 

en dus ook de rooiers en tractoren. Dat maakt het voor ons 

veel uitdagender.’

Vertrouwen krijgen
Rick en Marinus hebben vijf maanden meegedraaid bij Genag, 

een dealer van landbouwmachines. ‘We onderhielden aardap-

pelrooiers, repareerden tractoren en werkten als volwaardige 

collega’s mee. De eerste twee dagen werden we nog aan de 

hand meegenomen, maar we kregen al heel snel het vertrou-

wen. Het klikte ook direct met iedereen’, zegt Rick. 

‘Op een zaterdag moesten we naar een plaats twee uur  

verderop om een tractor weer aan de praat te krijgen’,  

vervolgt Marinus. ‘We kregen een volle servicetruck mee  

en ze zeiden: “gaan jullie er maar heen, doe je best daar  

en los het maar op”. Dat geeft heel veel vertrouwen.’

Aandacht voor elkaar
Stagelopen in het buitenland betekent niet alleen werken en 

leren. ‘Ga naar het buitenland als het kan, ik raad het iedereen 

aan’, zegt Rick. ‘Je komt er direct achter hoe het is om op je-

zelf te wonen en je leert dingen zelf op te lossen. Maar je bent 

niet alleen. De mensen daar zijn gelukkig heel erg bereid je 

te helpen. Je bent bij iedereen welkom en ze nemen je overal 

mee naartoe. Zo gingen we met collega’s karten en shotgun 

schieten en aten we regelmatig bij mensen thuis. Die gemoe-

delijkheid en aandacht voor elkaar is me echt opgevallen.’

Vrijgelaten worden
Ook oud-studenten Niels en Rutger gingen voor hun stage de 

grens over. Ze kozen voor melkveebedrijf Milchhoff Vietlubbe 

in Duitsland, waar ze aan de slag gingen als loonwerker. ‘Het 

was een machtig mooie stage’, vertelt Niels. ‘Het was heel 

hard werken. Je werkte zes dagen per week van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds acht uur. En je werd echt in het diepe ge-

gooid. Wat ik heel fijn vond, is dat je vrijgelaten werd. Ze con-

troleren je minder dan in Nederland, dat is een groot verschil. 

Maar als je dreigt te verdrinken, dan helpen ze je echt wel.’ 

‘Ik heb veel geleerd in Duitsland’, vervolgt Rutger. ‘Ik mocht 

binnen dit bedrijf ook snel bepaalde dingen doen. De eerste 

paar dagen was het natuurlijk nog een beetje aankijken, maar 

ik mocht binnen no time op de mesttank stappen. In Nederland 

doe je dat pas veel later.’

Baan in the pocket
Na hun stageperiode keerden Niels en Rutger terug naar 

Nederland om hun studie af te ronden, maar de tijd in het 

buitenland ging niet uit hun hoofd. Inmiddels hebben ze allebei 

een baan bij hun stagebedrijf en wonen en werken ze tijdens 

het seizoen in Duitsland. 

‘Nadat ik mijn diploma had behaald, wist ik eigenlijk niet zo 

goed wat ik wilde doen’, zegt Niels. ‘Ik stuurde de eigenaar 

toen een appje en vroeg hem of ik niet een jaartje mocht ko-

men werken. Een dag later kreeg ik een bericht terug met de 

vraag wanneer ik kon komen. In de winter ben ik in Nederland, 

maar zodra het voorjaar aanbreekt, woon en werk ik dus in 

Duitsland.’ 

‘Krijg je de kans om via school naar het buitenland te gaan? 

Grijp die kans dan’, sluit Rutger af. ‘Het is dé manier om meer 

te zien dan alleen Nederland en aan je toekomst te bouwen.’

RUTGER TEN CATE (19) & NIELS BANNINK (20)

Oud-studenten Vakbekwaam Medewerker Agrarisch Loonwerk

 

RICK VAN DER LEEST (19) & MARINUS ALKEMA (19)

Studenten Technicus Mobiele Werktuigen
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De roots van ons mbo-onderwijs liggen in Raalte. Daar begon het allemaal in 

1920. Nu volgen duizenden leerlingen hun opleiding aan Landstede MBO. Met 

vestigingen rond Raalte, Zwolle en Harderwijk. Samen met de gemeenschap 

zorgden we voor onderwijs en vooruitgang, sociale cohesie én voor elkaar.

EERSTE WERELDOORLOG Na de Eerste Wereldoorlog bleek 

landbouwonderwijs dringend noodzakelijk. In Raalte werd de 

Overijsselse R.K. Landbouwwinterschool gevestigd. Tot 1945 

ontvingen driehonderd leerlingen hun einddiploma.

NIEUWBOUW Eind jaren veertig groeide het aantal leerlingen 

drastisch. De school groeide uit zijn jasje, het dak lekte en 

sinds 1960 zaten de leerlingen bij kou met jassen aan in de 

klas. In 1966 werd – eindelijk – de nieuwbouw aan de  

Zwolsestraat geopend.

Onze

1920-1970

DANNY WIGGERS | HONDENSCHOOL EN UITLAAT-

SERVICE Voor Danny (33) was het al van jongs af aan  

duidelijk. Later zou hij met honden gaan werken. Zijn 

ouders hadden een kleinschalig dierenpension en honden 

waren zijn absolute favoriet. Maar Danny staarde zich daar 

niet blind op tijdens zijn studie Bedrijfsleider Dierverzor-

ging aan Landstede MBO. ‘Ik wilde vooral veel leren, juist 

ook van de dingen die niet goed gaan’, vertelt hij. ‘Daarom 

liep ik bewust stage bij grotere landbouwbedrijven. Hoe 

meer dieren er rondlopen, hoe meer er gebeurt. Daar  

heb je echt iets aan voor de toekomst.’

En de wens die Danny voor zichzelf had, is uitgekomen. 

In het laatste jaar van zijn opleiding begon hij een klein 

bedrijfje waarbij hij per dag zes tot acht honden uitliet.  

Dat is nu gegroeid naar een bedrijf met twee locaties, 

waarbij hij op één dag soms wel zestig honden ziet. Hij  

is mede-eigenaar van een uitlaatservice, een pension,  

een hondenschool en zelfs een zorgboerderij met dag-

besteding voor (jong)volwassenen.

Op beide locaties werken veel stagiaires van Landstede 

MBO. ‘Het leuke daaraan is dat ze me scherp houden’, zegt 

Danny. ‘Ze maken me er bewust van waarom ik dingen doe 

zoals ik ze doe. Daarbij laat ik studenten graag zien wat de 

échte behoeften zijn van de dieren. De behoeften van men-

sen en dieren zijn namelijk niet altijd hetzelfde. Een hond 

in bed laten slapen, is in bepaalde gevallen bijvoorbeeld 

niet zo onschuldig als het lijkt. Sommige honden gaan hier 

heel goed mee om, maar andere honden kunnen daardoor 

probleemgedrag ontwikkelen. Ik leer studenten te “kijken” 

naar de dieren. Dus te letten op wat ze uitstralen. We heb-

ben geleerd om vooral te luisteren, maar echt zien doen we 

weinig. En daar leer je nou juist zoveel van.’

VAN STUDENT 
TOT LEERBEDRIJF

WE HEBBEN GELEERD OM 
VOORAL TE LUISTEREN, 
MAAR ZIEN DOEN WE WEINIG
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OPLEIDINGSDUUR In 1971 werd  

de opleidingsduur verlengd van twee 

naar drie jaar. Het eerste jaar kregen  

de studenten vier dagen per week les,  

in de jaren daarna drie dagen.

MEER AANMELDINGEN Begin jaren ’70 nam de belangstelling voor het  

landbouwonderwijs nog af, maar het aantal aanmeldingen groeide begin jaren 

tachtig juist explosief. In Raalte kozen we in 1990 niet voor de A.O.C.-vorm,  

maar voor een fusie met een aantal scholen in de regio. Later kwam na  

nieuwe fusies toch de R.O.C.-status tot stand.

PAARDENHOUDERIJ In studiejaar 2009-2010 startte  

Landstede MBO met de nieuwe studierichting ‘Hippische  

opleidingen’. In 2014 behaalde de eerste lichting studenten 

een diploma voor de opleiding Paardenhouderij. Verbinding 

met de praktijk is tot de dag van vandaag een speerpunt  

van de opleiding.

MEER NIEUWBOUW In 1996 was het zover: de eerste paal van een 

gloednieuw pand met een theorie- én praktijkgedeelte ging de grond 

in. In 1997 was de grote opening. Een verbindende filosofie was es-

sentieel. Die ontstond in 1999 onder de noemer ‘Persoonlijke School’; 

met oog voor het unieke in iedere mens. Studenten en medewerkers 

moesten zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun omgeving.

GROEN Tot het begin van de 21ste eeuw was de landbouw heel  

prominent aanwezig in het onderwijs. Door de dalende leerling-

aantallen werd verbreding van het onderwijs noodzakelijk. De  

afdeling Groen ontstond. Binnen deze afdeling konden studenten  

niet alleen kiezen voor landbouw, maar bijvoorbeeld ook voor  

loonwerk en dierverzorging.

Door de vitaliseringsslag naar competentiegericht onderwijs en het 

creëren van nieuwe netwerken met volop deskundigheid, groeide het 

aantal leerlingen snel. De groene opleidingen waren erg gewild onder 

studenten. Landstede MBO ging voor samenwerking, verbreding en 

onderlinge versterking. Op die manier ontstond rond 2010 Ivoor, een 

multisociale en multifunctionele plattelandsvoorziening waar zorg, 

welzijn en groen elkaar ontmoeten.

TECHNIEKHAL De belangstelling voor de studierichtingen Mobiele Werktuigen,  

Loonwerk en Veehouderij is enorm toegenomen. Op 2 juni 2018 namen we  

daarom een nieuwe techniekhal in gebruik. Deze was nodig om modern techniek-

onderwijs te kunnen blijven bieden aan al onze studenten. Zij kunnen hier hun  

skills in de besturingstechniek, hydrauliek en pneumatiek verder ontwikkelen.

2020 We bestaan 100 jaar! Binnen het Landschap Groen & Dier wordt goed  

onderwijs aangeboden. De MBO-keuzegids waardeert Landstede al jarenlang  

met bijzonder goede scores. Meerdere opleidingen staan landelijk zelfs op een  

eerste plek. We zien dan ook groeiende studentenaantallen, ondanks een demo-

grafische krimp. In januari 2021 staan er ruim 503 studenten ingeschreven  

voor een opleiding Dierverzorging/Paraveterinair, Mobiele Werktuigen, Loon-

werk, Paardensport & -houderij of Vee houderij. Het docententeam bestaat uit 

34 docenten. Op naar de toekomst! 

ONDERWIJSVISIE In 2016 werd het mbo- 

onderwijs landelijk herzien. Dit leidde ertoe 

dat onze onderwijsprogramma’s nog meer in-

speelden op de behoefte van het beroepenveld 

en dat er meer keuzevrijheid voor studenten 

ontstond. Onze onderwijsvisie ‘Talentvol 

ontwikkelen’ kwam hiermee ook beter tot uit-

voering. De samenwerking met het bedrijfsle-

ven werd steeds intensiever en het leren in de 

daadwerkelijke beroepspraktijk daarmee ook.
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BURGEMEESTER MARTIJN DADEMA 100 jaar agrarisch onderwijs in Raalte,  

het is ontzettend mooi dat we het kunnen vieren. Dat we zo lang terug kunnen 

kijken, laat zien hoe lang landbouw en onderwijs al met elkaar verbonden zijn.  

Goed onderwijs is cruciaal om een sector te laten groeien en bloeien. Met het  

praktisch toepasbare onderwijs heeft Landstede MBO de laatste jaren bewezen  

niet alleen in, maar ook van buiten de regio veel studenten aan te trekken.  

Meerdere Groen & Dier-opleidingen van de school zijn bovendien al een aantal  

keer verkozen tot Topopleiding van Nederland. Een prestatie om trots op te zijn!

Er is nogal wat veranderd in de agrarische sector de afgelopen 100 jaar. Wat ooit 

begon met het houden van een paar dieren, is uitgegroeid tot een serieuze en bre-

de sector. Met niet alleen maar klassieke boerenbedrijven, maar bijvoorbeeld ook 

toeleveranciers, loonwerkers en landbouwvoertuigproducenten die hun pro ducten 

en kennis over de hele wereld verspreiden. Denk aan mestinjectiemachines en 

kalverboxen om kalveren optimaal te laten opgroeien, maar ook aan het produceren 

van plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten. De landbouw is drastisch ver-

anderd. Maar: de landbouw én het agrarisch onderwijs zijn altijd gebleven.

Daar moeten we energie uithalen. Ik snap dat (jonge) mensen in de agrarische 

sector onzeker kunnen zijn over hun toekomst. Maar de sector is juist zo toekomst-

bestendig omdat hij altijd meebeweegt. Dertig jaar geleden bestonden er nog geen 

geitenhouderijen. En kijk eens waar ik nu ben. Op een bloeiend, biologisch én  

toekomstgericht geitenbedrijf. Wie weet wat er allemaal nog meer mogelijk is?

Goed onderwijs is enorm belangrijk om studenten voor te bereiden op de toekomst. 

Hier worden ze geïnspireerd en uitgedaagd na te denken over hun toekomstige  

rol. Hoe kunnen zij toekomstbestendig zijn? Ik ben heel benieuwd welke kansen  

de studenten van vandaag voor zichzelf zien om bezig te blijven in de natuur.  

Kunnen zij breder kijken dan het erf? De passie voor het buitenleven en dieren zal 

altijd aan het vak ten grondslag blijven liggen, ook al veranderen de toepassingen. 

En ik denk dat Landstede MBO studenten als geen ander op die veranderende toe-

komst kan voorbereiden. 

Breder kijken 
dan het erf
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DEEL 1

Bastiaan Dorgelo
Docent Loonwerk

Esther Regelink
Docent Paardensport 
& -houderij

Marianne Vloedgraven
Docent Dierverzorging

Erdien Wildeman
Docent Dierverzorging

Arjan Rabs
Docent Dierverzorging

Robert Hulsman
Docent Veehouderij

Aron van Boekel
Docent Veehouderij

Hans Beltman
Instructeur Loonwerk /
Monteur Mobiele Werktuigen

Marjet Drost
Teamleider Groen & Dier

Ben Timmerman
Docent Veehouderij

Jody Grasdjik
Instructeur Paardensport 
& -houderij

Anne Marie Weiss
Docent Nederlands

Irin Slot
Docent Paraveterinair

Ahmet Kemaloglu
Docent Monteur 
Mobiele Werktuigen

Carla Henniphof-Schoonhoven
Docent Veehouderij

René Kapers
Docent Monteur 
Mobiele Werktuigen

Anke Heesen
Docent Paardensport
& -houderij

Caroline Bakker-Kool
Docent Paraveterinair

Stagelopen, praktijklessen en gastlessen van ondernemers… 

Het praktijkleren is een belangrijk onderdeel binnen het onder-

wijs van Landstede MBO. Maar die rol had het niet altijd. In de 

afgelopen 100 jaar is er veel veranderd binnen het agrarisch 

onderwijs. Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu?  

Drie generaties docenten gaan erover met elkaar in gesprek.

Waarom is leren in de praktijk zo belangrijk?
‘Het praktijkleren speelt een heel belangrijke rol in ons onder-

wijs’, vertelt Gerard. ‘Dat studenten kunnen meedraaien bij een 

bedrijf en lessen krijgen van ondernemers uit de praktijk, heeft 

de kwaliteit van de opleidingen door de jaren heen flink ver-

beterd. Studenten leren de theorie te koppelen aan de praktijk 

en dankzij hun stages kunnen ze zich optimaal voorbereiden 

op hun leven na de studie.’

‘Het praktijkleren biedt studenten ook veel meer kansen dan 

alleen in de klas zitten. Met alleen de theorie kom je er niet’, 

vult Robert aan. ‘Een jongen die bij mij in de klas zat, had best 

wel moeite met het klassikale theoretische onderwijs. Omdat 

we hem tijdens de opleiding de kans hebben gegeven om bij 

verschillende bedrijven binnen te kijken, heeft hij echt stappen 

kunnen maken. Ik zeg daarom altijd: “Laat jezelf zien tijdens 

je stage”. Als je je opstelt als een lerende student en iemand 

die graag wil, dan kennen de juiste mensen in het netwerk jou 

binnen de kortste keren.’

Drie generaties docenten 
over leren in de praktijk

VARIATIE IS EEN VERRIJKING

& DierGroenteam



Ging het ’vroeger’ anders?
‘Vroeger gingen de leerlingen in april, mei en juni op stage  

en in de maanden ervoor werd de theorie erin gestampt’,  

legt Gerard uit. ‘Pas in het voorjaar kwam de praktijk erbij.  

De eerste stage die studenten deden, was in de buurt.  

De tweede stage was verder van huis. Je moest minimaal 

honderd kilometer van huis zijn. Ze gingen toen bijvoorbeeld 

naar Friesland of naar Brabant. Toen was dat alsof je naar  

het buitenland ging. En nu? Het is nu makkelijker om ze  

naar Canada te krijgen dan toen naar Friesland!’

‘Dat weet ik nog wel als student’, zegt Robert, die tijdens  

zijn studietijd les kreeg van Gerard. ‘Je moest als bleu jochie 

ineens bij een ander gezin de voeten onder de tafel steken, 

want je ging helemaal intern. Dat was goed voor de sociale 

vaardigheden. Totdat je op stage ging, kreeg je alleen maar 

theorieles. En van het ene op het andere moment werkte  

en woonde je bij een ander gezin. In die tijd leerde je dat  

de wereld toch wel anders in elkaar steekt dan je tot die  

tijd misschien dacht’, lacht hij. 

‘Dat gaat nu wel anders’, zegt Rik. ‘Ik behoorde tot één van  

de eerste generaties die vaker naar het buitenland ging voor 

een stage. Veel klasgenoten bleven in de buurt, maar ik ben 

toen naar Denemarken gegaan. Nou, de wereld ging voor me 

open! Daarna heb ik tijdens mijn andere opleidingen nog in 

Amerika, Canada, Frankrijk en België gezeten. Mijn ouders  

waren hippe ondernemers en zeiden tegen mij: “ga de deur 

maar uit”. Daar heb ik veel van geleerd.’

Was er een omslagpunt op het vlak van praktijkleren?
Was het eerst nog zo dat boeren de stagiairs zagen als knech-

ten, nu is dat heel anders. ‘Als docenten kregen we vanaf  

het begin van de jaren ’90 ook een belangrijkere rol tijdens  

de stages’, vertelt Gerard. ‘Met de komst van de kwalificatie-

structuur moesten we praktijkopdrachten maken en het onder-

wijs meer laten aansluiten op praktijksituaties. Waar heeft die 

ene leerling behoefte aan? En waar heeft de veehouder wat 

aan? Dat leidde tot een betere kwaliteit van het onderwijs.’

‘De visie daarachter was dat het onderwijs meer gekoppeld 

moest worden aan de praktijk. Het was eigenlijk gek dat dat 

niet al zo was’, vindt hij. ‘Het onderwijzen deed je eerst in  

van een voorbeeld. ‘Veel leerlingen vragen aan mij waarom 

ze moeten studeren. Het zijn jonge ondernemers in de dop 

die al denken te weten wat ze precies willen. Ik vind het mooi 

en belangrijk om ze echt klaar te stomen voor de toekomst 

en daar helpt het praktijkleren bij. Uiteindelijk hebben ze het 

papiertje nodig, maar ook het studeren zelf is voor de kennis 

en de blikverruiming van studenten heel belangrijk.’

‘Dat was buiten de agrarische sector natuurlijk al veel langer 

normaal, maar nu is het ook zo in onze sector. Dat wil ik  

studenten meegeven. Dat hun vorming als werknemer of  

ondernemer hier op school al begint. Daarom probeer ik ze  

te enthousiasmeren om er alles uit te halen. Ik zeg altijd:  

“Stel vragen! Boer, waarom doe je dat? En waarom doe je  

het op deze manier?” Zo groeien de studenten.’

de klas en in de laatste weken van het jaar liepen studenten 

mee bij de boer. Nu spelen we daar als onderwijsinstelling  

een grotere rol in.’

Hoe veranderde de rol van de docent?
‘Voor docenten zijn de ontwikkelingen in de landbouw soms 

lastig bij te houden. Het leren in de praktijk maakt het  

onderwijs dan ook echt beter, want je haalt de kennis van nu 

in huis’, vertelt Robert. ‘Het is daarnaast niet meer zo dat je 

studenten zomaar de wijde wereld in stuurt, maar daar als 

docent ook echt bij betrokken bent. En naast de langere stages 

hebben we nu ook andere stagevormen zoals dagstages én 

krijgen studenten lessen van gastdocenten uit de praktijk.’

Rik benadrukt de rol van het praktijkonderwijs aan de hand 

Wat betekent dit voor de student?
Voor studenten zijn alle ontwikkelingen in het praktijkleren 

sinds begin jaren ’90 van grote toegevoegde waarde. ‘De 

dagstages waren destijds een mooie ontwikkeling om tijdens 

de theorielessen al de koppeling te maken met de praktijk’, 

vindt Robert. ‘En wat ik vroeger zelf echt heb gemist, waren 

de lessen van gastdocenten op school of bij praktijkbedrijven 

buiten school.’

‘Nu worden de lessen niet meer alleen gegeven door docen-

ten, maar ook door bijvoorbeeld veehouders die graag samen 

met school het onderwijs willen verzorgen. Dat is zó leer-

zaam. Tijdens de praktijkonderdelen leren studenten boven-

dien veel over het vak, maar ook over zichzelf. Wie ben je en 

hoe acteer je? Als docent begeleid je ze dus ook op het vlak 

van persoonlijke ontwikkeling.’

Wat zijn de succesfactoren van leren in de praktijk?
‘Het is onze taak studenten voor te bereiden op hun leven in 

de maatschappij en daar moet je ze al tijdens de studie aan 

laten wennen’, vertelt Gerard. ‘Onderwijs staat als het ware 

voor het samen opvoeden van de student. Dat doen ouders, 

docenten én stageboeren. We moeten het samen doen. Als 

één van de schakels hapert, gaat dat ten koste van de ontwik-

keling van de leerling.’

Dat het praktijkleren studenten veel oplevert, is volgens de drie 

generaties docenten een feit. Gerard vervolgt: ‘Studenten doen 

nu het hele jaar door ervaring op binnen diverse bedrijven.  

Die variatie is een verrijking’.

‘Dat is helemaal waar’, sluit Rik af. ‘Dankzij de ervaringen die 

je op verschillende plekken en bijvoorbeeld in het buitenland 

opdoet, merk je achteraf ook dat je opener in de wereld staat 

en makkelijker contact zoekt. Daarom spoor ik studenten aan 

elke kans te grijpen om praktijkervaring op te doen, want  

tijdens je studie kan het!’

GERARD PRONK (65)

Was van 1978 tot 2014 actief in het onderwijs  

en gaf les aan Robert én Rik.

ROBERT HULSMAN (48)

Is sinds 2010 docent bij Landstede MBO en 

heeft vroeger les gekregen van Gerard.

RIK JONKMAN (33)

Is sinds 2019 gastdocent bij Landstede MBO en  

is oud-leerling van zowel Gerard als Robert.

HET LEREN IN DE 
PRAKTIJK MAAKT HET 
ONDERWIJS ECHT BETER
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LEERWERKBEDRIJF MANEGE ZWOLLE Bram van 

Jaarsveld runt Manege Zwolle sinds januari 2016.  

Hij maakte vrijwel direct een leerwerkbedrijf van de 

manege. Dat is geen verrassing, want Bram is al zijn 

hele leven bezig met opleiden. ‘Het is dé manier om  

je op gebouwde kennis over te brengen op jonge men-

sen’, stelt Bram. ‘Je kunt ze onderuit laten gaan door  

ze zelf alles te laten ondervinden, maar waarom zou  

je ze niet in de goede richting helpen? Het team van  

Manege Zwolle vindt het bovendien hartstikke leuk  

om de studenten samen met docenten van Landstede 

MBO te begeleiden. We kunnen samen écht een bij-

drage leveren aan de ontwikkeling van studenten.’

Studenten van de opleiding Paardensport & - houderij 

krijgen een deel van hun opleiding bij Manege Zwolle 

aangeboden. Ze volgen daar één dag per week les. 

In het eerste jaar leren ze vooral de basisvaardighe-

den van het verzorgen van paarden. ‘Denk aan EHBO, 

bandageren en toilet teren, het mooier maken van je 

paard door bepaalde delen van het dier te scheren of  

te knippen’, legt Bram uit. ‘Het tweede leerjaar staat in  

het teken van het trainen van paarden, meer diepgang 

in het rijden en longeren bijvoorbeeld en het leren 

lesgeven. Maar we beginnen bij het begin. Je leert 

allereerst vegen, daarna komt de rest vanzelf.’ 

‘De studenten doen ook aan ruiterfitness’, vertelt Bram. 

‘Hierbij werken ze onder andere aan hun core stability. 

Dat helpt ze om beter op een paard te zitten. Ze oe-

fenen bijvoorbeeld op een grote bal en gooien dingen 

over. Zo verbeteren ze hun core, hun reactiesnelheid  

en schatten ze afstanden beter in. Springbalken ge-

bruiken we ook bij dit onderdeel. Zo krijgen ze een 

beter evenwicht.’

Maar op de manege worden niet alleen maar praktijk-

lessen gegeven. Bram: ‘We hebben ook een groot  

theorielokaal waar plek is voor veertig studenten.  

Daar leren ze van Landstede-docenten de theorie  

van zaken die ze later in de praktijk brengen. Waarom  

zou je bijvoorbeeld longeren? En welke hulpmiddelen  

gebruik je daarbij? Zo komen theorie en praktijk  

meteen samen’.

In het derde leerjaar komen studenten niet meer elke 

week op de manege, maar komen ze bijvoorbeeld wel 

langs om input te verzamelen voor hun bedrijfsplan. 

‘Dan krijg ik bijvoorbeeld de vraag wat een ton stro 

kost’, licht Bram toe. ‘Of studenten organiseren een 

evenement in groepsverband. Daarvoor moeten ze 

rijbanen reserveren, vrijwilligers regelen, zich inschrij-

ven bij de sportbond, startlijsten maken, prijzen inkopen 

en de dag zelf in goede banen leiden. Op de manege 

hebben we alle ruimte voor dit soort initiatieven.’

‘Verder is op de manege het sociale karakter heel 

belangrijk’, gaat Bram verder. ‘Als student moet je goed 

om kunnen gaan met kinderen én volwassenen. We 

leren ze altijd om netjes gedag te zeggen en de ouderen 

met ‘u’ aan te spreken bijvoorbeeld. Zo doen ze niet 

alleen ervaring op met paarden, maar krijgen ze ook 

omgangsvormen mee. Je wordt hier echt in de praktijk 

grootgebracht.’

op de manege
leren en werken 

JE WORDT HIER
IN DE PRAKTIJK 
GROOTGEBRACHT
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verbondenaanaan

Een diepe connectie met groen, dat is wat deze mensen 

gemeen hebben. Allemaal op een geheel eigen manier. Hoe 

zag of ziet hun schoolleven eruit en wat hebben zij geleerd 

van hun ervaringen in het werkveld? Lees de verhalen van 

(oud-)docenten en (oud-)studenten van Landstede MBO.

BERTWIN ELSHOF | VRACHTWAGEN- EN LANDBOUW-

MONTEUR Bertwin (24) studeerde in 2016 af als Techni-

cus Mobiele Werktuigen aan Landstede MBO. Nu woont en 

werkt hij al vier en een half jaar in Finland en begeleidde hij 

de afgelopen jaren diverse studenten. ‘Ik ben naar Finland 

gegaan omdat ik toch érgens moest beginnen. Waarom dan 

niet in het buitenland? In Nederland had ik het perfecte 

plekje nog niet gevonden. En tot op de dag van vandaag 

mis ik Nederland eerlijk gezegd ook niet. Gelukkig is er 

Skype en WhatsApp, zodat ik mijn familie vaak kan spreken 

en zien.’

In het laatste jaar van zijn opleiding liep Bertwin stage bij 

het Finse bedrijf KP Koneurakointia. Na zijn stage kreeg hij 

er een vaste aanstelling als landbouwmonteur en bege-

leidde hij verschillende studenten van Landstede MBO. ‘De 

grootste uitdaging in Finland is de taalbarrière. Ik woon en 

werk hier al een paar jaar en ik heb het nog steeds niet 

helemaal onder de knie’, grapt hij. ‘Gelukkig kun je hier met 

Engels ook vrij goed uit de voeten, maar daar moeten de 

meeste studenten die hier komen wél even aan wennen. 

Hoe zelfstandig de jongens ook zijn, voor hen is het fijn dat 

ze een Nederlander hebben als back-up. Zo kunnen ze in 

ieder geval altijd hun vragen kwijt.’

‘En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd: “ga niet 

domweg zelf maar wat proberen als je het niet weet, maar 

durf vragen te stellen”. Zo laat je zien dat je serieus om-

gaat met het materiaal en de machines en kunnen we met 

z’n allen veilig werken.’

VAN STUDENT 
TOT LEERBEDRIJF

DURF VRAGEN 
TE STELLEN

Bertwin (tweede van links) omringd 
door leidinggevenden en studenten
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Erik geeft gastlessen aan studenten van de  

studierichting Paardensport & -houderij. Mijn  

lessen zijn één grote chaos. Nee hoor, ik pak het 

vrij gestructureerd aan. Toen ik vorig jaar startte 

met de gastlessen, besloot ik een deel van de  

lesstof zelf samen te stellen. Ik deelde de lessen 

op in thema’s als digestie, locomotie en anatomie. 

Vooral dat laatste thema is erg in trek. 

Ik geef anatomie in de vorm van een practicum 

waarbij we oefenen op dieren uit het slachthuis. 

Dat vinden de meeste studenten machtig interes-

sant. Het doel van de gastlessen is om toekomstige 

paardeneigenaren een zekere basiskennis op te la-

ten doen. En als je wilt dat de lesstof blijft hangen, 

dan zijn dit soort praktijklessen onmisbaar. Hoe 

onderzoek je een paard? Hoe zie je dat hij ziek is? 

Waar moet je op letten? Welke mogelijkheden heeft 

een dierenarts? En hoe keur je een paard? Dat leer 

je vooral in de praktijk. Het mooie aan lesgeven is 

dat je jezelf automatisch dwingt om na te denken 

over hoe je bepaalde zaken het beste kunt onder-

bouwen. Als dierenarts krijg je op een gegeven 

moment toch een bepaalde routine in je werk. De 

stof is dus niet alleen een test voor studenten, 

maar ook voor mij. Zo houden we elkaar scherp.

WE HOUDEN 
ELKAAR 
SCHERP
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Nienke volgde de opleiding Bedrijfsleider 

Veehouderij aan Landstede MBO. In haar laat-

ste jaar startte ze haar eigen melkgeitenbedrijf. 

Ik trok de stoute schoenen aan en belde diverse 

bedrijven om melk af te kunnen zetten. Dat is het 

eerste wat je voor de bank geregeld moet hebben 

bij de start van een melkgeitenhouderij. Gelukkig  

is dat vrij snel gelukt. Ik begon met zeshonderd  

geiten, nu zijn het er zo’n achthonderd. Dat ik in 

deze business zit, heb ik grotendeels aan mijn 

opleiding bij Landstede MBO te danken. Je zou 

misschien denken dat je tijdens de opleiding Be-

drijfsleider Veehouderij alleen maar stageloopt  

bij bedrijven met koeien, maar je maakt juist kennis 

met allerlei diersoorten. Toen ik met geiten in aan-

raking kwam, was ik meteen verkocht. Als je wilt 

leren vloeken, moet je geiten nemen, zeg ik altijd. 

Het zijn hartstikke eigenwijze dieren, ze draaien 

bouten en moeren los, maar ik houd ervan. Ze  

zijn nieuwsgierig, komen gezellig naar je toe en  

zijn bovendien veel schoner dan koeien. 

Als jonge vrouw in deze sector is het wel extra 

aanpoten, want je wordt niet door iedereen serieus 

genomen. “Waar is de boer?” is het eerste wat 

mensen vragen als ze mijn stal bezoeken. Dat 

ben ik dus. Daar moet je wel even doorheen. Als 

mensen je verhaal eenmaal kennen, krijgen ze wel 

respect. Maar dat typische beeld van het boeren-

bedrijf, daar zijn we nog niet zomaar vanaf.
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Hans zette diverse opleidingen op voor Landstede  

MBO en is nu verbonden als vrijwilliger. Na veer-

tig jaar als monteur in de landbouwmechanisatie 

gewerkt te hebben, vroeg Landstede MBO mij  

in 2007 om een BOL-opleiding op te zetten voor 

loonwerk en mechanisatie. Daar had ik wel oren 

naar. Loonwerkers en monteurs met een oplei-

ding zijn namelijk direct inzetbaar voor bedrijven. 

Tijdens hun opleiding leren ze niet alleen omgaan 

met machines, lassen, metalen bewerken en  

onderhoud plegen, maar ook hoe ze zich moeten  

gedragen als werknemer. In onze praktijklessen 

voor toekom stige monteurs van mobiele werk-

tuigen zijn we druk met de fysieke reparatie van 

tractoren en machines. De belangrijkste uitgangs-

punten: veilig werken én goede communicatie. 

Ervaren docenten die de praktijk kennen, kunnen 

de studenten optimaal voorbereiden op de maat-

schappij. We geven ze ontzettend veel mee waar 

ze in hun latere loopbaan iets aan hebben. 

Ik vind het dan ook nog steeds super leuk om  

mijn praktijkkennis over te brengen. Doordat onze 

opleidingen zo breed zijn, kunnen de studenten  

bovendien op allerlei plekken aan de slag. Het 

grootste deel van onze studenten vindt na zijn 

opleiding gemakkelijk een baan. En ze gaan op 

stage over de hele wereld! Bij Landstede MBO 

werken we nauw samen met veel bedrijven uit de 

regio. Ook zijn we onderdeel van het TIM-platform. 

Via dit platform beschikken alle ROC’s die een 

opleiding tot monteur aanbieden over hetzelfde 

lesmateriaal en dezelfde praktijkopzet. Ik vind het 

geweldig dat we op deze manier nog een extra 

bijdrage kunnen leveren!
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Nina is van jongs af aan groot dierenliefhebber 

en werkt sinds 2006 als docent voor Landstede 

MBO. Als kind besteedde ik al mijn vrije tijd op 

de boerderij waar mijn pony stond. Toen ik tien 

jaar was, kwam ik op tv omdat ik een stel varkens 

kunstjes had geleerd. Dat ik later een dierenop-

leiding ben gaan volgen, kwam dus niet als een 

verrassing. Ook niet dat ik uiteindelijk docent ben 

geworden. Zowel mijn ouders als zus zaten al in 

het onderwijs.  

Wat ik als docent het allerbelangrijkst vind? Dat 

studenten met plezier naar school gaan. Ze hebben 

het niet allemaal even makkelijk. En kiezen heel  

bewust voor een dierenopleiding, dieren vellen 

geen oordeel. Mijn hond Boris voegt veel toe aan 

het onderwijs. Niet alleen speelt hij bijvoorbeeld 

het slachtoffer of wordt zijn vacht verzorgd tijdens 

de lessen, hij heeft soms ook een therapeutische 

werking. Zit een student even in de knoop? Dan is 

een wandelingetje met Boris om het hoofd te legen 

zo gemaakt. Ik denk dat de opleidingen van Groen 

& Dier niet voor niets al jaren op nummer één 

staan. We zijn uniek in onze persoonlijke aanpak, 

en daar ben ik trots op.
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Onder Robs hoede groeide het aantal leer lingen 

en studenten van Landstede Groep van een kleine 

100 naar 25.000. In 1985 werd ik directeur van 

de toen nog Middelbare Agrarische School. Pas in 

1990 kreeg de school zijn huidige naam. Het was 

een bijzondere periode. Ik was net een paar jaar 

directeur en kreeg het meteen al voor mijn kiezen. 

De overheid wilde dat de landbouwscholen gingen 

fuseren tot AOC’s, waardoor de kans groot was dat 

het landbouwonderwijs uit Raalte zou verdwijnen. 

Om te kunnen voortbestaan hadden we minimaal 

600 studenten nodig en die hadden we niet. Toen 

we een unieke fusie aangingen met vier niet-agra-

rische scholen was het voortbestaan voor dat 

moment geborgd en werd de naam Landstede 

 geboren. In 1996 kwam het voortbestaan van de 

school opnieuw in het geding. We hadden een 

ROC-status nodig en moesten ons daarvoor op  

drie sectoren van beroepsonderwijs richten. De  

landbouwtak werd voor dat doeleinde nog niet 

erkend en we hebben hard gestreden om die  

erkenning tóch te krijgen. 

Onze inspanning werd beloond! Het was ook hét 

moment om het praktijkonderwijs een extra boost 

te geven. Onze enthousiaste docenten waren ervan 

overtuigd dat het weinig zin had om de studenten 

alleen maar les te geven in een lokaal. We moesten 

weer lesgeven aan de rand van het varkenshok.  

Het team deed daar zijn uiterste best voor. Docen-

ten gingen op pad en haalden de praktijk weer  

‘binnen’. Ze straalden ‘het nieuwe Landstede’ aan 

alle kanten uit en met succes. Het heeft ervoor 

gezorgd dat er in Raalte nog steeds agrarisch 

onderwijs wordt gegeven en dat de opleidingen zo 

goed staan aangeschreven. Nu nog steeds.
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WILLY WESTENENK | SPRINKHAAN BV Sprinkhanen kweken 

voor de voedingsmiddelenindustrie. Volgens insectenonder-

nemer Willy Westenenk uit Raalte is het een nieuwe moge-

lijkheid voor studenten en ondernemers die toekomstgericht 

willen ondernemen. ‘De wereldbevolking neemt toe. Willen  

we iedereen duurzaam en gezond blijven voeden, dan moet  

er wat veranderen’, vertelt hij. 

‘Daarom ben ik een aantal jaren geleden gestopt met mijn 

melkveebedrijf en heb ik me verdiept in het kweken van in-

secten. Sprinkhanen leveren namelijk hoogwaardige eiwitten 

die we kunnen gebruiken in voedingsmiddelen. Je hebt minder 

landbouwgrond en water nodig voor eenzelfde hoeveelheid 

eiwit én je stoot bijna geen broeikasgassen uit. Een duurzame 

manier van produceren dus.’ 

Na een paar jaar pionieren heeft Willy met Sprinkhaan BV 

een modulair kweeksysteem ontwikkeld waarmee hij zoveel 

mogelijk ondernemers een alternatief wil bieden voor de 

gangbare veeteelt. ‘Er is steeds meer behoefte aan gezonde 

en duurzaam geproduceerde voeding. Momenteel lever ik de 

sprinkhanen met name aan afnemers binnen de horeca, waar-

bij de sprinkhaan bijvoorbeeld in z’n geheel als een amuse 

wordt gegeten. Maar ik voorzie dat we meer en meer nieuwe 

voedingsmiddelen en producten gaan maken op basis van in-

secteneiwitten. Denk aan burgers of bitterballen. En dat is ook 

mijn ambitie. Net zo smakelijk, maar duurzamer geproduceerd 

én gezonder.’

Met zijn onderneming wil Willy ook andere bedrijven de moge-

lijkheid bieden om te starten met het kweken van sprinkhanen. 

‘Ik krijg veel vragen van jonge ondernemers die zich willen 

verdiepen in nieuwe mogelijkheden binnen de agrarische 

sector. Als je kijkt naar de toekomst, dan zou het kweken van 

insecten in mijn beleving dan ook onderdeel moeten worden 

van de lesprogramma’s. Zo kunnen studenten al tijdens hun 

opleiding kennismaken met een andere manier van eiwit  

produceren.’

‘En aan de andere kant is er ook veel onderzoek en kennis 

nodig om de insectenkweek verder te verbeteren. Hoe kunnen 

we met nieuwe technologie bijvoorbeeld de resultaten ver-

beteren? Hier liggen mooie uitdagingen voor het onderwijs. 

Hoe eerder de nieuwe generatie hiermee in aanraking komt, 

hoe sneller de ontwikkelingen gaan!’

Sprinkhanenburgers
LESGEVEN AAN 

DE RAND VAN 
HET VARKENSHOK

Willy (midden)  
met leveranciers



familie
HET ZIT IN DE

De familie Haarman is een echte ‘Landstede-familie’. 

De mannen uit de familie studeerden er namelijk  

allemaal. Zowel vader John als zijn drie zoons Roy, 

Jurgen en Martijn volgden de opleiding Vakexpert  

Veehouderij. Hoe is dat zo gekomen en hoe hebben  

zij het onderwijs ervaren?

De familie Haarman is een echte ‘Landstede-familie’. 

De mannen uit de familie studeerden er namelijk  

allemaal. Zowel vader John als zijn drie zoons Roy, 

Jurgen en Martijn volgden de opleiding Vakexpert 

Veehouderij. Hoe is dat zo gekomen en hoe hebben  

zij het onderwijs ervaren?
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‘De manier van werken, de secuurheid, de omgang met de 

dieren en de seizoensgebonden werkzaamheden… Dat maakt 

het zo leuk om te werken met melkgeiten’, vindt Roy Haarman. 

De liefde is begonnen bij vader John, die voor het eerst met 

melkgeiten in aanraking kwam tijdens zijn studie aan Land-

stede MBO in de jaren ’80. John: ‘Werken met melkgeiten 

was toen nog niet zo gangbaar in de landbouw, maar ik werd 

er meteen enthousiast van. Het is overigens nog steeds een 

kleine wereld. Op dit moment zijn er landelijk maar zo’n 300 

professionele geitenhouderijen. Zet dat maar eens af tegen  

de 15.000 melkveebedrijven die we in Nederland hebben’.

Niet alleen vader John, maar ook zijn zoons vertellen enthou-

siast over hun tijd bij Landstede MBO. Roy rondde zijn oplei-

ding af in 2012, Jurgen in 2013 en Martijn in 2019. ‘Roy is 

zelfs een Landstede-topper geweest’, grinnikt Martijn. ‘Ja’, 

lacht Roy, ‘ik was inderdaad een keer student van het jaar.  

Eén van mijn leraren had me daarvoor opgegeven, ondanks dat 

ik op dat moment in Canada zat voor mijn buitenlandstage.’

Aan die stages hebben ook zijn broers en vader goede her-

inneringen. ‘Het is één van de dingen die Landstede MBO er 

altijd in heeft gehouden’, zegt Martijn. ‘Tijdens de buitenland-

stage werk je niet alleen mee op een ander bedrijf, je draait 

volledig mee in een ander gezin’, vult John aan. ‘Dat is echt 

uniek aan het veehouderijvak. Je komt in een hele andere  

wereld terecht en dat is behalve leerzaam, ook heel goed  

voor je sociale ontwikkeling.’

‘Daarnaast hebben de docenten van Landstede MBO ons altijd 

meegenomen in hun enthousiasme’, zegt Roy. ‘Het team van 

docenten wilde er echt graag een nog groter succes van  

maken. Daar hebben wij wel de vruchten van geplukt.’ Die me-

ning delen ook Jurgen en Martijn. ‘Het fijne aan de opleiding 

is bovendien dat je er alle kanten mee op kunt’, zegt Jurgen. 

‘Als je geen ondernemer wilt worden, kun je bijvoorbeeld ook 

inkoper of voedingsadviseur worden. Met deze opleiding kun  

je altijd wel ergens terecht.’

JOHN HAARMAN

Is 55 jaar, geitenhouder  

en vader van Roy,  

Jurgen en Martijn.  

Hij studeerde in 1984  

af aan Landstede MBO.

ROY HAARMAN

Is 28 jaar, woont en  

werkt op een tweede locatie 

van de familie en zit bij zijn 

ouders in de maatschap. In de 

toekomst gaat hij op de tweede 

locatie zelfstandig verder als 

geitenhouder. Hij studeerde in 

2012 af aan Landstede MBO.

MARTIJN HAARMAN

Is 20 jaar en werkt op de geitenhouderij van zijn ouders. 

Hij zit – net als Roy – bij zijn ouders in de maatschap. In 

de toekomst zet Martijn de thuislocatie zelfstandig voort. 

Hij studeerde af in 2019.

JURGEN HAARMAN

Is 26 jaar, werkt met melkkoeien 

en zit in de maatschap van 

de buurman. Jurgen studeerde 

in 2013 af aan Landstede MBO.

HET IS BEHALVE 
LEERZAAM, OOK HEEL 
GOED VOOR JE SOCIALE 
ONTWIKKELING
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Elk jaar weer kiezen talloze studenten voor een agrarische opleiding. Het boerenleven 

is hun toekomst en hun passie. Zij willen niets liever dan leven in de natuur en tussen 

de dieren. Waar komt hun liefde voor de agrarische sector vandaan en hoe ziet de 

toekomst er volgens hen uit? Drie studenten van de opleiding Vakexpert Veehouderij 

gaan erover in gesprek.

Drie studenten 
over ‘hun’ agrarische wereld

W I J  S T E L L E N  O N S  V O O R

2020  |  

Anne Beulens-Bloem
Docent Paraveterinair
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Instructeur Veehouderij
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& -houderij / Veehouderij
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Instructeur Loonwerk
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Wat hebben jullie met het agrarische vakgebied?
Gijs werkt al vanaf zijn tiende bij het agrarische bedrijf 

van zijn buurman. ‘Ik weet dus eigenlijk niet beter. Op 

dit moment hebben we zo’n negentig koeien en het blijft 

een uitdaging om het beste uit de dieren te halen. We 

zijn constant op zoek naar meer efficiëntie en een  

betere melkproductie. Naar de stijgende lijn dus. Want,  

stilstand is achteruitgang.’ Daar is Henri het mee eens. 

‘Het gaat om het vinden van de juiste balans. Je kijkt 

naar eiwitten, vetgehaltes, de kostprijs van het voer...  

En je wil natuurlijk dat de koeien zo lang mogelijk  

leven, je kunt ook te veel van de dieren vragen.’

‘Koeien zijn topsporters’, legt Gijs uit. ‘En daarom  

hebben ze voeding nodig die ze helpt om zo goed mo-

gelijk te presteren. Als je ze optimaal voert en verzorgt, 

krijgen ze minder snel ziektes of blessures. Hierdoor  

blijven ze langer in productie en leven ze langer.’  

Nienke: ‘Je kijkt voortdurend hoe het beter kan. En 

daarbij let je iedere dag op het welzijn van de koeien. 

Gedraagt de koe zich vandaag anders dan normaal? Wat 

schort eraan? Dat kunnen signaleren en de eventuele 

problemen oplossen, vind ik één van de mooiste dingen 

van ons vak’.

Wat leer je in je opleiding bij Landstede MBO?
‘Als boer moet je rekening houden met verschillende 

wetten en regels’, vertelt Gijs. ‘Je mag je grond bij-

voorbeeld niet onbeperkt bestrooien met mest. Aan de 

andere kant wil je de grond ook niet uitputten en zorgen 

dat de kwaliteit van het gras goed genoeg blijft. Een  

lastig dilemma. Bij Landstede MBO sporen de docenten 

je aan om over dit soort zaken na te denken. En uitein-

delijk komen we met zijn allen tot een antwoord.’  

Henri: ‘Je kunt bijvoorbeeld ook op 

andere manieren zorgen voor kwali-

tatief goede grond. Bijvoorbeeld met 

behulp van insecten die op de bodem 

leven. Ik denk dat het goed is dat we 

als studenten meer kennis opdoen 

over duurzaamheid en de werking 

van de kringloop, zodat we beter 

voorbereid de toekomst in kunnen’.

‘En de manier waarop de lessen 

worden gegeven zijn natuurlijk ook 

heel belangrijk’, zegt Nienke. ‘Onze 

docenten hebben enorm veel prak-

tijkervaring. Rieneke Boxum heeft 

bijvoorbeeld eerst tien jaar bij een 

bank gewerkt voordat ze docent werd 

bij Landstede MBO. Met die ervaring 

leg je bepaalde zaken toch net even 

anders uit en gaat het niveau echt 

omhoog. We mogen ook regelmatig 

gastcolleges bijwonen. Je bepaalt dan 

zelf waar je heen gaat, daar worden 

we heel vrij in gelaten.’ Gijs vult aan: 

‘Onlangs mocht ik zelf een keer les-

geven. Hartstikke leuk en leerzaam’.

WE MOETEN IN GESPREK 
BLIJVEN EN LATEN ZIEN 
WAT WE DOEN

Hoe ziet de toekomst van de agrarische sector eruit?
‘We moeten ons als boeren steeds vaker verantwoorden’, zegt 

Nienke. ‘Er wordt weinig naar de positieve kant gekeken. Veel 

mensen realiseren zich niet voldoende dat we maar met een 

heel klein clubje een heel groot deel van de bevolking van 

voedsel voorzien. En daar werken we als boeren keihard voor. 

Ik denk dat we begrip moeten creëren bij de bevolking. En dat 

doen we alleen door positief te blijven en onze deuren open  

te zetten. We moeten mensen meenemen, ze laten zien hoe 

het er op de boerderij aan toe gaat.’ 

‘Inderdaad’, zegt Gijs. ‘We kunnen wel weer demonstreren, 

maar het heeft veel meer zin om in gesprek te blijven. Zo  

kunnen we laten zien wat er allemaal moet gebeuren voordat 

een product in de winkel ligt. En hopelijk is de consument  

dan eerder bereid om er iets meer voor te betalen.’ Ook Henri 

vindt een kijkboerderij een goed idee. ‘Als je het boerderijge-

deelte dan ook nog combineert met bijvoorbeeld een speeltuin 

voor kinderen, denk aan een ijs- of speelboer derij, dan doe je 

het helemaal goed. Dan bereik je namelijk ineens een veel gro-

ter publiek.’ De studenten zijn het eens: de uitdagingen waar ze 

nu voor staan in de sector kunnen ze niet alleen oplossen. ‘We 

moeten het samen doen’, sluit Gijs af. ‘Door in gesprek te gaan 

met de bevolking en met de consument, maar ook met retailers. 

De wereld is van ons allemaal en we moeten het toch met  

elkaar doen.’

GIJS NIJBOER

Is 17 jaar en zit in het eerste jaar 

van zijn opleiding. Op zijn tiende 

begon hij al met werken op de  

boerderij van de buurman. ‘Elke  

dag is anders. Je doet zo veel ver-

schillende dingen. De uitdaging  

voor mij is om altijd te zorgen  

voor een stijgende lijn. Stilstand  

is achteruitgang.’

NIENKE HENDRIKS

Is 19 jaar, zit in het laatste jaar  

van haar opleiding en is gek op 

koeien. Was op de middelbare 

school het enige meisje uit haar  

klas dat een opleiding wilde volgen 

in de veehouderij. ‘In het begin  

twijfelde ik daardoor wel, maar  

ik had deze opleiding niet willen 

missen. Dit is wat ik wil.’

HENRI INBERG

Is 17 jaar en zit net als Gijs in het 

eerste jaar van zijn opleiding. Henri 

woont op een melkveehouderij. ‘De 

laatste jaren vind ik het melkveehou-

derijvak steeds interessanter worden. 

Het is een kwestie van het vinden 

van de juiste balans. Hoe haal je het 

meeste uit de koeien én zorg je er-

voor dat ze zo lang mogelijk leven?’

WE KOMEN MET ZIJN 
ALLEN TOT EEN ANTWOORD
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Toen  & nu

In 100 jaar tijd is er nogal wat 

veranderd. Niet alleen binnen  

de manier waarop we lesgeven, 

ook qua schoolgebouwen en 

klasindelingen. We nemen je mee 

op een fototour door de school.

1 2 3

B L I K  O P  D E  T O E K O M S T

JARCO KALTER | LANDSTEDE MBO De ontwikkelingen op het 

gebied van landbouwmechanisatie gaan razendsnel. De machi-

nes en voertuigen van nu zijn voorzien van de nieuwste tech-

nieken en worden in de toekomst alleen maar slimmer. Voor 

de monteur betekent dit dat diepgaande kennis vereist is. ‘Het 

bedrijfsleven snakt vooral naar studenten met kennis op het vlak 

van elektronica en de modernste meetapparatuur’, zegt Jarco 

Kalter, docent bij de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen.

Binnen de agrarische sector zijn de marges klein. ‘Dit wordt 

opgelost door de opbrengst en efficiëntie te verhogen. En dat 

werkt het beste door de meest moderne apparatuur en  

machines te gebruiken. Er komen dus steeds meer verschillen-

de geavanceerde machines op de markt, waardoor technologie 

binnen ons vakgebied altijd in beweging is.’

‘Bij Landstede MBO leren we de studenten uiteraard de basis, 

want daar begint het mee’, vervolgt hij. ‘En verder houden we 

innovatie in het oog. Een student die onze opleiding verlaat, 

moet klaar zijn voor de techniek die morgen in de werkplaats  

te vinden is. Belangrijk is dus dat we ons onderwijs blijven 

doorontwikkelen. Maar ook na het behalen van het diploma 

moet de student zelfstandig zijn kennis op peil kunnen houden. 

Hiervoor hebben we het keuze-onderdeel ‘inspelen op inno-

vaties’ in het leven geroepen. Tijdens dit keuze-onderdeel leren 

we de studenten hoe ze zelfstandig kennis op kunnen doen  

van de nieuwste technieken en hoe ze de kennis op peil  

kunnen houden.’

Om de ontwikkelingen bij te kunnen benen en up-to-date te  

blijven, is het volgens Jarco van groot belang om samen te 

werken met andere scholen en betrokken te blijven bij de prak-

tijk. ‘Dat is de beste manier om scherp te blijven en studenten 

te kunnen blijven prikkelen en uitdagen. Verder nemen we ook 

deel aan het samenwerkingsverband Tech in Motion (TIM). 

Dit is het grootste kenniscentrum voor mobiele technologie en 

innovatie. Samen met bedrijven en andere onderwijsinstellingen 

in de branche wordt er gekeken naar de ontwikkelingen binnen 

het vakgebied. We volgen trainingsdagen en we ontwikkelen 

doorlopend nieuw lesmateriaal. Hierdoor krijgen onze studen-

ten les over de laatste ontwikkelingen. Bovendien krijgen we via 

de bedrijven ook een terugkoppeling vanuit de sector. Zo kun-

nen we binnen ons onderwijs snel inspelen op de vraagstukken 

die spelen in het bedrijfsleven.’ 

Leren stopt niet na het behalen van een diploma, stipt Jarco 

aan. Ook tijdens je loopbaan is het belangrijk om je te blijven 

ontwikkelen binnen de mobiele techniek. ‘Daar ligt dus ook een 

belangrijke rol voor de werkgevers. Hoe zorg je ervoor dat je 

personeel op de hoogte blijft in een snel veranderend vakge-

bied? Door monteurs producttrainingen te laten volgen, kunnen 

ze bijblijven. De ontwikkelingen gaan zo snel, daar moeten we 

allemaal scherp op blijven. Anders loop je binnen de kortste 

keren achter de feiten aan.’

Onderwijs 
blijven door-
ontwikkelen

TECHNOLOGIE IS 
ALTIJD IN BEWEGING

De Landbouwschool zoals deze in 1920 openging  

en waarmee Raalte nog meer dan vroeger het  

centrum werd van de boerenbevolking. Links op de 

foto de Havezathe (1), rechts de Landbouwschool (2). 

Op de locatie van de oude landbouwschool (3) staan  

inmiddels woningen. In 1996 verhuisde Landstede 

MBO naar de Zwolsestraat.
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HERKENNEN 
JULLIE HET 
SKELET AL?

ONZE GEBOUWEN 
EN LESLOKALEN 
DOOR DE JAREN HEEN

   Toen& nu

In 1966 werd de nieuwbouw 

aan de Zwolsestraat geopend (1), 

modern en toekomstgericht.  

Het huidige gebouw (2) aan de 

Zwolsestraat in Raalte is  

sinds 1997 in gebruik.

12 3 4

JAREN ’80, BEGIN JAREN ’90

2020

2020

EIND JAREN ’80

Even binnenkijken... De gang in het oude MEAO (bijgebouw) en in het huidige schoolgebouw 

in 2020 (3), het natuur- en scheikundelokaal van vroeger én een algemeen leslokaal van  

Groen & Dier anno nu (4) en de kantine van het schoolgebouw in 1966 (5).

In al die jaren is er nogal wat aan tractors gesleuteld. In de jaren ’80 en ’90 op de oude locatie aan de Kennedylaan en 

tegenwoordig in de werkplaats aan de Zwolsestraat. Naast lessen in de techniek staan ook de dieren centraal in onze 

opleidingen. Praktijklessen in een koeienstal of tussen de varkens, alles kan. 

JAREN ’80/’90

De oude foto’s zijn afkomstig 

uit het archief van J. Segbers.

Er is veel veranderd, maar hier en daar 

ook nog wat hetzelfde gebleven.

5
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LEERWERKBEDRIJF DE FLIEREFLUITER Wat eind  

jaren ’90 begon met het verkopen van ijs aan de  

weg, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste 

speeltuinen van Overijssel: De Flierefluiter in Raalte. 

Het bedrijf is al sinds de start van de opleiding Dier-

verzorging als leerwerkbedrijf verbonden aan Land-

stede MBO. ‘Vanuit het bedrijfsleven hebben we ook 

een maatschappelijke functie. Studenten moeten zich 

kunnen voorbereiden op het werkende leven’, vertelt 

voormalig eigenaar en oud-docent Gerard Pronk.

De Flierefluiter bestaat uit een binnen- en buitenspeel-

tuin, kinderboerderij, minicamping en horeca en telt 

jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers. ‘Wij stellen onze locatie 

beschikbaar zodat studenten hier praktijkles kunnen vol-

gen. Denk aan het verzorgen en voeren van de dieren 

of het organiseren van een evenement. De docenten 

beschikken hier over alle faciliteiten die ze nodig hebben 

om hun praktijklessen vorm te kunnen geven.’

Stagelopen en praktijklessen leveren de studenten niet 

alleen meer kennis op, ze ontdekken ook meer over de 

dagelijkse gang van zaken. ‘Ze leren hoe het er daad-

werkelijk aan toegaat bij een bedrijf. Op tijd komen, 

samenwerken, initiatief tonen, je verantwoordelijkheid 

nemen, niet de hele dag op je telefoon kijken… Dat komt 

er natuurlijk allemaal bij kijken.’

Gerard heeft 36 jaar lesgegeven aan Landstede MBO 

en combineerde dat met het runnen van zijn onder-

neming. Voor hem was het jaren geleden dan ook een 

simpele optelsom om zijn bedrijf aan te melden als 

leerwerkbedrijf. ‘Dat gaat nu wel wezenlijk anders dan 

vroeger. Toen werden studenten die op stage gingen 

door de meeste bedrijven echt als knechten ingezet. 

Maar inmiddels zijn bedrijven een verlengstuk van het 

onderwijs geworden. Studenten krijgen opdrachten 

vanuit school mee, voeren die uit in de praktijk en  

krijgen daar begeleiding bij. Zo komen ze bij De Fliere-

fluiter niet alleen om te werken, maar krijgen ze ook 

de tijd om opdrachten uit te voeren of samen eens om 

tafel te gaan voor een coachingsgesprek. Ik vind het 

heel mooi dat ik ook vanuit het bedrijfsleven aan die 

ontwikkeling kan bijdragen.’

Inmiddels heeft Gerard de dagelijkse leiding overgedra-

gen aan zijn zoon, maar hij is nog steeds betrokken. 

‘Wat ik zo mooi vind, is dat de studenten je dwingen  

om ook zelf na te blijven denken over waarom je de 

dingen doet zoals je ze doet’, vertelt Gerard. ‘Want 

waarom voeren we de cavia’s veel hooi naast de  

brokjes bijvoorbeeld? Dat moet je uit kunnen leggen. 

Het houdt me jong én bij de tijd zeg ik altijd.’

De Flierefluiterdieren voeren bij

BEDRIJVEN ZIJN EEN 
VERLENGSTUK VAN 

HET ONDERWIJS
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Na haar stages bij een hondenpension en een manage koos 

Desiree destijds voor Dierenpark Wissel als laatste stage-

plek. ‘Hier is mijn liefde voor de dierentuin gaan groeien.  

De exotische dieren, de klantgerichtheid, het informeren van 

bezoekers… Deze wereld was helemaal voor mij weggelegd. 

Na mijn studie kon ik hier blijven werken, dat was fijn!  

Helaas ging het bedrijf drie jaar later failliet en moest ik  

nieuwe keuzes maken.’

Nadat ze als dierverzorger werkte bij ZooParc Overloon en 

Apenheul, maakte Desiree in 2019 de overstap naar Wildlands. 

‘Hier begon ik als flexmedewerker dierverzorging. Maar er 

kwam al snel een vacature vrij voor coördinator plant en dier. 

Een functie die ik graag wilde. Ik houd ontzettend van dierver-

zorging, maar ik wist ook dat ik meer in me had’, vertelt ze. 

‘Maar aan de andere kant dacht ik ook: “ze zien me aankomen, 

ik werk hier pas net”. Toch heb ik de stoute schoenen aange-

trokken en gesolliciteerd. En daardoor heb ik nu de baan die  

ik zo graag wilde.’

Als leidinggevende is Desiree nu verantwoordelijk voor het 

zogeheten landschap Jungola. ‘Hier vind je onder andere  

olifanten, tropische vogels en reptielen. Ik stuur het team  

aan, maak de roosters en neem beslissingen als er iets onver-

wachts gebeurt. Ontsnapt er bijvoorbeeld een dier? Dan ben  

ik verantwoordelijk voor hoe we dat gaan oplossen. Een pittige, 

maar uitdagende job waar ik heel veel energie uit haal!’

Gevaren inzien
Werken in een dierentuin is wel nét even een andere tak van 

sport, legt Desiree uit. ‘Het verzorgen van dieren is in de basis 

vaak hetzelfde, maar bij een dierentuin vraagt het wel wat 

meer van je. In een dierentuin werk je ook met exotische die-

ren. Het is heel belangrijk dat je weet wat daar de gevaren van 

zijn. Laat ik een schuif open staan bij een leeuw, dan heeft dat 

grotere consequenties dan wanneer je dat doet bij een cavia. 

Je hebt echt wel wat basiskennis van deze dieren nodig.’

‘Het is daarom ook heel belangrijk dat je elkaar binnen een 

team vertrouwt’, vervolgt Desiree. ‘Laatst moesten we bij-

voorbeeld drie netpythons verplaatsen. Ik keek als supervisor 

van achter een raam toe terwijl acht collega’s de slangen 

verplaatsten. Nou, dan staat het zweet je wel op de rug hoor. 

Binnen een kwartier zaten de slangen in de kist en zag ik  

hoe trots ze waren. Dat is mooi om te zien, dat je je samen  

zo inzet en op elkaar kunt vertrouwen.’

Stagelopen in de dierentuin
Voor studenten die ook in de dierentuin willen werken, heeft 

Desiree een waardevolle tip. ‘De banen liggen in deze branche 

niet voor het oprapen. Als ik sollicitaties beoordeel, dan kijk ik 

als eerste naar de stage-ervaring. Ga dus stagelopen in een 

dierentuin! Wat daarbij belangrijk is, is dat je je daar op tijd 

voor aanmeldt. Zorg ervoor dat je net wat eerder bent dan de 

anderen, dat gaat je helpen. Als je iets wilt en je vecht ervoor, 

dan kunnen je dromen uitkomen.’ 

Zo’n tien jaar geleden koos Desiree Flokstra (28) voor 

de studie Dierverzorging. Nu werkt ze met veel plezier 

als coördinator plant en dier bij Wildlands Adventure Zoo 

in Emmen. Een droom die uitkwam. ‘Ik heb er een berg 

voor moeten beklimmen, maar ben er wel gekomen’, 

vertelt ze trots.

Wildlands

VA N  D I E R V E R Z O R G E R 
T O T  L E I D I N G G E V E N D E

IN

vecht ervoor
 

Je dromen kunnen uitkomen

HET ZWEET STOND 
ME OP DE RUG
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Het team Groen & Dier van Landstede MBO 
bedankt alle leveranciers voor hun inzet ...

Landbouw Mechanisa�e

... om ons onderwijs 
                        nog beter te maken!

En nog vele 
andere...
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