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Jan Vlooswĳk heeft een aangepaste stal voor werk als praktĳkdocent

Koekalverĳ in de les
tekst Jorieke van Cappellen

E

en koe die moet kalven terwĳl je net een groep studenten
lesgeeft over jongveevoeding. Jan Vlooswĳk maakte het al
eens mee. ‘Uiteindelĳk heb ik mĳn les omgegooid en besloot
ik met de studenten het kalf eraf te halen.’ Voor hen is het
een geweldige ervaring, zegt de melkveehouder. Zĳn glimmende ogen en enthousiaste gebaren verraden de passie voor
het boerenvak, en vooral de passie om dat over te brengen.
Al elf jaar combineert Vlooswĳk zĳn werk als melkveehouder met zĳn baan als praktĳkdocent melkveehouderĳ aan
het Wellantcollege in Houten. Hier worden mas-studenten
opgeleid voor een toekomst in de melkveehouderĳ.
Lesgeven zit in zĳn bloed, denkt Vlooswĳk, die melkveehouderĳ studeerde aan Stoas Hogeschool in Dronten en er zĳn
docentenpapieren haalde. ‘De sociale omgang met mensen,
het iemand iets willen leren, dat heb ik van mĳn ouders. Zĳ
zĳn beiden wel praters en actief in besturen.’
Bĳzonder is dat Vlooswĳk de praktĳklessen ‘aan huis’ geeft.
In 2011 liet de familie Vlooswĳk een leslokaal bouwen op het
eigen erf. ‘Het is erg prettig om even op te warmen na een
praktĳkles in de koude stal.’ Bĳ de bouw van de nieuwe stal
in 2013 werd rekening gehouden met groepen bezoekers met
extra grote ruimtes, een bekapruimte en een balustrade bo-

ven de stal. Ook het bezoek van de dierenarts grĳpt Vlooswĳk
aan om de studenten kennis bĳ te brengen. ‘Een koe met een
lebmaagdraaiing is vervelend, maar perfect leermateriaal.’
Het beroep boer is anno 2016 pittig, vindt Vlooswĳk. De docent wil de studenten daarom opleiden tot ondernemers, die
sterk in hun schoenen staan. ‘Ik laat ze zo veel mogelĳk zelf
denken en doen. We bespreken regelmatig actuele nieuwsonderwerpen in de les. Ze moeten straks een gedegen sparringpartner zĳn voor adviseurs. Niet alles voor zoete koek slikken, maar weloverwogen eigen keuzes maken.’
Vlooswĳk ziet de studenten tĳdens de opleiding veranderen.
‘Het eerste jaar praten ze hun ouders na. Het tweede jaar zien
ze dat het ook anders kan en het derde jaar hebben ze een
eigen onderbouwde mening. En met jongens en meiden van
16 tot 21 jaar heb je de grootste lol. De ontwikkeling die ze als
student en als mens doormaken. Fantastisch vind ik dat.’
In 2016 is Vlooswĳk teruggegaan van vier naar twee dagen
lesgeven, omdat de familie Vlooswĳk op het eigen bedrĳf
meer koeien is gaan melken. Stoppen met lesgeven is hĳ niet
van plan. Sterker nog: ‘Als mĳn vader straks 65 is, ga ik meer
werk uitbesteden aan de loonwerker en hulpjes uit de buurt,
zodat ik zelf kan blĳven werken als docent.’
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