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„In de praktijk komen vele onderwerpen aan de orde.
Méér dan in de boeken staat”, zegt melkveehouder Dik
van de Klippe enthousiast. Elke dinsdag geeft hij les aan
MBO’ers met de richting veehouderij. Dat doet hij op De
Groene Welle in Zwolle.
Toets
8.30 uur. Thuis heeft hij de melkkoeien al
gevoerd. Een deel van de leerlingen staat
reeds voor de deur als Van de Klippe arriveert.
De eerste groep vandaag is een derde klas
veehouderij, niveau 3 en 4 bij elkaar. Ze
beginnen met een toets machineonderhoud.
„Niet alle leerlingen in deze MBO-groep
komen van een melkveebedrijf”, zegt Dik van
de Klippe. Maar het is een heel enthousiaste
groep en de jongens zonder koeien thuis zijn
minstens zo betrokken, volgens hem.

Startmotor
09.30 uur. Als de meesten de toets hebben
ingeleverd, kunnen ze bij Van de Klippe
melden met wie ze het nieuwe practicum
gaan doen in de tweede helft van dit blokuur.
Alwin en Wilbert halen uit het magazijn een
startmotor. Ronald en Jurrian gaan met een
multimeter aan de slag. Bas en Freek gaan een
enkelvoudige kruiskoppeling repareren. „Moet
die helemaal uit elkaar?”, vraagt het tweetal.
Het antwoord van de leraar laat zich raden.
Jorinda en Daniel pakken een
groothoekkruiskoppeling, een deel van
een tussenas. „Het gaat er hier om dat de
leerlingen zich bewust worden van het belang
van vet in de lagers. Dat ze in de gaten krijgen
hoe vaak de naaldlagertjes scharnieren, aan
een mestmixer bijvoorbeeld. Dan begrijpen ze
dat zonder vet de groothoek in een half uur
kapot kan draaien.”
Jorinda heeft het prima naar de zin tussen de
jongens in de klas. Ze begon op het VMBO. In
vakanties melkt ze op haar stageadressen. Ze
geniet ervan. Ze heeft zelfs al een baan dankzij
haar periferiestage in oktober. Als ze over een
half jaar haar diploma haalt, gaat ze, net als
tijdens de stage, bij KI-Kampen stieren laten
dekken.
Geen van de jongens is van plan alle
onderhoud aan de trekker ooit zelf te doen,
maar ze vinden het fijn om te ondervinden
dat ze sommige dingen best zelf kunnen
repareren. Het einde van de les is onbedoeld
spectaculair; Alwin zorgt voor vuurwerk. Bij het
testen van de startmotor maakt hij sluiting met
de startkabels.

Voermachines
10.30 uur. Na de koffie komt een andere groep.
Nadat een deel van de leerlingen zijn of haar
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werkstuk over voermachines heeft ingeleverd
en anderen de leraar verzekeren dat ze het
werkstuk vanavond naar hem zullen mailen,
volgt een les over voermachines. Maar eerst
vertelt Van de Klippe over het belang van
schoon water, bronnen, voor- en nadelen van
grondwater en leverbotslakjes. Eén van de
leerlingen weet te vertellen dat de kalveren
poedermelk krijgen om de kans op Para-TBC
te verkleinen. Een ander somt de voordelen
op van het door het kalf bij de moeder laten
drinken van biest. ‘VVV: vlug, veel en vaak’
luidt het ezelsbruggetje.

Coach
11.00 uur. De melkveehouder loodst de
leerlingen door de stof. De Drentenaar geeft
al vanaf 1975 les op agrarische scholen.
In Zwolle geeft hij één dag per week les,
daarnaast bezoekt hij stageadressen, volgt
werkbesprekingen en begeleidt hij leerlingen.
De teamleider komt overleggen wanneer
het uitgestelde beoordelingsgesprek kan
plaatsvinden. „En dat moet nog voor Kerst.”

Grond
13.30 uur. Tweedejaars hebben hun tussentijdse
stageverslagen ingeleverd. Na overleg met
een collega in de pauze, drukt Van de Klippe
de jeugd op het hart dat ze hun stageboeren
vragen moeten stellen. „Laat je interesse
blijken!” Het gesprek met de klas gaat over het
aankopen van een bunder land. Maïs op stam,
de prijs van de grond, de rol van de bank, de
kosten van de loonwerker en onder de streep
de conclusie dat het kopen van land niet uit
kan. Ook laat hij de jongens concluderen dat
derogatie voordelig is. De leerlingen noemen
vlot de getallen 170 en 250 kg N uit organische
mest. Voordat de jongens de boeken kunnen
openslaan, is de les al om.

Canada
15.30 uur. De bijeenkomst van ouders en hun
zoons die in mei drie maanden op stage gaan
naar Canada verloopt volgens plan. Van de
Klippe laat zien dat de tien ondernemende
geesten in de buurt van Calgary terecht komen
en dat ze daar, na het eerste weekend op hun
stage-adres, op een school in Vermillion een
hele week leren insemineren. „Canada, een
buitenkans”, glunderen de stagiairs. ■
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