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Bart Lubbers en Canberk Ozekin willen same

Veehouder en stagi ai
Bart Lubbers is melkveehouder in Arnhem. Van
begin september tot eind maart werkt hĳ op zĳn
bedrĳf twee dagen in de week intensief samen
met stagiair Canberk Ozekin. Bart leert van
Canberks frisse kĳk op oude gewoontes.
tekst Wichert Koopman

‘Z

o lang als ik me kan herinneren bieden we op ons bedrĳf
al plaats aan stagiairs, zowel in de melkveehouderĳ als
in de zuivelverwerking. Tientallen scholieren hebben hier inmiddels meegeholpen en rondgekeken. Meerdere bleven voor
langere of kortere tĳd hangen voor een bĳbaantje.’
‘Toen ik zelf nog op school zat, vond ik het fĳn dat ik bĳ andere boeren ervaring op kon doen. Dat gun ik de leerlingen van
nu ook. Ik vind het leuk om met stagelopers te werken, mits ze
gemotiveerd zĳn. Naast veehouderĳstudenten krĳgen we hier
ook wel leerlingen dierverzorging voor snuffelstages of leerlingen van middelbare scholen voor maatschappelĳke stages.
Maar die jongens en meisjes hebben vaak weinig met het boerenwerk en worden vanuit de school soms niet of nauwelĳks
begeleid. Het is uiteindelĳk aan de leerling zelf om te bepalen
of hĳ of zĳ van de stageperiode een succes wil maken. Stagiairs
kunnen hier veel leren, maar ze moeten alles aanpakken, ook
de rotklusjes, en niet te benauwd zĳn voor lange dagen. Werken op een melkveebedrĳf is geen negen-tot-vĳfkantoorbaan.
Ook dat moeten ze ervaren.’
‘Met mbo-leerlingen – we krĳgen ze hier van zowel AOC Oost
in Doetinchem als het Groenhorst College in Barneveld – is het
over het algemeen prettig werken, of ze nu thuis van een melkveebedrĳf komen of niet. Ze zĳn meestal goed gemotiveerd en
komen zelf met ideeën. Ook Canberk komt regelmatig met vragen, waardoor ik word gestimuleerd om over dingen na te denken. Soms leidt dat tot aanpassingen in de manier van werken.
Het valt me op dat collega’s bĳ wie nooit jonge mensen over de
vloer komen, vaak vastroesten in oude gewoontes. Ik vind het
belangrĳk om fris te blĳven. Werken met stagiairs helpt daarbĳ. En natuurlĳk is het ook handig om hulp te hebben. We
vervelen ons hier nooit en sommige klussen gaan een stuk
makkelĳker als je ze samen kunt doen. En als Canberk hier is,
kan ik hem de schuld geven als er iets fout gaat...’
‘De kwaliteit van de opleiding aan het aoc is de laatste jaren
duidelĳk verbeterd, zowel organisatorisch als inhoudelĳk. In
het verleden vielen er nog wel eens lessen uit en kwamen de
leerlingen soms onvoldoende voorbereid op stage. Nu komen
ze met gerichte opdrachten. De scholen waar ik contact mee
heb, hebben de klachten uit de praktĳk goed opgepikt. Met de
stagebegeleiders heb ik als stageboer een goed contact. Ik merk
dat ze de ontwikkelingen in de praktĳk willen blĳven volgen
en daarvoor ook goed luisteren naar de veehouders bĳ wie de
leerlingen stage lopen.’ l
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Bart Lubbers (36) is veehouder
met 120 melkkoeien en 100
stuks jongvee op zuivelboerderĳ
Ĳsseloord in Arnhem.
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willen samen van stageperiode een succes maken

gi air stimuleren elkaar
Canberk Ozekin is student veehouderĳ aan
het AOC Oost in Doetinchem en loopt twee
dagen in de week stage op zuivelboerderĳ
Ĳsseloord. Van veehouder Bart Lubbers leert
hĳ de fĳne kneepjes van het vak in de praktĳk.
tekst Wichert Koopman

‘W

Canberk Ozekin (19) is tweedejaars
niveau 3-leerling op AOC Oost iwn
Doetinchem en stagiair op zuivelboerderĳ Ĳsseloord in Arnhem.

e hebben thuis geen melkveebedrĳf, maar door
mee te helpen op de stadsboerderĳ kwam ik in contact met koeien. Ik vond dat zo interessant dat ik besloot
een opleiding in de veehouderĳ te gaan doen. Sinds twee
jaar zit ik nu op het AOC Oost in Doetinchem waar ik de
richting veehouderĳ niveau 3 volg. Na de opleiding wil ik
graag eerst werkervaring opdoen in de sector om in de toekomst iets voor mezelf te kunnen beginnen.’
‘Inmiddels heb ik meerdere korte stages achter de rug. Het
bevalt me ook hier op zuivelboerderĳ Ĳsseloord goed. Ik
word volledig opgenomen in het bedrĳf en bĳ veel zaken
betrokken. Dat vind ik belangrĳk omdat ik alles wil leren.
Laatst waren we gras aan het inkuilen. Ik leer dan bĳvoorbeeld van Bart hoe ik de bult moet aanrĳden, maar hĳ legt
me ook uit wat je als boer allemaal moet doen om een goed
product in de kuil te krĳgen en te houden.’
‘Ik vind dat de school ons goed voorbereidt op de stageperiode. Naast de theorie op school krĳgen we één ochtend in
de week praktĳkles op een leerbedrĳf in de regio. Ook hebben we regelmatig lessen buiten de school. Zo zĳn we laatst
een hele dag op proefbedrĳf De Marke geweest voor uitleg
over nieuwe ontwikkelingen zoals de KringloopWĳzer. En
met iemand van Agruniek bezochten we een demoveld
voor maisrassen. Dat is allemaal kennis die we mee kunnen
nemen naar ons stagebedrĳf. Een deel van de leraren bĳ
ons op school heeft thuis ook een bedrĳf. Zo geven ze ons
les aan de hand van de mpr van hun eigen koeien of de
analyses van hun eigen kuilen. Dat werkt natuurlĳk veel
beter dan theorie uit een boekje.’
‘We zĳn de laatste tĳd hier op de boerderĳ erg druk geweest met oogstwerk, een sleufsilo zetten en renovatieklussen in de stal. Het werken aan mĳn opdrachten is daardoor
wel blĳven liggen. Daar heeft de leraar me ook al op gewezen. De theorie is natuurlĳk niet het leukste, dus vaak gebeurt het effe gauw tussendoor. Dat zal ik nu de komende
weken serieus op moeten pakken, want ook het papierwerk
hoort erbĳ. Aan het eind van de stage moet ik hier op het
bedrĳf voor de vakken voeding en fokkerĳ een proeve van
bekwaamheid afleggen. Dat wil zeggen dat ik moet laten
zien dat ik zelfstandig, als een veehouder in de praktĳk,
beslissingen kan nemen en uitvoeren. Leuk, maar ook
spannend.’ l
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