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KALVERHOUDERIJ
E-LEARNING GETEST BIJ LEERLINGEN
AERES MBO BARNEVELD
De eerste drie hoofdstukken van de e-learning
kalverhouderij zijn volledig klaar en worden getest
door studenten van Aeres MBO Barneveld.
Het betreft de hoofdstukken
Introductie kalverhouderij,
Voeding en Stalklimaat.
Volgens docent Henriëtte
Rozendaal zijn de reacties
positief. Ze merkt dat de
e-learning een duidelijke
aanvulling is op het bestaande lesprogramma van bedrijfsbezoeken en klassikale
lessen. “Studenten worden

op een andere manier geprikkeld om met informatie
om te gaan. Daardoor blijft
de informatie beter hangen.” Opmerkingen die uit
deze testperiode naar voren
komen, worden verwerkt
in de e-learning zodat de
praktische toepasbaarheid
maximaal is.

SPONSORGELD BEDRIJFSLEVEN ROND,
SUBSIDIETRAJECT LOOPT NOG
Vanuit de periferie van de kalverhouderij is bijna 50.000
euro aan sponsorgeld toegezegd. Aeres en VVK zijn het
bedrijfsleven bijzonder dankbaar voor deze financiële
bijdrage die het mogelijk maakt om de e-learning daadwerkelijk te gaan maken!
Naast het sponsorgeld
hebben Aeres en VVK
beide 25.000 euro exclusief BTW ingelegd. Voor de
totale e-learning wordt er
gewerkt met een begroting
van 124.000 euro exclusief
BTW. Het resterende deel
willen Aeres en VVK via één
of meerdere subsidies aanvullen. Hiervoor loopt er op
dit moment een aanvraag
bij Stichting Aequorfonds.

Aequorfonds
Het Aequorfonds verstrekt
subsidies voor de uitvoering van projecten die de
aansluiting van beroepsonderwijs op de sectoren
in het groene bedrijfsleven
bevorderen en stimuleren.
De e-learning kalverhouderij voldoet hieraan. De
komende maanden hopen
Aeres en VVK meer duidelijkheid te krijgen over een
bijdrage vanuit dit fonds.

EIND SEPTEMBER ZEVEN MODULES KLAAR
Op dit moment werkt de redactie aan vier modules:
kwaliteitsborging (Vitaal Kalf/SKV), Start op melkveebedrijf, Verzamelen/transport, Slachterij. Het is de
bedoeling dat eind september deze hoofdstukken redactioneel klaar zijn. Hierna worden de teksten foto’s,
animaties en filmpjes ingebouwd in de e-learning.

KENNISTEAM
BEOORDEELT
LESSTOF
Een kennisteam vanuit onderwijs en kalverhouderij beoordeelt de lesstof op inhoud,
niveau en praktisch nut. Nadat
het team een module redactioneel heeft goedgekeurd, start
het productiebureau Aeres Tech
Productions (voorheen Acole)
met het ontwerp van de module.
De leden van dit kennisteam zijn:
Cor Duim, teamleider
veehouderij Aeres
Henriëtte Rozendaal-Van den
Hoek, docent veehouderij Aeres
Erik van Dronkelaar,
kalverhouder in Nijkerk
Bert Blom, kalverhouder in
Didam
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