
Les 1   Landbouw is er voor jou

Het grootste deel van 
Nederland wordt voor 
landbouw gebruikt. 
Daar werken 
verschillende soorten 
boeren. Boeren in de 
akkerbouw werken 
met grote machines 
op hun land. Ze laten 
daar gewassen groeien 
als graan, aardappels en bieten. 
Veehouders werken in de veeteelt. 
Ze houden dieren voor hun vlees, melk of 
eieren. Groenten en fruit komen vaak uit de 
tuinbouw. Dat is een dure manier van 
landbouw. In de tuinbouw is de oogst 
meestal kleiner en de planten hebben veel 
speciale zorg nodig. Soms groeien ze in 
een kas.

Les 2   Boerderijen van nu

Boerderijen van nu zijn 
groot. Boeren hebben 
grote akkers of veel 
dieren. Toch werken er 
niet veel mensen. 
De boeren gebruiken 
machines. Die zijn duur 
en ingewikkeld. 
Daarom kiezen boeren 
welk soort bedrijf ze 
hebben. Ze laten aardappels groeien.  
Of ze houden varkens. Of ze planten 
tomaten. Ze kunnen niet alles tegelijk. 
Een pluimveehouder heeft voor zijn kippen 
heel andere machines en gebouwen nodig 
dan een melkveehouder voor zijn koeien. 
Daarom specialiseren boeren zich. Elke boer 
heeft zijn eigen soort bedrijf, en daar heeft 
hij veel verstand van.

de landbouw
Het werk dat boeren doen op het land.

de akkerbouw
Op een groot stuk grond, 
een akker, planten laten groeien, 
zoals aardappels en graan.

de gewassen
De planten die boeren uit de grond laten 
groeien.

de veeteelt
Het houden van vee voor de melk, het vlees en 
de eieren.

de tuinbouw
Op een kleiner stuk grond met veel zorg en 
moeite groenten, fruit en bloemen laten 
groeien. Soms in een kas.

de kas
Een glazen gebouw waarin  
het warmer is dan buiten, 
zodat groenten en fruit goed 
kunnen groeien.

de akker
Een groot stuk land waarop een 
boer zijn planten laat groeien.

de pluimveehouder
Een boer die vogels houdt voor hun 
vlees, eieren of veren. Zoals kippen, 
kalkoenen en struisvogels.

de melkveehouder
Een boer die dieren houdt voor hun melk. 
Zoals koeien, geiten en schapen.

specialiseren
Je vooral bezighouden met één ding, zodat je 
daar heel veel van weet en daar goed in bent.
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Les 3   Op de kaart

Een kaart is een tekening 
van een gebied. Vaak van 
een land. De bovenkant 
van een kaart is meestal 
het noorden. Als dat 
niet zo is, staat er een 
noordpijl op de kaart. 
Die pijl wijst naar het 
noorden. De rechterkant is 
het oosten. De linkerkant 
is het westen. En de onderkant is het zuiden. 
Noord, oost, zuid en west zijn de 
windrichtingen. De wijzer van een kompas 
wijst altijd naar het noorden, naar de 
Noordpool. De Zuidpool ligt precies aan 
de andere kant. Om een kaart te kunnen 
begrijpen, kijk je naar de legenda. Daar zie je 
wat alle vormen, kleuren en lijnen op de kaart 
betekenen.

de noordpijl
De pijl die op een kaart het 
noorden aanwijst.

de Noordpool
De bovenkant van de wereld.

de Zuidpool
De onderkant van de wereld.

de legenda
De uitleg van de tekeningen en 
kleuren op een landkaart.

Vind een antwoord

Soms heb je een vraag over de wereld. In 
dit thema heb je geoefend met manieren 
die je helpen om een antwoord te vinden.

Les 1
Je kunt resultaten van een onderzoek 
bestuderen. Dat helpt je bij het vinden van 
een antwoord.

Les 2
Je kunt je vraag stellen aan de juiste 
persoon. Dat helpt je bij het vinden van 
een antwoord.

Les 3
Je kunt een landkaart gebruiken. Dat helpt je 
bij het vinden van een antwoord.

Zo leer je voor de toets

•   Bekijk de samenvatting. 

•    Leer de teksten en de 

dik gedrukte woorden.

•    Vraag iemand om je te 

overhoren.

De toets is op     

landbouw
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