
 

Kijkvragen 
 
1 Zelfsturende rooimachines komen tot 
hun recht als je ze laat werken met data. 
Welke data wordt verzameld tijdens het 
rooien? Noem er drie. 
 

 
 
2a Wat kan een drone betekenen voor de 
landbouw? 
b Hoe kan een boer de data van de drone 
effectief inzetten? 
 
3 Het intensief gebruik van data in de 
landbouw belooft positief te zijn op drie 
punten. Welke punten zijn dat? 
 
4 De techniek om data te verzamelen in de 
landbouw is vergevorderd. Welke techniek 
ontbreekt de boeren nog om te handelen 
naar de uitkomst van de data? 
 
5 Boer Joop Vedelaar ziet ook dat deze 
manier van precisielandbouw de prijzen 
van de producten zal beïnvloeden. Is dat 
positief voor de boeren of negatief? Leg je 
antwoord uit. 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Voor welke sectoren zie je de inzet van 
drones en satellieten ook als 
toekomstperspectief? Leg je antwoord uit. 
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EenVandaag in de klas 
Digitale technieken in de 
landbouw 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Groente verbouwen lijkt misschien niet zo 
hightech, maar schijn bedriegt. 
Verschillende boeren houden hun 
gewassen digitaal in de gaten, met behulp 
van GPS, satellieten en drones. En dat 
allemaal om zo efficiënt mogelijk te 
kunnen produceren.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Satellieten, drones, GPS, precisielandbouw 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma Economie:  
Domein H Concept Welvaart en groei 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld ‘Digitale analyse van de 
vogeltrek’. 
 
Antwoorden 
1 (1) Meters grond (2) Gerooide producten 
(3) Rijsnelheid 2a Een drone kan de 
gezondheid van het hele gebied in kaart 
brengen. b Er kan mest of 
bestrijdingsmiddel toegediend worden op 
de plekken waar het nodig is. 3 (1) Minder 
milieubelastend (2) Consument profiteert 
met betere en goedkopere producten (3) 
Minder kosten voor de agrariër. 4 Planten 
kunnen nog niet individueel gevoed 
worden. 5 Negatief. Grote verwerkers 
kunnen steeds beter inschatten wat de 
opbrengsten zullen zijn. Zij kunnen de 
prijs daarmee sturen. 6 Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam 
of in het toerisme.  
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