achtergrond
Minder subsidieaanvragen

Dertig voorstellen cursus
goedgekeurd
Vorig jaar bedroeg het aantal subsidieaanvragen voor het groene
cursusonderwijs 267, dit jaar 49. Oorzaken voor die terugloop kunnen zijn
dat er minder thema’s waren waarbinnen cursussen moesten vallen, de
belangstelling voor cursusonderwijs is teruggelopen en dat er per aanvraag
meer subsidie werd gevraagd. En ontevredenheid over de procedure is er
nog steeds.
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onderwijs aoc’s

f oto : st u d i o a n d r é r u i g r o k

D

ierziektes maken de
consument wantrouwig. De behoefte aan
een kippenboutje neemt af bij een
bericht over salmonella in de media.
Binnen het door LNV aangedragen
thema voedselveiligheid ontwikkelt
AOC De Groene Welle daarom samen
met Praktijkonderzoek Veehouderij
(PV) te Lelystad een cursus van vier
dagdelen voor pluimveehouders en
andere betrokkenen uit de sector. Die
gaat onder andere over risicofactoren
op het bedrijf.
Het is één van de 49 cursussen waarvoor aoc’s dit jaar subsidieaanvragen
indienden. In vijf thema’s. Naast
voedselveiligheid, moesten cursussen
passen binnen de thema’s ketens in
de landbouw, fytosanitaire risico’s per
keten, multifunctioneel landgebruik
of groen ondernemersschap.
De minister stelde daarvoor dit jaar
A 2.900.000,- beschikbaar, per thema
A 580.000,-.
Vorig jaar waren er nog tien thema’s.
Geschrapt – waarbij is gekeken naar
inhoud van aanvragen en de subsidies
die in 2002 al voor die thema’s zijn
verstrekt – zijn dierenwelzijn, biotechnologie, biologische landbouw,
milieu en Arbo-convenant.
Laser, een agentschap van het ministerie van LNV, verzorgt de beoordeling
van de subsidieaanvragen. Ze toetst er
of de aangevraagde projecten voldoende aansluiten bij de thema’s. Ze kijkt
naar de omvang van de subsidieaanvraag in relatie tot het beoogde resul-

taat, naar de toepasbaarheid van over
te brengen inzichten en vaardigheden
en de mate waarin met de cursus de
beoogde inzichten en vaardigheden
kunnen worden overgedragen aan de
cursisten. Als er in de Kaderbrief een
doelgroep bij een bepaald thema
wordt aangeduid, toetst de beoordelingscommissie ook of de cursus aansluit bij die doelgroep.
Uiteindelijk werden er dertig aanvragen gehonoreerd; vijf voor ketens in
de landbouw, twee voor fytosanitaire
risico’s per keten, elf binnen het thema groen ondernemersschap, acht in
het kader van multifunctioneel landgebruik en vier binnen het thema
voedselveiligheid.
In totaal reserveerde het ministerie
A 1.392.884,- voor deze projecten.

Kinderopvang
Een voorbeeld van een cursus waarvoor subsidie is gekregen is de cursus
Ziekten en plagen van het Wellant
College. Deze sluit aan bij het thema
fytosanitaire risico’s per keten en
richt zich op de medewerkers van de
groothandel en veilingen. “Bij sommige plantenziektes treden de symptomen pas 48 uur na de besmetting
op”, zegt cursuscoördinator Dirk
Jongkind. “Om onheil te voorkomen
vinden we het belangrijk dat onze
doelgroep deze symptomen herkent
en zonodig ingrijpt tijdens het logistieke proces van kweker naar consu-

ment. Dit voorkomt problemen met
afnemers achteraf.”
Een aantal cursussen van AOC Oost
valt binnen het thema multifunctioneel landgebruik. Cursuscoördinator
Guus van Gijsel hoopt, zo zegt hij,
met de cursussen Onderhoud houtwallen en Erfbeplantingen een bijdrage te leveren aan de verfraaiing
van het platteland. “Bij deze cursussen staat de kwaliteit van het landschap centraal. Het gaat erom dat
zowel plattelandsbewoners en ondernemers bomen, struiken en kruiden
herkennen en onderhouden.” Met de
cursus ‘De omgevingsbewuste ondernemer’ wil AOC Oost inspelen op de
behoefte aan kennis en informatie
over mogelijkheden voor agrarische
ondernemers die voortvloeien uit provinciale plannen.
De cursussen Kinderopvang op het
agrarisch bedrijf en Zorgboerderijen
van AOC Friesland voldoen aan de criteria van het thema groen ondernemersschap. Cursuscoördinator Pieter
van der Werff ziet veel kansen voor
agrarische ondernemers. “Naar mijn
inschatting bepalen deze activiteiten
of echtgenotes van ondernemers buitenshuis gaan werken of op het
bedrijf iets extra’s verdienen.” Argumenten om kinderen en gehandicapten naar boerderijen te krijgen is dat
het contact met dieren kan helpen
bij de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen en dat meewerken op een boerderij het zelfrespect
van lichamelijk of geestelijk gehandi- Y

8 oktober 2003 Œ vakblad groen onderwijs 1 5

19

De goedgekeurde subsidieaanvragen groen
cursusonderwijs
Thema

aoc

cursus

Voedselveiligheid

Oost

Hygiënecode voor kleinschalige ondernemingen
Train de trainer
Kwetsbaarheid in de varkenshouderij
voor wat betreft voedselveiligheid voorbij
Pluimveehouderij niet meer kwetsbaar
voor wat betreft voedselveiligheidaspecten
Het authentisch inrichten van
landschappen
Erkend Natuurbeheerder
Watermanagement en integraal
waterbeheer
Onderhoud houtwallen en erfbeplanting
De omgevingsbewuste ondernemer
Integraal waterbeheer op bedrijfsniveau
Erkend natuurbeheer
Inrichten van de groene ruimte
Ziekten en plagen in de plantenteelt
keten
Fytosanitaire risico’s per keten
Doorkijk in de keten
Werken in een keten, de uitdaging voor
de toekomst
Ketens in de landbouw
Samenwerken in de keten
De agrarische ondernemer als ‘sterkste
schakel’ in de keten
Groen Ondernemersschap
Bedrijfsverbreding biedt perspectief
Typiciteit van het streekeigen product
Kinderopvang op het agrarisch bedrijf
Zorgboerderijen
Profijtelijk boombeheer
Landwinkels en streekeigen producten
De rol van de vrouw in de multifunctionele plattelandsomgeving
Samenhang natuurprocessen
De omgevingsbewuste ondernemer

Friesland
Groene Welle
Groene Welle

Multifunctioneel landgebruik

Groene Welle
Oost
Oost

Fytosanitaire risico’s
per keten
Ketens in de landbouw

Oost
Oost
West Brabant
West Brabant
Limburg
Wellant
Terra
Limburg
Limburg
Terra
Friesland
Groene Welle

Groen Ondernemersschap

Terra
Groene Welle
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Limburg
Limburg
West Brabant

capten verhoogt. Bovendien bestaan
er in dunbevolkte plattelandsgebieden weinig mogelijkheden voor kinderopvang.
Verder kreeg AOC Terra subsidie voor
een cursus binnen het thema ketens
in de landbouw. Ook in de regio’s
Groningen en Drente krijgen ketens
immers meer aandacht. “Met ketenen systeeminnovaties versterken we
de concurrentiepositie van onze regionale landbouw,” zegt Ruud Smit,
directeur Cursus- en Contractonder-
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wijs in Eelde. “Daarnaast verwachten
we positieve resultaten van ketenoverschrijdende samenwerking zoals
tussen de agrosector en de farmacie
of chemie.”

Kritiek
De beoordelingscommissie keurde dit
jaar 30 van de 49 aanvragen goed,
vorig jaar kregen 76 van de 267 het
groene licht. De financiële uitkering
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van LNV is echter niet veel lager.
Deze teruggang in aanvragen komt
niet helemaal onverwacht. Volgens
Wim Stegehuis, beleidscoördinator
cursusonderwijs van LNV, zijn er vorig jaar veel aanvragen ingediend en
bestond er dit jaar minder behoefte.
Aoc’s hebben regelmatig in hun aanvraag samengewerkt met andere
instellingen, aoc of anderszins. En
bovendien dienden aoc’s bij de start
van deze regeling in 2002 massaal
subsidieaanvragen in zonder goed op
de hoogte te zijn van de eisen. Dat ze
die nu wel kennen, betekent wellicht
dat ze zich hebben bedacht.
Er klinkt ook kritiek. Zo dienden Clusius en Groenhorst niet zelfstandig
een subsidieaanvraag in. De reden?
Cursuscoördinator Gerard Schenk van
Clusius College constateert dat de
doelgroepen in zijn regio zich niet
aangesproken voelen door het gesubsidieerde cursusaanbod. Dick Middelbeek, cursuscoördinator van de regio
Flevoland van het Groenhorst College, onderschrijft dit. Hij denkt dat
beleidsthema’s van het ministerie en
de belangstelling van de groene sector in zijn regio van elkaar afwijken.
Zo bestond er vorig jaar nauwelijks
interesse in een gesubsidieerde cursus voor nieuwe technieken bij
onkruidbestrijding. Bovendien verbaast Middelbeek zich over de beoordeling. Een EVTO-cursus voor potentiële bedrijfsopvolgers krijgt geen
subsidie. “Snap ik niet, deze cursus
past moeiteloos bij de plattelandsontwikkeling, maar was blijkbaar niet
vernieuwend genoeg. Bovendien leveren subsidieaanvragen onvoldoende
op. Wanneer wij de uiteindelijk uitbetaalde subsidie delen door de door
ons geïnvesteerde uren in de aanvraag, werken we onrendabel.”
Stegehuis werpt tegen dat een subsidieaanvraag niet veel tijd hoeft te
kosten. In de informatie staat nauwkeurig omgeschreven aan welke eisen
een subsidieaanvraag moet voldoen.
Daarnaast kan de hulp van Laser worden ingeroepen.
Stegehuis erkent dat sommige LNVthema’s afwijken van de scholingsbehoefte van veel cursisten: “Het gaat
om prille speerpunten van LNV die
door subsidies dichter bij de doelgroepen komen. Populaire cursussen
hoeven we niet te subsidiëren. Bovendien hoeft geringe belangstelling niet
alleen aan het onderwerp te liggen;
weinig animo onder cursisten kan
ook voortvloeien uit de aanpak.” Œ
Gerrit Strijbis

