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Leren met toekomst

Onderwijs, schakel tussen
onderzoek en praktijk
Onderzoeksinstelling PPO werkt in drie
pilots samen met het onderwijs om zo
duurzame landbouw te versterken.
Makkelijk is het niet, vinden drie mboleerlingen uit Hoorn (Clusius College),
maar ze leren veel.

Op het scherm van hun computer laten
Sander, Luke en Stephan, leerlingen van
mbo Hoorn (Clusius College) me op
maandagmorgen 10 oktober zien hoe
het organisch stofgehalte van de bodem
in de de loop van jaren het streefgetal
van 2 procent benadert. “Dat je dat gehalte met een gratis programma op internet kunt uitrekenen, was nieuw voor
ons. Zo leer je wat, maar dat hadden ze
ons ook op school wel kunnen vertellen.”
Op peil
Zij hebben de opdracht gekregen om bemestingsplannen van drie bollenteeltbedrijven door te rekenen. In januari
2006 krijgen de telers met nieuwe mestregels te maken. De leerlingen moeten
uitzoeken of ze niet in de problemen
komen met die nieuwe mestregels. Voor
hun bpv lopen ze voor het project ‘Leren
met toekomst’ (zie kader) stage bij PPO.
Met hun opdracht leggen ze een schakel
tussen onderzoek en praktijk. Elaine
Vlaming, onderzoeker bij het proefbedrijf in St. Maartensbrug, is hun begeleider. De telers zijn deelnemers aan het
project ‘Telen met toekomst’.
Elke maandag komen Sander Blijleven,
Luke Deen en Stephan van de Veldt naar
dit proefbedrijf. Ze zijn alledrie 19 jaar
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oud en zitten in het vierde jaar van de
vierjarige opleiding plantenteelt. De ouders van Luke en Stephan hebben thuis
een teeltbedrijf. Bij Luke telen ze bollen,
bij Stephan hebben ze een akkerbouwbedrijf en Sander’s vader is loonwerker.
Alledrie hopen ze later zelf bollen te
telen. Ze denken dat ze de kennis die ze
hier op doen, dan goed kunnen gebruiken.
Ze verzamelen gegevens van de drie
teeltbedrijven en werken de gegevens
uit. Om aan de nodige informatie te
komen, moeten ze de drie bedrijven bezoeken. Dat is het leukste van het project, vinden ze. Met hulp van de pc rekenen ze de gegevens vervolgens door. Ze
moeten zorgen dat de giften van stikstof
en fosfaat de nieuwe normen niet overschrijden. En ze moeten zorgen dat het
organisch stofgehalte op peil blijft. Dat
laatste is op die zandgronden hier best
lastig, vindt begeleidster Elaine Vlaming. Ze rekenen gegevens door met
excel of gebruiken programma’s op internet, zoals van kennisakker (www.
kennisakker.nl). Met hulp van die programma’s hebben ze hun bemestingsplan aangepast. Een week eerder hebben
ze het eerste plan voorgelegd aan een
deskundige van het proefstation in
Lisse. “Het viel erg mee”, vinden ze.
Verrassing
Vlaming denkt dat het werk misschien
wel theoretisch is, en daardoor lastig
voor hen, maar ze denkt dat ze wel goed
uit de voeten kunnen met hun opdracht.
Zelf vinden ze het erg wennen om de
hele dag achter de pc te zitten,’vooral op
maandag’, zegt Sander grinnikend.
Maar ze vinden het leerzaam. Ze leren
bijvoorbeeld hoe je een bemestingsplan
opzet, iets wat ze op school niet gehad
hebben.

Omdat dit een pilot is, zijn zij de enige
drie leerlingen van de school in Hoorn
die zo’n stage doen. Theo de Geus, docent in Hoorn, zou het liefst zien dat alle
leerlingen in zo’n project participeren.
“Wat de leerlingen hier leren, kunnen ze
op een normale stage nooit leren.” De
leerlingen moeten in het vierde jaar managementaspecten oefenen, op een stagebedrijf. Dat kan op een gewoon bedrijf niet. En in KS 2000+ staat zelfs dat
leerlingen op kleine schaal onderzoek
moet kunnen doen of monsters nemen.
“Die jongens komen wat dat betreft hier
in een opgemaakt bed.”
Het Clusius College vindt het belangrijk
dat de leerlingen kennis nemen van onderzoek. Ze leren zo kennis verzamelen.
Dat is ook de reden waarom ze op andere
manieren al samenwerken met onderzoekers, bijvoorbeeld tijdens excursies,
de jaarlijkse groendag of cursussen.
De drie jongens denken dat het wel handig is dat ze weten hoe het onderzoek
werkt. “We wisten niet dat er zoveel

Telen en leren met toekomst
‘Telen met Toekomst’ is een praktijknetwerk gericht op het
bevorderen van de toepassing van een meer duurzame gewasbescherming en bemesting in de praktijk. Het praktijknetwerk
omvat groepen praktijkbedrijven met hun relaties rond de ontwikkeling van meer duurzame productiesystemen. Aan het project, dat geﬁnancierd wordt door het ministerie van LNV, doen
400 bedrijven mee in 34 praktijknetwerken. Er zijn er 5 in de
glastuinbouw en 29 in de open teelt. Een team van onderzoekers
en adviseurs vanuit onderzoek (PPO) en voorlichting (DLV) begeleidt die groepen. De netwerken zijn in 2003 opgericht en zullen
functioneren tot 2007. Ze gaan uit van goede voorbeelden of
best practices en hopen in de groepen nieuwe technieken of
strategieën te ontwikkelen en in te passen in bedrijfssystemen.
Meer informatie vindt u op www.telenmettoekomst.nl

Sander, Luke en Stephan, rekenen een bemestingsschema door van een bollenteler die deelneemt aan
het kennisnetwerk ‘Telen met Toekomst’

werk aan zit.” Als ze later als teler met
vragen zitten, weten ze waar ze naar toe
moeten, denken ze.
Inmiddels hebben ze het eerste bemestingsplan klaar. Als ze over een paar
maanden de andere twee ook klaar hebben, zullen ze de uitkomsten presenteren en bespreken met de ondernemers
van de ‘Telen met Toekomst’-groep. Dan
krijgen ze een nieuwe opdracht. Ze
weten nog niet wat. “Dat wordt een
verrassing.” p

Het project ‘Leren met Toekomst’ is opgezet vanuit de LNVonderzoeksprogramma’s ‘Systeeminnovatie plantaardige productie’ en wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving (PPO) en Educatie- en Competentiestudies (ECS) van
Wageningen UR. Met dit project willen de initiatiefnemers de
samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoek en
onderwijs rond praktijknetwerken versterken. De gedachte is
dat een effectieve kennisuitwisseling tussen beide partijen bijdraagt aan het versterken van competentiegericht onderwijs
en aan het versnellen en consolideren van innovatieprocessen.
Het project wil weten hoe de in onderzoek ontwikkelde kennis
en inzichten gerichter, efﬁciënter en effectiever kunnen doorstromen naar het groene onderwijs. De initiatiefnemers willen
hiervan leren in welke vorm de samenwerking rond praktijknetwerken voor alle betrokken partijen meerwaarde heeft.
Ook onderzoeken ze hoe ze samenwerking structureel ingebed
kan worden in onderwijs en onderzoeksinstellingen.
Er zijn drie pilots:
N In de glasteelt gaan studenten van Hogeschool Inholland,
samen met PPO, in opdracht van een teler onderzoeken hoe hij
biomassavergisting in kan zetten op zijn bedrijf. Onder welke
voorwaarden kan hij vrijkomend CO2 gebruiken voor teeltoptimalisatie. De studenten houden interviews en werken mee aan
de vorming van een praktijknetwerk rond dit onderwerp,
N In de biologische open teelt gaan studenten van het Groenhorstcollege/Warmonderhof en CAH-studenten onder begeleiding van PPO en DLV aan de slag met vragen van Flevolandse
BIOM-telers over mechanische onkruidbeheersing.
N In de open geïntegreerde teelt gaan studenten van het
Clusius College voor enkele bollentelers uit het ‘Telen met toekomst’-netwerk een aantal bemestingsscenario’s doorrekenen.
Hierdoor zijn ondernemers in staat om beter in te spelen op de
gevolgen van de nieuwe mestwetgeving.
Op 1 december worden tijdens een bijeenkomst de resultaten
en geleerde lessen van de drie pilots gepresenteerd.
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