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Onderwijs in gesprek met beleidsambtenaren LNV

Begin van een andere dialoog
Op 29 november organiseerde de
Groene Kennis Coöperatie een
werkconferentie waarop onderwijs
mensen in gesprek waren met
beleidsmedewerkers van het ministerie
van LNV. Beleid en onderwijs kunnen
elkaar helpen en versterken.

“Ik zoek een ambtenaar. Ik heb ook vragen.” Hans Hopster, GKC-programmaleider ‘Welzijn van Dieren’ kijkt wat vertwijfeld rond. Hij staat in de deuropening van een vergaderzaal van het
ministerie van LNV te Ede waar ook de
Groene Kennis Coöperatie gehuisvest is.
De zaal zit afgeladen vol met groepjes
mensen die druk met elkaar in overleg
zijn. Buiten de zaal, in de hal en de nabijgelegen kantine, zijn ook groepjes neergestreken.
Vijftien programmaleiders van de Groene
Kennis Coöperatie (GKC), versterkt met
leden van hun programmateams, zijn
vanmiddag in gesprek met beleidsmedewerkers van het ministerie van LNV. De
GKC heeft ze daartoe uitgenodigd.
Face tot face
“We willen graag dat beleid en onderwijs
elkaar leren kennen”, legt GKC-directeur
George Beers uit bij de aanvang van de
bijeenkomst. “We denken namelijk dat
onderwijs het beleid kan helpen.” Laten
zien dus dat het groene onderwijs een be-

Hans Hopster (l), programmaleider Welzijn van Dieren op zoek naar een
beleidsambtenaar
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langrijke schakel is voor de realisering
van het beleid van het ministerie van
LNV. Daar gaat het om. Bedoeling is dat
beleidsmedewerkers en programmateams face-to-face met elkaar in gesprek
gaan. Elkaar persoonlijk leren kennen en
nagaan of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Beers geeft ze daarvoor een concrete opdracht mee. “LNV-beleidsmedewerkers informeer de onderwijsmensen
over het beleid. Over wat u wilt bereiken.
En onderwijsmensen, vertel de LNV’ers
over de mogelijkheden van het onderwijs. Geef daarbij per beleidsdoel aan hoe
het onderwijs daar een bijdrage aan kan

leveren.” De GKC-directeur benadrukt
daarbij dat dit geen vrijblijvende sessie is.
“Afgelopen zomer zijn de vijftien programmavoorstellen gestuurd naar het
ministerie van LNV dat de programma’s
financiert. De beleidsmedewerkers die
nu met de programmateams aan tafel
gaan, zijn direct of indirect betrokken
geweest bij de beoordeling van die voorstellen. In het voorjaar moeten die programma’s aangescherpt en verder ingevuld worden. “Het resultaat van vandaag
en mogelijk vervolgoverleg zal daarbij
een belangrijke rol spelen.”

Ontmoeting
Het resultaat van deze middag moet ook
een belangrijke stap zijn op weg naar een
andere dialoog. Dat zegt Lous van Vloten-Doting tijdens de introductie. Ze
spreekt in dat verband van een belangrijke dag en het begin van een nieuwe traditie. “Het is namelijk de eerste keer dat
de hele onderwijskolom samen met LNV
discussieert over inhoudelijke thema’s.”
Op de vraag waarom dat niet eerder gebeurde, past volgens haar de wedervraag
‘wat is er nu anders?’ “Het onderwijs wil
vraaggestuurd gaan werken. Actief de
vragen gaan ophalen bij bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en LNV.”
Dat beleidsambtenaren en onderwijsmensen elkaar daarvoor eerst moeten leren
kennen, is volgens Ad Tabak – plaatsvervangend directeur Kennis bij het ministerie, essentieel. “Het begint met ontmoeting. Ga bij elkaar op bezoek en praat erover. Over wat we met het thema

Een goed gesprek: v.l.n.r. Ad Tabak (LNV), Wim van der Zwan (Edudelta) en Klaas
Boer (IPC Groene Ruimte/GKC)

biologische landbouw kunnen bijvoorbeeld, over maatschappelijke stages en
over natuur- en milieu-educatie.”
“Zeker voor LNV-medewerkers is dat de
hoogste tijd, bekent Tabak. “Ik werk nu al
twintig jaar bij LNV, waarvan de laatste
drie bij de onderwijsdirectie. De eerste zeventien jaar wist ik echt niet wat het groe
ne onderwijs was. En als je die vraag nu bij
LNV stelt, zullen er veel stiltes vallen.”
Zelf is hij overigens na die drie jaar helemaal om. “Ik ben een gelovige geworden.”
Vasthouden
Tien minuten na de aftrap is het gesprek
op allerlei plekken in volle gang. Voor een
paar programma’s betekent het even
wachten. De opkomst van LNV-beleidsmedewerkers valt wat tegen. Dat verklaart de vertwijfelde opmerking van
Hans Hopster. Een zoektocht door het
gebouw levert uiteindelijk LNV-versterking op. Nog een kwartier verder zie ik
Hopster en zijn team in de bedrijfskantine. In gesprek met... ja een ambtenaar.
Tegen vieren eindigt de bijeenkomst.
Later op de middag zal namelijk afscheid
genomen worden van LNV Directeur-Generaal Ate Oostra. Lous van Vloten-Doting geeft plenair haar impressies. “Ik
vind het een geweldig geslaagde bijeenkomst”, verwoordt ze. “De temperatuur
liep op en er was veel energie. Dit moeten
we vasthouden.” Tot besluit adviseert ze
alle aanwezigen om dat vooral aan de collega’s te vertellen die er niet waren. Heel

expliciet. “Met name die van LNV.”
Tibbe Breimer, beleidscoördinator Kennisbeleid bij de LNV-directie Kennis, bevestigt dat na afloop van de bijeenkomst
desgevraagd. “Deze bijeenkomst is een
goed initiatief, maar er had van de kant
van LNV zeker wel meer ingezet mogen
worden.” Breimer is enthousiast over de
formule van deze middag. “Het verband
tussen onderwijs en onderzoek is verstoord. Men kent elkaar niet meer zoals
dat vroeger wel was. In de gesprekken die
ik had met de programmateams Melkveehouderij en Voeding & Gezondheid
kwam dat duidelijk terug. Ik heb de
teams kunnen verwijzen naar mensen
die inhoudelijk van betekenis voor hen
kunnen zijn.
Ook Henk Massink is content over het
initiatief van de Groene Kennis Coöperatie. Massink is kenniscoördinator bij de
Directie Internationale Zaken. Eén van
de weinige aanwezige beleidsambtenaren van een andere directie dan Kennis
overigens. “Ik heb veel geleerd vanmiddag”, licht hij desgevraagd toe. “Onderwijs lijkt veel op de andere partijen waarmee je als beleidsmaker mee te maken
hebt, maar er is een belangrijk verschil.
Het gaat daar om kennis maken in interactie met leerlingen en studenten.”De
gesprekken die Massink deze middag
had waren volgens hem zeer zinvol en
verhelderend. “We hebben geconstateerd
dat er nauw contact nodig is. De eerste afspraken zijn gemaakt.” p
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