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ALGEMENE BESCHOUWING BIJ HET ONTWERP PLAN VAN SPREIDING EN SITUERING
VAN AGRARISCHE OPLEIDINGSCENTRA

1.1 INLEIDING

Dit ontwerp Plan van Spreiding en Situering van Agrarische Opleidingscentra (AOC's) is een vervolg op het op 12 november 1990 aan de Tweede
Kamer toegezonden "Voorstel voor een ontwerp Plan van Spreiding en
Situering van Agrarische Opleidingscentra" van de Procescoördinator
agrarisch voortgezet onderwijs.
De Procescoördinator agrarisch voortgezet onderwijs, die na het
uitbrengen van bovengenoemd voorstel van zijn taak is ontheven, was
samengesteld uit vertegenwoordigers van de gezamenlijke voedingsbonden
CNV en FNV (Christelijk Nationaal Vakverbond en Federatie Nederlandse
Vakbeweging), het KNLC (Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité), de NCBTB
(Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), de KNBTB (Katholieke
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond), de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als bevoegd gezag van de Rijksscholen, een deskundige
voor de afstemming met onderzoek en voorlichting en een onafhankelijke
voorzitter.
De Procescoördinator heeft zijn "Voorstel voor een ontwerp Plan van
Spreiding en Situering van Agrarische Opleidingscentra" gebaseerd op het
door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 30 maart 1990
vastgestelde Fusieplan AOC en op de door de schoolbesturen ingediende
aanvragen om regionaal tot een bundeling van agrarisch voortgezet
onderwijs te komen in agrarische opleidingscentra.
Op basis van het Fusieplan AOC functioneren met ingang van 1-8-1990
reeds 17 van de 21 aangevraagde AOC's. Alle AOC's (i.o.) hebben zich
inmiddels verenigd in een AOC-Raad, een vereniging ter behartiging van
gezamenlijke belangen.
In het onderhavige ontwerp Plan van Spreiding en Situering van
Agrarische Opleidingscentra wordt per AOC aangegeven op welke plaatsen
in het werkgebied van het betreffende AOC welk onderwijs kan worden
aangeboden.
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De wettelijke procedure voor de totstandkoming van het Plan van Spreiding en Situering van Agrarische Opleidingscentra is vastgelegd in de
Wet van 23 mei 1990, houdende de wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar
beroepsonderwijs, alsmede van enige andere wetten (Staatsblad 1990,
nr. 266). Deze wet is beter bekend als de SVM-Wet.
Over het "Voorstel voor een ontwerp Plan van Spreiding en Situering van
Agrarische Opleidingscentra" van de Procescoördinator is aan de
Onderwijsraad, de Provincies, het Landbouwschap, de vier grote gemeenten
en de koepelorganisaties advies gevraagd. De uitgebrachte adviezen zijn
in bijlage 3.3 samengevat en voorzien van een korte reactie.
Voorafgaand aan het eigenlijke ontwerp Plan van Spreiding en Situering
van Agrarische Opleidingscentra wordt eerst ingegaan op een aantal
bijzondere aspecten van het AOC-fusieproces in relatie tot het
SVM-proces.
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1.2

HOOFDVESTIGINGEN, NEVENVESTIGINGEN EN TIJDELIJKE NEVENVESTIGINGEN

In artikel II, onderdeel B, lid 8 van de in hoofdstuk 1.1 genoemde
SVM-Wet, is bepaald dat de Minister onder voorwaarden kan toestaan, op
verzoek van het bestuur van het betreffende AOC, dat een school en dus
ook een agrarisch opleidingscentrum, bestaat uit een hoofdvestiging en
een of meer nevenvestigingen. Alle AOC's maken op grond van spreidingsoverwegingen gebruik van dit artikel.
Het AOC dient daarbij als één school met één grondslag, één bevoegd
gezag, één centrale directie, één medezeggenschapsraad en één
personeelsbeleid te functioneren.

1.2.1 Hoofdvestigingen
In de hoofdvestiging ligt het zwaartepunt van de onderwijsvoorzieningen, van waaruit de gehele regio van het agrarisch opleidingscentrum wordt bediend. Het is de plaats van het centrale management en
van de ondersteunende diensten, voor zover deze niet aanwezig dienen te
zijn op de nevenvestigingen.
Tevens wordt de hoofdvestiging het concentratiepunt van bestaande AOCvestigingen, voor zover concentratie op termijn nodig is als gevolg
van te geringe leerlingenaantallen op de hoofdvestiging en nevenvestigingen. Ook nieuwe voorzieningen zullen in de regel aan de
hoofdvestiging worden verbonden.
1.2.2 Nevenvestigingen
De belangrijkste voorwaarde voor het toestaan van een nevenvestiging
is een genormeerd leerlingenaantal. Voor een LAO-vestiging zal de in de
nota Agrarische Opleidingscentra, (II, 1986-1987, 19933, nr. 2), verder
te noemen AOC-nota, genoemde norm van 120 LAO-leerlingen worden
aangehouden. Voor een MAO-nevenvestiging heeft de Procescoördinator
agrarisch voortgezet onderwijs in zijn voorstel voor een ontwerp Plan
van Spreiding en Situering van Agrarische Opleidingscentra - in
aanvulling op de in de AOC-nota genoemde streefnorm van 400 leerlingen geadviseerd een norm van 200 MAO-leerlingen te hanteren. Bij de
opstelling van dit ontwerp Plan van Spreiding en Situering van
Agrarische Opleidingscentra heb ik dit advies overgenomen.
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Deze norm is ook reeds genoemd in de nota "Middelbaar Agrarisch Onderwijs nieuwe stijl" (II, 1983 - 1984, 18.100-XIV, nr. 77). Daarin is
aangegeven dat voor het onderwijs in een complete 4-, 3- en 2-jarige
opleiding voor een bepaalde afdeling onderwijskundig gezien 200
leerlingen nodig zijn. Deze norm zal ik dan ook toepassen op MAOnevenvestigingen, aangezien ik er van uit ga dat op een MAO-nevenvestiging tenminste één afdeling moet kunnen worden verzorgd in
volledige omvang.
In uitzonderingsgevallen kan een nevenvestiging, die niet aan genoemde
normen voldoet, door het AOC-bestuur in stand worden gehouden. Het
AOC-bestuur zal in een dergelijke situatie, daartoe een verzoek bij mij
moeten indienen, omdat dit consequenties heeft voor de bekostiging.
Dit verzoek zal gebaseerd moeten zijn op een door het AOC op te stellen
ontwikkelingsplan, waarin o.a. aandacht moet worden besteed aan de
spreidings- en de huisvestingsproblematiek.

Voor de situatie nadat de AOC-vorming gestalte heeft gekregen zal het
uitgangspunt zijn dat een LAO-nevenvestiging, die niet aan de eerder genoemde norm voldoet en gedurende drie achtereenvolgende schooljaren
telkens is bezocht door minder dan gemiddeld 30 leerlingen per leerjaar,
niet meer bekostigd zal worden, overeenkomstig de regeling die getroffen
is in artikel 107 van de WVO voor afzonderlijke scholen.
Voor de MAO-nevenvestigingen zal bij het hanteren van de 200-norm een
overeenkomstige regeling worden toegepast.
Voor nevenvestigingen met zowel een LAO-component als een MAO-component
geldt voor ieder der componenten afzonderlijk de hiervoor genoemde
LAO-, resp. MAO-normering.
Voor de deficiënte 2-jarige MAO-opleidingen, voortkomend uit bestaande
KMAO- opleidingen en verbonden aan AOC's, die niet beschikken over de
corresponderende afdeling, zal als norm gelden dat er tenminste 20
leerlingen per leerjaar aanwezig zijn of tenminste 15 leerlingen per
leerjaar en een goed lopend aanverwant leerlingstelsel op de
nevenvestiging waar de betreffende 2-jarige MAO-opleiding wordt
uitgevoerd.
Deze normering zal ook toegepast worden op dergelijke 2-jarige
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MAO-opleidingen, die uitgevoerd worden op LAO-nevenvestingen van AOC's,
die de corresponderende afdeling wel bezitten.
1.2.3 Tijdelijke nevenvestigingen
In het Fusieplan AOC van 30 maart 1990 is een aantal vestigingen
opgenomen als "overige" vestiging met de opmerking dat de status van
deze vestigingen vóór vaststelling van het Plan van Spreiding en
Situering zal worden bepaald. In de meeste gevallen heb ik besloten om
deze vestigingen als tijdelijke nevenvestiging in dit ontwerp Plan van
Spreiding en Situering van AOC's op te nemen. Bij de betreffende AOC's
is dit vermeld.
De tijdelijkheid van de als zodanig aangemerkte nevenvestigingen heeft
in het algemeen een van de volgende oorzaken:
-Het aanwezige aantal leerlingen voldoet niet aan de gestelde norm.
In dat geval zal een tijdelijke LAO-nevenvestiging, indien deze
gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens is bezocht door
minder dan 120 LAO-leerlingen, niet meer bekostigd worden, overeenkomstig de regeling die getroffen is in artikel 107, lid 1 van de
W.V.O. voor afzonderlijke scholen.
In overleg en op verzoek van het bestuur van het betreffende AOC kan
overigens voor een versnelde afbouw/verplaatsing worden gekozen.
Voor de tijdelijke MAO-nevenvestigingen zal bij het hanteren van de
gestelde norm een overeenkomstige regeling worden toegepast, met dien
verstande dat de bekostiging wordt beëindigd als gedurende drie
achtereenvolgende jaren vanaf 1-8-1991 niet wordt voldaan aan de
minimumnormen.

-Het AOC-bestuur heeft besloten de nevenvestiging te verplaatsen naar de
hoofdvestiging. Het tijdstip van de verplaatsing is hierbij afhankelijk
van nieuwe voorzieningen. In het op te stellen landelijke huisvestingsplan Landbouwonderwijs zal een en ander worden opgenomen.

Op alle tijdelijke nevenvestigingen zullen alleen de hoogst noodzakelijke investeringen nog plaatsvinden.
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1.3

HUISVESTING VAN AOC'S

Het proces van AOC-vorming zal belangrijke consequenties hebben voor de
huisvesting. Ik ben dan ook voornemens om in 1991 een landelijk huisvestingsplan Landbouwonderwijs uit te brengen, waarin aangegeven zal
zijn op welke wijze de gewenste concentratie van onderwijsvoorzieningen
gerealiseerd kan worden.
Dit huisvestingsplan zal mede gebaseerd worden op de huisvestingsplannen, die een onderdeel zullen vormen van de ontwikkelingsplannen, welke
de AOC's zullen opstellen.
Een prioriteitsstelling bij de uitvoering zal in verband met de beperkt
beschikbare middelen onvermijdelijk zijn.

In de eerder genoemde AOC-nota is aangegeven dat één van de redenen om
te komen tot AOC-vorming wordt gevormd door de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs, voorlichting en onderzoek. De samenwerking tussen
de drie genoemde elementen en het bedrijfsleven komt in verschillende
relaties tot uiting, zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van de AOC-nota.
Met betrekking tot de huisvesting kan worden opgemerkt dat bij de
spreiding van de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) in vele gevallen
gekozen is voor een vestigingsplaats van de DLV in plaatsen waar ook
een AOC-vestiging aanwezig is. Daarbij is het in een aantal gevallen
mogelijk gebleken om daadwerkelijk tot een gezamenlijke huisvesting te
komen. Dit betreft de AOC-vestigingen: Sneek, Emmen, Almelo, Houten en
Boxtel. Verder wordt bij de uitwerking van de nieuwe huisvesting van
het AOC-Zeeland nu reeds rekening gehouden met gezamenlijke huisvesting. Ook bij andere nieuwbouwprojecten voor het landbouwonderwijs
zal in een vroeg stadium worden nagegaan of het mogelijk is om
gezamenlijke huisvesting met de DLV te realiseren.
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1.4

DENOMINATIEVE DIFFERENTIATIE

1.4.1 Grondslag en bestuurssamenstelling
In de reeds eerder genoemde AOC-nota ben ik destijds uitvoerig ingegaan
op de motieven die ten grondslag hebben gelegen aan het voorgenomen
sectorale beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen.
De betrokken besturen hebben een grote bereidheid getoond om een regionale clustering van agrarische onderwijsvoorzieningen te realiseren.
Daarbij is gezocht naar een voor allen aanvaardbare grondslag. Zonder
deze bereidheid van de betrokkenen zou het functioneren van het agrarisch onderwijs in de toekomst niet mogelijk zijn of zou sprake zijn
van een grote concurrentie in elkaar overlappende wervingsgebieden. Die
bereidheid is veelal afhankelijk gesteld van de mogelijkheid om levensbeschouwelijke aspecten in het onderwijs te blijven betrekken.
In de AOC-nota is het uitzicht daarop geboden en het vertrouwen daarin
heeft de partijen bijeen gebracht.
Voor zover Rijksscholen bij de vorming van AOC's zijn ingebracht is een
aanvaardbare oplossing gevonden voor de grondslag, hetzij via een
algemeen bijzondere grondslag, dan wel via een satnenwerkingsgrondslag.
Deze laatste grondslag houdt in dat het bevoegd gezag een nadere
invulling kan geven aan de denominatieve aspecten van de afzonderlijke
lokaties, afhankelijk van het aldaar verlangde onderwijs door ouders en
leerlingen. Dit heeft mede geleid tot een relatief groot aantal van dit
type AOC's in verhouding tot de huidige situatie in het agrarisch
onderwijs.
Bij de bestuurssamenstelling van deze AOC's is getracht een zo
pluriform mogelijke samenstelling te realiseren. Voor zover Rijksscholen zijn ingebracht in AOC's participeren in het bestuur in vrijwel
alle gevallen vertegenwoordigers van Algemeen Bijzondere, Protestants
Christelijke en Rooms Katholieke organisaties uit de regio, de gemeente
waar de hoofdvestiging van het AOC is gevestigd en beroepsorganisaties.
In alle veertien AOC's, waarbij Rijksscholen zijn betrokken, zijn
vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het
bestuur opgenomen; bij twee AOC's de werknemersorganisaties als
adviserend lid.
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Verder zijn de statuten voor die AOC's waarbij Rijksscholen zijn
betrokken, getoetst aan de hand van de criteria eenheid van grondslag,
bevoegd gezag, centrale directie, medezeggenschap en personeelsbeleid,
welke criteria zijn opgenomen in de toelichting bij de totstandkoming
van artikel II, onderdeel B, lid 8 van de SVM-Wet. Verderop in dit
hoofdstuk wordt bij de onderscheiden criteria op de resultaten van deze
toetsing ingegaan.
Het overzicht van de 21 aangevraagde AOC's, ingedeeld naar grondslag
ziet er als volgt uits
Grondslag

Aantal AOC's

Algemeen Bijzonder (AB)

9

Protestants Christelijk (PC)

1

Rooms Katholiek (RK)

2

Samenwerkingsgrondslag (SW)
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De toetsing van AOC's waarbij Rijksscholen zijn betrokken heeft betrekking op 14 AOC's, waarin 18 Rijksscholen participeren.
Bij de toetsing van de grondslag is gebleken, dat er steeds sprake is
van één grondslag. Voor zover de mogelijkheid wordt geboden voor
levensbeschouwelijke differentiatie is daarin voorzien in de centrale
grondslagformulering van het AOC. Daarbij is met name getoetst of het
door de leerlingen en ouders verlangde onderwijs op elke lokatie
statutair is gewaarborgd.
1.4.2 Beheerscommissies
De Agrarische Opleidingscentra op samenwerkingsgrondslag hebben in het
algemeen per lokatie een beheerscommissie. Aan deze beheerscommissies
is een aantal taken opgedragen; taken, welke voor de plaatselijke
situatie van belang worden geacht.
De beheerscommissies zijn evenwel onderworpen aan de grondslag van
het AOC in zijn geheel. Dat wil zeggen dat bij een eventuele nadere
invulling van de denominatieve aspecten op de lokaties dient te worden
uitgegaan van de grondslag van het AOC.
Over de verhouding van het bevoegd gezag tot eventuele beheerscommissies heb ik in twee brieven aan de Tweede Kamer op respectievelijk
19 januari 1990 en 26 januari 1990 mijn visie uiteengezet. Verder is
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hierover uitvoerig mondeling overleg gevoerd met de Tweede Kamer. Het
AOC-bestuur kan aan een beheerscommissie bepaalde taken toekennen, maar
blijft zelf daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk.
Bij toetsing van de statuten van AOC's, waarbij Rijksscholen zijn betrokken, is gebleken dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag gewaarborgd is.

Omdat openbaar onderwijs -in publiekrechtelijke zin- niet meer voorkomt
in het middelbaar agrarisch onderwijs zal er dezerzijds op worden
toegezien en zal dezerzijds worden bevorderd dat de door de samenwerkingsgrondslag beoogde pluriformiteit ook metterdaad gestalte krijgt
en wordt gewaarborgd.
1.4.3 Centrale directie
Een AQC dient een centrale directie te hebben die als zodanig optreedt
voor het gehele AOC. Alle statuten voldoen inhoudelijk aan deze
voorwaarde.

1.4.4 Personeelsbeleid
Met betrekking tot compartimentering van het personeelsbestand per
lokatie of onderwijsvorm kan het volgende worden opgemerkt.
Het Rechtspositiebesluit Onderwijs bepaalt dat het bevoegd gezag een
afvloeiingsregeling moet vaststellen. De inhoud zelf van de afvloeiingsregeling is niet voorgeschreven in het rechtspositiebesluit.
Dit brengt met zich mee dat een compartimentering van het
personeelsbestand kan plaatsvinden. De invulling hiervan en van andere
personele aangelegenheden dient het AOC-bestuur te realiseren in het
Instellings Georganiseerd Overleg (IGO).
In het AOC kan desgewenst een personeelsbeleid worden gevoerd, waarbij
met de levensbeschouwelijke inkleuring van het onderwijs rekening wordt
gehouden. Het kan evenwel niet zo zijn dat in verband met deze inkleuring ontslag plaatsvindt. Tevens dient men te voldoen aan de algemene
wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag heeft het personeel onverkort in
dienst. Bovendien is het bevoegd gezag gehouden met de medezeggenschapsraad van het AOC te overleggen over het personeelsbeleid.
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Voorts is gebleken dat in geen van de statuten de levensbeschouwelijke
achtergrond van op een lokatie te werk gestelde personeelsleden kan
leiden tot het weigeren van deze personeelsleden, indien herplaatsing
op een andere lokatie noodzakelijk is. Voorts is getoetst of in die
gevallen, waar met betrekking tot het personeelsbeleid bevoegdheden zijn toegekend aan beheerscommissies, het AOC-bestuur zelf de
eindverantwoordelijkheid heeft bij benoeming van het personeel.

1.4.5 Open toegankelijkheid van AOC's voor leerlingen
Er kan geen misverstand over bestaan dat AOC's open toegankelijk zijn
voor leerlingen van alle gezindten. Voor zover het AOC de enige voorziening voor agrarisch onderwijs is in een regio, kan volgens artikel
48 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs aan leerlingen in dat geval
de toegang niet worden geweigerd op grond van levensbeschouwing. Het
kan de leerlingen eveneens niet worden verplicht de lessen te volgen
die in verband met de levensbeschouwing aan het leerplan zijn
toegevoegd.
1.5

DE BASISVORMING

De regeringsvoornemens inzake de basisvorming en het voorbereidend
beroepsonderwijs zijn aan de Tweede Kamer toegezonden. Het voorstel
bevat de invoering van de basisvorming per 1-8-1992 en van het
voorbereidend beroepsonderwijs per 1-8-1991.
Om een goede start mogelijk te maken zijn er voorbereidende
activiteiten nodig.
De ARVO (Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs) is gevraagd advies
uit te brengen over de vormgeving van de basisvorming in het Agrarisch
Voortgezet Onderwijs. Nadat de ARVO advies heeft uitgebracht, zal ik zo
spoedig mogelijk actie ondernemen om de voorbereiding op de voorgestelde invoering van de basisvorming in het LAO te verzekeren.
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