Middelbare
beroepsopleiding

Bosbouw en
Natuurbeheer verdwijnt
In een brief van 9 juli jl. , gericht aan de AOCraad, maakte de directeur Landbouwonderwijs
Beltman bekend de opleidingen op MBO-niveau
op het gebied van de groenvoorziening,
cultuurtechniek en bos- en natuurbeheer te
gaan herschikken. De op te zetten ·veel bredereopleiding tot kaderfunctionaris "groenobjecten"
komt in de plaats van de opleidingen tot
kaderfunctIonaris groenvoorziening en

kaderfunctionaris bos, natuur en landschap. Het
nieuwe diploma biedt aan toekomstig
afgestudeerden wellicht toegang tot een
bredere arbeidsmarkt, maar voor de sector
bosbouw en natuurbeheer betekent het dat er
een specifieke opleiding verdwijnt.
Het genomen besluit heeft voor het bosbouwonderwijs op MBO·niveau meerdere vergaande consequenties. Enerzijds betekent het dat er een einde
komt aan het bestaan van een specifiek op bosbouwen natuurbeheer gerichte opleiding op het niveau van kaderfunctionaris in ons land. Anderzijds
biedt de verbrede opleiding gediplomeerden - wellicht- een grotere kans op het vinden van een baan.
Verbreding van de opleiding betekent dat de beroepssector straks geen gediplomeerde' bos- en
natuurbeheerder' op de arbeidsmarkt meer zal aantreffen. Wellicht zal binnen de nieuwe opleiding
d.m.v. de certificatenkeuze (door studenten) een
specialisatie (bijv. in de bosbouw en/of het natuurbeheer) kunnen worden gekozen. De waarde van
een dergelijke specialisatie moet uiteraard worden
afgewacht, maar er zijn zeker twijfels over te uiten.
Er komt bijvoorbeeld minder tijd om aan sectorspecifieke aspecten aandacht te besteden. Daarnaast
is het de vraag of AOC's in den lande voor die enkele studenten die geïnteresseerd zijn in bos- en natuurbeheer voldoende kennis kunnen en willen ontwikkelen en aanbieden.
Verbreding van de opleiding kan meer kansen bieden aan gediplomeerden. Vooral voor degenen
wiens primaire interesse uitgaat naar bos- en na·

tuurbeheer. biedt de opleiding kansen in de richting
van groot- en kleinschalig groenbeheer in de stedelijke omgeving.
Deze 'winst" voor studenten zal echter zeer betrekkelijk blijken. Waarom? Thans is het zo dat via het
leerlingstelsel en slechts op één lokatie in het land,
de dagopleiding tot kaderfunctionaris bos. natuur
en landschap gevolgd kan worden. Hierdoor is het
aantal afgestudeerden per jaar beperkt. Indien
straks de bredere groenopleiding op alle ACO's gevolgd kan worden, zal het aantal gediplomeerden
toenemen en wordt het voordeel van het grotere bereik op de arbeidsmarkt goeddeels teniet gedaan
door het grotere aantal concurrenten.
Reeds enkele jaren is het raakvlak van de groenvoorziening en het bos- en natuurbeheer punt van
aandacht binnen het agrarisch onderwijs. Voor de
bestaande opleidingen heeft dat er toe geleid dat
bijvoorbeeld meer aandacht uitgaat naar ecologisch groenbeheer in de stedelijke omgeving.
Opheffing van de opleidingen in bos- en natuurbeheer is echter nooit expliciet aan de orde geweest.
De opleiding tot kaderfunctionaris bos, natuur en
landschap, wordt (als dagopleiding) al decennia
lang door MBCS (sindS enkele jaren opgegaan in
Opleidingscentrum 't Vanck) verzorgd. Het LSBC
verzorgt een soortgelijke opleiding in het kader van
het leerlingstelsel. Voor beide instituten geldt dat de
opleidingen door de jaren heen actueel en van een
goede kwaliteit zijn gebleven door een nauwe band
met de beroepssector. Deze ontwikkeling wordt
door het voorgestelde besluit doorkruist.
Derhalve wagen wij het te betwijfelen of de beroepssector in voldoende mate bij de besluitvorming is betrokken. De inspraakprocedure van het
ministerie garandeert dat niet zonder meer omdat
vertegenwoordigers op persoonlijke titel zitting hadden in de diverse platforms.
Als opleidingsinstituten zijn we uiteraard zeer geïnteresseerd in het oordeel van de sector over deze
ontwikkeling. Ziet zij haar belang gediend met een
bredere opleiding. die door spreiding van kennis
haar gezicht kwijt raakt?
Uw reactie ontvangen we graag.
M.C.F.M. Hontelez, studierichtingscoördinator Bosbouw,OC 't Vanck en
RA Brouwer, adj. dir. landelijk orgaan leerlingwezen voor bosbouw, cultuurtechniek en groene sector.
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