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Vijftig jaar Educatie- en Competentie Studies

Kritische aoc-bestuu
Een mooie dag voor Educatie- en Competentie Studies, 14 november.
De Wageningse leerstoelgroep begon vijftig jaar geleden met pedagogiek.
Maar wat brengt de komende vijftig jaar? De aoc-bestuurders die het
toekomstig onderwijsveld schetsen, denken aan de regio en aan ﬂexibiliteit.
“We hebben vier hoogleraren gehad op deze
leerstoelgroep”, zegt Martin Kropff. De rector
magnificus heeft Educatie- en Competentie Studies
gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. Hij prijst de
leerstoelgroep en hoogleraar Martin Mulder.
“Martin was net zeven weken eerder overgekomen
van Universiteit Twente, toen het voorstel werd
gedaan om de leerstoelgroep op te heffen. Ik ben je
dankbaar dat je niet direct bent teruggehold.”
Bij ECS werken nu meer dan vijftig mensen en ze
bereiken volgens Mulder jaarlijks 4000 studenten. Er is een leerstoel Sociaal leren en Duurzame Ontwikkeling (Arjen Wals), er wordt

onderzoek gedaan naar competentietheorie en
-praktijk en WU-studenten kunnen er een
tweedegraads bevoegdheid halen. “Hun studierendement is hoog,” zegt Kropff, “want ze kiezen
hier heel bewust voor.”
Meer dan bij andere leerstoelgroepen is er bij
ECS een band met het overige groen onderwijs.
Vooraan in de zaal met zo’n 150 mensen, zitten
bestuurders van twee aoc’s en één groene
hogeschool: Rien van Tilburg van Clusius
College; Ab Groen van Helicon Opleidingen; en
Frederike Praasterink van HAS Hogeschool.
“Collega’s uit de groene kolom”, zegt Kropff. Die

‘We moeten
nadenken over
onze positionering, want als
wij het niet
doen, doen
anderen het
wel’

Ab Groen: ‘Flexibiliteit is de grote uitdaging voor groen onderwijs’
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rders op ECS-feest
collega’s hebben ieder twintig plenaire minuten
om ECS te feliciteren, hun organisatie te
presenteren en het toekomstige onderwijsveld te
schetsen. Praasterink vertelt daarbij over het
toegepast onderzoek van de HAS (in lectoraten
en centres of expertise) en het talent based
onderwijs van de hogeschool.

Overgeïnstitutionaliseerd
De scholen van Van Tilburg en Groen lijken wel
complementair. Helicon is het aoc met de meeste
mbo-leerlingen in Nederland en relatief weinig
vmbo. Clusius is de op een na grootste vmboopleider onder de aoc’s (Wellant is de grootste).
“We leven in dynamische tijden”, zegt Van
Tilburg. Dat lijkt een cliché, maar er verandert
op dit moment echt veel. Kijk naar de snelveranderende maatschappij, de onzekere arbeidsmarkt
en de groeiende betekenis van de groene economie. Of naar de afbouw van oude instellingen en
het ontstaan van nieuwe verbindingen.
“Belangrijk is dan hoe de politiek zich verhoudt
tot groen onderwijs. Voorheen was het ministerie
een vanzelfsprekende hoeder van ons onderwijs,
maar die vanzelfsprekendheid staat onder druk.
En dan druk ik me voorzichtig uit.” Van Tilburg
denkt met name aan de voorgestelde korting van
twee procent op de begroting van groen onderwijs. “We zijn genoodzaakt om mee te denken
over onze positionering, want als wij het niet
doen, doen anderen het wel.”
“Betekenis hebben we zeker”, vervolgt hij.
Belangrijk is daarbij voor hem het topsectorenbeleid, regioleren en ook de keuzedelen in de
nieuwe kwalificatiestructuur die mogelijkheden
bieden om zaken regionaal aan te pakken.
Volgens Ab Groen is flexibiliteit de grote
uitdaging voor groen onderwijs. Volgens hem
hebben scholen dan weinig aan instituties zoals

Op de voorgrond bestuurders Frederike
Praasterink (HAS), Rien van Tilburg
(Clusius) en Ab Groen (Helicon), op de
achtergrond hoogleraar Martin Mulder

Aequor. De relatie tussen scholen en bedrijfsleven is overgeïnstitutionaliseerd, stelt hij. Dat er
naast breed geformuleerde dossiers in de nieuwe
mbo-kwalificatiestructuur nog een speciaal
dossier is voor hoefsmid vindt hij heel vreemd.
“Dan lijkt het alsof je meer naar het verleden
kijkt dan naar de toekomst.”
Daarmee lijken niet alleen hun scholen complementair, maar ook hun kritiek. Van Tilburg richt
de pijlen op de overheid en Groen op landelijke
instellingen. De toekomst ligt volgens hen vooral
bij het bedrijfsleven in de regio. En hun boodschap op de verjaardag van ECS is dat het groen
onderwijsveld waar de leerstoelgroep bij betrokken is, de komende jaren flink gaat veranderen. Q

AMBITIES ECS KOMENDE
50 JAAR:
- Onderwijs consolideren, uitbouwen en
kwaliteit handhaven
- Domeinspeciﬁek karakter versterken
- En praktijkgerichtheid handhaven
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