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1.INLEIDING.
.1.1.SamenstellingeninstallatievandeCommissie.
OpinitiatiefvanIrS.HerweijerwerddoorhetNederlandsGenootschapvoorLandbouwwetenschapenhetNederlandsInstituutvanLandbouwkundigIngenieurseenCommissieingesteld,welketottaakzouhebben
"debestuderingvanenigeonderwerpenvanbelangvoordestudieaande
LandbouwHogeschool".
DenavolgendepersonenwerdenbereidgevondenindezeCommissie zittingtenemen:
Voorzitter ;Prof.DrE,W.Hofstee.
Leden
:Prof.DrIrC*Coolhaas.
Prof,IrW.J.Dewez.
IrT.vanHiele.
Prof.DrIrJ.F.Kools.
IrJ-B,RitzemavanIkema.
IrO.P.Scheepers.
IrC L .vanSteen.
Secretaris :IrW*M.Otto.
Op31October1952werddeCommissiegeïnstalleerddoordeVoorzitter
vanhetNederlandsGenootschapvoorLandbouwwetenschap,Prof.DrA.C.Schuffelen,
1.2.TaakenwerkwijzevandeCommissie.
Detaakvandeze"CommissieHofstee"zoalshierbovenomschreven,was
nietscherpomlijnd.Hetlagechterindebedoelingvandeopdrachtgevers,
datdeCommissieeenaantalvoorstellenensuggestieszouformulerenmet
betrekkingtoteennieuwonderwijsprogrammavandeLandbouwHogeschool,en
welinhetbijzonderinverbandmetdevooralna1945sterkgewijzigdenationaleeninternationaleomstandigheden.
OphaareerstevergaderingheeftdeCommissie zichberadenoverde
onderwerpen,welkezijinverbandmethaaropdrachtzoumoetenbehandelen.
AlhoewelIrS.Herweyerinzijnnota,welkedeaanleidingvormdetot
hetinstellenvandezeCommissie,eensterkenadrukhadgelegdopdegewijzigdeinternationaleomstandigheden,heeftdeCommissie gemeendhaartaak
ietsruimertemoetenopvatten.
ZijbeslooteenonderzoekintestellennaardeeisenwaaraandeopleidingvandeWageningselandbouwkundigingenieur zoumoetenvoldoeninverbandmet:
a.desterkeuitbreidingenintensiveringinNederlandvanhetlandbouwkundigonderzoek,delandbouwvoorlichting,hetlandbouwonderwijsenhetwerktenbehoevevandegeorganiseerdelandbouw.
b.hetgewijzigdekaraktervandeplaatsingsmogelijkhedenvoorWageningseingenieursintropischeensubtropischegebieden,
-enerzijdsalsgevolgvandena-oorlogsegebeurtenisseninIndonesië,
-anderzijdsalsgevolgvaneensnellegroeivandeinternationale
technischehulpverleningaanminderontwikkeldelanden.
c.eeneventuelevergrotingvandeplaatsingsmogelijkhedenvoorWageningseingenieursbijhetbedrijfsleven,metnameindelandbouwindustrien.
d.degrotena-oorlogseontwikkelingvandeinternationalesamenwerking,inhetbijzondertussendeEuropeselanden.
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DeCommissieheeftgetrachtcpdezewijzeingrotelijnenaante
geven,welkewijzigingen-inderuimste zin-indestudieaandeLandbouwhogeschoolnoodzakelijk zouden -zijn,teneindetegemoettekomenaan
denieuweeisen,welkedenationaleeninternationaleomstandighedenstellenaandeopleidingvandeV'aganingseingenieur.
DeCommissieheeftdeverschillendeonderdelenvandezemateriebehandeldaandehand van eenaantalinterneprae-adviezen,waarinvoorenkeleonderwerpenookdemeningwerdverwerktvanpersonen,-welkegeenzittinghaddenirideCommissie.,dochopwierdeskundigoordeelveelprijs
gesteldwerd.
DeCommissieisinvergaderingbijeengeweestop31Oct-bsren14Novemberin1952enop25Januari,21Februari,18Maaro,29AprilenSJuni
in1953,
2.HETHOGERLANDBOUWONDERWIJS UIHEI
2.1.Academische scholingenpraktischevorming
DeLandbouwhogeschooltrachtbijhaaronder/djathansinfeiteeen
tweeledigetaaktevervallen,
Enerzijdsmoetzijdetoekomstigelandbouwingenieurs eenscholing
geveninhetwetenschappelijk denkenenhetwetenschappelijkoplossenvan
problemen.
Anderzijdswordtdoordepractijkgevraagd,datzijhaarabituriënten
eenhoeveelheidparatekenniseninzichtbijbrengtdieinnauwverband
staatmetdeeigenlijkewerkzaamheden,diezijlaterindemaatschappij
zullenverrichten«
Desnelleon
tv/ikkelingvandelandbouwwetenschappen dwingtertoe,
dathethogerlandbouwonderwijs,wilhetzichinderdaad aandeeisendes
tijdsaanpassenenzichblijvenbewegenopeenacademischniveau,zichin
eentoenemendaantalstudierichtingensplitst,
Inhundagelijksewerkkringwordtechtervanvelelandbouwkundige
ingenieurseenuitgebreidepractischekennisopzééruiteenlopendegebiedengevraagd.
DeCommissiewerdbijhaarberaadslagingen danookherhaaldelijkgeconfronteerdmetdeuiteenlopendeeisen,dieenerzijdseengoedeacademische
scholingenanderzijdseengoedepractischevormingaanhethogerlandbouwonderwijsstellen.
DeCommissieheeftzichdaarbijgerealiseerd,dateenpractischevor-.
mingwelkeaansteedstoenemendeensteeds,meeruiteenlopendeeisentegemoel
zoukomen,onvermijdelijkhetonderwijs zoudoenterugvallen opeenmiddelbaarniveau»
DaaromheeftdeCommissie zichophetstandpuntgesteld.» dathet
hogerlandbouwonderwijsindeeersteplaatseengoedeacademischescholing
moetgeven,ookwanneereensteedsverdergaandesplitsingvanstudierichtingen-zelfsgedeeltelijktotindepropaedeuse-hiervanhetgevolgis.
Nietteminblijftdebehoefteaaneengoedepractischevormingconcreet
bestaan«Voorzover'nu.hethogerlandbouwonderwijshierinnietkanvoorzien.
dient,naarmeningvandeCommissieeenaanvullendevormingtewordengegevenindevormvaneennascholingnahetingenieursexamen,waarbijditaanvullendonderwijsdanookmeerdirectbijdetoekomstigewerkzaamhedenzou
kunnenaansluiten,
'
Onderwerpen,welkevoor.groteregroepenvanafgestudeerdenvanbelang'
zijn,zoudendanin,,20_sJt~grad^aJ^,,cursjussenkunnenwordenbehandeld.Behal*
vehooglerarenenlectorenzoudenockmedewerkersvaninstitutenof.andere•
specialedeskundigenaandezecursussenmoetonmedewerken,
...

_5DeCommissieachthetvanbelang,datdezenascholingplaatsvindt
indesfeervandeLandbouwhogeschool,enzijmeentdaarom,datdezenascholingdoordeLandbouwhogeschoolgeorganiseerd zoumoetenworden.
.'De'Commissiemeentechteraandewerkgever-invelegevallenhetDe-.,
partemerit'vanLandbouw-temoetenaanbevelen,bepaaldegroepenvanafgestudeerdenindegelegenheidtestellen,ofinbepaaldegevallen zelfste
verplichten,deeltenemenaandeze.nascholing.Hetmoetdanredelijkgeachtworden,,datdekostenvandezespecialescholingdoordewerkgever,
c.q.hetRijk,wordengedragen._
Hetli^ktdeCommissieverdervanbelang,dataaneenregelmatige bijscholing,zowelintheoretischalsinpractisehopzicht,vanindepractijk
werkzameingenieursmeeraandachtwordtbesteed.Dezebijscholingkangeschiedenin'devormvankorte,cursusseninhetvarbandvandeLandbouwhogeschooldochbijvoorbeeldookdooreentijdelijkedetacheringbijdeinstituten»

2.2."All-round"opleidingenspecialisatie.
Verschillende'malenheeftdeCommissiezichmoetenberadenoverde
vraag,ofWageningen"allround"landbouwkundigen,danwel"specialisten"
zoumoetenafleveren.'
InNederlandheeftmenbehoefteaanbeidecategoriën,terwijlvoor
'vacaturesinhetbuitenland overwegendspecialistenwordengevraagd.
Wageningenheeft,speciaalinhe't"buitenland,denaam,'dathet
"allround"landbouwkundigenaflevert.
HetniVeauvandeWageningseopleidingblijktechterinvelegevallen
aanmerkelijkhogerteliggen,dandatvanhetbuitenlandsehogerlandbouwonderwijs.
ZomoetbijvoorbeeldhetWageningseingenieursdiplomabeslisthoger
wordengewaardeerd,daneenAmerikaanse "Masterdegree"alhoeweldedragers
vandezetiteltotde"specialists"wordengerekend.
Inditverbandmogewordenopgemerkt,datinveleniet-tropischegebiedende'Wageningseingenieurstitelnietgelijkwaardigwordtgeachtaan•
eenAngelsaksische "masterdegree".
DeCommissiemeent,dat,zonodiglangsdiplomatiekekanalen,metkracht
gestreefdmoetwordennaarerkenningvandeWageningseingenieurstitelals
volwaardigeacademischegraad.
Devraagopdeinternationalearbeidsmarktnaar"specialists"houdt'
medeverbandmetdeEngelseopvatting,welkehetbestaanvaneenlandbouwwetenschap.als.zodanignauwelijks kent»
IhdeEngelsesfeerstaatmenvreemdtegenovereen"landbouwkundige"
*ertheeftmenslechtswaarderingvoorphytopathologen,bodemkundigenetc.
Houdtdusdebuitenlandsevraagnaarspecialistenenerzijdsverband
roet'onbekendheidmethetWageningseonderwijs,anderzijdsbestaaterinder•_ daadmomenteeleengroterebehoefteaanspecialisten.
Medeinverbandmetdeeisen,diehetsterkontwikkeldelandbouwkundig
onderzoekinNederlandstelt-hieropwordtnognaderteruggekomen-meent
deCommissietekunnenconcluderen,daterbehoeftebestaataaneengrotere
specialisatiedantotdusverrehetgevalis,„,
DeCommissiemeentechtertemoetenwaarschuwen-rooreentevergaande
speöialisat.iëten.kostevande'algemeenlandbouwkundigekennis.,
';;,..;' 'Devraag'rijstnu,ofdezespecialisatietijdensofnidestudiemoet
''"i;''"plaatsvinden.
,. ,. .DeCommissiemeent,datdeze.specialisatie,invelband-roet--denoodzak«"'*'"''"lijkealgemeen.landbouwkundige,vorming-vooreen.grootgedeeltenidestudie
móetplaatsvinden,zo.mogelijkgevolgddooreenpromotie.
,.'"''.""

-4Tijdensdestudiedientechtervoordezespecialisatiereedseengoede
•grondslagtewordengelegd.
DeCommissiemeentdaarom,dathetonderwijs,metbehoudvanhetalgemeenlandbouwkundigkarakter,meermogelijkhedenmoet.scheppenvoorde
vormingvanspecialisten.
TerbevorderingvandezespecialisatiemeentdeCommissie devolgende
maatregelentekunnenaanbevelen:
1.Vergrotingvanhetaantalteverstrekkenstudietoelagennâhet ,
ingenieursexamen,alsbeursofalsassistentschap.
2.Tegemoetkomingindekostenvanpromotie,o.m.doorhettoestaan
vangestencildedissertatiesmetgedruktexerpt.
3.Verleningvanstudiebeurzen,waardoorWageningseingenieursals
gast-werkersopbuitenlandseonderzoekinstitutenkunnenwordengedetacheerd.
4.Bevorderingvaneenjuistecombinatievankeuzevakkenenenige
vrijheidindecandidaatsstudie doorhierinruimtetemakenvoor
éénofenkelekeuzevakken.
Opdezewijzekandanookvoordekeuzovakkenvandeingenieursstudieeenzekerebasick.enniswordenverkregen,hetgeeneenbetere
specialisatiemogelijkzoumaken.

2.3.Algemenekennisvandelandbouw.
Denoodzaaktoteenverdergaande splitsinginstudierichtingenentot
eenintensieverespecialisatiebrengthetgevaarmetzich,datdesVageningseingenieurhetinzichtindelandbouwalsgeheelsteedsmeergaatverliezen.
DeCommissieachthet,juistbijdezetoenemendespecialisatie,van
grootbelang,omalleafgestudeerdeneenhelderinzichtindelandbouw-alsgeheelmeetegeven.
Medemethetoogopdenoodzakelijkebeperkingvanhetaantalstudievakkentengunstevandespecialisatie,meentdeCommissie,datgroteaandachtzoumoetenwordenbesteedaanhetonderwijsindealgemenelandbouwkunde.
Ditonderwijs zoudaneentweeledigkaraktermoetendragen:
1.Hetgevenvaneensynthetischevisieopdesociale,economischeen
technischeaspectenvandelandbouw-als-geheel.
2.Hetgevenvanaanvullendekennisbuitendegevolgdestudierichting.
Hetsynthetischeonderwijszoutijdensdeingenieursstudiemoetenwordengegeven,omdateerstdandestudenteenzekerescholingachterderug
heeft,endelacunesinzijnkenniskanaanvoelen.
Het aanvullendonderwijsbuitendegevolgdestudierichting zouechter
reedsgedurendedecandidaatsstudiemoetenwordengegeven.
DeCommissierealiseertzichdat,metnamehetsynthetischonderwijs
gedurendedeingenieursstudie hogeeisenaandedocentzalstellen,maar
meent,datinhetbelangvandevormingvangoedelandbouwkundigendit
synthetischonderwijsnoodzakelijkis.
Eenandergevaar,datdetoenemendespecialisatiemetzichkanbrengen,
isdevervreemdingtegenoverdepractijkvandelandbouw.
DeCommissieachtvoorstudentenvanallestudierichtingeneenbehoorlijkepractijkervaringopdeboerderijnoodzakelijk,opdatzijdeagrarischesfeerlerenaanvoelenenzullenwetenhoehetopeenlandbouwbedrijf
toegaatenhoedeboerreageert.
Indien,zoalsdeCommissieheeftvernomen,bijdenieuweregelingvan
depropaedeusehetpropaedeutischexamen reedsinJunivanheteerste
jaarzouwordenafgenomen,danzouereengelegenheidbestaan,indedaarop, volgende zomervacantiedeeerstejaarsstudentenvanallestudierichtingen
eenverplichtepractijktijdopeenboerderijtelatendoormaken.

- 5Dezepractijktijd zoudangeenszinsdepractijknahetcandidaatsexamenvervangen,doch,zouslechtsdienentoieenintensievekennismaking
. ,met"hetagrarischmillieu,
':

2,4..Socialevormingin'hetstudentenleven.
In vrijwelallefunctieswaarinéenWageningsingenieurwerkzaamkan
zijn,wordennaasttechnischekwaliteiten,inmeerdereofminderemateook
persoonlijkekwaliteitengevraagd•.
DeWageningseingenieuriskrachtens zijnopleidingbestemdomaltijd
inmeerdereofminderemateleidingtegeven,voorlichtingtegeven,onderwijstegevenenmetanderensamente-werken.
DeCommissiezietdepersoonlijkevormingvandestudentalseenzeer
belangrijketaakvoordestudentenverenigingen.
NihilismeachtdeCommissiedaaromverwerpelijk,enzijverheugtzich
erover,datditeuvelinWageningennoggeengrotevormenheeftaangenomen.
EonredentotbezorgdheidachtdeCommissiehetisolementvandestudentenverenigingentenopzichtevanelkaar.
Zijzietindegroeperingvandestudentenindetegenwoordigestudentenverenigingennopzichzelfgeenenkel bezwaar,temeer,omdatééngrote
studentenverenigingteveelinactieveleden zoutellen.
Hetgebrekaanonderlingcontacttussendeledenvandézeverenigingen
\ .achtdeCommissieechterzeerbezwaarlijk.
Hetisvangrootbelang,datdelandbouwkundigingenieurdiemetiedereenmoetkunnenomgaan,reedstijdene 2ijnstudieandere levensbeschouwingen
dandezijneleertkennen,waarderenenaanvoelen.
Naastdebestaandemogelijkheden'elkaartijdensdestudieineigen
millieutetreffen*verdienthetaanbevelingmeercontactenteleggentussen
andersdenkenden.
DeCommissiezouinditverbanddesuggestiewillendoen,de.sociëteitenvandeverschillendeverenigingenperiodiekvoor:eikaarsledenopen
' t e stellenenookJapanderewijzetestrevennaarmeercontactbijvoorbeeld
doorgemeenschappelijkemaaltijden.

3.DROPLEIDINGVOORNEDERLANDENANDEREGEBIEDEN INGEMATIGD'KLIMAAT.

'.

1,,!...Dogewijzigde,omstandigheden.
7

Indelaatste20jaarzijndeomstandighedeninNederland,waaronderde
landbouwkundigeingenieurswerkzaam•zijn,ingrijpendgewijzigd.'
Alsvoornaamsteoorzakenhiervankunnenwordengenoemd:
1.Degroteontwikkelingvande.landbouwwetenschapin'vrijwelalhaar
onderdelen.DeNederlandselandbouwkundigenkomendaardoormetvele
ingewikkeldeproblemeninaanraking,welkemenvroegernietkende
ofvoorzeereenvoudig'aanzag.
•2.'Desterk•toegenomenbetekenisvandp*Nederlandselandbouwalsdévie-\
"••/• , zenbronvoor*onsdichtbevolkteen•aangrondstoffenzoarmland*
3,Demede'hierdoorveroorzaakte sterkeuitbreidingenontwikkeling
vanhetlandbouwkundigonderzoek,delandbouwvoorlichting,het .
<
landbouwonderwijs«ade.^georganiseerde,landbouw.,
,;-' '/
4.'Dena-o'orlogseontwikkelingvandeinternationale'samenwerking,
waardoor-ook.delandbouwkundigingenieurin-f€el*rf.*ucï'betrokken'wordt
,-bij",talvaninternationaleproblemenvooralinWeat-Buropa.
x

., .

DeCommissieheeftnugetrachtnategaan,hoevoordeverschillende
groepenvanafgestudeerdeninNederlanddeomstandighedenwaaronderzij
werkenzijngewijzigd,
Aandehandhiervankonwordenaangegeven,inhoeverrehethogerlandbouwonderwijsmotdezegevo.jzigdeomstandighedenrekeningzoumoetenhouden.
DestudierichtingNederlandseEosbouwishierbijbuitenbeschouwing
gelaten;dezozaltezamenmetdestudierichtingTropischeBosbouw-inhoofdstuk
4.6,wordenbehandeld»

- 63,2.De landbouwvoorlichting.
Een 20-taljaren geledenbestond detaakvan deWageningse ingenieurs
bij devoorlichtingsdiensten uit eenbeperktemate vanvoorlichting,onderwijsenonderzoek opagrarisch-technisch gebied.Het terreinvanhunwerkzaamhedenwasin die tijd aanmerkelijk smalleren ondieper dan tegenwoordig.
Voor de toenmalige landbouw-,veeteelt-,zuivel-,en tuinbouwconsulentengavende studierichtingen NL I,NL II,NLIIIen Teenvoldoende basis
vanagrarische kennis,waaropmet enkele jarenpractische ervaringin dediens
devormingvande consulent konworden voltooid.
j
Als gevolg van deinhoofdstuk 3.1.genoemde oorzakenis ookde taak
I van deplm.200Wageningse ingenieurs,diemomenteelbij devoorlichtingsI dienstenwerkzaam zijn,aanmerkelijk verzwaard.

'

1.Deverschillende consulentschappen hebben eenuitgebreide personeelsbezetting gekregen* Deorganisatie vaneen dergelijke dienst,alsmede
deleiding, deopleiding endeinstructie vanhet personeel stellen
aandebetreffende consulenteneisen,dieaanhunvoorgangers niet
werden gesteld.
2.Deuitbreiding en deintensivering vanhetvoorlichtingswerk vereist
bezinningopdemethodiekvan devoorlichting.
3.Het aanmerkelijk gestegen ontwikkelingspeilvan deboerenen tuinders
stelt aandevoorlichting hogere eisen.
4.De snelle ontwikkelingvan delandbouwwetenschap heeft ertoe geleid,
datookdevoorlichtingsdiensten specialisten bijhunwerk moesten
betrekken, zowellandelijk alsregionale.
5.Doordatnu talvanvraagstukken ingewikkelder endieper zijngeworden,
kande consulent invele gevallen deoplossing hiervanniet meer
zelfstandig vinden.
Hijheefthiervoor dehulpnodig vanandere consulenten,specialisten,
dierenartsen etc.Omgekeerd vragen ookdezeweeromhulpvoor deoplossingvanhunproblemen» De consulent^wordtdusin toenemende mate
betrokken in "teamwork",hetgeen aan zijntaak eveneens een ander
karakter geeft.
6.Hetwerkterrein van de consulentenheeft zichniet alleenverdiept,
maar ookverbreed.Bijtalvan zaken,waarmedehijvroeger geenbemoeienis had,wordthijtegenwoordig betrokken.
Alsvoorbeeldenvoor de land-entuinboüwconsulentenkunnenworden
genoemd:Bedrijfseconomie,bodemkartering,boerderijenbouw,plantenziektenbestrijding,mechanisatie,landbouwstatistiek, veevoeding,
ruimtelijk ordening,premie-en subsidieregelingen.
7.De intensieve internationale samenwerking en debelangen,diede
Nederlandse land-en tuinbouw hebbenbijdeexport vanhunproducten,makenhetnoodzakelijk,dat de consulenten opdehoogte zijn
vandeinternationale agrarische aspecten.
Devraag isnu,ofde studie aan deLandbouwhogeschool die basiskennis
verschaft,dienodigisomte voldoenaande eisen,dietegenwoordig aaneen
landbouwkundig ingenieur bij devoorlichtingsdiensten wordengesteld.
DeCommissie meent deze vraag ontkennend temoeten beantwoorden.
Dejonge ingenieurs,diebijdevoorlichtingsdiensten tewerkworden
gesteld, staanvoor detaak,om zichinkorte tijdnietalleenintewerken
inde practijkvanhun dienst,maar zichtevens de ontbrekende basiskennis
eigentemaken.
DeCommissiemeent,datdeze ontbrekende kennis,althanstendele,aangevuld zoumoetenworden,vóórdat detaak bij devoorlichtingsdiensten begint.
Zoalsreedsuiteengezet inhoofstuk 2.1.is deCommissie vanmening,
dathethoger landbouwonderwijs binnenhetkadervande studietothetingenieursexamen, slechtstendele kanvoldoenaande steeds toenemende ensteeds
meeruiteenlopende eisen ten aanzienvan depractische scholingvoorbepaalde groepenvan afgestudeerden.

' ,
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Wel zou door eenbepaalde combinatievankeuzevakkenendoorheen
bepaalde keuzevanscriptie-onderwerpen reedstijdensdestudierekening
gehoudenkunnenwordenmet eenwerkkringbijdevoorlichtingsdiensten»
*
Maa,tinhet algemeendientde-specifiekevoorbereidingopeentaakbij
eendervoorlichtingsdiensten te geschiedend n-devormvan eennascholing
nabeëindigingvandeingenieursstudie, zoalsuiteengezetinhoofdstuk2»1,

:

Kadere overwegingverdientnogdewenselijkheid dezenascholing direct
tedoenvolgenopdeingenieursstudie,danwel dezegeheelofgedeeltelijkte
doenplaatsvindengedurendeofnâeen zekereperiodevanwerkzaamheidbij
ééndervoorlichtingsdiensten. •
.Doleemtenindebasiskennis zijnuiteraardvoordeverschillendevoorlichtingsdiensten tondeleverschillend,enbovendien afhankelijkvandecombinatievankeuzevakkendie«5ebetrokkene bij zijningenieursstudieheeft
gemaakt.
.•
.
Voorallecategoriënvan consulentschappenbestaatbehoefte aaneenna-,
scholing in:
'
paedagogie tenbehoeve vanonderwijsenvoorlichtingmet inbegripvan
de sociale paedagogie
voor-lichtingsmethodiek
•
organisatieenefficiency
geschiedenis vandelandbouw
internationale agrarische aspecten.
Deintoenemendemate vereiste internationale oriëntering,vooralopde
andereEuropese landen,kanmoeilijkrechtstreeks door onderwijs bereikt
worden.
Hetverdientechter welaanbeveling,omaandestudierichtingenNLenT
medehetkarakterteverlenenvaneenopleidingvoordeland-entuinbouwin
degematigde zone.buitenNederland.Depractijktijden zouden danoaktendele
in andereEuropese landenkunnenwordendoorgebracht«'•
VoordeLandbouwconsulentschappenbestaatbovendienbehoefte aaneennascholing in:
plantenziektenenhunbestrijding
plantenveredeling
veevoeding
••entomologie
agrogeologie
'proefveldtechniek
*'"
agrarische sociologieensociografie
•ruimtelijkeordening
bouwkunde
Tenaanzienvande'»plantenziektenenhunbestrijding"meentde Commissie,
dat-de.kennishieraanookvoorandere groepeavanafgestudeerdenvandeNXI
richtingzóonontbeerlijk iö* datditvoord© studierichtingNL1als-een
verplichtvakinhetonderwijspuogrammadienttéwordenopgenomen.
Voor.'deVeeteeltoonsulentschappenbestaatbehoefte aaneen,nascholingin:
moderne-ontwikkelingvan1de.veevoeding..
''
toegepasteveevoedingsleer
-•
*
algemene zoölogie
.
'
'•••'•
r
Ten-aanzienvanhetonderwijsprogrammavoordeNLIIrichtingmeentde
Commissie,dateenmeervolledig«voorzieninginhetonderwijsvandeveevoedingnoodzakelijkis.Hierbijwordtgedacht aanaanlectoraatofeonbuitengewoonttoogleeraarschapten'bèhoevevimhetonderzoek in-endepractische
+]ofin»màinffwo« Aftveovnodaaesloer.
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"datéénleerstoelinditvakmoeilijktegemoetkankomenaandeuiteenlopende
eisendiehetonderwijsindeentomologie,deveevoedingsleer,deveeteelt
e.d.stellen.Zijmeentdaarom,datdealgemene zoölogiebetergedoceerd
kanworden-zoalsreedshetgevalis-tezamenmet-envoorzovervanbelang
voorbovengenoemdevakken.
Eenlacuneinhetonderwijs,ookvooranderestudierichtingenachtde
Commissieechterhetontbrekenvanonderwijsinde"systematischezoologie".
VoordeZuivelconsulentschappen bestaatnaastdealgemenedesiderata
geendirectebehoefteaanspecialeaanvullendekennis.DeNLIIIrichting
geefteenvoldoendebasiskennis.
VoordeConsulentschappenvoorGrond-enPachtzakenbestaatbehoefte
aaneennascholingin:
ruimtelijkeordening.
DeNLIVrichtinggeeftoverigenseenvoldoendevoorbereiding.
VoordeCultuurconsulentschappenbestaateveneensbehoefteaaneennascholingindeleervanderuimtelijkeordening.
BijdestudierichtingNLVvormthetontbrekenvanverplichtonderwijs
indebodemkundeeenlacune.Deagrogeologie dientbijdezestudierichting
alseenverplichtcandidaatsvaktewordenopgenomen.
Voorts^verdienthet aanbevelingnogeensnaderteoverwegen,inhoeverre
hetzééruitgebreideonderwijsindelandmeetkundebij'dezestudierichting
noodzakelijkis.
VoordeTuinbouwconsulentschappenbestaatbehoefte aannascholing,voor"
zovernietondervangendoorspecialecombinatievankeuzevakken,in:
plantenveredeling
entomologieinverbandmettoepassingindepractijk
proefveldtechniek
agrogeologie'
'agrarischesociologieensociografie
ruimtelijkeordening
landhuishoudkunde
kostprijsberekening
TenaanzienvanhetonderwijsprogrammavandestudierichtingTuinbouw
meentdeCommissie,datdezenietvoldoetaandebehoefte,dieerbestaat
aaneensociaal-economische scholingvoortuinbouwkundigen.
DeCommissiemeent,dateengoedesociaal-economischevormingmoeilijk
terealiserenismetééningenieursvak,terwijlbijverzwaringvandecandidaatsstudieéénstudierichtingbezwaarlijkkanwordengehandhaafd.
Afsplitsingvaneensociaal-economischerichtingvoordetuinbouwstudie
dientnaardemeningvandeCommissieernstigtewordenoverwogen,.

3.3.Hetlandbouwonderwijs•
Degewijzigdeomstandighedenbijhetlandbouwonderwijswordennietzoze
veroorzaaktdooreenwijzigingvanhetleerplanalsweldoordegroteuitbreidingvanditonderwijs.Doorhetsterktoegenomenaantallandbouwwinterscholenendoorhetgrotereaantalklassenperschoolishetthansnogmaargedeeltelijkmogelijk,datdepractischevakkenwordengedoceerddoordebetreffendeConsulentenenhunmedewerkers.
Alsgevolghiervantreftmenopvelescholeneengroteraantalvaste
leraren aan,dielesmoetengeveninvakken,waarin zijvaakweinigof
gècnpractischeervaringhebbenopgedaan.
Hetmoetechtervangrootbelangwordengeacht,datdeleerkrachten
aandoland-entuinbouwscholennaasteengedegenkennisvandevakken,waarinzijlesgeven,eenbehoorlijkalgemeeninzichthebbenindeland-en
tuinbouwenindepractijkvanhetbedrijf.
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kennisvandedidactiek,depaedagogieendemethodiekvanhetonderwijs.
Inditopzicht,enmededoorhunmeeralgemenekennisvandelandbouw,
vertonendeuitderangenvandelandbouwonderwijzersafkomstige'leerkrachtendoorgaansbetereonderwijsmethodendandeWageningseingenieurs.
DeCommissieisvanmening,dat.devolgendemaatregelenkunnenleiden
totverbetering:
.1.Bijhetaanstellenvanlandbouwkundigingenieursalsleerkrachtbij
hetlandbouwonderwijs./dientdoordewerkgeverdeeisgesteldte
worden,datdebetrokkenekennisbezitvandedidactiek,depaedagogieendemethodiekvanhetonderwijs.Alhoeweldezekennisindevorm
vaneenfacultatiefvakreedsvanoudstijdensdestudieinWageningen
verkregenkanworden,heeftdepractijkgeleerd,datvandezeraogelijkheir
zeldenofnooitgebruikwordtgemaakt.
Voor.zoverditdusniettijdensdestudieisgebeurd,dientdebetrokkene zichdezekenniszospoedignaindiensttreding eigente
makenineenspecialecursus,waarvooralweerdeinhoofdstuk2.1.aanbevolenvormvaneen"postgraduate"cursusdemeestgeschikte
lijkt.
2.Daarnaast achtdeCommissiehetvangrootbelang,dataandejonge
ingenieur-.Ieraardegelegenheidwordtgegeventehospiterenbij
goedeoudereleerkrachten.
3.Teneindedeingenieur-Ie.raarvoldoendepractijkkennistelatenopdoen,ishetnoodzakelijk,dathijgedurendeeendeelvanzijntijd
werkzaamisbijeenConsulentschap.Hethierendaarreedsbestaande
systeemvande"leraarinalgemenedienst",waarbijdebetrokkene
isaangesteldbijeenConsulentschap'metdeopdrachtomindewinter
1 2 - 1 5 lesurenperweektegevenaanéénofmeerscholen,kanworden
beschouwdalseenafdoende oplossingvanditprobleem.
4.Devoorhetonderwijsnoodzakelijke algemenekennisvandeland-en
tuinbouwgeldteveneensvooranderegroepenvanafgestudeerden.
Hiermogevolstaanwordenmet.eenverwijzingnaarhoofdstuk2.3.,
•waarindeCommissieeenintensiefonderwijsindealgemenelandbouwkundebepleit.
5.Aangeziendevakken,waarindeingenieur-"!e..-aarles heefttegeven,
zeergevarieerdkunnenzijn,meentdeCommissie,dathetnietdoenlijkis,hiermederekeningtehoudenbijzijnopleiding*
Hetlandbouwkundigonderzoek.
Alsgevolgvandeinhoofdstuk3.1.genoemdeoorzakenheefthetlandbouwkundigonderzoekinNederland eengroteuitbreidingondergaan,envele
Wageningseingenieursvindenhierbijthanseenwerkkring.
Deeisendieaandelandbouwonderzoekergesteldworden zijntwee-ledig.-'
Allereerstisvooreengoedelandbouwkundigeprobleemstellingeenhelder
inzichtindetechnischeeneconomische structuurvandelandbouwvolstrekt
onmisbaar.
Bovendienzijndeafzonderlijkevraagstukkenmoeilijkteisolerendoor
desterkesamenhangdieer»3*e«febestaattussengrond,,plantendier,klimaatenhetingrijpenvandemens.
Enerzijdsvraagthetgecompliceerdkaraktervanhotlandbouwkundigonderzoekdusomeenalgemeneoriënteringvandeonderzoeker.
•..;"
Anderzijdsisvoorhetoplossenvanproblemenveelaleenzeergespecialiseerdekennisnoodzakelijk.
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Nuheeftdeervaring,ondermeerbijdeontwikkelingvanhetlandbouwkundigonderzoekinNederlandsIndië,geleerddatlandbouwkundigonderzoek
doorbiologen,chemicie.a.moeilijkgoederesultatenkanopleveren,indien
hunwerknietgeleidengecoördineerdwordtdooriemanddielandbouwkundig
kandenken,hetgeenindeeersteplaatskanwordenverwachtvaneenlandbouwkundigingenieur.
WilmennuinhetbelangvanhetlandbouwkundigonderzoekdeWageningse
Ingenieurinzijnleidendepositiebijditonderzoekhandhaven,danmoetmen
zorgen,dateropdeonderzoeksinstitutennaastdenietlandbouwkundigespecialistenookeenvoldoendeaantaljongelandbouwkundigingenieurs zichkan
ontwikkelentotuitstekendespecialisten,uitwiemendanvoorleidendefunctieseenkeuzekandoen.
Ookinhetbelangvanhetlandbouwkundigonderzoekdientdaaromdestudi
aandelandbouwhogeschool,metbehoudvanhetalgemeenlandbouwkundigkarakte
meermogelijkhedentescheppenvooreenontwikkelingtotonderzoeker-specialist.
Inditverbandmogewordenverwezennaardeinhoofdstuk2,3,vermelde
aanbevelingenterbevorderingvandevormingvanspecialisten.
Deookvooronderzoeker-specialisten zoonmisbarealgemeenlandbouwkundigeinstellingkanbereiktwordendooronderwijsindealgemenelandbouwkunde,zoalsaanbevoleninhoofdstuk2.3.
Er zijnnogenkelespecialedesideratavoorhetlandbouwkundigonderzoek:
,
1.Voorveleonderzoekersishetvaakvanbelangteweten,welkekennis
doorandereUniversiteitenenHogescholenwordtgeboden.DeWageningseonderzoekers zijnhiermedevaakonvoldoendebekend.Voorziening
indezeleemteaankennis,bijvoorbeeld doorvoordrachtenenexcursiesgedurendedestudie,isgewenst.
Inditverband zietdeCommissiehetalseenbezwaar,datdeWagenini
sestudieverenigingenzichvrijweluitsluitendbewegenophetterreir
vandevakopleiding.Meeraandachtzoumoetenwordenbesteedaande
fundamentelewetenschappen.
Hetverdientdaaromaanbeveling,aansluitingtezoekenbijdeinteruniversaireverenigingvanfaculteitenindeWis-enNatuurkunde,
waarbijookdeDelftsestudenten zijnaangesloten.
2.Invelegevalleniseenelementairekennisvandedierkundegewenst.
Ihhoofdstuk3.2.werdbijdebesprekingvandeNLIIrichtingreedp
gesteld,datéénleerstoelindealgemene zoölogieverschillendebezwarenheeftinverbandmetdeuiteenlopendebehoeftentenaanzien
vandeaardvanditonderwijs.
Ookhierzouechteronderwijsin"desystematischezoölogie»creeds
voorzien,ineenbehoefte-aanelementairekennis.
3.5.Degeorganiseerdelandbouw.
Totdegroteveranderingen,welkezichindelaatste20jaarinde
Nederlandselandbouwhebbenvoltrokken,behoortookdesterkeontwikkeling
vandelandbouworganisaties.
OokdeWc^eningseingenieurwerdhierbijbetrokken,enmomenteelzijn'
een60-talafgestudeerdenvandelandbouwhogeschoolbijdegeorganisaties
werkzaam,tendeleinleidendefuncties,tendelealstoegevoegddeskundige
opeenbepaaldgebied.
• Ditonderscheidinfunctieshangttendelesamenmetdeaardvandeorganisatie,Inditverbandkunnen«orde«onderscheiden:
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Landbouw,deCentraleLandbouworganisaties,deGewestelijkediocesa. neLandbouworganisatiesendepubliekrechtelijke bedrijfsorganisaties
ophetgebiedvandelandbouw,
2.Despecialeorganisaties,diemeestaltechnischeonderdelenvande
landbouwverzorgen,zoalsbijvoorbeeldtDeZuivelbonden,deVerkooporganisatiesvoorZuivelproducten,deLandelijkeVerenigingenvoor
Pluimveeteelt,Rundveestamboeken,Varkensfokkerij-enmesterij,de
Fruitteeltenz.,.deCentraleAan-enVerkoopverenigingen,deKeu'ringsdiensten,hetLandbouwcredietwezenenz.
Indealgemene organisatiesbekleedtdeWageningseingenieuralsregel
eenleidendepositieofwordthijhiervooropgeleid.IndespecialeorganisatiesisdeWageningse.ingenieur alsregelwerkzaamalsdeskundigeopeenbepaaldgebied,alhoewelookbijdezeorganisatiesineenaantalgevallende
leiding,aaneenWageningseingenieuristoevertrouwd.
Tenaanzienvandeeisen,welkevoorhetbekledenvaneenfunctiebij
degeorganiseerde.landbouw aandelandbouwkundigingenieurgesteldworden-,
kanhetvolgendewordenopgemerkt.
1.Dealgemeneorganisatiesvragenindeeersteplaatsompersonenwelke
metdemeestuiteenlopendegroeperingenenmensenwetenomtegaan,in
hunoptredenonderalleomstandighedenvertrouwenwetentewekken,
goedkunnensprekenenschrijven,overorganisatietalentendooizet-tingsvermogenbeschikken.
Dezepersoonlijkekwaliteitenzijndoorslaggevend,degevolgdestudierichtinginWageningenisvanminderbelang.
Welisbelangrijk,datdebetrokkene.eenhelderinzichtheeftinde
landbouwalsgeheel.
2.Despecialeorganisaties stelleneveneenshogeeisenaandepersoonlijkekwaliteiten,maarlettenbovendienopdegevolgde studierichting
inverbandmetdevereiste specialistischekennis.
Hettegenwoordigeonderwijsprogrammavoldoetdusinhetalgemeenwelaan
detechnischeeisen,diedelandbouworganisaties stellen,albestaatookhier
behoefteaaneensynthesetussenhetgedeeltevandelandbouwwetenschap,dat
bijdeeigen-studierichtingwerdbestudeerdendeaangrenzende delenvande
landbouwwetenschap,
Hetinhoofdstuk2.3,besprokenonderwijsindealgemenelandbouwkunde
zouookvoordelandbouworganisaties voorzienineenbehoefte,
Bijdepersoonlijkevormingvandelandbouwkundigingenieurhebbende
studentenverenigingeneenbelangrijke taak.Inditverbandmogewordenverwezennaarhoofdstuk2.,4.
,

DEOPLEIDINGVOORDE.TROPHJENSUB-TROPEN.
4.1.De gewijzigdeomstandigheden.
GokvoordeWageningseingenieursvandetropischestudierichtingen zijn
demaatschappelijkeomstandighedennadetweedewereldoorlogingrijpendgewijzigd.
Enerzijdsisditeengevolgvandena1945veranderdestaatkundigeverhoudingeninIndonesië,anderzijdsvandeeveneensnadeoorlogsterkontwikkeldeinternationale samenwerkingophetgebiedvantechnischehulpaanminder
•ontwikkeldegebieden.

-12DeLandbouwhogeschoolgaftotvoorenkelejarengeledenmethaarstudierichtingen"kolonialelandbouw"en"kolonialebosbouw"inhoofdzaakeenopleidingvoorleidendelandbouwkundige functiesinNederlands-Indië.
Verrewegdemeesteafgestudeerdenindezerichtingenwarendanookin
NederlandsIndiëwerkzaambijdegrotelandbouwbedrijven,bijdeparïiculiereengouvernementsProefstations,bijdeLandbouwvoorlichtingsdienst en.bijde
DienstvanhetBoswezen.
Deplaatsingsmogelijkheden bijdeambtelijkeinstellingen zijnthans
nagenoegverdwenen,terwijlhetaantalvacaturesbijdeparticuliereproefstationsenbijdogrotelandbouwbedrijvennogsteedsafneemt.
HetvroegereafzetgebiedvoorWageningseingenieursvandetropische
studierichtingenisdusvooreenbelangrijkgedeelteverlorengegaan,terwijl
hetresterendegedeelteinbetekenisafneemtTegenoverdezeteleurstellende gangvan zakenstaatechtereenandere
ontwikkelingmetgoedeaspecten.
Menisindeinternationalepolitiektotdeovertuiginggekomen,dat'opheffingvandedisharmonieineconomischeensocialeontwikkelingtussende
verschillendegebiedenopaardealseenvoorwaardemoetwordenbeschouwdtot
hetbehoudvandewereldvrede,
OnderauspiciënvanhetAmerikaanse"PointFourProgram"envan.de"TechnicalAssistance"vandeU.N.O,zijnthansveleWestersedeskundigenwerkzaam
indeminderontwikkeldegebieden.
.
Dezeminderontwikkeldegebiedennuliggengrotendeelsindetropenen
indesub-tropen.DoordatNederlandeengrootaantaldejkundigenmettropenervaringbeschikbaarkonstellen,neemthetbijdezetechnischehulpeenvooraanstaandeplaatsin.
OokeenaantalWageningseingenieursisbijdezetechnischehulpingeschakeld,endoordatdeversneldeontwikkelingvandezegebiedenvooreenbelangrijkgedeelteindeagrarischesectorligt,magverwachtworden,dathiervoor
deWageningseingenieurnieuwemogelijkheden zullenontstaan.

t.2.'Debetekenisvandetropischestudierichtingen.
Devraagrijstnu,welkstandpuntmeninverbandmetdegewijzigdeomstandighedentenaanzienvandetropische"studierichtingenmoetinnemen.
Zou mendestudieaandeLandbouwhogeschooluitsluitendbeschouwenals
e0nopleidingvoorbepaaldebetrekkingenineenbepaaldland,danzoude
ontwikkelinginIndonesiëmoetenleidennaareenliquidatiedertropische
studierichtingenteWageningen.
DeCommissieheeftechtergemeend,zichomtrentde-betekenisvandetropische studierichtingentemoetenberadenlosvandevraaghoeveelenwaar
ervacatureszijn.
2hdeeersteplaatsmoeterdanopgewezenworden,datNederlandoptot
gebiedvandetropischenatuurwetenschappenpioniersarbeidheeftverrichten
eenschatvankennisenervaringheeftverzameld.
WilNederlandzi{jnvooraanstaandeplaatsophetgebiedvandenatuurwetenschappelijke kennisvantropischegebiedenbehouden,danisheteenonaf-.
wijsbareeis,datookdejongeregeneratieervaringopdoetindetropenen
detropenstudiën-voortzet.
Liquidatie.vandetropischestudierichtingen zouditechter'onmogelijk
maken,enzoudaardoorleidentotaantastingvanculturelenationalewaarden,
Indetvreedeplaatsmoeteropgewezenworden,datdegroteNederlandse
bijdrageaandetechnischehulpslechtsmogelijkisgemaakt'doordegedwongen
repatriëringvanveledeskundigenuit-Indonesië.
,
• . WilNederland'bij''deontwikkelingvan.deachtergeblevengebiedenzijn
vooraanstaandeplaatsblijveninnemen,danisookhiervoornoodzakelijk,dat
dejongegeneratieervaringindetropengaatopdoen,nahiervoorin.Neder-,
lqndtezijnopgeleid.

- 13Tenslottemoetnoggewezenwordenopdealgeme.eneconomischebetekenis
"vandetropischestudierichtingen.
Deeconomischeontwikkelingvanachtergeblevengebiedenzalimmersin
hetalgemeeneengrotevraagdoenontstaannaarkapitaalgoederen.
IndiennuNederlandsedeskundigendeelnemenaandeopstellingenuitvoeringvanontwikkelingsplannen kunnenzijeenindirecteinvloeduitoefenen
ophetplaatsenvanordersbijdeNederlandseindustrie.
DeCommissieheeftgemeendtemoetennagaan,ofookdewerkzaamheid
vanNederlandselandbouwkundigenindetropenvooronzeexportindustrievan
indirectbelangzoukunnenzijn«
DaartoeheeftzijdezevraagvoorgelegdaaneenaantalbelangrijkeNederlandseindustriëleencommerciëleinstellingen»
Geblekenis,datdezevrijwelunaniemvanmeningwaren,datdewerkzaamheidvanNederlandselandbouwkundigenindetropeninderdaadookvoordeNe.derlandseexportvangrotebetekeniskanzijninverbandmetdebelangrijke
.kapitaalgoederendiebij'eenagrarischeontwikkelingbetrokkenzijn,
"

Uithetvoorgaandeblijkt,datzowelomprincipieelwetenschappelijke
redenenalsookomredenenvancultureleeneconomischeaard,detropische
studierichtingenaandeLandbouwhogeschoolnietalleengehandhaafd,maarook
verderontwikkelddienenteworden.

4.3.Ontwikkelingvandetropische studierichtingenopmondialebasis.
Hetonderwijsindetropische studierichtingenwas,zoalsreedsterloopsaangeduid,sterktoegespitstopdeland-enbosbouwonderNe'derlandsIndischeomstandigheden.
Hoeweldeprincipiëleonjuistheidvanhetgevenvanhogeronderwijs,
testerkgerichtopbepaaldeafzetmogelijkhedenvoordeafgestudeerdenwerd
ingezien,werddittochsterkindehandgewerkt,mededoordat de ervaringvan
dehooglerarenuitsluitenduitNederlands-Indiëafkomstigwas.
Nuerechterindevraagnaartropischespecialisteneenduidelijke
verschuivingisopgetredenvanuitIndonesiënaaranderetropischegebieden
ishetnietalleeneenwetenschappelijke,maarookeenpractische eis,dat
hetonderwijsindetropischeland-enbosbouwzichverderopeenmondiale
basisontwikkelt.
Ihfeiteisdezeontwikkelingreeds,begonnen,mededoordatenkele
HooglerareninstaatgesteldwerdenstudiereizentemakennaarAfrikaen
ZuidAmerika.
Dezeontwikkelingineenmeeruniverselerichtingdientechtermet
krachttewordenvoortgezetendeCommissiemeentdaartoedevolgendeaanbevelingtekunnendoen:
#i

1.Wijzigingvanhetaanvullende'onderwijs.
2.Subsidiëringpractijktijdintropischegebieden.
3.Periodieke studiereizenhoogleraren.
4.Beteredocumentatievantropischeliteratuur.
5.Onderwijsdoorbuitenlandsespecialisten.
6.Uitbreidingtalenkennis,
ad1.Wijzigingvanhetaanvullendonderwijs.
Voordetropischestudierichtingenwashetaanvullend onderwijs,met
betrekkingtotstaatsrechtelijke,agrarisch-rechtelijko,historische,
etnologischeeneconomisch-geografischeonderwerpenvrijwelgeheelgeoriënteerdopIndonesië.
DitopIndonesiëgerichte aanvullendeonderwijsdienttewordeningekrompentengunstevananderetropischegebiedenmetnametengunste
vandietropischegebieden,waarvanverwachtkanwordendatzijjuist
doorditonderwijsaandeWageningseingenieursgrotereplaatsingsmogelijkhedenzullenbieden.Voortsverdienthetaanbeveling,alsaanvullingopdealgemenecollegesoverlocalekennisvanafzonderlijkegebiedeneenlectoraatofdocentschapintestellenvoorbestuursvraagstukken
envraagstukkenvaneconomischbeleid.

