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‘Brievenbus met ideeën’
Stichting Bevordering Studie Diervoeding van start
Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

De Stichting Bevordering Studie Diervoeding is sinds de
bekendmaking van het initiatief overspoeld met reacties. ,,Het
lijkt wel of we voor alle ideeën waarmee mensen rondlopen
een plek hebben gemaakt om ze te verzamelen’’, aldus Piet
van der Aar, een van de initiatiefnemers.

De afgelopen jaren blijkt het lastig goed
gekwalificeerd personeel te vinden voor
de diervoedersector. ,,Bovendien zie je
een domino-effect in de sector. Als een
vacature wordt vervuld, ontstaat er
ergens anders één. Goed personeel vind
je op dit moment alleen bij collega’s’’,
aldus Piet van der Aar. Verklaring voor
dit verschijnsel is volgens hem dat er in
het onderwijs op wetenschappelijk en
HBO-niveau bij studenten onvoldoende
interesse is voor diervoeding. Dat heeft
de laatste jaren geleid tot een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel.
Deze analyse bracht Van der Aar op het
idee het diervoedingsonderwijs gericht
te promoten. Na overleg met het
Productschap Diervoeder besloot hij een
stichting op te richten die daaraan invulling kon geven. Van der Aar zocht vertegenwoordigers uit alle deelgebieden van
de diervoeding om hem daarbij te steunen. Bart Eggink, Henk Flipsen, Hink
Perdok en Loek de Lange zegden hun
medewerking toe en daarmee was de
Stichting Bevordering studie Diervoeding
een feit. ,,Hoewel ieder een bepaalde
‘bloedgroep’ vertegenwoordigt, doen
we dit op persoonlijke titel’’, benadrukt
Van der Aar.
Onderwijs
Nadat de basis van de stichting was
gelegd, is contact gezocht met de agrarische hogescholen en Wageningen
Universiteit en Research Centrum. ,,Dat

resulteerde erin dat we de voorlichting
over diervoeding eerst richten op studenten dierwetenschappen.’’ Verbeteren
van het imago van de studierichting
diervoeding en intensieve veehouderij
en het schetsen van perspectieven zijn
daarbij belangrijke aandachtspunten.
,,Veel studenten hebben geen idee dat
je met een studie dierwetenschappen
midden in maatschappelijke discussies
staat, zoals dierwelzijn, klimaatverandering, gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat meer aandacht voor die aspecten leidt tot meer studenten dierwetenschappen.’’
Ta s t b a a r
In overleg met de opleidingen is een eerste stap gezet door het beschikbaar stellen van studiebeurzen. Het gaat om
beurzen voor studenten van de AHS en
WUR die voor de afrondende fase van
de studie beschikbaar worden gesteld.
Momenteel is –door de garantstelling
van Nevedi en sponsoren- voldoende
geld beschikbaar voor 6 AHS- en 3 WURbeurzen. ,,We hopen dat aantal nog te
vergroten, zodat we volgend studiejaar
van start kunnen gaan met 12 AHS- en 6
WUR-beurzen”. De studiebeurzen hebben een signaalfunctie. ,,Daarmee geeft
het bedrijfsleven aan dat deze studenten
welkom zijn in de sector.’’
De opleidingen dragen de kandidaten
voor de beurzen voor; het stichtingsbestuur doet de uiteindelijke selectie.
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,,Het is alsof we
een brievenbus
hebben
gemaakt, waarin
alle ideeën
terecht kunnen
komen’’, aldus
Piet van der Aar.

,,Deze werkwijze is ook de reden waarom de opleidingen niet zijn vertegenwoordigd in ons bestuur. Nu kunnen ze
in alle vrijheid, op basis van eigen criteria en de vakkenpakketten, studenten
voordragen.’’ De stichting streeft ernaar
in juni bekend te maken aan wie de eerste beurzen zijn toegekend.
Brievenbus
Het initiatief heeft volgens de initiatiefnemers nu al een positief effect. ,,Van
alle kanten komen enthousiaste reacties.
Leraren en bedrijfsleven gaan ermee aan
de slag. Het is alsof we een brievenbus
hebben gemaakt, waarin alle ideeën
terecht kunnen komen.’’ Die ideeën worden zeker overwogen, maar de prioriteit
ligt momenteel op het maken van voorlichtingsmateriaal en het vinden van vrijwilligers die daarmee aan de slag willen
om het verhaal dat erbij hoort, te vertellen. ,,Een folder aanbieden is niet
genoeg. Wat we nodig hebben, zijn
‘ambassadeurs’ die enthousiast over het
vak kunnen vertellen, bijvoorbeeld op
hun eigen AHS-opleiding.’’

-

D e M o l e n a a r n r. 3 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9

