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Nederlandse steun
landbouwonderwijs
Afghanistan
Nederland gaat meewerken aan de ontwikkeling van het
landbouwonderwijs in Afghanistan. Bij de plannen zijn
Wageningen UR (Van Hall Larenstein) en PTC+ betrokken.
Waaruit bestaat hun steun?
Het Nederlandse landbouwonderwijs
gaat bijdragen aan de ontwikkeling van
het landbouwonderwijs in Afghanistan.
Minister Verburg ondertekende 4 april
in Kabul, mede namens haar collega
Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking, een overeenkomst met de Afghaanse minister van Onderwijs Wardak en de minister van Landbouw Rahimi.
Voor de startfase, tot eind 2010, stelt Nederland 5,5 miljoen euro beschikbaar.
Nederland gaat fungeren als ‘lead
donor’ en coördineert bijdragen van andere donoren voor landbouwonderwijs.
Nederland is bereid ook daarna bij te

Aoc’s (nog) niet
naar Afghanistan
Het leek even of ook de aoc’s de Afghaanse landbouw gaan ondersteunen. Dat zou besloten zijn
op de Afghanistantop in Den Haag. De nieuwsbrief van de AOC Raad die op 1 april werd verstuurd, opende ermee. Ze zouden, aldus het
bericht, een bijdrage leveren aan de omscholing
van Afghaanse boeren die zich nu voornamelijk
bezighouden met papaverteelt. En uit het landencontact zouden zodra de veiligheid dat toeliet, zeker ook stageplekken voor mbo’ers voortkomen. Voor iedereen die al reisplannen had
gemaakt: het was inderdaad 1 april.
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dragen aan de uitvoering van de plannen die in de startfase worden ontwikkeld. Dat betreft dan de hoofdfase die
nog drie jaar zal duren, tot 2013.
Goed aangeschreven
Henk Jansen (VHL) en Bertus Bronkhorst (PTC+) zijn projectleiders. En
hoogleraar Rudy Rabbinge van Wageningen Universiteit was betrokken bij de
voorbereiding. Volgens hem is het landbouwonderwijs in het van oorsprong zo
landbouwgerichte Afghanistan bijna
verdwenen. Er zijn nauwelijks nog leermiddelen en weinig infrastructuur.
Bovendien is de landbouw van belang
voor de opbouw van het land. Afghanistan was in het verleden exporteur van
veel tuinbouwproducten, maar moet nu
importeren vanuit Pakistan. Een beter
landbouwonderwijssysteem wordt niet
alleen van belang geacht om honger en
armoede te bestrijden, maar ook om inkomen en status van vrouwen te verbeteren, alternatieven te bieden voor de papaverteelt en inkomsten te verwerven
uit de export. Daarnaast zullen leerkrachten worden getraind voor landbouwscholen, onder andere in Uruzgan.
Rabbinge heeft de situatie in kaart gebracht nadat er een vraag bij het Nederlandse landbouwonderwijs werd neergelegd om een leidende rol te spelen in
de internationale ondersteuning. De
vraag vanuit Afghanistan kwam, volgens Rabbinge, juist hier omdat ons
landbouwonderwijs internationaal
goed aangeschreven staat.

Structuur
De ondersteuning van Wageningen UR
(Van Hall Larenstein) en PTC+ aan het
Afghaanse landbouwonderwijs bestaat
volgens Henk Jansen uit vijf onderdelen.
Hij beschreef ze in een mail van 6 april
vanuit Kabul waar startbesprekingen
worden gevoerd.
Het betreft assistentie bij het formuleren van een Nationaal Plan voor Landbouwonderwijs met onder meer een algemene structuur, met een kwalificatiestructuur en spreiding van scholen over
het land. Er is ook ondersteuning bij de
opzet van een National Agriculture Education Center in Kabul, voor curriculumontwikkeling en opleiding van landbouwleraren. En met Nederlandse hulp
komt er een centrum voor toegepast onderzoek en documentatie.
Verder zal er ondersteuning zijn voor de
versterking van twee van de regionale
instellingen die in elk van de zeven
agro-ecologische zones in Afghanistan
als moederinstituut fungeren voor landbouwscholen (waarvan er totaal ongeveer veertig worden opgezet). Hierbij
gaat het vooral om training van de staf
in onderwijsmethoden, afstemming van
curricula op de lokale omstandigheden
en aanschaf van materialen.
De Nederlandse projectpartners zullen
een voorbeeldbedrijf/praktijkschool
voor de tuinbouw in Kabul opzetten en
de staf trainen. Ten slotte wordt er een
landbouwschool met praktijkschool in
Uruzgan opgezet. p

