reportage
Larenstein-studenten in debat met politici

Den Haag is ver weg
f oto : to n va n d e n b o r n

Staatssecretaris Nijs reageert op een vraag, op de
voorgrond Elsemiek Kemkes, GroenLinks, en aan tafel bij
Nijs, Harrie de Vries, CDA

Een belangrijke taak van het provinciaal bestuur ligt bij ruimtelijke
ordening en groene ruimte. Een leergebied voor Larensteinstudenten. Twee weken voor de verkiezingen voor de Provinciale
Staten accepteerden enkele politici er dan ook de uitnodiging met
studenten in debat te gaan over onderwijs en de toekomst van het
platteland.
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Vossen
Hoe beoordelen nu de kandidaten
van de Provinciale Staten in Gelderland de groene ruimte en het hoger
agrarisch onderwijs? Op welke
manier kunnen en willen ze zich

f oto : to n va n d e n b o r n

“E

igenlijk geeft
ze toe dat ze
weinig weet
van wat er bij Hogeschool Larenstein
gebeurt”, reageert Eerste-Kamerlid
voor de PvdA Rudy Rabbinge, decaan
in Wageningen op uitspraken van
Annette Nijs, staatssecretaris van
Onderwijs. “Er is voor Larenstein net
als voor Wageningen een mondiale
markt.” Reden waarom er, zo vindt
hij, ook een internationaal herkenbare BSc-titel verkregen zou moeten
worden. Den Haag weet volgens hem
niet wat er in het hoger agrarisch
onderwijs speelt.
En Nijs kan bij haar bezoek aan de
hogeschool met haar felicitaties wel
heel diplomatiek optreden, aldus
CDA’er Harry de Vries, maar in acht
jaar paars heeft haar partij (VVD) die
zoveel ruimte aan het onderwijs wil
geven, toch behoorlijk aan de fundamenten ervan gesjord. Zo beweert de
lijsttrekker van de op dat moment
nog grootste partij in de Provinciale
Staten in Gelderland.
Stevige uitspraken op een dinsdag 25
februari bij Larenstein, georganiseerd
door Studentenvereniging Quercus en
de Vereniging voor afgestudeerden
(VVA Larenstein). Een motief voor dit
debat op deze plek is dat het provinciaal beleid gaat over zaken die voor
studierichtingen als Land, water en
milieubeheer of Tuin- en landschapsinrichting heel relevant zijn. De belangrijkste taken van de provinciale
overheid liggen immers op het gebied
van ruimtelijke ordening. Ze maken
streekplannen waarin in hoofdlijnen
bestemmingen worden aangewezen.
De provincie zorgt verder bijvoorbeeld voor aanleg en onderhoud van
wegen, sanering van vervuilde bodems, verlening van milieuvergunningen en de ontwikkeling van natuurgebieden. Ze doet dat meestal samen
met andere overheden, bedrijfsleven
en maatschappelijke instellingen,
maar de provincie neemt wel het
voortouw. Plattelandsbelangen leven
in de Provinciale Staten doorgaans
sterker dan de belangen van de stad
en relatief veel kandidaten komen
ook van dat platteland.

Larenstein werd bij het verkiezingsdebat bezaaid met
propagandamateriaal, hier een krant van het CDA

ervoor inzetten? Nu, twee weken
voor er nieuwe Provinciale Staten en
indirect een nieuwe Eerste Kamer
wordt gekozen, kunnen studenten
horen wat de politici vinden.
Van de partij van staatssecretaris Nijs
is ook de lijsttrekker in Gelderland
Jan Markink aanwezig. Naast de Rabbinge en De Vries is er nog een afgevaardigde van GroenLinks gekomen.
Dat is Elsemiek Kemkes, kandidaat
voor de Provinciale Staten. Ze zitten
tegenover ruim honderd studenten
en een paar personeelsleden van
Larenstein. De kennismaking is wederzijds: niet alleen krijgen enkele
politici voor Larenstein nu een gezicht, zij worden ook geconfronteerd
met scherpe vragenstellers.
Bijvoorbeeld Sergio van Loon, student
in Deventer en straks in bezit van de
Bachelor-titel met een kale B, niet de
beloofde BSc. “We worden benadeeld,
realiseert u zich dat wel?” vraagt hij.
“Hoe zit het met die bachelortitel,
mevrouw Nijs? Wilt u daar nog wat
aan doen? In het buitenland zegt het
weinig. Met Wageningen is de doorstroom goed geregeld, maar wil een
Larenstein-bachelor naar de universiteit in Amsterdam, dan is hij een jaar
extra kwijt. En weet u eigenlijk wel
waar ‘science’ voor staat?”
“Het maakt nauwelijks verschil”, zegt
Nijs. Ze sust, maar overtuigt niet.
De vragen gaan door. “U zegt wel dat
het zo goed gaat met Larenstein,
maar de instroom loopt terug. Kunt u
in Den Haag daar niet wat aan doen?
Komt er echt een verdubbeling van

het collegegeld? Hoe staat u als CDA,
PvdA, VVD en GroenLinks tegenover
sponsoring van het bedrijfsleven?
Kunt u bij de Provinciale Staten iets
doen aan betaalbare kamers voor studenten in Velp? Hoe wilt u de groene
ruimte hier in de omgeving combineren met wonen en werken? Bent u
voor buitendijkse noodoverloopgebieden langs de rivieren in Gelderland?
En weet u wel, mevrouw Kemkes,
hoeveel schade vossen aan de natuur
doen?”

Interactief
De politieke standpunten worden uiteengezet, niet heel verrassend: onderwijs is vooral een landelijke taak en
de verhoging van collegegeld een
ambtelijk plan zonder politieke
steun, zo stelt Nijs. Verder wil de
VVD, in overeenstemming met haar
verkiezingsleus, iedereen zoveel
mogelijk de ruimte laten, GroenLinks
pleit voor een groene provincie,
ecologische verbindingszones en
biologische landbouw en het CDA
schaart zich achter de agrariërs. “Ze
zijn samen ook de grootste natuurbeheerder in Nederland”, aldus De
Vries. “Een fopspeen”, reageert Rabbinge met stemverheffing. “U komt
daar steeds weer mee, maar goed
natuurbeheer gaat niet altijd vanzelf
samen met een rendabele exploitatie
van een landbouwbedrijf. U moet
daar nu eens mee ophouden.”
Het is het felste moment van het
Y
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debat. Beide politici zijn het over de
zes stellingen die de organisatoren
hen voorhouden ook regelmatig eens.
Sponsoring van het bedrijfsleven
moet kunnen, vinden ze. Er moeten
wel goede spelregels voor zijn die de
onafhankelijkheid van het onderwijs
waarborgen, maar het bedrijfsleven
heeft toch belangen en moet zich
daar rekenschap van geven. Hun
investering is welkom.
Bemoeienis van het bedrijfsleven
betekent, volgens Rabbinge, zeker
niet een verschuiving van fundamenteel naar toegepast onderzoek. “Dat is
echt een ouderwets onderscheid”,
wijst hij Kemkes terecht.
“Wetenschap is allang interactief.”
Even later oogst Kemkes wel applaus
als ze voorstelt leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot studenthuisvesting.

Reconstructie
En dan komen de politici aan een
ander hoofdthema: de groene ruimte.

In hoeverre moet je het platteland
willen reguleren? Het CDA verwijt
Pronk als minister van VROM in zijn
Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening te veel regels en voorschriften te
hebben gemaakt. De politiek moet
zich niet met het platteland bemoeien, aldus de stelling en CDA en VVD
zien daar wel wat in. De PvdA komt
een beetje terug van Pronk, maar
GroenLinks wil toch ook graag dat
platteland beschermen.
De politici nemen ook op dit punt
geen onverwachte standpunten in. De
ingezette reconstructie van het buitengebied is volgens de drie grote
partijen een goede zaak en eigenlijk
ook wel voor GroenLinks. Het gaat in
de reconstructie om het in goede
banen leiden van het veranderingsproces door landbouwontwikkelingen, verstedelijking en de nadruk
op natuur en landschap. Door integrale zonering worden functies in het
buitengebied (landbouw, natuur, landschap, water, toerisme en recreatie)
zodanig afgestemd dat ze niet conflicteren. Zo krijg je extensiverings-, ver-

wevings- en landbouwontwikkelingsgebieden. Intensieve bedrijven moeten dan verplaatst worden van extensiveringsgebieden naar landbouwontwikkelingsgebieden. Een nieuwe
vorm van ruilverkaveling zou je denken. Dit moet perspectieven openen
voor ondernemende agrariërs en duidelijkheid bieden over de randvoorwaarden waarin ze op een bepaalde
plek kunnen produceren. Kleinschalige bedrijven, zo verwacht Kemkes,
zullen het afleggen.
De Reconstructiewet, voortkomend
uit de varkenspest in 1997, geldt
sinds 1 april 2002. Het gaat om grote
delen van Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Ongetwijfeld zullen veel in Velp afstuderende
studenten er veel mee te maken krijgen. Net als met de politiek in de provincie. Œ
Ton van den Born

citaten
Nederland Kennisland. Ambitie is mooi, maar
dit slaat echt helemaal nergens op. Het zou al
mooi zijn als we erin zouden slagen niet al te
zeer bij Kenniswereld achterop te raken. Dat lijkt
me een realistischere doelstelling, want Nederland is al jaar en dag bezig te verdommen.
Onderwijsadviseur Leo Prick in NRC
Handelsblad van _ maart 2003.
Œ
Er is in het veld momenteel niet erg veel
waardering voor de prestaties van Aequor
met betrekking tot de huidige KS 2000+.
Maar als je hoort hoe Aequor nu te werk gaat,
zal het vertrouwen in de nieuwe structuur
zeker niet groter worden. De directeur van
een praktijkschool in het noorden des lands
placht zich vroeger in zulke gevallen hardop
af te vragen waar het GBV (voor de niet-agrariërs: het ‘gezond boerenverstand’) gebleven
was. Nu zijn er mensen die zich hardop afvragen of Aequor eigenlijk wel competent is om
een kwalificatiestructuur te ontwerpen.
Sectie VDL in Unietijdschrift nummer 2
van 28 februari 2003.
Œ
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De overheid beknot scholen enorm in hun
vrijheid. Het paradoxale is dat het ministerie
zegt dat het de ruimte geeft voor de eigen
identiteit van de school, maar tegelijkertijd
worden de voorschriften voor het curriculum
voortdurend gedetailleerder. Er wordt veel
meer gecontroleerd: leerplannen, eindtermen, de inspectie komt voor steeds meer
zaken langs. De school krijgt steeds minder
ruimte om de lessen zelf vorm te geven. De
leraar heeft geen pedagogisch verhaal meer,
hij is verworden tot een soort kennismanager.
Wiel Veugelers, onderwijskundige en
bijzonder hoogleraar educatie aan de
Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht, in Didaktief&School van maart
2003.
Œ
Het is goed om competenties aan te leren,
maar veel belangrijker is het dat je de intentie hebt om ze in te zetten. Iemand kan over
hele goede sociale vaardigheden
beschikken, maar als hij of zij geen sociale
betrokkenheid heeft en alleen calculerend
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optreedt, schiet de samenleving er niets
mee op. Ik zeg altijd: “ontwikkel liever goede
attitudes dan meer vaardigheden.” Die vormen alleen de buitenkant. Het gaat erom
wat mensen drijft, wat maakt dat ze hun
vaardigheden inzetten.
Wiel Veugelers in Didaktief&School van
maart 2003.
Œ
Het is dus niet meer zo moeilijk om een paar
uur conferentie te doorstaan, zeker als je
zorgt op tijd te zijn voor de steeds beter wordende lunchbuffetten. Ik heb nog maar één
pijnpunt. Het gaat nergens meer over. De
inhoud is gereduceerd tot een verlept randgebeuren. Wie aan het eind van de dag het
gevoel wil hebben iets nuttigs te hebben
gedaan, kan onderwijsconferenties beter mijden als de pest.
Columnist Kloprogge in
Didaktief&School van maart 2003.

