achtergronden
Groen onderwijs kritisch over advies Raad voor het Landelijk Gebied

˚ Steeds minder potentiële bedrijfsopvolgers van agrarische ondernemers volgen onderwijs op het aoc;
volgens de Raad voor het Landelijk gebied verdwijnt daardoor de vitaliteit uit het groene onderwijs

De Raad voor het Landelijk Gebied noemt veranderingen in
het groene onderwijs als één van de manieren om de
inkomenspositie van groene ondernemers te verbeteren. De
Raad vindt samenwerking tussen aoc’s en roc’s, op de wensen
van ondernemers afgestemd groen cursusonderwijs en meer
samenwerking tussen wetenschap en praktijk noodzakelijk.
Het groene onderwijs onderschrijft dit advies slechts
gedeeltelijk.
12
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O

m de inkomenspositie van ondernemers
te verbeteren pleit de
Raad voor het Landelijk Gebied voor
een pakket aan overheidsmaatregelen. Met het in september aan minister Veerman uitgebrachte advies ‘De
boer in de keten: boeienkoning of
teamspeler’ adviseert de Raad de teelt
van producten die zich onderscheiden door smaak, uiterlijk en de duurzaamheid van de productiemethode.
Toezicht door de Mededingingsautoriteit op de prijsvorming, minder regel-
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Onderwijsveranderingen
verbeteren inkomens
in groene sector

druk van de overheid, eenvoudige
kwaliteitssystemen en een op groene
ondernemers geënt ruimtelijk beleid
noemt dit orgaan als andere belangrijke punten om de positie van ondernemers in deze bedrijfstak te beschermen. Tevens bepleit de Raad een
vitaal groen onderwijs, veranderingen
in het groene cursusonderwijs en
meer samenwerking tussen praktijk
en kennisinstituten. Met dit advies
kwijt de Raad voor het Landelijk
Gebied zich van zijn taak de minister
en de beide kamers van de StatenGeneraal op hoofdlijnen van het beleid te adviseren. De nadruk ligt daarbij op strategische adviezen op lange
en middellange termijn. Het werkterrein omvat het gehele beleidsveld van
het ministerie van LNV, aangeduid als
‘landelijk gebied’. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven, de wetenschap en
de politiek aangevuld met leden die
op persoonlijk titel in dit adviesorgaan zitten.

Aoc’s en roc’s
Na een loopbaan bij de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) fungeert Koos Koolen op persoonlijke
titel als lid van de Raad voor het Landelijk gebied. Hij geeft desgevraagd
een nadere toelichting op de adviezen voor het groene onderwijs.
Koolen constateert dat de vitaliteit uit
het groene mbo-onderwijs verdwijnt,
omdat steeds minder potentiële bedrijfsopvolgers van agrarische ondernemers deze instituten bezoeken.
Aoc’s richten zich met een breder
opleidingsaanbod op leerlingen met
een andere achtergrond. Door opleidingen met een gering leerlingenaantal te combineren houden aoc’s hun
instituten rendabel. Dat gaat volgens
Koolen ten koste van de kwaliteit:
“Samenwerking met roc’s voor de
avo-vakken verhoogt bijvoorbeeld de
efficiency.” Sixtus Haverkamp, Cvb-lid
van AOC Friesland, vindt samenwerking met andere instituten voor invulling van de algemeen vormende
vakken ook een kans om opleidingen
efficiënter in te richten: “We tasten
de mogelijkheden voor samenwerking met roc’s dan ook af, we zijn te
laat wanneer de omstandigheden ons
daartoe dwingen.” De leerlingenaantallen bij zijn instituut maken deze
stap echter nog niet noodzakelijk.
Naast economische voordelen biedt
deze constructie volgens hem ook
pedagogische pluspunten. AOC Fries-

land past deze werkwijze in eigen
huis al toe. Leerlingen uit diverse
vakrichtingen zitten bij afdelingsoverstijgende vakgebieden bij elkaar in de
klas. Haverkamp vindt het belangrijk
wanneer jongeren buiten hun specialisme treden. Daarnaast constateert
hij dat veel onderwerpen bij vakgerichte onderwerpen zich lenen voor
aanbod op meerdere niveaus. Directeur stafbureau van Edudelta, Andrea
Kaim, zet vraagtekens bij de suggestie van Koolen. Zowel aoc’s als roc’s

“Ondernemers in de
primaire sector
beknibbelen op dit
moment op cursussen.
Een nieuwe tractor krijgt
voorrang.”
houden zich volgens haar bezig met
competentiegericht onderwijs en
integreren de avo-vakken in hun uiteenlopende beroepsgerichte componenten: “Door deze samen met roc’s
aan te bieden vindt een ongewenste
versnippering van het onderwijsprogramma plaats.” Tevens houden roc’s
zich volgens haar, na een sterke centralisatie, bezig met een decentralisatie naar product-marktcombinaties
om beheer en kwaliteit van sectoraal
beroepsonderwijs goed te borgen.

Cursusonderwijs
Verder constateert de Raad voor het
Landelijk Gebied dat door de privatisering van het groene cursusonderwijs aoc’s te veel aan hun eigen
inkomsten denken en onvoldoende
rekening houden met de wensen van
ondernemers. Er bestaat volgens
Koolen onder ondernemers behoefte
aan korte op ondernemersschap gerichte cursussen. Nu blijven veel gegadigden thuis, omdat de vaak langdurige aoc-cursussen te veel tijd vergen: “Jammer, Nederlandse groene
ondernemers verstaan hun vak, maar
vaak ontberen ze de specifieke kwaliteiten van het ondernemersschap.”
Hij noemt het juiste beeld van de
consument, onderhandelingstechnieken en fiscale aspecten van het ondernemersschap als voorbeelden van
kansrijke cursussen. Koolen vraagt
dan ook meer financiële steun voor

het cursusonderwijs om gericht aan
de vraag van ondernemers te beantwoorden. Hij pleit tevens voor een
andere vorm van subsidiëring. Nu
verstrekt LNV subsidies op cursussen
die passen bij de LNV-beleidsthema’s.
Koolen adviseert ondernemers bij het
vaststellen van deze thema’s te betrekken om het draagvlak te vergroten. Enkele cursuscoördinatoren uit
het groene onderwijs vinden echter
dat niet de duur van de cursus maar
het prijskaartje de doorslag geeft bij
potentiële deelnemers. Cursuscoördinator Veehouderij van AOC Friesland,
Gerrit Schott: “Vroeger bezochten
ondernemers nagenoeg gratis opleidingen, nu hanteren scholen marktconforme tarieven. Dat inspraak van
ondernemers bij de keuze van de
beleidsthema’s de animo tot deelname vergroot, geloof ik niet. Het
gaat overigens om minimale bedragen.” Jeroen van Drie, cursuscoördinator van Edudelta in Goes: “Ondernemers in de primaire sector beknibbelen op dit moment. Een nieuwe
tractor krijgt voorrang.” Dat er een
grotere behoefte bestaat aan korte
snelle cursussen voor ondernemers
past volgens hem bij deze tijd. Mensen grazen en pikken op wat hen het
beste past. Edudelta kan deze cursussen bieden, maar daar hangt een fiks
prijskaartje aan. De ervaring leert dat
belangstelling bij prijsstijgingen wegebt. Wel deelt hij de kritiek van de
Raad op het ministerie bij de toekenning van subsidies: “De beleidsthema’s slaan nauwelijks aan bij de doelgroep.”
Beleidsmedewerker cursusonderwijs
Douwe Ettema van de AOC Raad
vindt deze kritiek deels terecht. De
AOC Raad en de agrarische hogescholen overleggen dan ook met de minister over de vraag hoe het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan
zijn doelstellingen. “We moeten
vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen”, aldus Ettema. Hij voegt er
aan toe het jammer te vinden dat de
‘regeling cursusonderwijs’ in juni
2003 is stopgezet. Hij tekent er bij
aan dat aoc’s wel op ondernemersschap gerichte korte cursussen aanbieden.

Wetenschap
Ook vindt de Raad voor het Landelijk
gebied de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en de praktijk
voor verbetering vatbaar. Onderzoeksresultaten dringen te langzaam tot de Y
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praktijk door. Koolen noemt de verplaatsing van bedrijven bij natuurgebieden met een te hoge ammoniakemissie als voorbeeld: “Door de praktijk sneller te betrekken bij de
wetenschap betrekken, besparen we
veel geld.” Bert Jansen, woordvoerder
van onderzoeksinstituut Alterra,

vindt de kanttekeningen van de Raad
nog te onduidelijk om een definitief
standpunt in te nemen: “Er bestaan
meerdere soorten onderzoeksinstellingen. Bij het toegepaste onderzoek
en praktijkonderzoek constateren we
juist een trend om de praktijk bij het
onderzoek te betrekken. Ik snap de

profiel

kritiek dan ook niet helemaal, je
kunt immers net zo goed stellen dat
de praktijk de wetenschap meer bij
haar problemen zou moeten inschakelen.” Œ
Gerrit Strijbis

In Profiel vertellen leerlingen en studenten uit het groene onderwijs
over hun leven binnen en buiten de school

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

IJsbrand Chardon, drie keer wereldkampioen
mennen vierspan. Hoe ben je hier gekomen?
Twee jaar geleden liep ik hier stage voor de
paardenhouderij. Later ben ik nog op andere
plaatsen geweest, maar ik kon weer terugkomen. Ze wilden me graag hebben; dat vroeg
IJsbrand twee jaar geleden al en dat heeft hij
volgehouden. Ik heb nu een contract voor
een vaste baan. En ik zit tegelijk in de BBL
hoefsmederij. Ik woon hier op het bedrijf (in
Den Hoorn bij Delft) en elke donderdag ga ik
naar Deurne.

Uitblinker in
paardenhouderij
René Limpens (20)
School: NHB Deurne
(Helicon Opleidingen)
Opleiding: bol paardenhouderij en management en dit jaar
in bbl hoefsmederij gestapt
Verdienste: een van 45 mbouitblinkers dit jaar (drie
‘groene’), verkozen vanwege
opvallende prestatie
Kernwoorden: gemotiveerd,
klantvriendelijk en tijdens werk
zowel serieus als gezellig
Hobby’s:“mijn hobby is mijn
werk, als ik vrij ben ga ik mee
op wedstrijd” en op stap met
vriendin
Foto: René met een paard van
de stal van Chardon

Wat is het voor bedrijf?
Het is een manegebedrijf en een wedstrijdstal. Met 95 paarden, waarvan twaalf wedstrijdpaarden. Het is een van de weinige
maneges met vijf sterren. Die sterren krijg je
voor kwaliteit en service.
Chardon stelt hoge eisen aan zichzelf, aan zijn
paarden, maar ook zijn werknemers. Lukt dat? Wat
vind je hier zo prettig?
Er is veel afwisseling. Je gaat bijvoorbeeld
mee op wedstrijden. En ik loop hier op de
wedstrijdstal. Daar controleer ik of de ijzers
goed zijn, dat ze niet met halflosse ijzers naar
een wedstrijd gaan. Ik zorg dat de paarden
getoiletteerd zijn, voor inspannen en naverzorgen, bij alles waar hulp nodig is. Je bent
hier eigenlijk altijd bezig. Ik ben iemand die
graag werkt en wil zorgen dat de puntjes op
de i staan. Dan zit je hier goed.
Zware werkdruk?
Dat is ook afhankelijk van hoe je bent. Het is
goed te doen. Het belangrijkste voor dit werk?
Ik zou zeggen leergierigheid en volledige inzet.
Mbo-uitblinker, heeft dat met hoge cijfers te maken?
Nee, de school draagt iemand voor waarvan ze
vinden dat je er in het werk iets aan hebt. Ze
hebben dat beredeneerd in een brief. (In die
brief schrijft Helicon-decaan Ad de Bont dat
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René open en correct is, heel gemotiveerd en
gedreven, een uitzonderlijk organisatietalent
heeft, veel inzicht, grote werklust en dat hij
hoewel hij van verschillende bedrijven aanbiedingen heeft gekregen, niet met leren stopt.)
Hoe ging de uitverkiezing?
Ik hoorde ergens in maart dat Deurne mij
voorgedragen had. Ik heb meteen gebeld naar
school: hoe zit dat? Uiteindelijk bleef ik over
voor Helicon. Op 29 augustus kwamen alle
uitblinkers bij elkaar in Amersfoort. Dat was
wel leuk, ja.
Wat betekent school voor je?
Dat heb ik toch nodig om gecorrigeerd te worden. En je hoort er over dingen die je op dit
bedrijf niet tegenkomt: bijvoorbeeld over ziektes, afwijkende hoefstanden, Verschillende
soorten ijzers en hoe je die maakt.
Waarom koos je hoefsmederij?
Toen ik een jaar of acht was stond ik altijd te
kijken bij de hoefsmid bij ons in het dorp.
Dan mocht ik ook kleine dingetjes doen en
zo is het gekomen. Ik wil er ook graag actief
in blijven.
En verder, wat zijn je toekomstverwachtingen?
Daar durf ik niets over te zeggen; het kan
makkelijk veranderen. Het mennen vind ik
bijvoorbeeld ook erg leuk. Het was even
doorzetten, want het paste eigenlijk niet in
mijn studie, maar uiteindelijk heb ik daar in
Deurne veel tijd aan kunnen besteden.
Waarvoor mogen ze je midden in de nacht voor
wakker maken?
Voor paarden die ziek zijn. Dat gaat voor. Ik
ben ook dag en nacht met paarden bezig,
kun je wel zeggen.
Ton van den Born

