reportage

tekst marleen verhoef
fotogr afie harm de vries

Studententekort in opleidingen
biologische landbouw

‘Een moeilijke doelgroep’
Hoewel duurzaamheid in de
Nederlandse landbouw steeds
belangrijker wordt, staan de hogere
opleidingen biologische landbouw in
Dronten en Wageningen op de tocht
door gebrek aan studenten.

“Welkom in Dronten, opleiding biologische landbouw. De opleiding kan door
gebrek aan belangstelling dit jaar niet
doorgaan.” Dat staat op de homepage
van www.bio-scope.nl, de geïntegreerde
leerweg mbo/hbo van zes jaar die de
CAH Dronten dit jaar na twee jaar voorbereiding voor het eerst aanbood. De
verwachting was dat zich minstens tien
studenten zouden aanmelden – het minimale aantal om het hbo-gedeelte van
de opleiding van start te laten gaan –
maar er kwamen er slechts vijf.
In Wageningen is het al niet veel beter
gesteld met de belangstelling voor biologische landbouw. De nog verse oplei-

“Jongeren kiezen vaak eerst
een stad, en daarna pas
een studierichting.”

ding BSc biologische productiewetenschappen trok dit jaar niet meer dan drie
nieuwe studenten. Terwijl in de prognose werd uitgegaan van vijftien tot
twintig belangstellenden.
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Breder proﬁleren
“De opleiding trekt wel veel buitenlandse studenten”, meldt Marian Blom,
medewerker van het Innovatiecentrum
Biologische Landbouw van Wageningen
UR (IBL), “met name in het specialisatie-deel, de MSc. Maar de belangstelling
van Nederlandse BSc-studenten blijft
ver achter bij onze verwachtingen.
Daarom zijn we aan het nadenken over
hoe we verder moeten gaan.” Stoppen is
op dit moment nog niet aan de orde, ondanks de voorwaarde van minimaal tien
aanmeldingen per jaar. “Waarschijnlijk
zullen we eerst proberen de opleiding
wat breder te proﬁleren. En om de juiste
toon te vinden om jongeren te motiveren. Maar het is een moeilijke doelgroep.”
Volgens CAH-docent Wiggele Oosterhoff heeft het gebrek aan belangstelling
vooral met leeftijd te maken. “Jongeren
voelen zich helemaal niet aangesproken
door duurzaamheid”, is zijn conclusie.
“Ze kiezen vaak eerst een stad, en daarna pas een studierichting.” Toch is er
vanuit de praktijk wel vraag naar mensen met een hogere opleiding voor het
vervullen van beleidsmatige functies.
De Christelijke Agrarische Hogeschool
krijgt wel regelmatig vragen over bijscholingen en opleidingen, gericht op
biologische landbouw en duurzaamheid, van werknemers die al langer in de
agrarische sector werkzaam zijn. In het
kader van experimentele opleidingen
‘associate degree’, tweejarige hbo-opleidingen, wil de school daarom in september 2006 verkorte opleidingen ondernemerschap gaan aanbieden voor de reguliere en de biologische landbouw.
Daarnaast wordt de doorlopende leerweg bio-scope, die samen met het
Groenhorstcollege in Dronten wordt
uitgevoerd, in september toch opnieuw
aangeboden, in de hoop dat er dan wel

meer belangstelling voor zal zijn.
Naast deze nieuwe initiatieven krijgen
biologische landbouw en duurzaamheid
aandacht in het leerplan door bijvoorbeeld keuzemodulen en afstudeerprojecten. Elk jaar zijn er in Dronten twintig tot dertig studenten die de keuzemodule biologische landbouw kiezen. En
vooral tijdens de afstudeerprojecten zijn
veel studenten bezig met duurzaamheid
en aspecten van biologische landbouw.
Romantische kijk
Op de HAS Den Bosch wordt de biologische landbouw aangeboden als afstudeerspecialisatie binnen de studierichting Veehouderij. Hogeschool Van Hall
Larenstein biedt een keuzemodule
biologische landbouw aan. Hiervoor
schrijven zich – met soms nogal wat
schommelingen - doorgaans voldoende
studenten in. Daarnaast komt de biologische landbouw aan de orde in stages,
afstudeeronderzoeken of incidentele
projecten.
Dat de biologisch-dynamische mbo-vestiging Warmonderhof van het Groenhorst College wel steeds voldoende jon-
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n samenwerking, kenniscirculatie en integratie zijn

belangrijke sleutelbegrippen voor het groen onderwijs.
wie zijn onze groene kennissen en wat kunnen ze voor ons
betekenen?

Eemlandhoeve
De Eemlandhoeve is een multifunctioneel plattelandsbedrijf in Bunschoten. Het functioneert als demonstratiebedrijf plattelandsontwikkeling met verbredingssfucties (educatie, informatie, zorg,
natuurbeheer enz.). In 1993 bouwde eigenaar Jan Huijgen, toen nog
docent aan de CAH in Dronten, zijn bedrijf met het idee de ontmoeting tussen boer en burger, stad en platteland te stimuleren.

Wiggele Oosterhof (CAH Dronten) tijdens
een cursus biologische landbouw

geren trekt voor de dagopleiding – elk
jaar 25 tot 30 nieuwe leerlingen – komt
volgens stichtingsdirecteur Jan Saal
vooral door het schoolconcept van gezamenlijk leren, werken en wonen. Hij bevestigt dat begrippen als duurzaamheid
en biologisch of biologisch-dynamisch
de jongeren vaak niet zoveel zeggen.
Wel hebben diegenen die voor een opleiding aan de Warmonderhof kiezen
nogal eens een romantische kijk op het
leven en de omgang met dieren. “De
school en de praktijklessen op het eigen
schoolbedrijf zijn daarmee niet in tegenspraak,” aldus Jan Saal. p

Op het erf van de Eemlandhoeve vind je onder
meer een potstal waarin
verschillende koeienrassen gehuisvest zijn en bezienswaardigheden als
een kruidentuin, een
moestuin, een bijenlaan
en een kriebelbeestjespad. In de loop der jaren is
de hoeve is uitgegroeid
tot een communicatiecentrum op het gebied van
landbouw, natuur, milieu
en ethiek.
Ontmoeting vindt bijvoorbeeld plaats in de
drie vergaderruimtes van de zalenaccommodatie of in de winkel. De
Eemlandhoeve verkoopt er zijn eigen biologische vleespakketten en
diverse andere plattelandsproducten.Daarnaast kun je op de Eemlandhoeve terecht voor workshops, cursussen en arrangementen voor
schoolreisjes, teambuildingsactiviteiten.
Als Demobedrijf voor Plattelandsontwikkeling (DPO) is de Eemlandhoeve ook interessant voor het groene onderwijs. Leerlingen, studenten en docent uit het middelbare, hoger of universitaire onderwijs
kunnen er kennismaken met aspecten van verbrede landbouw zoals
recreatie, zorg of horeca. Naast vakgerichte informatie verzorgt de
hoeve ook educatieve programma’s voor basisscholen of scholen voor
voortgezet onderwijs. Hierbij werkt de Eemlandhoeve samen met de
Coöperatie Stadteland (www.stadteland.nl) . De lesprojecten die ze
hebben ontwikkeld, richten zich op duurzaamheid, landbouw of natuurgerichte onderwerpen.
Meer informatie:Eemlandhoeve, Nicolette van de Kamp, Bisschopsweg, 3752 LK Bunschoten, tel. 033 2999200 of internet: www.eemlandhoeve.nl
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