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I. MANAGEMENTSAMENVATTING
Doel van dit rapport
Dit rapport is geschreven in het kader van het project 'Visie op Landbouwonderwijs',
op initiatief van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dit rapport is het eindproduct van de
projectgroep Visie op landbouwonderwijs en heeft geen officiële status. Het rapport
biedt een basis voor een herijking van de visie op het landbouwonderwijs en beschrijft
de bouwstenen voor deze visie. Achtereenvolgens worden beschreven:
• kenmerken en kengetallen van het landbouwonderwijs,
• belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen, trends en de mogelijke gevolgen
hiervan voor het landbouwonderwijs en op basis hiervan
• eisen die de komende 10 jaar aan het landbouwonderwijs gesteld zullen worden.
In dit rapport wordt niet de vraag beantwoord op welke wijze deze eisen het beste
gerealiseerd kunnen worden. Dit zal in de nog uit te werken Visie op het
landbouwonderwijs aan de orde komen.
I.i Kenmerken en kengetallen van het landbouwonderwijs
Doelstelling en domein
Doelstelling van het landbouwonderwijs is mensen duurzaam te kwalificeren voor de
arbeidsmarkt en voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Hierbij wordt zo
goed mogelijk aangesloten op de persoonlijke belangstelling en mogelijkheden. Het
onderwijs richt zich inhoudelijk, naast de aandacht voor het maatschappelijk
functioneren, op de arbeidsmarkt in het agrocomplex en de groene ruimte.
Het domein van het landbouwonderwijs heeft zich in de afgelopen jaren verbreed,
parallel aan de uitbreiding van het beleidsterrein van LNV met natuurbeheer en
openluchtrecreatie. Hierdoor is de diversiteit en het aantal opleidingen toegenomen,
zoals opleidingen gericht op milieu, recreatie, handel en dienstverlening. Door de
verbreding zijn er meer raakvlakken ontstaan met andere opleidingen en sectoren,
waardoor de afstemming tussen die opleidingen onderling van groter belang wordt.
Deelname
De ontwikkeling van het aantal deelnemers in het landbouwonderwijs verschilt sterk
per niveau. Het VMBO-groen (28.000 deelnemers) maakt al jaren een forse groei door.
In de laatste 6 jaren bedroeg de groei zo'n 25%, terwijl de deelname aan het overige
VMBO licht daalde. De deelname aan het MAO (24.000 deelnemers) is redelijk stabiel,
evenals het overige MBO. De deelname aan het HAO (8.500 deelnemers) is de
afgelopen jaren licht gedaald, terwijl het aantal deelnemers aan het overige HBO in de
laatste 15 jaar is verdubbeld. De deelname aan het wetenschappelijk agrarisch
onderwijs (WU, 3-700 deelnemers) is zowel absoluut als relatief gehalveerd in de
afgelopen 15 jaren. Een belangrijk probleem waarmee het landbouwonderwijs worstelt
is het imago; het landbouwonderwijs wordt nog sterk geassocieerd met een opleiding
voor de primaire productiesector. Mede in reactie op de ontwikkeling van het aantal
deelnemers aan het HAO en WU, wordt door de instellingen, naast een nationale
imagocampagne, ook ingezet op werving van studenten uit het buitenland. Een
opvallend punt m.b.t. de deelname aan het landbouwonderwijs is dat er relatief weinig
allochtonen aan deelnemen t.o.v. de deelname aan het overige onderwijs. Naast het
initiële onderwijs verzorgen de landbouwonderwijsinstellingen ook cursusonderwijs
met jaarlijks zo'n 19.000 deelnemers.

Arbeidsmarkt.
Tot nu toe zijn er geen duidelijke signalen over mogelijke kwantitatieve
aansluitingsproblemen met de arbeidsmarkt, waarbij opgemerkt moet worden dat
harde onderzoeksgegevens hierover ontbreken. Wel wordt voorspeld dat er in de
komende vijf jaren tekorten dreigen aan agrarisch afgestudeerden voor verschillende
opleidingen op MBO-, HBO- en WO-niveau. Met name de vervangingsvraag lijkt hier
dominant. Helaas zijn de beschikbare arbeidsmarktgegevens veelal niet gespecificeerd
naar de verschillende opleidingen.
Beleidsinstrument
De minister van LNV is verantwoordelijk voor de inhoud van het landbouwonderwijs
en voor het bestel. Bij de inhoud richt de minister van LNV zijn aandacht zowel op de
doelstellingen van het landbouwonderwijs (kwalificatiestructuur, examenprogramma's
e.d.) als op vernieuwing en innovatie. Hierbij sluit de minister van LNV aan op de
ontwikkelingen in de sectoren die deel uitmaken van het LNV-beleidsveld.
Een belangrijk deel van de bestelverantwoordelijkheid van de minister van LNV loopt
parallel met de verantwoordelijkheid van de minister van OCenW: de wet- en
regelgeving en de algemene kaders voor de bekostiging.
Innovatie
Het ministerie beschouwt het landbouwonderwijs als integraal onderdeel van de
landbouwkennisinfrastructuur en het is derhalve een ook belangrijk instrument voor
het implementeren van beleid. Instrumenten die hiervoor beschikbaar zijn, zijn onder
andere de VIA-regeling en het cursusonderwijs. Deze instrumenten bieden LNV
mogelijkheden en kansen om het landbouwonderwijs te benutten voor innovatie en
versterking van de sectoren.
Naast de sectorgerichte innovatie is ook onderwijskundige innovatie en vernieuwing
vereist om bij te dragen aan een hoge kwaliteit van het landbouwonderwijs. Deze
innovatie wordt o.a. gestimuleerd door specifieke activiteiten, zoals het Plan
dienstverlening van Wageningen Universiteit, de activiteiten van de landelijke
pedagogische centra en landelijke projecten als invoering van ICT in het
landbouwonderwijs

Bestel
Het geheel aan landbouwonderwijsinstellingen en opleidingen vormt het
landbouwonderwijsbestel. Dit bestel maakt zowel deel uit van het totale
landbouwkennisbestel als van het onderwijsbestel onder verantwoordelijkheid van de
minister van OCenW. De verantwoordelijkheid van de minister van LNV heeft geleid tot
een eigen beleid ten aanzien van de vormgeving en instandhouding van het stelsel.
Kenmerkend voor het landbouwonderwijs zijn de sectoraal georganiseerde
instellingen: Agrarische opleidingscentra (15), waar zowel VMBO-groen, MAO als
cursusonderwijs wordt aangeboden, Agrarische hogescholen (6), waaronder één
agrarische lerarenopleiding, de agrarische Innovatie- en Praktijkcentra en Wageningen
Universiteit in Wageningen UR. Het overige onderwijs, onder verantwoordelijkheid van
de minister van OCenW, is veelal multisectoraal georganiseerd.
De omvang van de agrarische instellingen is relatief klein ten opzichte van de
instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van OCenW.
Voor de agrarische hogescholen en Wageningen universiteit is de schaalgrootte, in
relatie tot het aantal deelnemers, een punt van zorg.
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De vergroting van de bestuurlijke eenheden (bestuurlijke fusies en instellingenfusies)
vindt ook plaats in het landbouwonderwijsveld. De reeds bestaande autonomie van de
instellingen met een overheidsbeleid dat is gericht op verdergaande deregulering zal
de zelfregie van de instellingen bevorderen inclusief de planningsvrijheid. Overigens
kan de toenemende planningsvrijheid grensoverschrijdingen tot gevolg hebben tussen
OCW- en LNV-instellingen wat betreft het aanbod van landbouwonderwijsopleidingen.
De positie van de landbouwonderwijsinstellingen in het landbouwkennisbestel draagt
er toe bij dat deze in toenemende mate deelnemen aan regionale ontwikkelingen en
regionale kenniscentra. In de grensregio's hebben deze ontwikkelingen internationale
aspecten.
Gezien de internationale ontwikkelingen is een krachtige internationale oriëntatie
onontbeerlijk om studenten voor te bereiden op Europees en mondiaal burgerschap.
Werving van studenten uit het buitenland en de hiervoor benodigde internationale
bekendheid maken netwerken steeds belangrijker. Anderzijds heeft het buitenland
door de grotere mobiliteit en internationale verwevenheid steeds meer invloed op het
Nederlandse onderwijsstelsel.
Wet- en regelgeving
Het landbouwonderwijs valt onder dezelfde wet- en regelgeving als het overige
onderwijs. Op enkele specifieke terreinen is hieraan voor het landbouwonderwijs een
eigen invulling gegeven, dan wel afzonderlijke wet- en regelgeving gerealiseerd.
1.2 Gesignaleerde trends en ontwikkelingen
De trends en ontwikkelingen die in dit rapport worden gesignaleerd zijn hieronder
samengevat weergegeven in willekeurige volgorde. Bij deze trends en ontwikkeling
zijn puntsgewijs de mogelijke gevolgen voor het landbouwonderwijs weergegeven:
1. De samenleving vergrijst; het aantal jongeren op de scholings- en arbeidsmarkt
neemt af.
• Er zal meer aandacht geschonken moeten worden aan bij- en nascholing van
werkenden op de arbeidsmarkt.
• Leven lang leren zal in het landbouwonderwijs meer aandacht moeten krijgen;
2. De (snelle) ontwikkeling van de informatie en communicatietechnologie (ICT) zal
doorzetten.
• Het onderwijs kan minder plaatsgebonden worden en het aanbieden van
onderwijs op maat wordt mogelijk.
• Kennis wordt, mits men voldoende hiervoor is toegerust, voor iedereen
toegankelijk
• Het ontstaan van informatienetwerken benadrukt het belang van
kennismanagement bij onderwijsinstellingen;
3. Bij kennisontwikkeling wordt het profijtbeginsel steeds meer toegepast, de
overheidsfinanciering van het landbouwkennissysteem vermindert. De
kennisontwikkeling wordt meer gefinancierd door het bedrijfsleven.
• Landbouwonderwijsinstellingen kunnen niet meer automatisch (gratis) over de
kennis beschikken;
4. De internationalisering van de samenleving neemt toe, zowel op EU-niveau als
mondiaal. Het bedrijfsleven wordt hierdoor intemationaler, maar ook het
overheidsbeleid wordt steeds meer gestuurd door internationale regels en
afspraken.
• Voor het landbouwonderwijs wordt het belangrijker deelnemers voor te bereiden
op de internationale markt.
• Er ontstaat een potentieel nieuw aanbod van studenten uit het buitenland.
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• Internationale bekendheid en erkenning van onderwijsinstellingen is hiervoor
nodig;
5. De werkgelegenheid in de agrosector verandert: de werkgelegenheid in de primaire
sector en de verwerkende industrie neemt verder af als gevolg van het verminderen
van het aantal bedrijven; de schaalvergroting van de bedrijven neemt toe. De groei
zit vooral in de agrarische dienstverlenende sectoren. Het door de arbeidsmarkt
gevraagde kwalificatieniveau neemt in het algemeen toe.
• Het landbouwonderwijs richt zich in toenemende mate op beroepen in de
agrarische dienstverlenende sectoren;
6. De dynamiek in de samenleving neemt toe: de individualisering van de samenleving
zet door, de culturele verscheidenheid wordt groter, het individu ontwikkelt zich
sneller.
• Een toenemende verscheidenheid van doelgroepen, met grote variatie in wensen,
meldt zich aan bij het onderwijs.
• De variatie in wensen en eisen van de samenleving t.a.v. consumptiegoederen en
de omgeving wordt groter (gezondheidseisen, recreatiebehoefte etc). Voor het
onderwijs betekent dit dat het sterker vraaggericht móet opereren, een
verschuiving moet maken van vakgericht naar competentiegericht leren en moet
anticiperen op leven lang leren.
• Het landbouwonderwijs zal zowel moeten opleiden voor een directe
startbekwaamheid als voor een brede inzetbaarheid;
7. De ontwikkeling naar een duurzame samenleving zet door. De (primaire) landbouw
wordt duurzamer, er is meer aandacht voor milieu- en dierwelzijnsvriendelijk
geproduceerd voedsel. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker item.
• Het onderwijs zal zich sterker moeten richten op het omgaan met de nieuwe (snel
veranderende) waarden van de samenleving.
• Het voorbereiden van mensen op een beroepssituatie door een zeer
gedetailleerde omschrijving van kwalificaties lijkt niet meer te passen.
• Het onderwijs zal zich meer moeten toeleggen op het aanleren van competenties.
8. De scheiding tussen stad en land vervaagt en de aandacht voor het platteland neemt
toe. De functies die het platteland vervult veranderen, de landbouw is niet meer de
enige economische drager van het platteland. Landbouwbedrijven ontwikkelen
neventakken, zoals recreatie.
• De landbouwonderwijsopleidingen zullen hierdoor inhoudelijk verbreed moeten
worden en zich minder moeten richten op één specifiek beroep;
9. De regionale samenwerking zowel tussen (lokale) overheden als tussen
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven neemt toe. De vorming van regionale
kenniscentra en kennisnetwerken krijgt toenemende aandacht.
• Het landbouwonderwijs zal hierin deel moeten nemen;
10. Het domein van de landbouw maar ook van het onderwijs neemt toe. De
onderlinge afhankelijkheid van voorheen gescheiden vakgebieden neemt toe
(toenemende complexiteit en diversiteit samenleving waardoor problemen niet
meer vanuit één invalshoek op te lossen zijn).
• Voor het landbouwonderwijs betekent dit meer overlap met andere opleidingen.
• De afstemming tussen opleidingen wordt belangrijker;
11. Het beleid blijft gericht op deregulering.
• De zelfregie van onderwijsinstellingen wordt vergroot.
• De planningsvrijheid neemt toe.
• Ook de schaalvergroting van onderwijsinstellingen neemt verder toe.
• Nieuwe onderwijsaanbieders verschijnen op de onderwijsmarkt.
• De vraag uit de samenleving naar publieke verantwoording van de
onderwijsinstellingen wordt sterker.
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1.3 Eisen aan het landbouwonderwijs
Op basis van de gesignaleerde trends en ontwikkelingen, en de mogelijke gevolgen
voor het landbouwonderwijs, kunnen eisen aan het landbouwonderwijs worden
geformuleerd. Dit betreffen zowel eisen aan de functie landbouwonderwijs als aan het
systeem landbouwonderwijs. In aanvulling op de cursief opgenomen eisen zijn ook
enkele ontwikkelingen, kansen en/of bedreigingen vermeld, die op de eisen van
invloed zijn.
Eisen aan de functie landbouwonderwijs
Inhoudelijke oriëntatie
Het landbouwonderwijs dient het gehele domein van de 'brede groene kennis' te
omvatten en is in staat om op de betreffende expertisegebieden voldoende kritische
massa te organiseren voor onderwijsvernieuwing en innovatie. De ontwikkeling,
uitwisseling en toepassing van deze kennis moet worden geplaatst in een brede
maatschappelijk context en interdisciplinair worden vormgegeven. Een bijzonder
aandachtspunt is de invulling van landbouwonderwijs als beleidsinstrument van het
ministerie van LNV.
Een belangrijk zorgpunt bij deze eis is het feit dat bestaande expertisegebieden steeds
meer onder druk komen te staan door de afnemende vraag vanuit de markt, dan wel
een afnemend aantal lerenden. De kleinschaligheid van het landbouwonderwijs vereist
dan ook een intensieve onderlinge samenwerking tussen de landbouwonderwijsinstellingen en/of een samenwerking met andere instellingen. Een belangrijke kans om
de genoemde interdisciplinaire aanpak te kunnen realiseren is enerzijds het benutten
van het OVO-netwerk waar het landbouwonderwijs onderdeel van uitmaakt en
anderzijds het gaan samenwerken met partijen buiten het OVO-netwerk. Tenslotte kan
worden opgemerkt dat vanuit LNV nadrukkelijk wordt ingezet op het benutten van het
landbouwonderwijs als beleidsinstrument; dit komt o.a. tot uiting in de VIA-regeling en
de nieuwe aanpak voor het agrarisch cursusonderwijs.
Oriëntatie op de lerende
De initiële agrarische beroepsopleidingen dienen in principe op te leiden tot brede
inzetbaarheid voor een samenhangend deel van de arbeidsmarkt, maar tevens te
zorgen dat afgestudeerden voor hun eerste functie startbekwaam zijn. Het
landbouwonderwijs biedt lerenden daarbij een motiverende groene leeromgeving.
Het landbouwonderwijs besteedt aandacht aan interculturele aspecten en richt zich op
evenredige deelname van de allochtone bevolking en biedt daarvoor maatwerk aan.
Het landbouwonderwijs moet maatwerk kunnen leveren aan kennisvragers uit de
verschillende maatschappelijke geledingen waaronder deelnemers aan de arbeidsmarkt
en andere onderwijssectoren.
Ook vanuit het landelijke bedrijfsleven wordt steeds meer erkend dat het opleiden voor
brede inzetbaarheid prioriteit verdient in het landbouwonderwijs. Echter, op
brancheniveau is het daadwerkelijk aanvaarden van deze noodzakelijke omslag nog
geen algemeen goed. Wel is het goed te constateren dat in het VMBO, waar deze
verbreding al gerealiseerd is, de belangstelling van lerenden voor deze sector van het
landbouwonderwijs nog steeds toeneemt. Een opvallend punt voor alle niveaus van
het landbouwonderwijs is het ontbreken van deelname van allochtonen. Naast het feit
dat dit maatschappelijk ongewenst is, kan dit ook ten nadele werken van de sector, wat
betreft het aanbod van voldoende geschoold personeel in de toekomst. Een belangrijk
middel om de gewenste deelname van allochtonen te stimuleren is het bieden van
maatwerk door het landbouwonderwijs. Dit kan niet alleen de deelname van
allochtonen vergroten, maar ook de deelname van anderen. Een belangrijk instrument
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om maatwerk op een goede wijze te kunnen realiseren in het landbouwonderwijs is
het optimaal benutten van ICT daarbij.
Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Het landbouwonderwijs moet kwalitatief en kwantitatief in staat blijven om te voorzien
in de behoeften van de arbeidsmarkt Het landbouwonderwijs moet dan ook een goed
(toekomst)beeld hebben van de arbeidsmarkt waarvoor het opleidt en tevens een beeld
hebben van het overige beroepsonderwijs dat opleidt voor dezelfde en
aanpalende/overlappende (delen van) de arbeidsmarkt
Het landbouwonderwijs moet voor de geëigende arbeidsmarkt passende vormen van
leren in de praktijk en duale trajecten kunnen aanbieden en daartoe participeren in
lokale, regionale of landelijke kennisnetwerken
Om te voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt is een duidelijk beeld van die
behoeften noodzakelijk. Voor het gehele domein bestaat dit beeld niet. Opmerkelijk is
bijvoorbeeld dat bij een relatief kleiner wordend aandeel van het HAO/WU in het totale
HBO/WO er nog geen grote knelpunten worden gesignaleerd. Vindt er substitutie
plaats? Of bestaat er daadwerkelijk geen of veel minder behoefte aan agrarisch
opgeleiden? En wat zijn de consequenties daarvan voor het landbouwonderwijs?
Oriëntatie op de onderwijsmarkt
Het landbouwonderwijs moet actief vorm geven aan leven lang leren trajecten. Mede
hiervoor moet het landbouwonderwijs herkenbaar zijn voor kennisvragers en daartoe
nieuwe rollen zoeken en invullen zoals een 'loketfunctie' en regisseursrol.
Het landbouwonderwijs moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Waar
nodig dient hiertoe ICT te worden ingeschakeld.
Het landbouwonderwijs kan bij de vereiste inzet op leven lang leren trajecten gebruik
maken van de bestaande ervaringen in het cursusonderwijs, Een belangrijk instrument
om bij leven lang leren trajecten in te zetten is het gebruik van ICT. Doordat het
gebruik van ICT niet tijd en plaats gebonden is kan dit ook de toegankelijkheid en
bereikbaarheid van het landbouwonderwijs vergroten.
Internationale oriëntatie
Het landbouwonderwijs dient bij te dragen aan functioneren van afgestudeerden in een
internationale context en o.a. hiervoor deel te nemen aan internationale
kennisnetwerken.
Studenten uit het hoger landbouw onderwijs (HLO=HAO+WU) dienen een deel van hun
opleiding in het buitenland te volgen. Hiertoe dient het HLO te worden ingericht
overeenkomstig het Europese model en zal het onderwijs deels (resp. ook) in het Engels
moeten worden aangeboden. Dit laatste mede om het HLO toegankelijk te laten zijn
voor buitenlandse studenten.
Gezien de specifieke rol die Nederland vervult in de internationale handel en
dienstverlening is het van belang studenten daar adequaat voor op te leiden. Het
landbouwonderwijs zal dan ook gericht moeten zijn om intercultureel te leren denken
en handelen om op buitenlandse markten te kunnen functioneren. Het ook in het
Engels aanbieden van landbouwonderwijs kan een aanzienlijke toestroom betekenen
van buitenlandse studenten, die enerzijds een bijdrage kunnen leveren aan de kritische
massa van de instellingen voor landbouwonderwijs en anderzijds een belangrijke
inbreng kunnen leveren op het aspect intercultureel denken en handelen.
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Eisen aan het systeem Landbouwonderwijs
Instellingen voor landbouwonderwijs moeten voldoende kritische massa hebben om
innovatie continue vorm te geven.
Instellingen voor landbouwonderwijs moeten binnen het voor het betreffende
onderwijs vigerende financiële regiem in stand gehouden kunnen worden.
Instellingen voor landbouwonderwijs moeten een actieve rol spelen in
maatschappelijke discussies, met name in de eigen regio, op het gebied van groene
kennis.
Op dit moment komt de kritische massa van de instellingen voor HAO en WU sterk
onder druk door de dalende studentenaantallen. Een verdere daling kan
continuïteitsproblemen tot gevolg hebben, evenals het ontbreken van financiële
armslag voor innovaties. Deze ontwikkeling versterkt de druk om samenwerking te
zoeken. Als één van de mogelijke oorzaken voor de daling van het aantal studenten
wordt het imago van het landbouwonderwijs gezien. Door de gezamenlijke
instellingen is dan ook ingezet op grote imagocampagnes om het tij te keren.
Door de kleinschaligheid van de instellingen voor landbouwonderwijs zal de rol die zij
in de regio kunnen spelen veelal beperkt zijn; wel kunnen de instellingen voor
landbouwonderwijs een prominente rol spelen in discussies en andere
maatschappelijke activiteiten voor wat betreft het aspect groene kennis, duurzaamheid
e.d. Een belangrijke kans voor het kleinschalige landbouwonderwijs binnen het totale
onderwijsbestel is de mogelijkheid om (vooral op VMBO-niveau) in te spelen op de
behoefte aan een veilige en aansprekende leeromgeving.
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1 INLEIDING
1.1 Achtergrond van het rapport
Binnen het totaal van de Nederlandse kennisinfrastructuur heeft het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) een speciale verantwoordelijkheid voor het
kennisbestel op het eigen beleidsterrein. Recentelijk nog beschreven in de nota Kracht
en Kwaliteit van de minister van LNV. Van dit kennisbestel is het landbouwonderwijs
een belangrijk onderdeel. Binnen de samenleving doen zich in relatie tot het
(landbouw)onderwijs allerlei ontwikkelingen voor die vragen om een bezinning op de
rol en positie van het landbouwonderwijs en in samenhang daarmee op de wijze
waarop de sturing en financiering van het landbouwonderwijs het beste kan
plaatsvinden.
Op grond van vragen die de veranderingen oproepen heeft de directie Wetenschap en
Kennisoverdracht van het ministerie van LNV in het voorjaar van 1999 besloten tot het
instellen van een projectgroep Visie op Landbouwonderwijs. De projectgroep heeft
daarbij als taak gekregen om allereerst een verkenning op te stellen van factoren die
van invloed zijn op het landbouwonderwijs, resulterend in de eisen die in de toekomst
aan het landbouwonderwijs gesteld kunnen worden. In dit rapport worden de
resultaten hiervan weergegeven.
Omschrijving van het landbouwonderwijs:
In dit rapport wordt onder het landbouwonderwijs verstaan het onderwijs in het
gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in de volgende onderwijsvormen:
-voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
- middelbaar beroepsonderwijs;
- hoger beroepsonderwijs;
- wetenschappelijk onderwijs.
In plaats van landbouwonderwijs wordt ook vaak gesproken van agrarisch onderwijs.
1.2 Doel en status van het rapport
Het doel van dit rapport is enerzijds een beschrijving te geven van de kenmerken van
het landbouwonderwijs en anderzijds het op basis van belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen formuleren van eisen die de komende 10 jaar aan het
landbouwonderwijs gesteld moeten worden. In dit rapport wordt niet de vraag
beantwoord op welke wijze deze eisen het beste gerealiseerd kunnen worden. Dit zal
in een vervolgactiviteit aan de orde moeten komen. Daarbij zal de aandacht zich o.a.
moeten richten op de institutionele structuur en de aansturing van het
landbouwonderwijs. Dit rapport heeft geen officiële status, maar is het product van de
projectgroep Visie op landbouwonderwijs.
1.3 Leeswijzer
Dit rapport begint met een beschrijving van het landbouwonderwijs. Het
landbouwonderwijsbeleid, de positionering, wetgeving en kengetallen van de
verschillende onderwijsvormen komen aan bod evenals de overeenkomsten en
verschillen met andere vormen van beroepsonderwijs. In hoofdstuk 3 wordt de positie
van het landbouwonderwijs in de maatschappij beschreven en de aansluiting op de
arbeidsmarkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op voor het
landbouwonderwijs relevante ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij,
ontwikkelingen op de LNV-beleidsterreinen, ontwikkelingen in het denken over kennis
en leren en ontwikkelingen in het onderwijs. Geschetst wordt wat het belang van deze
ontwikkelingen mogelijkerwijs kan zijn voor het landbouwonderwijs. Dit rapport wordt
afgesloten met de eisen die aan het landbouwonderwijs gesteld kunnen worden
(hoofdstuk 5). Conclusies die de projectgroep Visie op landbouwonderwijs naar
aanleiding van de tekst trekt, zijn in (gearceerde) kaders cursief weergegeven.
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2. BESCHRIJVING VAN HET LANDBOUWONDERWIJS
Dit hoofdstuk beschrijft het landbouwonderwijs tot nu toe, het doel, het wettelijk
kader, financiering, ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, de organisatie van de
verschillende onderwijsvormen en trends in aantal deelnemers aan het onderwijs. Tot
slot worden de organisatie, sturing en financiering van het landbouwonderwijs
vergeleken met hoe dit is geregeld bij andere vormen van beroepsonderwijs. Daar
waar relevant zijn in dit hoofdstuk feiten en cijfers en ontwikkelingen uit het recente
verleden weergegeven. Op ontwikkelingen die thans gaande zijn of in de toekomst
worden verwacht wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan.
2.1 Wettelijk kader, financiering en kwaliteitsbewaking
Doel van het landbouwonderwijs
Het landbouwonderwijs heeft tot doel mensen duurzaam te kwalificeren voor de
arbeidsmarkt en voor deelname aan het maatschappelijke verkeer. Hierbij wordt zo
goed mogelijk aangesloten op de persoonlijke belangstelling en mogelijkheden en
richt het onderwijs zich inhoudelijk op de arbeidsmarkt die gerelateerd is aan het LNVbeleidsveld. Duurzaam kwalificeren voor de arbeidsmarkt houdt in dat men in staat is
om op de veranderingen van de arbeidsmarkt in te spelen en bijscholing te volgen. Het
landbouwonderwijs draagt bij aan de kennis, vaardigheden en houding van
(toekomstige) ondernemers en werknemers in met name de agrosector en de groene
ruimte.
Domein van het landbouwonderwijs
Zoals hierboven aangegeven is het domein van het landbouwonderwijs met name de agrosector en de
groene ruimte. De beroepen waarop het landbouwonderwijs zich richt zijn zeer divers en betreffen zowel
de primaire productie, handel als de dienstverlening op het terrein van voeding, natuur en milieu. De
diversiteit van het landbouwonderwijs komt o.a. tot uitdrukking in de uiteenlopende opleidingen die
binnen het landbouwonderwijs worden aangeboden. Het middelbaar agrarisch onderwijs kent tien
opleidingssectoren . ledere sector is een groep van verwante opleidingen die afzonderlijk weer gericht
zijn op specifieke beroepen. De sectoren zijn:
- plantenteelt,
- dierverzorging en veterinaire ondersteuning,
- bloemschikken
- biologisch-dynamische land- en tuinbouw,
- paardenhouderij en paardensport,
- groene ruimte,
- milieutoezicht
- levensmiddelentechnologie
- recreatie
- veehouderij,
Ook het hoger agrarisch onderwijs kent (14) zeer uiteenlopende opleidingen, zoals
- bedrijfskunde en agribusiness,
- dier- en veehouderij
- diermanagement,
- tuin- en landschapsinrichting,
- land, water en milieubeheer,
- plattelandsvernieuwing
- educatie en management
- etc.
Wageningen Universiteit kent een soortgelijke diversiteit aan opleidingen, waaronder de opleidingen:
- bedrijfs- en consumentenwetenschappen
- internationale ontwikkelingsstudies
- moleculaire wetenschappen
- bos- en natuurbeheer
- bodem, water en atmosfeer
- voeding en gezondheid
- dierwetenschappen
-etc.
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Wettelijk kader
Het landbouwonderwijs valt onder dezelfde wet- en regelgeving als het overige
voortgezet-, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs in Nederland en is op
overeenkomstige wijze gestructureerd:
• het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) Groen (tot l augustus 1999
het VMBO-groen) maakt deel uit van het (algemeen) voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs en valt hoofdzakelijk onder de Wet op het voortgezet onderwijs
(WVO) en ten dele onder de WEB;
• het middelbaar agrarisch onderwijs (MAO) maakt deel uit van het middelbaar
beroepsonderwijs (met beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg) en valt
onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Onder de WEB vallen ook de
Innovatie-en Praktijkcentra (IPC's);
• het hoger agrarisch onderwijs (HAO) maakt deel uit van het hoger
beroepsonderwijs.
Wageningen Universiteit (WU) is onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs.
Het HAO en Wageningen Universiteit vallen onder de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
In de verschillende onderwijswetten is de verantwoordelijkheid van de minister van
LNV voor de betreffende onderwijsvormen (VMBO Groen, MAO, HAO, WU)
opgenomen. Hierop wordt in de volgende paragrafen ingegaan. Het
landbouwonderwijs behoort tot de sector landbouw en natuurlijke omgeving en wordt
in het algemeen verzorgd door monosectorale instellingen. Van deze instellingen valt
al het onderwijs onder verantwoordelijkheid van de minister van LNV. Daarnaast zijn
er al vele jaren instellingen die landbouwonderwijs verzorgen naast onderwijs in
sectoren die onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCenW vallen. Dit
betreft brede scholengemeenschappen met een afdeling VMBO Groen en één
regionaal opleidingscentrum (ROC) met een MAO afdeling. In deze gevallen is er
voornamelijk een inhoudelijke verantwoordelijkheid van de minister van LNV voor het
betreffende landbouwonderwijs. Recentelijk is er ook een instelling voor HAO (Delft)
gefuseerd met een multisectorale HBO-instelling (Ichtus Hogeschool).
Het landbouwonderwijs heeft ruim een eeuw geleden, in eerste instantie als reactie op de landbouwcrisis
een sterke input gekregen. In plaats van het nemen van protectionistische maatregelen koos de overheid
er toen voor om de boeren in Nederland inzicht bij te brengen om economisch te produceren. Tot 1968
was de minister van LNV zelf verantwoordelijk voor een eigen stelsel van wet- en regelgeving voor het
landbouwonderwijs. Na 1968 is de minister van LNV medewetgever voor het onderwijs en mede-opsteller
van uit de wet voortvloeiende plandocumenten voor het onderwijs geworden samen met de minister van
OCenW.

Onderwijswetgeving en bestelverantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van de minister van LNV voor het landbouwonderwijs is voor
de verschillende onderwijsvormen opgenomen in de betreffende onderwijswetten:
• de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) (en ten dele de WEB) voor het VMBOGroen;
• de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) voor het MAO en de IPC's;
• de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor het HAO en
Wageningen Universiteit.
Hoofdlijnen van de ministeriële verantwoordelijkheid betreffen de kwaliteit,
afstemming op de arbeidsmarkt en de landelijke doelmatigheid van het onderwijs. Bij
het laatste gaat het zowel om de omvang als om de spreiding van de voorzieningen.
Daarnaast heeft de minister van LNV gezien het belang dat hij hecht aan het
(voort)bestaan van adequaat landbouwonderwijs bestelverantwoordelijkheid op zich
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genomen. In het kader van deze verkenning wordt hieronder verstaan dat de minister
van LNV zich verantwoordelijk acht voor:
• het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van het initieel landbouwonderwijs;
• de samenhang en samenwerking van het landbouwonderwijs als geheel, met andere
delen van het LNV-kennissysteem en met het overige onderwijs;
• de innovatie van het landbouwonderwijs in relatie tot het LNV-beleidsterrein;
LNV werkt nauw samen met het ministerie van OCenW, niet alleen voor wet- en
regelgeving, maar ook voor de uitwerking daarvan in bijvoorbeeld
bekostigingsmodellen en huisvestingszaken. Voor de inhoud en vormgeving van het
onderwijs heeft LNV als vakdepartement een specifieke rol, die onderdeel vormt van
het LNV-beleid met de beschreven doelstellingen. De specifieke positie van LNV biedt
de mogelijkheid op soms een afwijkend onderwijsbeleid te voeren. In paragraaf 2.2.
over ontwikkelingen in het landbouwonderwijs, wordt daarop verder ingegaan.
Kenmerkend voor de samenwerking tussen OCenW en LNV is dat het voortouw voor de
algemene wet- en regelgeving veelal bij OCenW ligt. Naast het leveren van
inhoudelijke bijdragen bij de ontwikkelingsprocessen daarvan, toetst LNV de concept
wet- en regelgeving op de specifieke toepasbaarheid en uitwerking voor het
landbouwonderwijs. Een soortgelijke procedure wordt gevolgd bij OCenW- en LNVactiviteiten met betrekking tot nationale adviesraden (SER, Onderwijsraad).
Voor de beleidsontwikkeling overlegt LNV regelmatig met de relevante partijen uit het
domein van LNV, zoals LTO-Nederland, Agrarische sociale partners etc. Ook is er
regulier overleg met de vertegenwoordigers van de agrarische instellingen, al dan niet
in koepelverband, zoals AOC-raad, HAO-raad, WU, etc. Daarnaast is er overleg met de
ondersteuningsinstellingen over de activiteiten die zij ten behoeve van het
landbouwonderwijs uitvoeren.
Financiering
De instellingen voor landbouwonderwijs worden rechtstreeks door het ministerie van
LNV bekostigd. Voor het reguliere landbouwonderwijs gelden voor de normatieve
bekostiging grotendeels dezelfde bekostigingsnormen als voor het onderwijs onder
verantwoordelijkheid van de minister van OCenW. Voor het landbouwonderwijs dat op
OCenW instellingen wordt aangeboden vindt een verrekening plaats met het ministerie
van OCenW.
Voor onderwijsontwikkeling en -innovatie kan de minister van LNV door de inzet van
niet-normatieve middelen een eigen beleid voeren. Op basis van de regeling
versterking en innovatie agrarisch onderwijs (VIA-regeling), van kracht sinds medio
1998, verstrekt LNV subsidies aan scholen voor projecten voor vernieuwing van de
inhoud en vormgeving van het initiële landbouwonderwijs die aansluiten bij thema's
die beschreven zijn in de beleidsbrief van LNV van het betreffende begrotingsjaar. De
VIA-regeling is in de plaats gekomen van een systeem van subsidies aan
ondersteunende instellingen en subsidies voor specifieke instellings(overstijgende)
projecten. De hiermee vrijkomende middelen worden ingezet in de VIA-systematiek.
De opzet van de regeling is dat het de vraagsturing van de instellingen versterkt.
Kwaliteit en toelating nieuwe opleidingen
Voor het toezicht op de kwaliteit van het landbouwonderwijs is er de Inspectie
Landbouwonderwijs en Kennisprogramma's (LOK). In het landbouwonderwijsverslag
rapporteert zij jaarlijks over de situatie in het onderwijs. Een centraal item daarbij is de
kwaliteit van het onderwijs. Als instrument kan de minister in het hoger
landbouwonderwijs gebruik maken van de resultaten van visitaties, dan wel zelf
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visitaties laten uitvoeren. Indien een opleiding onvoldoende kwaliteit heeft kan de
minister met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven procedure de bekostiging
intrekken. Een soortgelijke procedure geldt ook voor het middelbaar agrarisch
onderwijs.
Voor nieuwe opleidingen is goedkeuring van de minister nodig. Hierbij dient de
minister zijn oordeel op de eerste plaats te baseren op een macrodoelmatigheidstoets. Alle opleidingen in het hoger landbouwonderwijs die in
aanmerking komen voor bekostiging, staan vermeld in het CROHO (Centraal Register
Opleidingen Hoger Onderwijs).
In het middelbaar agrarisch onderwijs melden de instellingen de opleidingen ook aan
bij de minister van LNV. Indien de minister van LNV op macrodoelmatigheidsoverwegingen geen bezwaar heeft tegen uitvoering en bekostiging van
de betreffende opleidingen, worden deze opgenomen in het CREBO (Centraal Register
Beroeps Opleidingen). Overigens wordt overwogen om deze doelmatigheidstoets voor
het gehele MBO te laten vervallen
Voor het voorbereidend beroepsonderwijs geldt een jaarlijkse planprocedure, waarbij
aanvragen voor de start van afdelingen of instellingen, onderbouwd met
deelnameprognoses, volgens een wettelijk voorgeschreven procedure verlopen.
Kenmerkend daarbij is dat de denominatie nadrukkelijk in de systematiek is
opgenomen. Jaarlijks wordt het Plan van Scholen door de staatssecretaris van OCenW,
mede namens de minister van LNV, met de tweede Kamer besproken.
2.2 Ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar
In het afgelopen decennium hebben zich binnen alle sectoren van het
landbouwonderwijs ontwikkelingen voorgedaan die zowel van invloed waren op de
inhoud van het onderwijs als de setting waarin het onderwijs wordt verzorgd.
Verbreding van het
landbouwonderwijs
Als eerste ontwikkeling kan hier worden genoemd de verbreding van het
landbouwonderwijs. In het VMBO-groen is de verbreding reeds eind jaren '80 ingezet,
uitgaande van de gedachte dat het VMBO (toen nog lager landbouwonderwijs) vooral
een oriënterend en voorbereidend karakter moet hebben en uitstroommogelijkheden
moet kunnen bieden naar vele andere vormen van vervolgonderwijs. Wel was en blijft
het uitgangspunt de 'groene' context waarin het onderwijs wordt verzorgd. Deze
verbredingstendens is de afgelopen jaren ook in de meeste iandere sectoren van het
VMBO vormgegeven. Ook in het middelbaar agrarisch beroepsonderwijs (MAO) heeft
een verbreding plaatsgevonden; zowel naar inhoud (meer aandacht voor algemene
vaardigheden, internationale aspecten, milieuaspecten e.d.) als naar domein
(opleidingen als milieutoezicht, toeristisch medewerker e.d.).
Soortgelijke ontwikkelingen hebben zich ook in het hoger agrarisch onderwijs (HAO)
en binnen Wageningen Universiteit voorgedaan. In het HAO zijn bijvoorbeeld de
opleidingen agrarische bedrijfskunde, diermanagement, milieutechnologie gestart en
aan de Wageningen Universiteit de opleidingen internationale ontwikkelingsstudies,
bedrijfs- en consumentwetenschappen en technologie en milieumanagement.
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen kan geconcludeerd worden dat de term
landbouwonderwijs de lading van het zeer diverse aanbod aan opleidingen eigenlijk
niet meer dekt.
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Kwalificatiestructuur in het agrarisch beroepsonderwijs
In het middelbaar landbouwonderwijs is, na een eerdere start op enkele proefscholen,
in 1992 een kwalificatiestructuur voor het gehele MAO ingevoerd. Een ingrijpende
onderwijsontwikkeling die voor de meeste scholen ook reden was om afscheid te
nemen van de tot dan toe gehanteerde vakkenlijn en meer uit te gaan van een
integrale aanpak van de totale lesstof, inclusief de praktijkcomponent. In vele gevallen
werd hierbij ook gekozen voor een andere (minder klassikale) didactische aanpak.
Met de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1996 is de
invoering van de kwalificatiestructuur voor het gehele middelbaar beroepsonderwijs
wettelijk verankerd.
Alhoewel het hoger beroepsonderwijs een dergelijke kwalificatiestructuur niet kent,
zijn ook in het hoger agrarisch onderwijs stappen gezet om meer samenhang te
brengen in de grote diversiteit aan opleidingen. In het project 'Kern en Profiel' zijn de
26 bestaande opleidingen samengebracht tot 14 clusters. Het HAO-opleidingenaanbod
heeft hiermee aan transparantie gewonnen en bovendien levert dit meer
mogelijkheden tot onderlinge samenwerking op.
Sectorale/verticale instellingen
Zoals ook in het overige onderwijs heeft in het landbouwonderwijs een
schaalvergroting plaatsgevonden door fusies van bestaande opleidingen (zie ook 43).
In afwijking van de ontwikkelingen in het overige onderwijs is voor het
landbouwonderwijs gekozen voor sectorale/verticale instellingen.
Begin jaren '90 heeft LNV de keuze gemaakt voor een institutionele koppeling van
scholen voor VMBO en MBO (inclusief het cursusonderwijs) in Agrarische
Opleidingscentra (AOC s). Een dergelijke verticale structuur is, op enkele
uitzonderingen na, uniek in onderwijsland. In het overige onderwijs heeft zich een
concentratie van instellingen voorgedaan in brede scholengemeenschappen voor
voortgezet onderwijs (VMBO, MAVO, HAVO en VWO) en brede (multisectorale)
instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (ROC's).
In het hoger agrarisch onderwijs heeft zich in de tweede helft van de jaren '80 een
fusie-ontwikkeling voorgedaan, waarbij gekozen is voor een sectorale bundeling van
het hoger agrarisch onderwijs. Dit in tegenstelling tot het overige hoger
beroepsonderwijs waar grote multisectorale instellingen voor hoger beroepsonderwijs
zijn gevormd. Een onderdeel van het hoger agrarisch onderwijs is de agrarische
lerarenopleiding, die tot doel heeft om docenten voor het landbouwonderwijs op te
leiden.
Ook in het wetenschappelijk landbouwonderwijs is een bijzonder model gekozen door
de integratie van de Landbouwuniversiteit en de instellingen voor landbouwkundig
onderzoek in Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
Onderwijs in de praktijk
In het landbouwonderwijs wordt al lange tijd bijzondere waarde gehecht aan goed
praktijkonderwijs en het kunnen kennismaken met nieuwe ontwikkelingen en
inzichten vanuit de praktijk. Om dit op een goede en efficiënte wijze gestalte te
kunnen geven zijn hiervoor praktijkscholen opgericht, waar kostbare leer- en
hulpmiddelen en expertise zijn geconcentreerd. Tot dit jaar was de deelname aan
praktijkschoolweken voor alle leerlingen uit het middelbaar agrarisch onderwijs
verplicht. Inmiddels is een proces in gang gezet waarbij de verantwoordelijkheid voor
de praktijkcomponent expliciet bij de AOCs is neergelegd, met de daarbij behorende
financiële middelen. Met deze middelen kunnen de instellingen zelf bepalen waar zij
praktijkonderwijs voor hun leerlingen inkopen. Met een uitbreiding van de taken van
de praktijkscholen op het terrein van innovatie is de naam enkele jaren geleden
veranderd in Innovatie- en Praktijkcentra (IPC's). Het landbouwonderwijs kent twee
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Innovatie- en Praktijkcentra (IPC's) op 10 verschillende locaties. Eén IPC voor de
dierlijke sectoren, de plantaardige productie en levensmiddelentechnologie en één IPC
voor de groene ruimte. Op de IPC's zijn bijzondere expertise en veelal duurdere leer- en
hulpmiddelen geconcentreerd. Zij verlenen vooral diensten aan het middelbaar
agrarisch beroepsonderwijs. Naast het MAO wordt ook uit de andere onderwijsvormen
van het landbouwonderwijs wel gebruikt gemaakt van de IPC's.Naast de AOC's maken
ook de Agrarische Hogescholen en Wageningen Universiteit gebruik van de IPC's.
Door de specifieke positie van het landbouwonderwijs onder de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de minister van LNV is er in de afgelopen periode zowel ten
aanzien van de vormgeving van het stelsel (sectorale/verticale instellingen, IPC's, APH,
WUR) als met betrekking tot de onderwijskundige en innovatieve ontwikkelingen
(verbreding, kwalificatiestructuur vanaf 1992) een eigen beleid gevoerd. De wettelijke
kaders voor het landbouwonderwijs (bekostiging, toelating nieuwe opleidingen,
kwaliteitstoezicht) zijn grotendeels overeenkomstig die voor het overige onderwijs.
2.3 Het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
De instellingen
Wageningen Universiteit verzorgt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het
gebied van landbouw en natuurlijke omgeving. Wageningen Universiteit maakt deel
uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Wageningen
Universiteit heeft in 1999 het Instellingsplan 2003 gepresenteerd en zal in de komende
jaren een ingrijpende reorganisatie doorvoeren.
Het HBO op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving wordt verzorgd door
zes instellingen voor hoger agrarisch onderwijs (HAO), waarvan één agrarische
pedagogische hogeschool (APH). De zes HAO-instellingen zijn: het Van Hall Instituut te
Leeuwarden, de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten, de Hogere Agrarische
School te Den Bosch, de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp en de
Hogeschool te Delft, en
de APH met uitvoeringslocaties te Dronten en Den Bosch. Het Van Hall Instituut en de
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein onderzoeken de mogelijke vorming
van een holding. De Hogeschool te Delft is sinds 1 januari 2000 gefuseerd met
Hogeschool Ichtus en is een onderdeel van de nieuw gevormde rechtspersoon, de
Stichting Hoger Onderwijs Nederland.
De opleidingen
De overheid bekostigt alleen opleidingen die in Centraal Register Opleidingen Hoger
Onderwijs (CROHO) staan. Om een opleiding in het CROHO vermeld te krijgen dienen
de scholen de aanvragen voor een opleiding,voorzien van een arbeidsmarktonderzoek,
bij de Adviescommissie Onderwijs (ACO) aan te melden. De ACO beoordeelt de
doelmatigheid van de opleidingen. Met het advies van de ACO worden de opleidingen
aangeboden aan de Informatie Beheer Groep (IBG) te Groningen voor inschrijving in
het CROHO. Tenslotte bepaalt de minister welke opleidingen hij erkent en bekostigt.
De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen of de studenten in voldoende
mate hebben voldaan aan de gestelde onderwijsdoelstellingen. De inspectie ziet toe op
de kwaliteitszorg en studeerbaarheid in het hoger onderwijs.
Studentenaantallen in de afgelopen 15 jaar
In de tweede helft van de tachtiger jaren is een ingrijpende herschikking in het hoger
beroepsonderwijs (de STC-operatie) afgerond. In tabel 1 is het aantal instellingen en
het aantal studenten vergeleken voor de jaren 1986 en 1987 (voor en na de STCoperatie) en voor 1994 en 1999. Hieruit blijkt dat het studentenaandeel van het HAO in
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vergelijking tot het overig HBO in de afgelopen 10 jaar is gedaald van 6,2% naar 3,1%.
Deze relatieve afname is grotendeels het gevolg van een spectaculaire groei van het
overige HBO. De absolute omvang van het HAO is in deze periode min of meer
constant gebleven, met een geringe afname (9%) over de afgelopen 5 jaren. Per HAO
instelling varieert deze afname van nagenoeg constant, tot een forse daling in
studentenaantallen.
De produktiegerichte opleidingen hebben hun marktaandeel van 51% in 80/84 zien
verkleinen naar 32% in 90/94. Laboratoriumtechniek is in dezelfde periode van 8% naar
4% gegaan.
Uit de cijfers blijkt verder dat het aandeel van Wageningen Universiteit in het totale
wetenschappelijk onderwijs (WO) bijna is gehalveerd en terug gelopen van 4,7% naar
2,5%. In tegenstelling tot het HO is het absolute aantal studenten in het overig WO niet
toegenomen en in de afgelopen 5 jaren zelfs gedaald.
Een andere constatering op basis van tabel 1 is dat de landbouwonderwijsinstellingen
relatief klein zijn t.o.v. de instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het
ministerie van OCenW.
Tabel 1: kerncijfers hoger landbouwonderwijs in relatie tot hoger onderwijs algemeen
Onderwijsvorm
Wetenschappelijk
onderwijs

Wageningen
Universiteit
HBO

HAO

85/86
170.000
13

86/87
170.000
13

175.000
13

Studenten per
instelling
Studenten

13.000

13.000

13.500

11.600

12.500

8.000

8.000

4.800

3.800

3.700

Studenten
Instellingen
Studenten per
instelling
Studenten
Instellingen
Studenten per
instelling

145.000
220
660

160.000

270.000

85

66

1.880

3-900

9-000
14
640

10.000
6
1670

9.300
6
1.550

Categorie
Studenten
Instellingen

93/94

99/00
98/99
151.000 162.754
13
13

277.000 291.300
58
58
4.600
5.020
8.500
6
1.410

8.540
6
1.420

Het absolute aantal deelnemers in het HAO is in de afgelopen periode licht gedaald.
Echter, het HAO heeft geen aandeel gehad in de sterke groei van het totale hoger
beroepsonderwijs. Hierdoor is het relatieve aandeel gehalveerd. Voor WU geldt zowel
absoluut als relatief een halvering van het aantal deelnemers in de afgelopen 15 jaren.
Landbouwonderwijsinstellingen zijn relatief klein t.o.v. de overige instellingen.
2.4 Het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs
De instellingen
Het grootste deel van landbouwonderwijs in het voorbereidend en middelbaar
beroepsonderwijs - het VMBO-Groen en het MAO - is ondergebracht in Agrarische
Opleidingscentra (AOC's). Verspreid over Nederland zijn er 15 AOC's, die elk een
hoofdvestiging en diverse nevenvestigingen hebben.
Aan één Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), dat onder de verantwoordelijkheid valt
van het ministerie van OCenW, is middelbaar agrarisch onderwijs verbonden. Aan
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verschillende OCenW scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs is
VMBO-Groen verbonden. Er is nog één zelfstandige school voor VMBO-Groen. Het
aantal instellingen voor VMBO-groen en MAO is in het begin van de negentiger jaren
sterk gereduceerd bij de AOC-vorming (zie ook tabel 2). Het aantal locaties waarop
landbouwonderwijs wordt verzorgd is slechts in beperkte mate afgenomen. De
omvang van de AOC's is over het algemeen veel kleiner dan de multisectorale ROCs.
De opleidingen
Het MBO neemt in het onderwijsbestel een bijzondere positie in; het bereidt zowel
voor op burgerschap, arbeidsmarkt als vervolgonderwijs (drievoudig kwalificerend).
Niveau 4 richt zich ook op doorstroming naar het vervolgonderwijs. Van de niveau 4
gediplomeerden uit het MAO kiest 80% voor het vervolgonderwijs. Het merendeel
hiervan gaat door naar een agrarische HBO-opleiding.
Het middelbaar agrarisch onderwijs kent een officiële kwalificatiestructuur, dit is een
geordend en samenhangend geheel van op eindtermen gebaseerde kwalificaties en
deelkwalificaties. Het cursorisch onderwijs is niet in een kwalificatiestructuur geregeld;
onderdelen van de kwalificatie-structuur kunnen de AOC's echter wel in het
cursusonderwijs aanbieden. Het VMBO Groen kent geen kwalificatiestructuur, maar
heeft door de overheid vastgestelde examenprogramma's. Binnen enkele jaren zullen
voor alle onderdelen centrale examens worden afgenomen
De kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs kent vier
opleidingsniveaus. De opleidingen op deze niveaus zijn:
1. Assistentopleiding;
2. Basisberoepsopleiding;
3. Vakopleiding;
4. Middenkaderopleiding, specialistenopleiding
Er zijn twee leerwegen: de beroepsopleidende (dagopleiding, BOL) en de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL, voorheen leerlingwezen). Het aantal in de
beroepspraktijk behaalde certificaten (deelkwalificaties) vormt het onderscheid. Is dit
veel (60% of meer) dan is er sprake van de beroepsbegeleidende leerweg, is dit minder
dan is het de beroepsopleidende leerweg. De scholen bepalen zelf hoe ze het
onderwijsprogramma vorm geven, met als uitgangspunt dat de leerlingen de
beschreven doelstellingen moeten halen. De externe legitimering van de diploma's en
certificaten gebeurt door instanties of personen die daarvoor bevoegd zijn verklaard
door het ministerie. Examens of tentamens moeten aan bepaalde voorwaarden
voldoen om tot een diploma of certificaat te leiden. Deze voorwaarden, die door de
extern legitimerende instelling worden opgesteld, kunnen uiteenlopende vormen
aannemen, zoals deskundigen die een examen bijwonen, item-banken,
toetsstramienen.
Een kwalificatie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat nodig is voor
het uitoefenen van een bepaald beroep, maatschappelijk te functioneren (burgerschap) en eventueel
door te stromen naar vervolgonderwijs. De kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs
bestaat uit kwalificaties (diploma's) en deelkwalificaties (certificaten). Een kwalificatie is opgebouwd uit
deelkwalificaties en deelkwalificaties zijn opgebouwd uit eindtermen, de kleinste bouwstenen uit de
kwalificatiestructuur. De inhoud van de kwalificatie en deelkwalificatie vormt de doelstelling voor het
onderwijs. Het bedrijfsleven speelt bij de formulering ervan een belangrijke rol door aan te geven welke
beroepsprofielen er nu zijn en in de toekomst worden verwacht. Op basis daarvan worden de eindtermen
geformuleerd. Voor het landbouwonderwijs stelt het landelijk orgaan voor beroepsopleidingen in de
agrarische sectoren (LOBAS) de kwalificatiestructuur op. In LOBAS hebben vertegenwoordigers van
werkgevers, werknemers en onderwijs zitting. Een goed samenspel tussen de scholen en het landelijk
orgaan is belangrijk. De scholen zijn regionaal georiënteerd, terwijl de kwalificatiestructuur een
nationale oriëntatie heeft. Bij de scholen bestaat behoefte aan een regionale inkleuring, omdat de
opleidingen moeten aansluiten op de beroepspraktijk in de regio. LOBAS vraagt advies over de
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voorgestelde structuur bij de Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt (ACOA). Deze commissie bekijkt
of de kwalificatiestructuur voldoet aan de eisen en of er een overlap is met andere kwalificatiestructuren.
Het landelijk orgaan stuurt de kwalificatiestructuur vervolgens naar de minister die deze toetst en
vaststelt. Daarna passen de scholen hun programma's erop aan.

Studentenaantallen in de afgelopen 10 jaar
Het VMBO-Groen is de afgelopen jaren gegroeid van ruim 20 duizend leerlingen in
93/94 naar ruim 25 duizend in 97/98. Het overige vmbo is in de zelfde periode
afgenomen van 214 duizend naar 202 duizend. Het aandeel van het VMBO-Groen is
hierdoor toegenomen van 9,4 % naar 12,6 %.
Het MAO is in de betreffende periode vrij stabiel gebleven: ruim 16 duizend leerlingen
in 1993/1994 (ruim 25.000 leerlingen inclusief het leerlingwezen c.q. de
beroepsbegeleidende leerweg) en bijna 17 duizend leerlingen in 1997/1998 (ca. 24.500
inclusief de beroepsopleidende leerweg). In dezelfde periode is de deelname aan het
overige MBO licht gedaald (van 290.000 naar 275.000 leerlingen). Het MAO-aandeel in
het totale MBO (exclusief de beroepsopleidende leerweg) bedraagt zo'n 5,8%.
De instroom van het MAO is voor ongeveer 50% afkomstig uit het VMBO, waarin het
agrarisch VMBO voor ongeveer driekwart is vertegenwoordigd. De andere
belangrijkste leverancier is het MAVO, waarvan 34% van de MAO-leerlingen afkomstig
is.
Kenmerkend voor het VMBO-Groen is dat deze onderwijsvorm in de laatste jaren
explosief is gegroeid (zie tabel 2). Door het Instituut voor Toegepast Sociale
wetenschappen is in 1999 een onderzoek gepubliceerd getiteld: "Het licht op groen".
Kernvraag was welke factoren ten grondslag liggen aan de groei van het (l)VMBOgroen. Een opvallende conclusie is dat scholen met een sterk groeiende instroom het
idee hebben zelf invloed te kunnen uitoefenen op de instroom van nieuwe leerlingen,
terwijl zwak groeiende scholen het idee hebben dat de instroom vooral wordt bepaald
door externe factoren waarop ze geen greep hebben. De niet-groeiers wijken af van de
groeiers op een aantal kenmerken:
1. ze profileren zich (te veel) als landbouwschool;
2. ze hebben de idee dat vooral externe factoren (slechte locatie, oud gebouw) de
instroom bepalen;
3. ze zijn (te veel) gericht op de onderkant van de leerlingenpopulatie;
4. ze missen een visie op het instandhouden/vergroten van de instroom, en besteden
relatief weinig aandacht aan wervingsstrategieën;
5. ze zijn in het opleidingenaanbod vooral gericht op behoud, en minder op
verbreding.
Verder geven ouders en leerlingen aan dat ze voor de VMBO-groenschool kiezen
omdat ze met planten en dieren willen werken, in de praktijk, veel persoonlijke
aandacht krijgen, de schoolgrootte c.q. de kleinschaligheid (door meer dan de helft van
de ouders genoemd).
Door de AOC's wordt ook cursusonderwijs voor volwassenen verzorgd. Het aantal
cursisten in de afgelopen vijfjaren bedroeg gemiddeld zo'n 19 duizend. Door LNV
wordt de deelname aan het cursusonderwijs gestimuleerd door hiervoor jaarlijks een
budget van ongeveer 6 miljoen beschikbaar te stellen. In de afgelopen jaren is dit nog
aangevuld met zo'n 4 miljoen Europese subsidie.

17

Tabel 2: onderwijsdeelname
landbouwonderwijs.
Aantal
onderwijsvragenden
VMBO
MBO
Totaal VMBO+MBO

en aantal instellingen in het voortgezet
^___
89/90
99/00
96/97
93/94
98/99
20.985
26.329
47.314

20.240
25.313
45.553

24.528
24.681
49.209

26.739
24.613
51.352

30.034*
24.193
54.227

44.895

44.137

46.442

48.826

49.682

133

25

19

18

18

338

1.765

2.444

2.713

2.76O

(incl. scholengemeenschappen)

Totaal VMBO+MBO
(excl.scholengemeenschappen)

Aantal instellingen
(excl.scholengemeenschappen)

Gemidd. per instelling
(excl. scholengemeenschappen)

* incl. scholengemeenschappen: 2467 en Mavo (sinds 1-8-99): 2078
Hef aantal deelnemers aan het VMBO-groen is de afgelopen zes jaren met ruim 25%
toegenomen (exclusief de leerlingen van scholengemeenschappen en de MAVOleerlingen); dit in tegenstelling tot het overige VMBO dat in dezelfde periode met zo'n
5% is gedaald. De deelname aan het MAO is redelijk stabiel gebleven, terwijl de
deelname aan het overige MBO licht gedaald is (3%).
2.5 Het landbouwonderwijs in relatie tot ander beroepsonderwijs
In deze paragraaf zijn de belangrijkste resultaten weergegeven van het onderzoek dat
in opdracht van de projectgroep Visie op landbouwonderwijs door het Max Goote
Kennisinstituut is uitgevoerd. In dit onderzoek is nagegaan hoe de verschillende
vakdepartementen betrokken zijn bij (de aansturing van) het voor het betreffende
departement relevante beroepsonderwijs. Het onderzoek was gericht op opleidingen
gerelateerd aan Defensie, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. In het onderzoek is nagegaan wat de overeenkomsten en
verschillen zijn tussen de verschillende opleidingen. Het vakdepartement kan invloed
uitoefenen op instroom, eindtermen, inhoud van de opleiding, kwaliteitsbeheer,
innovatie en bekostiging. Op al die onderdelen is een vergelijking gemaakt. In bijlage 1
is een overzichtstabel uit het rapport opgenomen.
De verschillen tussen de opleidingen komen voornamelijk voort uit de mate waarin de
opleidingen het karakter hebben van bedrijfsopleidingen. Politie en defensie zijn - in
dit onderzoek - de zuiverste bedrijfsopleidingen, waarbij aan de instroom duidelijke
eisen gesteld worden die gerelateerd zijn aan de functie die men gaat uitoefenen. Na
selectie aan de poort is de opleiding in beginsel kwalificerend. Bij de
landbouwopleidingen is dat niet zo. Ze zijn ingebed in het algemene onderwijssysteem
en staan open voor iedereen die voldoet aan wettelijke eisen.
Een aparte positie nemen de maritieme opleidingen in. Het vaarbevoegdheidsbewijs is
gerelateerd aan verkeersveiligheidseisen, waar de maritieme opleiding in beginsel in
voorziet. Omdat de maritieme opleidingen voor iedereen met de juiste vooropleiding
toegankelijk zijn, lijkt de opleiding sterk op een gewone beroepsopleiding. Degenen
die uitstromen hebben geen zekerheid over het verkrijgen van een baan, hoewel de
opleiding niet echt geschikt is om een ander beroep uit te oefenen. Momenteel is de
arbeidsmarkt krap en hebben afgestudeerden geen problemen om aan het werk te
komen.
Het loodswezen heeft een bedrijfsopleiding, die echter een aparte positie inneemt
omdat de opleiding intern gegeven wordt én alleen toegankelijk is voor HBO'ers met
ervaring in de zeevaart.
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Een belangrijk verschil tussen de opleidingen is de bekostiging. De onderzochte
opleidingen hebben eigen systemen en ratio's die weinig te maken hebben met de
OCenW bekostiging. Voor het landbouwonderwijs geldt dat niet. De verschillen vinden,
volgens de opstellers van het rapport, wellicht hun oorzaak in de verantwoordelijkheid
die de overheid heeft invulling te geven aan de taak waaraan de opleiding is
gekoppeld. Als er redenen zijn om als overheid het geheel naar zich toe te halen, ligt
het voor de hand om personeelsvoorziening, kennisontwikkeling en organisatie aan te
sturen en is de opleiding daar een belangrijk onderdeel van.
Sectorale kennisinfrastructuur
In het onderzoek wordt geconstateerd dat LNV de opleidingen meer dan bij de
opleidingen van de andere onderzochte departementen inpast in een systeem van
kennisontwikkeling. Voor de ander departementen is dit in zekere zin een nieuw
aspect. Het nieuwe LNV kennisbeleid kenmerkt zich volgens het onderzoek door:
• versterking van de vraagkant: grotere verantwoordelijkheid voor ondernemers bij
het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe methoden en technieken op het
eigen bedrijf;
• versterking van de strategische oriëntatie: meer aandacht aan visievorming op de
ontwikkeling van de kennisvelden en de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur;
• verandering in sturing, financiering en verantwoording: van een inputfinanciering
naar resultaatfinanciering en grotere nadruk op het profijtbeginsel;
• versterking van de samenhang en samenwerking in het kennissysteem: grotere
nadruk op marktwerking, dit brengt variatie en selectie en daardoor sturing met
zich mee;
• versterking van de internationale samenwerking: cruciaal voor de brede
toegankelijkheid van kennis.
Relatie met de arbeidsmarkt
De structurele positie van de sector op de arbeidsmarkt heeft ook gevolgen voor de
relatie met de opleidingen:
• Als de sector sterk groeit en niet op een eenvoudige manier aan personeel kan
komen (politie, gevangenissen), dan beperkt de opleiding van de sector zich tot
kerntaken en gaat de sector open staan voor personeel dat van buiten is opgeleid
of elders al een loopbaan heeft gevolgd.
• Als de sector gelijk in omvang blijft of krimpt en men voldoende mensen van de
arbeidsmarkt kan opnemen, dan blijven de onderlinge relaties (opleiding<-> sector)
bestaan en verandert er niet zoveel (defensie).
• Als de sector krimpt en de opleidingscapaciteit niet is afgestemd op de
personeelsbehoefte (landbouw), komen opleiding en sector losser van elkaar te
staan. De opleidingen verbreden en gaan opleiden voor andere delen van de
arbeidsmarkt. In de agrarische sector zien we een domeinverbreding aan de
beleidskant en aan de opleidingskant. Dat kan een discussie met zich meebrengen
binnen de agrarische sector en tussen deze sector en andere sectoren over het
relatieve gewicht van de uiteenlopende opleidingsverwachtingen.
Op basis van het Max Goote onderzoek kan worden geconcludeerd dat het
landbouwonderwijs is gestart als een min of meer gesloten beroepsopleiding en zich in
de loop van de tijd tot een volledig open onderwijssysteem heeft ontwikkeld, binnen
het algemene onderwijsbestel.
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3 MAATSCHAPPELIJK POSITIE EN TAKEN VAN HET LANDBOUWONDERWIJS
Dit hoofdstuk beschrijft de relatie tussen het landbouwonderwijs en de maatschappij:
Hoe het landbouwonderwijs inspeelt op maatschappelijk wensen en ontwikkelingen en
hoe de aansluiting op de arbeidsmarkt is.
3.1 Landbouwonderwijs ten behoeve van innovatie en vernieuwing
Van het landbouwonderwijs wordt verwacht dat deelnemers er maatschappelijke en
beroepsgerichte vaardigheden leren. Dit moet hen in staat stellen als volwaardig
burger te functioneren en op een innovatieve manier werkzaam te zijn in de
maatschappij en in het bijzonder in de moderne beroepspraktijk van de agrarische
kolom of de groene ruimte. Omdat het landbouwonderwijs in de maatschappelijke
taak niet afwijkt van het overig (beroeps)onderwijs wordt hierna op deze taak niet
verder uitgebreid ingegaan. Dat wil niet zeggen dat dit geen belangrijke taakstelling
van het landbouwonderwijs is echter in het kader van de doelstellingen van deze nota
wordt hier verder niet op ingegaan.
Het landbouwonderwijs dient voor te bereiden op het werken in een telkens
veranderende omgeving waarin nieuwe houdingen worden verlangd en waarin
creativiteit van belang is om te kunnen functioneren. Landbouwonderwijs dat deze
verwachting waar maakt, verhoogt de kwaliteit en flexibiliteit (en daarmee de
concurrentiekracht) van de landbouw en brengt dynamiek in het beheer van het
landelijk gebied. De agrarische onderwijsinstellingen dienen dan ook zodanig
toegerust te zijn dat ze met de dynamiek in de sectoren kunnen meegroeien om
deelnemers praktijkgericht en toekomstgericht op te leiden.
De instellingen zijn, binnen de vastgestelde kaders, zelf verantwoordelijk voor het
vernieuwen van de inhoud en aanbod van hun opleidingen. Wel worden er vanuit LNV
extra middelen ingezet om de ontwikkeling van de innovatieve kracht van de
instellingen te stimuleren. Deze extra stimulans is er o.a. op gericht om de vanuit LNV
gewenste onderwijsvernieuwingen, aansluitend bij de beleidsterreinen van LNV, te
realiseren. Eén van de regelingen hiervoor is de "Regeling versterking en innovatie
agrarisch onderwijs", de zogenaamde VIA-regeling. Van deze regeling kunnen de
AOCs en IPC's gebruik maken; voor het HAO is een apart budget gereserveerd. Overige
instellingen die ook landbouwonderwijs verzorgen kunnen in een
samenwerkingsverband met één of meerdere AOCs aan de regeling deelnemen.
Daarnaast worden er ook middelen beschikbaar gesteld om de verdere invoering en
toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs versneld
in te voeren; dit is o.a. van belang om deelnemers vertrouwd te maken met ICT voor de
latere toepassing in de beroepspraktijk en als instrument bij het proces van een leven
lang leren. Een ander instrument om innovaties in de beroepspraktijk door te voeren is
het subsidiëren van agrarisch cursusonderwijs. Ook hiervoor wordt jaarlijks een budget
beschikbaar gesteld, waarvoor door de onderwijsinstellingen programmavoorstellen
worden ontwikkeld. De programma's moeten aansluiten bij de thema's uit de jaarlijks
uit te brengen kaderbrief voor het cursusonderwijs.
Wageningen Universiteit ondersteunt in het kader van de zogenaamde 1% regeling
(1% van LNV bijdrage, nu gefixeerd op jaarlijks 1,5 miljoen gulden) landbouwonderwijs
door in projectvorm allerlei vakinhoudelijke en onderwijskundig onderzoek en
innovaties uit te voeren. De universiteit maakt hiervoor in overleg met het
landbouwonderwijsveld, periodiek het zogenaamde "plan van dienstverlening".
Verder zijn zowel de AOCs als de IPC's en AHS'en regionaal betrokken bij het oprichten
van verschillende Agrarische Kenniscentra (samenwerkingsverbanden voor de
uitwisseling van kennis). Naast het onderwijs zijn daarin veelal het (regionaal)
bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de landbouwvoorlichting betrokken. Ook zijn
AOCs en IPC's betrokken bij de opzet van regionale technocentra; deze zijn gericht op
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de versterking en vernieuwing van de kennisinfrastructuur op het terrein van het
technisch beroepsonderwijs. Over de oprichting van technocentra zijn in het
Regeerakkoord afspraken gemaakt. Deze zijn door de minister van OCenW mede
namens zijn collega van LNVin een Kaderregeling uitgewerkt. Een belangrijke
doelstelling van de technocentra is het versnellen van de circulatie, diffusie en
toepassing van kennis tussen onderwijsinstellingen en/of ondernemingen en/of
derden. Voor de opzet van technocentra is deze kabinetsperiode 40 miljoen
beschikbaar.
Een andere ontwikkeling die zowel de kennisdoorstroom tussen de kennisinstellingen
als de innovatie binnen de sector kan bevorderen, is de vorming van het Wageningen
Universiteit en Research Centrum. Door de vorming hiervan ontstaat een krachtige
bundeling van universitair onderwijs en fundamenteel-, strategisch- en toegepast
onderzoek.
Het ministerie van Landbouw heeft met de VIA-regeling en het cursusonderwijs twee
belangrijke innovatie-instrumenten beschikbaar voor de implementatie van het
sectorbeleid. De onderwijskundige innovatie van het ministerie komt o.a. tot uiting in
het "plan van dienstverlening" van de Wageningen Universiteit, door deelname aan
landelijke projecten als de invoering van ICT in het landbouwonderwijs en activiteiten
van de landelijke pedagogische centra.
3.2 Landbouwonderwijs als voorziening van de arbeidsmarkt
Macro economische (ken)getallen en feiten
De agribusiness - het geheel van activiteiten die met de agrosector samenhangen - is
de belangrijkste industriële bedrijfstak van Nederland. Het bestaat uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie (inclusief de non-food agro-industrie) en de agrarische
handels- en dienstensector.
In termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid neemt het relatieve belang
van het Nederlandse agrocomplex in het bruto nationaal produkt de laatste jaren licht
af. In 1996 bedroeg het geraamde aandeel in de nationale toegevoegde waarde 11,6 %
en in de werkgelegenheid 11,8 %. In 1985 waren dit respectievelijk 12,5% en 14,4%.
De primaire landbouw draagt tegenwoordig minder dan 5% bij aan de
werkgelegenheid in Nederland (1997/1998) terwijl het aandeel van de totale agrosector
in de werkgelegenheid ongeveer 10% bedraagt, dit was in 1980 12,3%.
Grofweg exporteert het agrocomplex 84 miljard gulden. Tegenover de export staat een
import van 45 miljard gulden. Hieruit blijkt dat de afhankelijkheid van het Nederlandse
agrocomplex van internationale activiteiten groot is.
Het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw neemt af. In de periode 1990-1997 daalde
het aantal bedrijven van 124.903 naar 107.919. Dit zal naar verwachting verder
doorzetten. De produktiecapaciteit per bedrijf neemt wel toe (grotere bedrijven).
Op macroniveau verwacht het ROA voor de periode 1999-2004 een krimp in het
arbeidsvolume van de bedrijfssectoren Landbouw en Visserij en Voeding van totaal
21.400 arbeidskrachten. Echter ondanks deze krimp is op macroniveau de
arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van het landbouwonderwijs gunstig te
noemen. Het ROA voorspelt in de periode 1999-2004 dat ondanks de krimp het
onderwijs niet kan voorzien in de vervangingsvraag van de arbeidsmarkt. Later wordt
in dit hoofdstuk hieraan meer aandacht besteed.
De arbeidsmarktpositie van de gediplomeerden van het landbouwonderwijs
Uitstroomonderzoek één jaar na diplomering levert jaarlijks informatie op over de
positie van de gediplomeerden op de arbeidsmarkt. Er is geen landelijk dekkende
gedetailleerde informatie beschikbaar over de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte
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van de arbeidsmarkt aan agrarisch opgeleiden. Deze informatie kan onder andere voor
beleid beter inzicht geven op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Op macroniveau is, op basis van de te verwachten knelpunten in de
personeelsvoorziening, de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van het
landbouwonderwijs voor de komende 5 jaar goed te noemen.
Op dit moment is er onvoldoende gedetailleerde informatie over de kwantitatieve
en kwalitatieve behoefte van de arbeidsmarkt aan agrarisch opgeleiden.

De arbeidsmarkt van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Groen
(VMBO-Croen)
Uit uitstroomonderzoek (1998) blijkt dat na het behalen van het VMBO-Groen diploma
82% (73%landelijk) van de deelnemers doorstroomt naar een vervolgopleiding. Van de
gediplomeerden is verder 7% (landelijk 5%) werkzoekend en 15% (24% landelijk) werkt.
De werkzaamheden die men verricht bestaan voor 60% (landelijk 50%) uit
werkzaamheden waarvoor géén of een andere opleidingsrichting door de werkgever
wordt vereist.
De doorstroom van het VMBO-Groen naar het vervolgonderwijs is,
overeenkomstig met de doelstelling, relatief hoog.

De arbeidsmarkt van het Middelbaar Agrarisch Onderwijs
De huidige situatie
Het meeste recente uitstroomonderzoek (1998) van het voltijd/bol MAO (bol =
beroepsopleidende leerweg) op alle niveaus, één jaar na diplomering van de uitstroom
van 1997, geeft onder andere informatie over de branches waarin men werkzaam is
dan wel of men heeft gekozen voor doorstuderen of anderszins. Uit dit onderzoek
blijkt dat het MAO opleidt voor een grote diversiteit van branches; tussen haakjes staat
het percentage gediplomeerden. Deze branches zijn:
• Primaire productie (44%),
• voedingsindustrie (6%)
• landbouwindustrie (1%)
• overige industrie 8%
• groot-en detailhandel 24%
• dienstverlening (6%)
• onderzoek en onderwijs 2%
• overheid 4%
• organisaties en verenigingen 3%
• overig 2%.
Het percentage dat hun eerste baan verwerft in de in de primaire productie neemt af
(in 1995 52% naar 44% in 1997). Deze krimp wordt min of meer opgevangen door de
andere branches.
Ongeveer 70% van de gediplomeerden vindt een beroep/functie op MBO-niveau
waarvan 50% binnen en 20% buiten de eigen opleidingsrichting. De rest (30%) werkt
binnen of buiten hun eigen opleidingsrichting en op een lager niveau.
Het percentage MAO-gediplomeerden dat na diplomering gaat werken is in
vergelijking met het overig MBO relatief hoog ( zie onderstaande tabel). Dit geldt voor
alle opleidingsniveaus. Het hoge aandeel dat werkt gaat ten koste van de doorstroom
naar vervolgonderwijs. In de periode '95-'97 heeft de werkgelegenheid voor het MBO
en MAO zich in positieve zin ontwikkeld. Steeds meer gediplomeerden vinden één jaar
na toetreding tot de arbeidsmarkt betaald werk. De relatief gunstige
arbeidsmarktpositie van het MAO in relatie tot het overig MBO, op het gebied van het
verwerven van een betaalde baan, blijft behouden. De hiervoor genoemde groei in
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werkgelegenheid gaat niet geheel ten koste van het aantal dat doorstroomt naar
vervolgonderwijs. Op het gebied van doorleren blijft het MAO in een reeks van jaren in
vergelijking met het overig MBO relatief laag presteren.
Opleiding en niveau

Werken

MBO k o r t / b o l 1+2
MAO kort / bol 1+2
MBO lang/bol 3+4
MAO lang / bol 3+4

54%
73%
63%
73%

1

doorstromen

43%
23%
36%
25%
niv. 3: ± 15%
niv. 4: ± 40%*
Tabel: bestemming MAO gediplomeerden van uitstroom '97 in % werkenden en doorstromers naar
vervolgonderwijs in vergelijking met het overig MBO.
*= Van alle op niveau 4 gediplomeerden stroomt 35% door naar het Hoger Onderwijs (HBO en
Universiteit). Van deze groep kiest ongeveer driekwart voor een vervolgopleiding in het HAO

Toekomstperspectief
Het ROA meldt voor een aantal MAO opleidingen in 2004 knelpunten in de
personeelsvoorziening. Nadere gedetailleerde informatie, gesorteerd naar opleidingen
of clusters van opleidingen ontbreekt.
De arbeidsmarktpositie van MAO en MBO gediplomeerden ontwikkelt zich in de
periode '95-'97 gunstig en er zijn geen signalen dat deze ontwikkeling in de
komende jaren zich in negatieve zin zal veranderen. Zelfs worden voor de periode
1999-2004 op MAO-niveau knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht.
De huidige relatieve arbeidsmarktpositie van MAO gediplomeerden is gunstiger
dan die van het overig MBO. Overigens kiezen MAO gediplomeerden minder voor
doorstromen naar vervolgonderwijs dan het overig MBO..
De arbeidsmarkt van HAO
De huidige situatie
Het aantal HBO-studenten is in de laatste 15 jaar verdubbeld. Toch is er nauwelijks
sprake van enige werkloosheid onder de gediplomeerden en derhalve moet het aantal
banen op HBO niveau in die periode 1986-1999 ook ruwweg zijn verdubbeld. Het
aantal studenten/gediplomeerden van het HAO is in deze periode ongeveer constant (
lichte daling) gebleven. Indien men aanneemt dat de behoefte aan gediplomeerden
van het HAO zich met gelijke tred zou hebben ontwikkeld, dan doet zich de vraag voor
waarom het HAO niet is verdubbeld. Mogelijke conclusies die hieraan verbonden
kunnen worden zijn:
• de agrosector heeft een min of meer constante behoefte aan HAO afgestudeerden;
• de agrosector heeft wel degelijk behoefte aan meer werknemers met een Hogere
Beroeps Opleiding maar betrekt deze werknemers van het overige HBO.
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De arbeidsmarktpositie van de HAO-gediplomeerden is anno 1999 in vergelijking met
het overig HBO niet sterk afwijkend. Van de HAO afgestudeerden verricht 83 % betaald
werk, voor het overig HBO is dit 85%. De overige 18% van de HAO-gediplomeerden is
globaal als volgt te verdelen:
• doorstuderen 12 % (landelijk 10%);
• werkzoekend 4 % (landelijk 3%)
De branches waarin de HAO gediplomeerden van 1998 werken zijn:
Dienstverlening (31%)
Primaire productie (14%)
Groot en detailhandel (10%)
Voedingsindustrie (11%)
Onderzoek en onderwijs (9%)
Rijksoverheid (9%)
Overige industrie (6%)
Landbouwindustrie (3%)
Lagere overheid (4%)
Overig (4%)
Het aandeel van de dienstverlening neemt de laatste jaren van 26% naar 31% in de
periode '9i-'98 licht toe. Dit gaat ten koste van de primaire productie en de handel.
Van de afgestudeerden van 1998 verricht 80% een functie op minimaal HBO-niveau en
20% op een lager niveau. Van deze zelfde groep afgestudeerden werkt 70% in een
eigen of verwante opleidingsrichting, 30% werkt in een andere of geen richting.
Toekomstperspectief
De arbeidsmarktpositie voor toekomstig gediplomeerden van het HBO ziet er gunstig
uit. De SER maakt melding van een tekort van 150.000 HBO'ers in 2003. De positie van
het HAO is hierbinnen niet gespecificeerd.
Omtrent de toekomstige arbeidmarktpositie van HAO gediplomeerden meldt het ROA
dat er in 2004 grote knelpunten in de personeelsvoorziening op HBO-niveau op het
gebied HBO landbouw en veelteelt worden verwacht. Nadere gedetailleerde
informatie, gesorteerd naar opleiding of clusters van opleidingen ontbreekt.
In het algemeen is de arbeidsmarktpositie van HBO gediplomeerden goed; er
dreigt zelfs een groot tekort (SER). De positie van HAO-gediplomeerden is
hierbinnen niet gespecificeerd. De huidige relatieve arbeidsmarktpositie van de
HAO-gediplomeerden is goed en wijkt nauwelijks af van het overig HBO. Zelfs
worden voor de periode 1999-2004 op HAO-niveau knelpunten in de
personeelsvoorziening verwacht.
De relatieve afname van het HAO-aandeel onder de afgestudeerden uit het HBO
heeft tot nu toe niet geleid tot waarneembare knelpunten op de arbeidsmarkt.
Onduidelijk is of er sprake is van het verdringen van HAO-ers door HBO'ers.

De arbeidsmarkt van het Wetenschappelijk Agrarisch Onderwijs
De huidige situatie
De arbeidsmarktpositie van de gediplomeerden van 1998 van Wageningen Universiteit
(WU) is anno 1999 in vergelijking met het overig WO niet sterk afwijkend. Van de
afgestudeerden van WU verricht 92 % betaald werk, voor het overig WO is dit 94%. De
overige 8% bestaat uit:
• 4% werkzoekend (landelijk 3%)
• 2% studeert door (landelijk 2%)
• 2 % overig.
De branches waarin de gediplomeerden van
Universiteiten (11%)
Onderzoeksinstituten (9%)
Regionale en lokale overheid (7%)
Voedings- en voedermiddelenindustrie (7%)
Organisaties en verenigingen (5%)
Overige dienstverlening (17%)

Wageningen Universiteit werken zijn:
Onderwijsinstellingen (7%)
Rijksoverheid (9%)
Veredelings- en agrarische bedrijven (5%)
Overige industrie en handel (9%)
Ingenieurs en adviesbureaus (8%)
DGIS/SNV/internationale organisaties (4%)

Volgens de jongste onderzoeksgegevens onder gediplomeerden van 1998 van
Wageningen Universiteit is er een werkloosheid van 4%; landelijk is dit 3%.
Het meest recente loopbaanonderzoek naar de arbeidsmarktpositie van alle
gediplomeerden (18.000) van Wageningen Universiteit is van september 1996. Volgens
deze enigszins gedateerde gegevens is 6% (CBS-telling) van; de Wageningse ingenieurs
werkloos. Een zeer groot deel van de gediplomeerden van de Wageningen Universiteit
komt terecht in de functies en sectoren waarvoor de universiteit opleidt: 82% van de
gediplomeerden heeft in zijn of haar functie te maken met een van de kernthema's van
de Landbouwuniversiteit (landbouw, milieu, voedsel, gezondheid en natuur) en 96%
vervult een functie waarvoor hoger onderwijs is vereist.
Toekomstperspectief
In het algemeen kan gesteld worden dat de arbeidsmarkt voor toekomstige
afgestudeerden van het WO gunstig is. De SER verwacht dat er per 2003 een algemeen
tekort is aan 50.000 academici. De positie van WU is hierbinnen niet gespecificeerd. Het
ROA verwacht enige knel in de personeelsvoorziening op het gebied van WO
landbouw en milieukunde. Nadere gedetailleerde informatie, gesorteerd naar
opleiding of clusters van opleidingen ontbreekt.
De algemene arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van het WO is goed; er dreigt
zelfs een groot tekort (SER). De positie van gediplomeerden van WU is hierbinnen niet
gespecificeerd. De huidige arbeidsmarktpositie van de gediplomeerde uitstroom 1998
van Wageningen Universiteit is niet afwijkend van het overig WO. Zelfs wordt voor de
periode 1999-2004 op WU-niveau knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht.
De absolute afname van het aantal afgestudeerden aan de WU heeft tot nu toe niet
geleid tot waarneembare knelpunten op de arbeidsmarkt. Onduidelijk is of de
arbeidsmarkt op andere wijze in haar behoefte aan (Wageningse) ingenieurs voorziet
(kwalitatieve en kwantitatieve behoefte).
;
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4 ONTWIKKELINGEN EN TRENDS
Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens algemene ontwikkelingen in de
maatschappij die voor het landbouwonderwijs relevant kunnen zijn, ontwikkelingen
die zich specifiek voordoen op de LNV-beleidsterreinen, ontwikkelingen in het
(landbouw)onderwijs zelf en tot slot, beleidsmatige ontwikkelingen t.a.v. het
onderwijs. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die reeds gaande zijn en trends die
verwacht worden. Indien mogelijk zijn de eventuele gevolgen van de ontwikkelingen
voor het landbouwonderwijs aangegeven.
4.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
Deze paragraaf beschrijft algemene ontwikkelingen in de maatschappij die ook voor
het landbouwonderwijs relevant (kunnen) zijn en de verwachte gevolgen ervan.
Demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen
De groei van het bevolkingsvolume in Nederland wordt kleiner, op (de langere) termijn
wordt stabilisatie of zelfs een daling verwacht. Het aandeel jongeren in de bevolking
neemt af en het aandeel ouderen toe. De beroepsbevolking zal steeds meer vergrijzen:
hierdoor zal het aandeel van jongeren tot 35 jaar op de arbeidsmarkt afnemen van
47% nu, tot 25% in 2010. De vergrijzing heeft invloed op de invoering van nieuw
technologieën, er zullen minder "up-to-date" geschoolde werknemers voorhanden zijn.
Dit betekent dat oudere, zittende werknemers vaker zullen moeten worden om- en
bijgeschoold, in aansluiting op een ontwikkeling van leven lang leren. Een tekort aan
jong gediplomeerden op de arbeidsmarkt kan niet worden uitgesloten. Ook wordt
verwacht dat de behoefte aan leraren zal toenemen. Dit als gevolg van vraag uit
andere segmenten van de arbeidsmarkt, de relatief hoge gemiddelde leeftijd van het
huidige lerarenbestand en verder door verkleining van de gemiddelde groepsgrootte in
het basisonderwijs.
De vergrijzing van de samenleving is één van de redenen dat het onderwijs zich moet
richten op "leven lang leren " om te kunnen voldoen aan de vraag naar "up-to-date"
geschoolde werknemers.
Het individu wordt mondiger door o.a. een toename van het gemiddeld
opleidingsniveau. Meer mensen krijgen meer toegang tot informatie. Het gemiddeld
huishouden heeft meer geld te besteden. De culturele verscheidenheid in Nederland
neemt toe en de individualisering zet door.
Het individu ontwikkelt zich sneller waardoor verschillende levensstijlen elkaar sneller
opvolgen en ook veel meer verschillende levensstijlen naast elkaar voorkomen. De
diversiteit in wensen van consumenten neemt toe, inclusief de mogelijkheid die
wensen te vervullen. Deze ontwikkeling brengt hoge en diverse eisen t.a.v. kwaliteit
van het voedsel en de leefomgeving met zich mee (denk aan exclusiviteit,
gezondheidswaarborgen, toenemende recreatiebehoefte etc).
De waarden in de samenleving veranderen, er is een toenemende aandacht voor
milieu- en dierenwelzijn, dit vereist een andere opstelling van producenten. De
toenemende behoefte aan ruimte voor wonen en recreëren in combinatie met het
voorgaande, vraagt om een trendbreuk in het denken over belangen van de
landbouwsector specifiek versus belangen van de samenleving in het algemeen en de
rol van de overheid bij het doen van keuzen.
Agrariërs worden mede verantwoordelijk gesteld voor leefbaarheid platteland en voor
duurzaam geproduceerd voedsel.
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Door veranderende waarden en eisen van de samenleving is bij werkenden in de
agrarische sector en groene ruimte een omslag in waardedenken nodig. Het
landbouwonderwijs kan een funderende en bijstellende bijdrage leveren aan de
kwalificaties van werkenden in de agrosector om de hiervoor benodigde
houding.werkwijzen en expertise te verwerven en te benutten.
Voor de instroom in het onderwijs betekenen de ontwikkelingen dat mensen van
allerlei leeftijd, met allerlei soorten vragen en voorkennis, verschillende ambitie en
met allerlei verschillende omstandigheden in leven en werken zich zullen blijven
melden bij onderwijsinstellingen. Leven lang leren zal zich verder gaan ontwikkelen en
hiermee moet rekening worden gehouden. Bepalend voor het gedrag in
onderwijscontexten zijn voorkennis en ervaring, de ambitie of motivatie, de
omstandigheden waaronder geleerd moet worden, de uitrusting waarover wordt
beschikt en de waarden en normen die vanuit culturele context worden meegenomen.
Tevens is de samenleving minder statisch dan ooit en zal ook in de toekomst
voortdurend blijven veranderen. Dat betekent dat mensen in allerlei veranderende
contexten moeten kunnen functioneren. Mensen opleiden voor steeds veranderende
contexten vraagt een aangepaste visie op leren. Het leren zal naast het bereiken van
startbekwaamheid zich ook moeten richten op het vermogen om in de toekomst te
kunnen functioneren. Het vermogen in kennis en vaardigheden van mensen om ook in
andere contexten te kunnen functioneren wordt wel aangeduid met het begrip
"competentie".
Het onderwijs zal door toename van verscheidenheid in studentenaanbod en afnemers
en snel veranderende contexten, sterker vraaggericht moeten opereren. Inhoudelijk zal
naast de huidige vakgerichtheid ook competentiegericht teren moeten worden
aangeboden. Hierbij zal het onderwijs vorm en inhoud moeten geven aan "leven lang
leren".
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
De ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie gaat door.
Het is van belang dat onderwijsorganisaties ICT in toenemende mate gaan benutten in
zowel het onderwijs als de bestuurlijke en ondersteunende processen.
Bij het onderwijs gaat het zowel om de inhoud als om het proces: de wijze waarop de
kennis wordt overgebracht. Enerzijds dient iedereen vertrouwd te raken met ICTmiddelen en de gebruiksmogelijkheden ervan. Anderzijds dient ICT te worden ingezet
in het onderwijsproces, opdat er op een meer doelmatige en effectieve wijze
kennisoverdracht plaatsvindt (onder meer kennis op maat).
Hierbij moet er voor worden gezorgd dat de samenhang van de onderwijsactiviteiten
behouden blijft. ICT-onderwijs moet om die reden onderdeel blijven van en passen in
het totale raamwerk van de onderwijscultuur en het onderwijsaanbod.
ICT zal er toe bijdragen dat het onderwijs minder plaatsgebonden wordt. Het gebruik
van netwerken, on-line databestanden, computersimulatie, intelligente zoeksystemen,
studentenregistratie en studievolgsystemen en dergelijke, maakt het mogelijk om
(groepen) studenten op verschillende plaatsen van informatie te voorzien en deel te
laten nemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals met name ook cursusonderwijs
en duale leertrajecten. Door het mixen van de verschillende vormen ontstaat voor
studenten een basis voor netwerkleren, die zij ook na hun afstuderen kunnen
continueren. Het gebruik van ICT is voor het ontwikkelen van de benodigde netwerken
cruciaal. Een belangrijke is de vrije beschikbaarheid van informatie en data. De
onderwijsinstellingen zullen enerzijds een netwerk van contacten met
onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijfsleven moeten ontwikkelen, waarin de
uitwisseling van informatie en kennis onderling is geregeld. Anderzijds zijn er de
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kennisafnemers, studenten cursisten en bedrijfsleven, die kennis "inkopen".
Onderwijsinstellingen zullen daarom een bewust beleid voor kennismanagement
moeten ontwikkelen.
ICT biedt, mits op een goed doordachte en verantwoorde wijze toegepast, de
mogelijkheid om onderwijs op maat te leveren, studenten op maat te begeleiden, te
volgen en te toetsen. Dit kan het onderwijs efficiënter maken en meer vraaggestuurd.
Dit proces versterkt de ontwikkeling en implementatie van een visie op onderwijs,
waarin niet alleen de docent, maar allereerst de lerende centraal staat.
In principe zou in de toekomst aan iedere student een individueel (levenslang)
leertraject aangeboden kunnen worden, aansluitend bij zijn behoeften en capaciteiten
en gericht op een maximale startkans en verblijf op de arbeidsmarkt.
ICT zal het onderwijs minder plaatsgebonden maken, het schept mogelijkheden voor
afstandsonderwijs en de mogelijkheid om onderwijs op maat te leveren, toegespitst op
het individu. Bovendien zal de verdere invoering van ICT leiden tot belangrijke
veranderingen op de onderwijsmarkt. Het ontstaan van informatienetwerken maakt
kennismanagement bij de onderwijsinstellingen belangrijker.
Internationalisering
De economische relaties tussen bedrijven, regio's en landen worden steeds intensiever
door de voortgaande afschaffing van belemmeringen op het internationale personen-,
handels- en kapitaalverkeer, de voortdurende daling van de transport- en
communicatiekosten en de ICT-ontwikkelingen.
Dit heeft gevolgen voor de concurrentiepositie van het (landbouw)bedrijfsleven.
Nieuwe bedrijfsvormen kunnen ontstaan. Zo zal de schaalvergroting in de primaire
productie blijven toenemen. Dit betekent een verdere afname van het aantal "familie
bedrijven" en daarmee een afname van het aantal zelfstandige ondernemers. Met
name in het MAO zal dit effect hebben. Binnen het HAO is merkbaar dat een groeiend
aantal gediplomeerden kiest voor een bedrijf in het buitenland of dat internationaal
opereert, waarbij met name Canada en Nieuw Zeeland in trek zijn voor het starten van
een eigen bedrijf. Het gevolg is dat het onderwijs zich steeds meer richt op landbouw
in de internationale context.
De toekomst voor Nederland ligt in "kennisintensieve" productiemethoden, waarbij
men de concurrentie telkens een slag voor dient te blijven. Ondernemers moeten
daarom participeren in op concurrentie gerichte kennissystemen, die zowel
internationale- als ketengerichte vertakkingen hebben. Het landbouwonderwijs zal,
voorzover hier nog niet in is voorzien, deze kennisnetwerken dienen te ontwikkelen
voor de studenten maar ook voor het opereren van de instellingen zelf (bijdragen aan
innovatie).
De in gang zijnde ontwikkelingen zorgen nationaal, maar vooral ook internationaal
voor concurrentie tussen instellingen voor hoger onderwijs. Internationale
vergelijkbaarheid van opleidingen en graden in het hoger onderwijs, en meer nog
wederzijdse erkenning van diploma's is daarbij van groot belang.
Voorgaande is een belangrijke doelstelling van de Bologna verklaring die de Europese
landen in 1999 hebben onderschreven. Het uiteindelijke doel is om in de komende tien
jaar te komen tot één Europese hoger onderwijsruimte.
Hoofdelement van de Bologna verklaring is een indeling in twee cycli (undergraduate
en graduate), waarbij de eerste cyclus tenminste driejaar duurt.
Internationaal gezien zal de studentenmobiliteit door het voorgaande sterk worden
gestimuleerd. Om hierin een rol te spelen hebben Wageningen Universiteit en andere
universiteiten stappen gezet naar een BSc-MSc model en het verzorgen van de MSc-fase
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in de Engelse taal.
De ontwikkelingen op internationaal terrein hebben voor het landbouwonderwijs tot
gevolg dat een internationale oriëntatie onontbeerlijk is om de studenten voor te
bereiden op het leven en werken in een Europese/mondiale omgeving. Werving van
studenten uit het buitenland en de hiervoor benodigde internationale bekendheid en
netwerken wordt van groter belang. Tegelijkertijd wordt door de grotere mobiliteit en
internationale verwevenheid, de ontwikkeling van het Nederlands (hoger)
onderwijsstelsel steeds sterker beïnvloed door ontwikkelingen in het buitenland.
Werkgelegenheid
Met de groei van wereldeconomie, die ook voor Nederland van toepassing is, wordt de
economie steeds kennisintensiever en ICT speelt hierin een belangrijke rol. Net als in
andere hoogontwikkelde landen is in de Nederlandse economie de dienstensector de
belangrijkste sector qua inkomensvorming en werkgelegenheid, vóór de industrie en
de landbouw en visserij. De werkgelegenheid in de dienstensectoren en de in deze
sectoren sterk vertegenwoordigde beroepsgroepen en opleidingstypen vertoont de
sterkste groei. De keerzijde van deze groei is dat zich een krimp manifesteert in de
beroepsgroepen die voor een belangrijk deel technisch-industrieel van aard zijn. De
grootste krimp (gemiddeld in 1996/1997 5000 personen ) treedt op bij de
productiemedewerkers. Ook is er sprake van 'informatisering' van de werkgelegenheid.
Beroepsgroepen waar de informatiseringsgraad hoog is, winnen snel terrein ten koste
van de beroepsgroepen waar deze laag is. Het gevraagde kwalificatieniveau op de
arbeidsmarkt neemt steeds verder toe. De werkgelegenheid in de lagere
beroepsgroepen verschuift steeds meer naar banen in hogere beroepsgroepen.
Per bedrijfssector kunnen de leeftijdsopbouw en de werkgelegenheidsontwikkeling
een globale indruk geven van de problemen die de krapte op de arbeidsmarkt met zich
meebrengt. De landbouw, de industrie en het onderwijs worden vooral gekenmerkt
door een ongunstige leeftijdsopbouw. Het percentage ouderen is relatief hoog.
Rekruteringsproblemen vinden in deze sectoren derhalve vooral hun oorsprong in een
grote vervangingsbehoefte. In het ROA rapport (1999) wordt voor de sector Landbouw
en visserij een negatieve uitbreidingsvraag van de werkgelegenheid van -7% (-14.700
arbeidskrachten) in de periode 1999-2004 verwacht. Voor de sector voeding verwacht
men in de zelfde periode ook een negatieve groei van - 6.7QO arbeidskrachten (-4%).
Ook verwacht het ROA grote knelpunten in de personeelsvoorziening op het gebied
van MBO landbouw en veeteelt, HBO landbouw en veelteelt en enige knel op het
gebied van WO landbouw en milieukunde. Overigens omvatten deze clusters zeer
diverse opleidingen; zowel primaire productie als dienstverlenende opleidingen. Ook
de SER heeft vrij recent een signaal afgegeven. Deze verwacht dat er per 2003 een
algemeen tekort is aan HBO'ers van 150.000 en een tekort van 50.000 academici.
De door het ROA hiervoor voorspelde negatieve groei van de werkgelegenheid van 21.400 arbeidskrachten lijkt strijdig met de bewering van dat zelfde ROA dat er ook
knelpunten in de personeelsvoorziening worden voorspeld. De verklaring moet
gevonden worden in het feit dat het aanbod van opgeleiden, ondanks een krimpende
arbeidsmarkt, niet voldoende is om de in vervangingsvraag te voorzien.
Deze hiervoor geschetste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn in hoofdstuk 3 voor
de afzonderlijke niveaus van het landbouwonderwijs uitvoering beschreven.
Het relatieve aantal allochtone beroepsbeoefenaren op de agro-arbeidsmarkt is voor
wat betreft on- en laaggeschoold werk hoog. Het relatieve aantal allochtone
beroepsbeoefenaren op de agro-arbeidsmarkt is voor wat betreft de hogere
opleidingen (middelbaar en hoger) laag. Vrouwen scoren ook relatief hoog daar waar
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opleiding nauwelijks tot geen rol speelt. Het relatieve aantal vrouwelijk
beroepsbeoefenaren op de agro-arbeidsmarkt is voor wat betreft de hogere
opleidingen (middelbaar en hoger) laag. Een positieve uitzondering daarop is het
aantal landbouwkundigen.

De totale werkgelegenheid in de ogrosector en de groene ruimte neemt verder af. De
toename van agrarische dienstverlenende activiteiten compenseert nog onvoldoende
de daling in de primaire productiesectoren. Ondanks de afnemende totale
werkgelegenheid worden in 2004 enkele knelpunten in de personeelsvoorziening
voorspeld. Volgens deze voorspelling kan het landbouwonderwijs op MAO, HAO en
WU-niveau niet in voldoende mate in de vervangingsvraag van de arbeidsmarkt
voorzien.
Aan het landbouwonderwijs nemen relatief weinig allochtonen deel. Op de
arbeidsmarkt participeren relatief veel allochtonen in de ongeschoolde en
laaggeschoolde functies.
In de agrosector en de groene ruimte participeren relatief weinig vrouwen en
allochtonen in de middelbare en hogere functies.

Beroepen op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Ook in het komende decennium zullen
economische, technologische en maatschappelijke veranderingen hun invloed op de
arbeidsmarkt doen gelden. Aanhoudend meer gebruik van (ver)nieuw(d)e
technologieën, fusies over de grenzen heen, marktafspraken e.d. zullen steeds weer tot
veranderingsprocessen leiden binnen de bedrijven en organisaties. Als gevolg hiervan
zullen beroepen veranderen en zullen er nieuwe beroepen ontstaan.
Voor bedrijven en organisaties is het van belang dat soepel op veranderingen kan
worden ingespeeld. Een flexibele opstelling en (ver)brede inzetbaarheid van de
mensen wordt daarbij steeds belangrijker. Hier vallen belangen samen, bedrijven en
organisaties zullen hun medewerkers ondersteunen met het bieden van scholing.
Naast vakkennis op specifieke terreinen zal het daarbij gaan om algemene
vaardigheden c.q. competenties.
Vanuit de deelnemer op de arbeidsmarkt gezien kunnen we onderscheid maken tussen
enerzijds inzetbaarheid, deze moet liefst zo breed mogelijk zijn en anderzijds
startbekwaam zijn; hieraan zitten vaak specialistische kenmerken. Breed inzetbaar wil
zeggen dat men binnen het bedrijf of in een overstap naar een ander bedrijf in staat is
binnen geaccepteerde randvoorwaarden (korte inwerkperiode of scholing) een andere
functie of taken uit kan oefenen, dus weer zelfstandig operationeel is.
De verwachting is dat steeds meer mensen steeds vaker tijdens hun loopbaan een
overstap moeten maken en daarbij nieuwe kennis of vaardigheden moeten opdoen.
Dit vereist maatwerk, daar deelnemers uit de arbeidsmarkt veelal individuele wensen
hebben. Welke leervorm past het beste, wat is er precies nodig en wie kan dat
verzorgen? Voor deze leervragen zal er toenemende behoefte komen aan één loket
waar de vraag gedeponeerd kan worden. Bovendien zal hierbij aansluiting gezocht
moeten worden bij de ontwikkeling van het erkennen van Elders Verworven
Competenties (EVC)
Het opleiden van de nieuwe, meestal jonge deelnemers voor maatschappij en
arbeidsmarkt stelt dus hoge eisen aan het beroepsonderwijs. Opgeleiden zullen
moeten voldoen aan een combinatie van algemene vaardigheden, om maatschappij30

breed te kunnen functioneren, en de arbeidsmarkt vereist daarbij nog brede
inzetbaarheid en directe startbekwaamheid.

Het beroepsonderwijs staat, vanuit de arbeidsmarkt, gezien;voor de uitdaging om
enerzijds mensen breed inzetbaar op te leiden en anderzijds mensen op te leiden die
ook direct startbekwaam zijn. Verder moet het beroepsonderwijs inspelen op de
permanente scholingsbehoefte van werkenden.
Verduurzaming van de maatschappij
De maatschappij krijgt steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid wordt
in dit kader opgevat als het door mensen tegen elkaar afwegen van en kiezen uit
diverse handelingsmogelijkheden en te handelen met als doel continuïteit van bestaan
te waarborgen. De continuïteitsvraag speelt zich af op het niveau van het individu, de
organisatie, de regio, het land en mondiaal. Het is natuurlijk niet zo dat het nadenken
over zaken als milieu pas nu op gang komt. Een vorm waarin dit tot uiting komt is de
zorg voor het milieu. Een spraakmakende publicatie omtrent een pleidooi voor het
milieu was het rapport van de Club van Rome uit 1972; dit rapport heeft er in ieder
geval voor gezorgd dat milieu op de nationale en internationale agenda is gekomen.
Sindsdien is er in het denken over milieu ook veel veranderd. In het verleden werd het
milieu als een bedreiging dan wel een last gezien. Nu is milieu voor veel bedrijven
geen bedreiging meer maar een kans. Rekening houden met milieu is al lang een
normaal onderdeel van de bedrijfsvoering van veel bedrijven en vaak ook een bron van
kostenbesparing of opbrengsten.
Het denken over en handelen volgens duurzaamheidsprincipes is overigens veel meer
dan alleen milieu. Duurzaamheid moet ook in verband gebracht worden met
vraagstukken als mondiale welvaartsverdeling en zaken als ethiek, sociale en culturele
ontwikkeling en dergelijke.
Een veel voorkomende kritiek op het huidige menselijk handelen is dat op dit moment
economische en technologische afwegingsfactoren meer van doorslaggevende aard
zijn dan bijvoorbeeld factoren als duurzaamheid, ecologie, sociaal-cultureel en ethiek.
Aan deze laatstgenoemde afwegingsfactoren zal naar verwachting in de komende
jaren steeds meer ruimte worden gegeven, enerzijds onder druk van maatschappelijke
groeperingen en anderzijds door de mogelijkheden die ontstaan door toepassing van
nieuwe technologische ontwikkelingen.
Om op een adequate wijze met bovengenoemde ontwikkeling te kunnen omgaan is
een multi- en/of transdisciplinaire benadering bij de ontwikkeling, toepassing en
overdracht van kennis met een sterke focus op duurzaamheid in veel gevallen
noodzakelijk.
Geschetste ontwikkeling heeft natuurlijk ook zijn invloed op de sectoren binnen de
beleidsdomeinen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het lijkt
er zelfs op dat deze sectoren extra in de (positieve of negatieve) belangstelling staan
doordat de sectoren zich bezig houden met de produktie en verwerking van voeding.
Zaken (trends) waar de sectoren binnen het beleidsterrein van LNV in het kader van de
ontwikkelingen in duurzaamheid mee te maken hebben zijn onder andere de
ecologisering van het landbouwonderzoek en voedselproductie en multifunctioneel
duurzaam gebruik van de (groene) ruimte.
Bovenstaande heeft ook invloed op de competenties ( kennis, vaardigheden en
attituden) van mensen. Immers om op de hiervoor omschreven manier van denken en
handelen te kunnen functioneren moeten mensen over nieuwe competenties
beschikken. Dit zijn brede competenties die op samenhangende wijze inhoud geven
aan de integratie van de economische, vaktechnische, sociale, culturele, ethische,
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natuur en milieu afwegingsfactoren. Dit nieuwe kennisdomein wordt in kader van dit
document "brede groene kennis" genoemd.
Inzoomend op het leven, werken en produceren van mensen binnen het groene
domein (planten en dieren) zal "brede groene kennis" vertaald moeten worden in het
telkens vinden van een nieuw evenwicht tussen technische, economische, ethische-,
sociaal-culturele, landschappelijke en milieugerichte waarden en functies. De
ontwikkeling, toepassing en overdracht van dit 'brede groene kennis'-domein vereist
naast een inhoudelijke verbreding van betrokkenen ook een houding en wil om samen
te werken met andere disciplines dan tot nu toe gebruikelijk. Met name kan gedacht
worden aan kennis uit de sociale wetenschappen op het gebied van ethiek, cultuur,
psychologie, etc.
Naast deze inhoudelijk verbreding dient vermeld te worden dat het leren in een groene
context van belang is voor de motivatie van de lerenden. Het is gebleken dat een
groene leeromgeving (met name in het vmbo) een krachtige en motiverende
leeromgeving biedt.
Voor het landbouwonderwijs betekent de verduurzaming en de verbreding van de
groene kennis dat dit inhoudelijk in het onderwijs tot uiting moet komen.
4.2 Ontwikkelingen in de LNV-beleidsterreinen
Deze paragraaf beschrijft ontwikkelingen die zich specifiek voordoen op de LNVbeleidsterreinen. Deze ontwikkelingen raken het landbouwonderwijs daar waar het
arbeidsmarktsectoren betreft waarvoor het landbouwonderwijs opleidt.
Land- en tuinbouw, voeding
In de land- en tuinbouw ligt de uitdaging in het voldoen aan de maatschappelijke eisen
t.a.v. kwaliteit van de voeding, gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Niet alleen de
milieu- en welzijnseisen worden steeds strenger (verscherpte EU-regelgeving), maar
ook de eisen die de consument stelt t.a.v. de voeding en dierenwelzijn. Het aantal
biologische bedrijven in Nederland neemt langzaam toe. Het Nederlands
belastingstelsel wordt steeds "groener", met duurzaamheid als leidraad.
Herstructurering van de productieprocessen, ruimtelijke herallocatie van sectoren en
een toename van secundaire bedrijfstakken (b.v. recreatie) kunnen van deze
ontwikkelingen het gevolg zijn. De markt- en consumentenvraag is grillig, de
internationalisering en concurrentie neemt toe. De ontwikkeling van biotechnologie
stelt specifieke eisen t.a.v. kwaliteitsborging en randvoorwaarden waaronder
geproduceerd mag worden (licence to produce). Geïntegreerde zorgsystemen op
keten/netwerkniveau zijn hierdoor nodig. Dit wordt nog versterkt door de ketenomkering, waarbij de vraag sturend is voor de productie. Voor de toelevering,
produktie, transport en distributie in deze grillige markt zijn flexibele, responsieve
netwerken nodig. Niet alleen strak georganiseerde (verticale) ketens maar ook
conglomeraten die allianties aan kunnen gaan en snel kunnen inspelen op de markt.
Deze ontwikkeling in de landbouw houdt voor het landbouwonderwijs in dat ook hier
een positionering in bredere en nieuwe netwerken en samenwerking met bedrijven en
onderwijsinstellingen van andere sectoren gevraagd kan worden. De kennisoverdracht
van werking en management van keten netwerken zal een zwaarder accent moeten
krijgen, de aansluiting van het agrofoodtechonologie-onderwijs op bedrijfsleven is van
belang. Nieuwe programma's (milieu, duurzame landbouw) zijn nodig.
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Voor het landbouwonderwijs betekent de toenemende vraag uit de samenleving naar
kwaliteit en variëteit van producten en de toenemende internationale concurrentie dat
de arbeidsmarkt vraagt om probleemoplossers die niet alleen technisch zijn onderlegd,
maar die ook inzicht hebben in economische en maatschappelijke achtergronden en in
ethische aspecten van hun vakgebied. Voor de instellingen betekent dit dat zij zich ook
moeten richten op het verbreden van netwerken met andere sectoren en bedrijven dan
de gebruikelijke.
Relatie stad-land, kwaliteit leefomgeving, natuur en landschap
Het merendeel van de bewoners van het landelijk gebied werkt buiten de agrarische
sector. Het onderscheid tussen stad en platteland neemt af, andere vormen van
ruimtegebruik staan in de belangstelling. Naast de ecologische functie van natuur en
landschap krijgt de maatschappelijke functie meer aandacht. Natuurterreinen staan
meer open voor diverse vormen van recreatie. De overheidsrol bij natuurbeleid en beheer verandert. De veranderende houding in het beheer van natuur en landschap
vraagt om andere kwaliteiten van werkenden in deze sector.
De landbouw is niet meer de enige economische drager van het platteland.
Landbouwbedrijven ontwikkelen ook steeds meer neventakken, zoals recreatie, om
levensvatbaar te blijven. De functie van het platteland voor het "beheer van de
publieke voorraden" krijgt meer nadruk. Tegelijkertijd neemt de druk op het platteland
verder toe door groei van steden en dorpen en infrastructuur. Er wordt gezocht naar
een nieuw evenwicht tussen economische, sociaal-culturele, landschappelijke en
natuur- en milieugerichte functies; het multifunctioneel ruimte gebruik. Problemen
(milieu, ruimte etc.) worden in toenemende mate gebiedsgericht benaderd waarbij het
water(systeem) als leidraad voor de inrichting steeds meer aandacht krijgt.
Voor het landbouwonderwijs bieden de ontwikkelingen in de groene ruimte de
uitdaging als "integrator" van vraagstukken in de groene ruimte op te treden en ook
studenten daarvoor op te leiden. De onderwijsinstellingen nemen in toenemende mate
deel aan regionale ontwikkeling en regionale kenniscentra.
4.3 Ontwikkelingen in het (landbouw)onderwijs
In deze paragraaf worden enkele belangrijke trends en ontwikkelingen geschetst die
zich voordoen op het gebied van de onderwijsdeelname en het onderwijsaanbod, en
ten aanzien van autonomie en schaalvergroting.
Onderwijsdeelname en onderwijsaanbod
In hoofdstuk 2 is uitvoerig ingegaan op het aantal deelnemers in het
landbouwonderwijs. In deze paragraaf zal nog op enkele specifieke aspecten van de
ontwikkeling in het aantal deelnemers worden ingegaan.
De deelname aan het MAO in totaal is redelijk stabiel. Daarbinnen is een daling van het
aantal leerlingen in de opleidingen voor de primaire productie-sectoren vooral toe te
schrijven aan de drastische afname van het aantal zelfstandige bedrijven. Dit laatste
heeft tevens een sterke vermindering van het aantal midden-kaderfuncties tot gevolg
gehad. Binnen het MAO is deze daling gecompenseerd door nieuwe opleidingen en
groei van die opleidingen die zich niet direct richten op de primaire productie. De
verhouding van studentenaantallen in de opleidingen voor de primaire productie en de
overige opleidingen, is in het afgelopen decennium gewijzigd van 8o%:20% naar
20%:80%. Verwacht mag worden dat het aantal middenkaderfuncties in de primaire
landbouwsector nog verder terug zal lopen. Het aantal banen voor lager opgeleiden en
ongeschoolde werknemers voor relatief eenvoudige werkzaamheden in de primaire
sector neemt daarentegen niet af.
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Het HAO is van oudsher minder afhankelijk van het aantal functies in de agrarische
productie. Het merendeel van de gediplomeerden vindt zijn weg in het brede gebied
van de agribussines, waar de behoefte aan hoger opgeleiden eerder toe- dan afneemt.
Toch heeft ook binnen het HAO een verschuiving plaats gevonden naar opleidingen die
zich richten op "de inrichting en het beheer van de groene ruimte" en op
"diermanagement en welzijn". De opleiding plattelandsvernieuwing is daarvan de
nieuwste component. Het doorzetten van de schaalvergroting in de productiebedrijven
heeft een verschuiving van MBO naar HBO opgeleiden tot gevolg.
De meeste opleidingniveaus in het landbouwonderwijs (met uitzondering van het
VMBO-groen) lijden onder een sterk imago probleem. Slechts een zeer gering
percentage van de Nederlandse bevolking kent het landbouwonderwijs en heeft
daarvan bovendien een veel te beperkt beeld, direct verbonden aan agrarische
productie. Voor de toekomst van het landbouwonderwijs is het ombuigen van dit
imago van groot belang. Hiertoe is de AOC-raad namens de gezamenlijke AOCs in
1998 een imago-campagne begonnen. Onderzoek wees uit dat ook de opleidingen in
het hoger landbouwonderwijs te maken hebben met een imagoprobleem. In 1999 is
daarom ook voor het HAO gestart met een omvangrijke imago-campagne.
In Wageningen worden binnen Wageningen Universiteit en Researchcentrum
samenwerkingsvormen gerealiseerd van Wageningen Universiteit met de
onderzoeksinstituten van DLO en het praktijkonderzoek. Een belangrijk doel is het
versterken van de universitaire functies.
De belangrijkste hoofdlijnen van de veranderingen zijn:
- verschuiving van het zwaartepunt van het onderzoek van de hoofdas agro-productie
naar de hoofdas groene ruimte, met daarop aansluitend een herschikking van de
opleidingen,
- de invoering van een BSc/MSc-model,
- bevorderen van interdisciplinaire samenwerking en van de samenwerking met
andere universiteiten,
- verdere internationalisering, en
- intensievere en meer doelgerichte werving van studenten.

Het domein van het landbouwonderwijs heeft zich uitgebreid tot opleidingen die niet
alleen een relatie hebben met de LNV-beleidsterreinen maar ook met beleidsterreinen
van andere departementen. Het gevolg is dat er meer overlap met andere opleidingen
ontstaat en de afstemming tussen opleidingen onderling van groter belang wordt.
Tegelijkertijd nemen de studentenaantallen(HAO en Wil) in het landbouwonderwijs
t.o.v. andere onderwijsvormen af en kampt het landbouwonderwijs met een
imagoprobleem.
Autonomie en schaalvergroting in het (landbouw)onderwijs
Van oudsher zijn de instellingen in het wetenschappelijk onderwijs behoorlijk groot.
Het hoger beroepsonderwijs heeft vanaf 1985 een snel proces van schaalvergroting
doorgemaakt dat nu nog doorloopt en waarbij verschillende hogescholen zijn ontstaan
die meer studenten tellen dan de meeste universiteiten. Vanaf 1989 ontstaan er zeer
grote instellingen. Ruim 200 zelfstandige scholen voor hoger beroepsonderwijs zijn
opgegaan in ongeveer 65 hogescholen. Voor het middelbaar beroepsonderwijs heeft
zich een parallelle ontwikkeling voorgedaan waarbij de voorlopige afronding van dit
proces in 1997 heeft geleid tot 47 roc's. Deze schaalvergroting was een noodzakelijke
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voorwaarde om de autonomie van de instellingen te kunnen vergroten, een proces dat
overigens nog niet is afgerond.
In het hoger landbouwonderwijs is in dezelfde tijd door fusies het totaal aantal HAOinstellingen gehalveerd en terug gelopen van 12 naar 6. In het VMBO-groen en MAO
heeft het fusie proces uiteindelijk geleid tot een totaal van 15 AOCs, verspreid over het
land. Wageningen Universiteit heeft de schaalvergroting vormgegeven, via een
bestuurlijke fusie met de onderzoeksinstellingen, zoals die thans in het verlengde van
het rapport Peper wordt uitgevoerd.
Het proces van schaalvergroting is nog niet afgerond. Binnen de kring van de AOCs
wordt gesproken over verdergaande fusies (wellicht tot 6 of 7) en de positie van de
IPCs in relatie tot de AOCs is nog in discussie. In het HAO zijn de meningen sterk
verdeeld over de afronding van het HAO-samenwerkingsproces. Een deel van de
instellingen bepleit een holding structuur met bindende afspraken, de anderen opteren
voor een minder verplichtend federatie model. Daar tussendoor speelt voor een aantal
instellingen de vraag in hoeverre samenwerking met multisectorale HBO-instellingen in
de regio bestuurlijke consequenties dient te hebben. Zo heeft de agrarische
hogeschool Delft inmiddels gekozen om met Hogeschool Ichtus te fuseren (per l - l 2000). Voor de agrarische hogescholen en Wageningen universiteit is de schaalgrootte,
in relatie tot het aantal deelnemers, nadrukkelijk een punt van zorg.
De vraag is tot hoever en hoelang de voortgaande fusiebeweging zal aanhouden in
bve en hbo. En, welke kant gaat het op; grote landelijke sectorale clusters of regionale
multisectorale clusters? Betekent voortgaande schaalvergroting dat de instellingen
steeds minder een plaatselijk/stedelijk bestuur zullen kennen en meer een
provinciaal/landsdelig bestuur? Het is duidelijk dat er op dit terrein nog een aantal
open einden liggen, waarvan de afronding in het landbouwonderwijs direct
samenhangt met de visie op de rol van het landbouwkennissysteem in de komende
jaren en de uitwerking van het Hoger onderwijs- en onderzoeksplan 2000 (HOOP 2000)
van het ministerie van OCenW.

Ontwikkeling
kenniscentra
Bij kennisontwikkeling word het profijtbeginsel steeds meer toegepast, de
overheidsfinanciering van het landbouwkennissysteem vermindert. Meer kennis wordt
ontwikkeld of gefinancierd door het bedrijfsleven waardoor
landbouwonderwijsinstellingen niet meer automatisch (gratis) over de kennis kunnen
beschikken.
Door de toenemende privatisering van onderzoek en voorlichting en de wettelijke
ruimte die daartoe in de WHW en de WEB wordt geboden, zijn ook de AOCs en de
HAO-instellingen zich steeds meer gaan ontwikkelen in de richting van kenniscentra,
waarin naast regulier- en cursusonderwijs ook (praktijkgericht)onderzoek en
dienstverlening een belangrijke rol spelen. De verwachte ontwikkeling van duale
leertrajecten en leven lang leren zal dit proces nog versterken.
Belangrijk is dat de instellingen hiermee niet alleen concurrerend optreden naar
onderzoek en voorlichting, maar ook langdurige relaties opbouwen met het
bedrijfsleven en de provinciale- en gemeentelijke overheden. Deze relaties zijn des te
meer van belang gezien de trend naar minder door de overheid gefinancierde
kennisontwikkeling.
Evenals nu binnen het universitair onderwijs docenten onderwijs en onderzoek
combineren, zal ook in het overige agrarische onderwijs een combinatie van onderwijs
en transfer activiteiten regel worden. Om niet buiten de boot te vallen zullen de
instellingen een onderdeel van het "ketenkennissysteem" dienen te worden.
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De autonomie van de onderwijsinstellingen is toegenomen door deregulering en
ontwikkelingen richting kenniscentra. De verwachting is dat deze trend zich doorzet
Dit heeft gevolgen voor de bestuurlijke relatie tussen de overheid en de instellingen.
4.4. Ontwikkelingen in onderwijsbeleid
De sturing van het onderwijs door de overheid is aan veranderingen onderhevig. Voor
een beschrijving van de ontwikkelingen wordt hier uitgegaan van HOOP 2000 (het
beleidskader voor het hoger onderwijs en -onderzoek van OCenW en LNV), de Agenda
BVE (OCenW) en het ontwerp uitvoeringsprogramma LNV-kennisbeleid 1999-2002
"Sturen op interactie".
In aansluiting op de trends en ontwikkelingen zoals genoemd in paragraaf 4.1, worden
in bovengenoemde documenten een aantal trends en ontwikkelingen genoemd die
resumerend als volgt kunnen worden samengevat (bron: HOOP 2000):
• de samenleving is continu in beweging: nieuwe doelgroepen dienen zich aan bij het
onderwijs;
• studenten hebben behoefte aan flexibele op maat gesneden leerroutes: gevarieerde
leerwegen waarin combinatie leren en werken mogelijk zijn, maar ook mogelijkheid
tot volgen van (onderdelen van) onderwijs in het buitenland;
• een leven lang leren is geen luxe meer maar noodzaak vanwege de snelle
ontwikkeling van kennis;
• de omgeving van het onderwijs wordt steeds internationalen de inhoud en
herkenbaarheid van opleidingen moeten toereikend zijn om de internationale
concurrentie op termijn het hoofd te bieden;
• ICT leidt tot nieuwe mogelijkheden voor de organisatie van het onderwijs;
• het aantal commerciële aanbieders van onderwijs neemt gestaag toe als gevolg van
toenemende betekenis van kennis als grondstof voor kennisintensieve economie en
de behoefte te blijven leren op hogere leeftijd: klassieke onderwijsinstellingen
worden hierdoor geconfronteerd met sterkere concurrentie maar krijgen ook
mogelijkheden zich in het verlengde van traditionele taken te begeven op nieuwe
terreinen.
• veranderende rol van de overheid bij toenemende zelfregie en autonomie van
instellingen.
Het vertrekpunt voor het algemene onderwijsbeleid (OCenW en LNV) is de
maatschappelijke dynamiek. Doel is instellingen de ruimte te geven voor ontwikkeling
in een veranderende omgeving. Dit vergt beweeglijkheid (ruimte om te kunnen
inspelen op ontwikkelingen), zelfstandigheid (omdat gesteld wordt dat alleen vanuit
een sterke positie richting gegeven kan worden aan ontwikkelingen zonder afbreuk te
doen aan eigen karakter en missie) en vraaggerichtheid (alleen instellingen die
tegemoetkomen aan de wensen van studenten en afnemers komen tegemoet aan de
maatschappelijke behoefte).
Verdergaande deregulering wordt het antwoord op deze doelen: zelfstandig zijn de
instellingen in Nederland al in hoge mate maar de bewegingsruimte moet vergroot
worden. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de zelfregie van de instellingen.
De verwachting is dat door grotere bewegingsruimte de instellingen zich beter kunnen
profileren door een eigen inkleuring van de missie: de verscheidenheid in het
onderwijs zal hierdoor toenemen. Een belangrijk instrument voor de instellingen
hierbij is de programmeervrijheid als onderdeel van de deregulering in het onderwijs.
In het hoger beroepsonderwijs is dit echter vooralsnog beperkt tot de te onderscheiden
sectoren. In het middelbaar beroepsonderwijs is er (tot nu toe) de beperking dat de
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instellingen moeten aantonen dat er voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen voor
de lerenden aanwezig zijn. Echter, ook deze toetsing zal naar verwachting vervallen.
De overheid is verantwoordelijk voor de garantie op de kwaliteit en toegankelijkheid
van het onderwijs. De overheid blijft borg staan voor de basiskwaliteit van elke
instelling en elke opleiding. Bij een grotere ruimte voor zelfregie zal de bestuurlijke
relatie overheid-onderwijs wel veranderen. De overheidsrol zal zich sterker toespitsen
op het functioneren van het bestel als geheel en in mindere mate op het functioneren
van individuele instellingen of opleidingen. Dit richt zich op de zorg voor een goede
afstemming tussen het voortgezet en hoger onderwijs en tussen onderwijs en de
arbeidsmarkt én op de internationale positie van het onderwijs.
De kwaliteit van het onderwijs zal daarbij het voornaamste aangrijpingspunt voor
sturing zijn.
Het beleid voor het onderwijs richt zich op verdergaande deregulering. De
bewegingsruimte van de onderwijsinstellingen wordt vergroot en zelfregie wordt
bevorderd, inclusief een toename van de planningsvrijheid. De overheid richt zich meer
op de verantwoordelijk voor het bestel als geheel. Daarnaast blijft de overheid wél
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de toegankelijkheid ervan.
De kwaliteit van het hoger onderwijs zal getoetst worden aan internationale
maatstaven, tevens zal de doelmatigheid van de bestedingen onderdeel van toetsing
zijn. Het belang van publieke verantwoording afleggen en controle wordt groter.
Een belangrijke activiteit op het BVE-terrein is de evaluatie van de per l januari 1996 in
werking getreden Wet Educatie en Beroepsonderwijs. In de WEB is vastgelegd dat de
minister (van OCenW en LNV) voor 1 januari 2002 verslag uitbrengt over de werking
van deze wet aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Een dergelijk evaluatietraject
biedt mogelijke aanknopingspunten om desgewenst de specifieke positie van het
landbouwonderwijs in deze wet aan te passen. Verder zal door OCenW, in aansluiting
op de Agenda BVE een specifiek beleidskader voor de BVE-sector worden opgesteld
(Koers BVE), waarin ook het beleid voor het MAO zal worden verwoord. Een belangrijk
onderwijskundig vernieuwingstraject in het MAO betreft de invoering van de nieuwe
kwalificatiestructuur KS 2000+ per 1 augustus 2001. Hierbij zal in grote mate gebruik
worden gemaakt van de mogelijkheden die ICT in het onderwijs biedt.
Voor het VMBO-groen wordt in hoofdlijnen aangesloten bij het OCenW-beleid. Wel
worden er soms specifieke accenten gelegd, zowel in de beleidsactiviteiten als in de
wet- en regelgeving. Dit is veelal een gevolg van de specifieke positie van het VMBOgroen in de landbouwonderwijsstructuur ("Verticale" AOC's met zowel VMBO als
MBO). Kenmerkend voor het VMBO-groen is dat al sinds eind jaren '80 een verbreding
van de onderwijsinhoud is ingezet. Inmiddels is dit bij de introductie van de
examenprogramma's voor het gehele vmbo ingevoerd. Het belangrijkste
onderwijskundige vernieuwingstraject betreft de invoering van nieuwe leerwegen in
het gehele VMBO. Ook hierbij zal de benutting van ICT een prominente rol spelen.
4.5 Samenvatting gesignaleerde trends en ontwikkelingen
De trends en ontwikkelingen die in dit hoofdstuk worden gesignaleerd zijn hieronder
samengevat weergegeven in willekeurige volgorde. Tevens zijn daarbij mogelijke
gevolgen voor het landbouwonderwijs genoemd:
1. De samenleving vergrijst; het aantal jongeren op de scholings- en arbeidsmarkt
neemt af. Er zal meer aandacht geschonken moeten worden aan bij- en nascholing
van werkenden op de arbeidsmarkt. Leven lang leren zal in het landbouwonderwijs
meer aandacht moeten krijgen;

37

2. De (snelle) ontwikkeling van de informatie en communicatietechnologie (ICT) zal
doorzetten. Het onderwijs kan minder plaatsgebonden worden en het aanbieden
van onderwijs op maat wordt mogelijk. Kennis wordt, mits men voldoende hiervoor
is toegerust, voor iedereen toegankelijk en het ontstaan van informatienetwerken
benadrukt het belang van kennismanagement bij onderwijsinstellingen;
3. Bij kennisontwikkeling wordt het profijtbeginsel steeds meer toegepast, de
overheidsfinanciering van het landbouwkennissysteem vermindert. De
kennisontwikkeling wordt meer gefinancierd door het bedrijfsleven waardoor
landbouwonderwijsinstellingen niet meer automatisch (gratis) over de kennis
kunnen beschikken;
4. De internationalisering van de samenleving neemt toe, zowel op EU-niveau als
mondiaal. Het bedrijfsleven wordt hierdoor intemationaler, maar ook het
overheidsbeleid wordt steeds meer gestuurd door internationale regels en
afspraken. Voor het landbouwonderwijs (met name HBO en WU) wordt het
belangrijker studenten voor te bereiden op de internationale markt. Er ontstaat ook
een potentieel nieuw aanbod van studenten uit het buitenland. Internationale
bekendheid en erkenning van onderwijsinstellingen is hiervoor nodig;
5. De werkgelegenheid in de agrosector verandert: de werkgelegenheid in de primaire
sector en de verwerkende industrie neemt verder af als gevolg van het verminderen
van het aantal bedrijven; de schaalvergroting van de bedrijven neemt toe. De groei
zit vooral in de agrarische dienstverlenende sectoren. Het door de arbeidsmarkt
gevraagde kwalificatieniveau neemt in het algemeen toe. Het landbouwonderwijs
richt zich in toenemende mate op beroepen in de agrarische dienstverlenende
sectoren.
6. De dynamiek in de samenleving neemt toe: de individualisering van de samenleving
zet door, de culturele verscheidenheid wordt groter, het individu ontwikkelt zich
sneller. Dit uit zich in een toenemende verscheidenheid van doelgroepen, met grote
variatie in wensen, die zich aanmelden bij het onderwijs. Ook wordt de variatie in
wensen en eisen van de samenleving t.a.v. consumptiegoederen en de omgeving
groter (gezondheidseisen, recreatiebehoefte etc). Voor het onderwijs betekent dit
dat het sterker vraaggericht moet opereren, een verschuiving moet maken van
vakgericht naar competentiegericht leren en moet anticiperen op leven lang leren.
Het landbouwonderwijs zal zowel moeten voorbereiden op directe
startbekwaamheid als op brede inzetbaarheid;
7. De ontwikkeling naar een duurzame samenleving zet door. De (primaire) landbouw
wordt duurzamer, er is meer aandacht voor milieu- en dierwelzijnsvriendelijk
geproduceerd voedsel. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker item. Het
onderwijs zal zich sterker moeten richten op het omgaan met de nieuwe (snel
veranderende) waarden van de samenleving. Het voorbereiden van mensen op een
beroepssituatie door een zeer gedetailleerde omschrijving van kwalificaties lijkt niet
meer te passen. Het onderwijs zal zich meer moeten toeleggen op het aanleren van
competenties;
8. De scheiding tussen stad en land vervaagt en de aandacht voor het platteland neemt
toe. De functies die het platteland vervult veranderen, de landbouw is niet meer de
enige economische drager van het platteland. Landbouwbedrijven ontwikkelen
neventakken, zoals recreatie. De landbouwonderwijsopleidingen zullen hierdoor
inhoudelijk verbreed moeten worden en zich minder moeten richten op een
specifiek beroep;
9. De regionale samenwerking zowel tussen (lokale) overheden als tussen
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven neemt toe. De vorming van regionale
kenniscentra en kennisnetwerken krijgt toenemende aandacht. Het
landbouwonderwijs zal hierin deel moeten nemen;
10. Het domein van de landbouw maar ook van het onderwijs neemt toe. De
onderlinge afhankelijkheid van voorheen gescheiden vakgebieden neemt toe
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(toenemende complexiteit en diversiteit samenleving waardoor problemen niet
meer vanuit één invalshoek op te lossen zijn). Voor het landbouwonderwijs betekent
dit meer overlap met andere opleidingen. De afstemming tussen opleidingen wordt
belangrijker;
i l . Het beleid blijft gericht op deregulering. De zelfregie van onderwijsinstellingen
wordt vergroot, de planningsvrijheid neemt toe. Ook de schaalvergroting van
onderwijsinstellingen neemt verder toe. Nieuwe onderwijsaanbieders verschijnen op
de onderwijsmarkt. De vraag uit de samenleving naar publieke verantwoording van
de onderwijsinstellingen wordt sterker.
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5. EISEN AAN HET LANDBOUWONDERWIJS
In dit hoofdstuk zullen op basis van de voorafgaande hoofdstukken de eisen aan het
landbouwonderwijs worden geformuleerd. Centraal staat hierbij de uitdaging om ook
over 10 jaar nog voldoende kwantitatief en kwalitatief toegankelijk
landbouwonderwijs te hebben. Per oriëntatie zijn bij de genoemde eisen ook enkele
ontwikkelingen, kansen en/of bedreigingen vermeld, die op de genoemde eisen van
invloed zijn.
5.1 Eisen aan de functie landbouwonderwijs
Inhoudelijke oriëntatie
Het landbouwonderwijs dient het gehele domein van de 'brede groene kennis' te
omvatten en is in staat om op de betreffende expertisegebieden voldoende kritische
massa te organiseren voor onderwijsvernieuwing en innovatie. De ontwikkeling,
uitwisseling en toepassing van deze kennis moet worden geplaatst in een brede
maatschappelijk context en interdisciplinair worden vormgegeven. Een bijzonder
aandachtspunt is de invulling van landbouwonderwijs als beleidsinstrument van het
ministerie van LNV.
Een belangrijk zorgpunt bij deze eis is het feit dat bestaande expertisegebieden steeds
meer onder druk komen te staan door de afnemende vraag vanuit de markt, dan wel
een afnemend aantal lerenden. De kleinschaligheid van het landbouwonderwijs vereist
dan ook een intensieve onderlinge samenwerking tussen de landbouwonderwijsinstellingen en/of een samenwerking met andere instellingen. Een belangrijke kans om
de genoemde interdisciplinaire aanpak te kunnen realiseren is enerzijds het benutten
van het OVO-netwerk waar het landbouwonderwijs onderdeel van uitmaakt en
anderzijds het gaan samenwerken met partijen buiten het OVO-netwerk. Tenslotte kan
worden opgemerkt dat vanuit LNV nadrukkelijk wordt ingezet op het benutten van het
landbouwonderwijs als beleidsinstrument; dit komt o.a. tot uiting in de VIA-regeling en
de nieuwe aanpak voor het agrarisch cursusonderwijs.
Oriëntatie op de lerende
De initiële agrarische beroepsopleidingen dienen in principe op te leiden tot brede
inzetbaarheid voor een samenhangend deel van de arbeidsmarkt, maar tevens te
zorgen dat afgestudeerden voor hun eerste functie startbekwaam zijn. Het
landbouwonderwijs biedt lerenden daarbij een motiverende groene leeromgeving.
Het landbouwonderwijs besteedt aandacht aan interculturele aspecten en richt zich op
evenredige deelname van de allochtone bevolking en biedt daarvoor maatwerk aan.
Het landbouwonderwijs moet maatwerk kunnen leveren aan kennisvragers uit de
verschillende maatschappelijke geledingen waaronder deelnemers aan de arbeidsmarkt
en andere onderwijssectoren.
Ook vanuit het landelijke bedrijfsleven wordt steeds meer erkend dat het opleiden voor
brede inzetbaarheid prioriteit verdient in het landbouwonderwijs. Echter, op
brancheniveau is het daadwerkelijk aanvaarden van deze noodzakelijke omslag nog
geen algemeen goed. Wel is het goed te constateren dat in het VMBO, waar deze
verbreding al gerealiseerd is, de belangstelling van lerenden voor deze sector van het
landbouwonderwijs nog steeds toeneemt. Een opvallend punt voor alle niveaus van
het landbouwonderwijs is het ontbreken van deelname van allochtonen. Naast het feit
dat dit maatschappelijk ongewenst is, kan dit ook ten nadele werken van de sector, wat
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betreft het aanbod van voldoende geschoold personeel in de toekomst. Een belangrijk
middel om de gewenste deelname van allochtonen te stimuleren is het bieden van
maatwerk door het landbouwonderwijs. Dit kan niet alleen de deelname van
allochtonen vergroten, maar ook de deelname van anderen. Een belangrijk instrument
om maatwerk op een goede wijze te kunnen realiseren in het landbouwonderwijs is
het optimaal benutten van ICT daarbij.
Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Het landbouwonderwijs moet kwalitatief en kwantitatief in staat blijven om te voorzien
in de behoeften van de arbeidsmarkt. Het landbouwonderwijs moet dan ook een goed
(toekomst)beeld hebben van de arbeidsmarkt waarvoor het opleidt en tevens een beeld
hebben van het overige beroepsonderwijs dat opleidt voor dezelfde en
aanpalende/overlappende (delen van) de arbeidsmarkt.
Het landbouwonderwijs moet voor de geëigende arbeidsmarkt passende vormen van
leren in de praktijk en duale trajecten kunnen aanbieden en daartoe participeren in
lokale, regionale of landelijke kennisnetwerken
Om te voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt is een duidelijk beeld van die
behoeften noodzakelijk. Voor het gehele domein bestaat dit beeld niet. Opmerkelijk is
bijvoorbeeld dat bij een relatief kleiner wordend aandeel van het HAO/WU in het totale
HBO/WO er nog geen grote knelpunten worden gesignaleerd. Vindt er substitutie
plaats? Of bestaat er daadwerkelijk geen of veel minder behoefte aan agrarisch
opgeleiden? En wat zijn de consequenties daarvan voor het landbouwonderwijs?
Oriëntatie op de onderwijsmarkt
Het landbouwonderwijs moet actief vorm geven aan leven lang leren trajecten. Mede
hiervoor moet het landbouwonderwijs herkenbaar zijn voor kennisvragers en daartoe
nieuwe rollen zoeken en invullen zoals een 'loketfunctie' en regisseursrol.
Het landbouwonderwijs moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Waar
nodig dient hiertoe ICT te worden ingeschakeld.
Het landbouwonderwijs kan bij de vereiste inzet op leven lang leren trajecten gebruik
maken van de bestaande ervaringen in het cursusonderwijs. Een belangrijk instrument
om bij leven lang leren trajecten in te zetten is het gebruik van ICT. Doordat het
gebruik van ICT niet tijd en plaats gebonden is kan dit ook de toegankelijkheid en
bereikbaarheid van het landbouwonderwijs vergroten.
Internationale oriëntatie
Het landbouwonderwijs dient bij te dragen aan functioneren van afgestudeerden in een
internationale context en o.a. hiervoor deel te nemen aan internationale
kennisnetwerken.
Studenten uit het hoger landbouw onderwijs (HLO=HAO+WU) dienen een deel van hun
opleiding in het buitenland te volgen. Hiertoe dient het HLO te worden ingericht
overeenkomstig het Europese model en zal het onderwijs deels (resp. ook) in het Engels
moeten worden aangeboden. Dit laatste mede om het HLO toegankelijk te laten zijn
voor buitenlandse studenten.
Gezien de specifieke rol die Nederland vervult in de internationale handel en
dienstverlening is het van belang studenten daar adequaat voor op te leiden. Het
landbouwonderwijs zal dan ook gericht moeten zijn om intercultureel te leren denken
en handelen om op buitenlandse markten te kunnen functioneren. Het ook in het
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Engels aanbieden van landbouwonderwijs kan een aanzienlijke toestroom betekenen
van buitenlandse studenten, die enerzijds een bijdrage kunnen leveren aan de kritische
massa van de instellingen voor landbouwonderwijs en anderzijds een belangrijke
inbreng kunnen leveren op het aspect intercultureel denken en handelen.
5. 2 Eisen aan het systeem landbouwonderwijs
Instellingen voor landbouwonderwijs moeten voldoende kritische massa hebben om
innovatie continue vorm te geven.
Instellingen voor landbouwonderwijs moeten binnen het voor het betreffende
onderwijs vigerende financiële regiem in stand gehouden kunnen worden.
Instellingen voor landbouwonderwijs moeten een actieve rol spelen in
maatschappelijke discussies, met name in de eigen regio, op het gebied van groene
kennis.
Op dit moment komt de kritische massa van de instellingen voor HAO en WU sterk
onder druk door de dalende studentenaantallen. Een verdere daling kan
continuïteitsproblemen tot gevolg hebben, evenals het ontbreken van financiële
armslag voor innovaties. Deze ontwikkeling versterkt de druk om samenwerking te
zoeken. Als één van de mogelijke oorzaken voor de daling van het aantal studenten
wordt het imago van het landbouwonderwijs gezien. Door de gezamenlijke
instellingen is dan ook ingezet op grote imagocampagnes om het tij te keren.
Door de kleinschaligheid van de instellingen voor landbouwonderwijs zal de rol die zij
in de regio kunnen spelen veelal beperkt zijn; wel kunnen de instellingen voor
landbouwonderwijs een prominente rol spelen in discussies en andere
maatschappelijke activiteiten voor wat betreft het aspect groene kennis, duurzaamheid
e.d. Een belangrijke kans voor het kleinschalige landbouwonderwijs binnen het totale
onderwijsbestel is de mogelijkheid om (vooral op VMBO-niveau) in te spelen op de
behoefte aan een veilige en aansprekende leeromgeving.
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Bijlage 1. Vergelijking opleidingssystemen
bron: Max Coote rapport "Schipper en stuurman tevens", 1999
Het vergelijkend onderzoek tussen opleidingen dat door het Max Goote Kenniscentrum
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is uitgevoerd in opdracht van de
projectgroep Visie op landbouwonderwijs, heeft plaatsgevonden vanuit de optiek van
de vakdepartementale aansturing van opleidingen. Welke overeenkomsten en
verschillen zijn ertussen de opleidingen? Het vakdepartement kan invloed uitoefenen
op instroom, eindtermen, inhoud van de opleiding, kwaliteitsbeheer, innovatie en
bekostiging. Op al deze onderdelen is een vergelijking te maken, waaruit de
belangrijkste redenen van het vakdepartement om eigen opleidingen in stand te
houden uit te halen zijn.
Tabel: Vier opleidingen vergeleken
Defensie

Selectie
afhankelijk van
behoefte en
gericht op
functieuitoefening
Grotendeels
bepaald door
bedrijf onder
toezicht van
vakdepartement met inachtneming
van specifieke
maatschappelijke wensen

Binnenlandse Verkeer en waterstaat
Zaken
Politie
Vaarbewijs
Loodswezen
Selectie
Selectie, op Selectie op
afhankelijk
basis van
basis van
van behoefte medische
behoefte uit
ervaren
en gericht op keuring.
zeelieden
functieuitoefening
Aangedragen
Voorgesteld
VenW
door korpsen stellen de
door
(bedrijf) en
eindtermen loodswezen
bepaald door op.
en
vakdeparteOcenW legt vastgesteld
door
ment (justitie de
eindtermen
als formeel
vakdepartebevoegd
ment
vast in de
gezag)
WEB en de VenW
WHW

Selectie of
kwalificatie

Opleidingen
zijn
kwalificerend
voor iedereen

Opleidingen
zijn
kwalificerend
voor iedereen

Opleiden

In eerste
instantie voor
eigen bedrijf,
voor tijdelijk
personeel bij
uitstroom extra
opleidingen
voor
arbeidsmarkt

Voor eigen
bedrijf

Instroom

Eindtermen

Opleidingen
zijn kwalificerend, na
de opleiding
vaarbevoegdheid.
Kwalificering voor
toegang tot
het beroep
Opleiden
voor het
beroep waar
het
beroepsprofiel op
slaat

Instroomselectie,
kwalificatie
selectie op
basis van
opleiding

Ervaren
zeevaarders
behalen
loodscertificaat bij
interne
opleiding bij
loodswezen.

Landbouw

Geen selectie,
toelating op
basis van
wettelijke
eisen. (Soms
drempelloos)
Wettelijke
eisen
onderdeel van
kwalificatiestructuur,
voorgesteld
door
bedrijfsleven
en
goedgekeurd
door de
minister
Opleidingen
zijn
kwalificerend
en
selecterend

Voor functies
in de primaire
delen van de
bedrijfstak en
de periferie
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Defensie

Binnenlandse
Zaken
Politie
Onafhankelijke Onafhankeinterne toetsing lijke interne
toetsing

Verkeer en waterstaat

Landbouw

Vaarbewijs
Examinering
via VenW,
verantwoordelijke is
OCenW
Onderdeel
van de
kwalificatiestructuur

Externe
legitimering
via
kwalificatiestructuur
Onderdeel
van
kwalificatiestructuur

Loodswezen
Examinering
binnen
loodsopleiding via
VenW
Transparantie Referentie aan Referentie
Eigen
aan systeem
kwalificatiebekostiging
structuur
van
Geregeld bij
kwalificatieKoninklijk
Besluit
structuur
(aspirant)
registerloods
Vanuit het
Innovatie
Vanuit
Vanuit het
Het
werkwijze
bedrijf,
bedrijfsloodswezen
leven en het zelf
bedrijf
kennis- en
onderwijs
(doctrine,
opleidingsinstituten van zelf
lessons
(echter
learned,
politie en
internationale
departement conservaontwikkelingen)
tieve sector)
Bekostiging
Eigen
Open
Vanuit
Eigen
OCenW.
budgettering
financiering
budgetten
loodswezen
van defensie
op basis van Ad hoc
door
vanuit
en landmacht
Binnenlandse VenW
Zaken
bijvoorbeeld
aangewezen voor een
deelonderopleidingen
zoek
Opleiding
Opleiding
Geen
PersoneelsLoodswezen
voorziening
kwantitatief en kwantitatief
directe
selecteert
kwalitatief
en kwalitatief relatie
gerelateerd
gerelateerd
aan bedrijf
aan bedrijf
Staatsmono- Veiligheid
VerkeersBestaansreden Staatsmonovaart.
veiligheid
vakdepartepolie
polie
gewetdsuitgeweldsuitmentale
oefening en
oefening
bemoeienis
staatsveiligheid Opleidingen
Beroepsrol van zijn
militair
instrument
aanleren
van
Opleidingen
verandering
Opleidingen
zijn deel van
zijn deel van
personeelsvoorziening
personeelsvoorziening
Kwaliteit

Via
kwalificatiestructuur

OCenW en
LNV
bekostigingssysteem

Geen directe
relatie met
personeelsbehoefte
sector
Landbouwonderwijs
bepaalt mede
de kwaliteit
van het
landbouwbeleid;
agrarisch
beleid
bevordert
kwaliteit
landbouwonderwijs
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Bijlage 3.

Verklarende woordenlijst

ACO
ACOA
AHS
AOC
APH
BBL
BOL
BSc
BVE
CBS
CPB
CREBO
CROHO
DWK
EU
HAO
HBO
HO
HOOP 2000
ICT
Inspectie LOK
IPC
l-VBO
LEI-DLO
LNV
LOBAS
LTO
MAO
MBO
MSc
NRLO
OCenW
PGO
ROA
ROC
SER
SHAO
STC
STOAS
VBO
VIA
VLO
VMBO
WEB
WHW
WO
WU
WUR
WVO

Adviescommissie Onderwijs
Adviescommissie Onderwijs- Arbeidsmarkt
Agrarische HogeSchool
Agrarisch Opleidingscentrum
Agrarische Pedagogische Hogeschool
BeroepsBegeleidende Leerweg
Beroepsopleidende Leerweg
Bachelor in Science
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Centraal Register Beroepsopleidingen
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht
Europese Unie
Hoger Agrarisch Onderwijs
Hoger Beroepsonderwijs
Hoger Onderwijs
Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan 2000
Informatie en Communicatie Technologie
Inspectie Landbouwonderwijs en Kennisprogramma's
Innovatie en Praktijk Centrum
Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs
Landbouw Economisch Instituut van Directie Landbouwkundig Onderz.
(ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landelijk Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren
Land- en Tuinbouw Organisatie
Middelbaar Agrarisch Onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Master in Science
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
(ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Probleem Gestuurd Onderwijs
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
Regionaal Opleidingencentrum
Sociaal Economische Raad
(stichting) Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs
Samenwerking Taakverdeling Concentratie
Stichting tot ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing
Voorbereidend Beroepsonderwijs
Versterking en Innovatie Agrarisch onderwijs
Voortgezet Landbouwonderwijs
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk Onderwijs
Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Wet op het Voortgezet Onderwijs
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