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WOORD VOORAF

In 1987 heeft het Provinciaal bestuur van Utrecht de nota "Vrouwenemancipatiebeleid" vastgesteld. Hierin stond een aantal beleidsuitspraken op het
gebied van scholing van agrarische vrouwen. Naar aanleiding hiervan is een
werkgroep in het leven geroepen, die aan de slag moest met deze beleidsuitspraken. De werkzaamheden van deze werkgroep leidden tot een rapport, waarin een globale inventarisatie gepresenteerd werd van de mogelijkheden en
onmogelijkheden van scholing voor agrarische vrouwen. Het rapport eindigde
met een aanbeveling voor verder onderzoek.
De gezamenlijke plattelandsvrouwenorganisaties uit Utrecht, die ook in de
Werkgroep vertegenwoordigd waren, hebben vervolgens deze aanbeveling opgepakt en een vraag voor onderzoek ingediend bij de Wetenschapswinkel van
de Landbouwuniversiteit. Na bemiddeling door de Wetenschapswinkel is het
onderzoek uitgevoerd aan de Vakgroep Agrarische Onderwijskunde door Drs.
Dieuwke van der Wal.
Gedurende het onderzoek is regelmatig overleg geweest met een begeleidingscommissie, waarin de volgende personen zitting hadden:
Corien Hoogenboom-de Wit (CPB)
Dilia van Dijk
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(CPB)
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Anneke Vulto
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Dit Apeldoorn-v.d.
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Dieuwke v.d.
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José de Dood (POOC)
Ciel Ypma

(Provincie Utrecht)

Marijke Dohmen (Wetenschapswinkel)
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In deze commissie is op een intensieve en constructieve manier meegedacht
over de werkwijze en resultaten van het onderzoek.
Dieuwke van der Wal heeft de uitvoering van het onderzoek voortvarend en
met veel inzet ter hand genomen. Het resultaat van haar inspanningen is
neergelegd in dit rapport.
Met dit rapport wordt een aanzet gegeven tot het verder ontwikkelen van en
inhoud geven aan het scholingsaanbod voor meewerkende agrarische vrouwen in
Utrecht. Met een rapport alleen ben je er echter nog niet. Veel werk moet
nog gebeuren. We wensen degenen, die hiermee aan de slag gaan veel succesl
Tenslotte willen we allen, die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek bedanken.

Wageningen,

juli 1990

Dit Apeldoorn-v.d. Brandhof (namens de gezamenlijke plattelandsvrouwenorganisaties in de provincie Utrecht)
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1

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf de aanleiding tot het onderhavige onderzoek beschreven. Daarbij zullen de resultaten van de inventarisatie van het bestaande scholingsaanbod voor de agrarische sector in de
provincie Utrecht worden weergegeven.
Paragraaf 1.2 gaat nader in op de probleemstelling en de onderzoeksvragen
van het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek komt hierbij ter
sprake.
In paragraaf 1.3 wordt een inhoudsoverzicht van dit rapport gegeven met
daarbij een leeswijzer voor degenen die met name geïnteresseerd zijn in de
resultaten van het onderzoek.
Tot slot zij nog vermeld dat in dit onderzoeksrapport de vrouwelijke
persoonsvorm wordt gebruikt. Deze kan in bepaalde gevallen ook verwijzen
naar mannen.
1.1

.

Aanleiding tot het onderzoek

Begin 1987 hebben de Provinciale Staten van Utrecht een nieuwe emancipatiebeleidsnota vastgesteld. Deze nota heeft betrekking op een aantal beleidsterreinen, waaronder de agrarische sector. Voor de uitvoering van de volgende beleidsuitspraak is op initiatief van de provincie een werkgroep
ingesteld: "De provincie zal in overleg met de standsorganisaties, vrouwengroeperingen en het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs in de Landen Tuinbouw (P.0.0.C.) nagaan in hoeverre in de

provincie Utrecht voor

agrarische vrouwen toereikende mogelijkheden aanwezig zijn, om zich te
scholen voor het agrarische beroep." De volgende organisaties waren in deze
werkgroep vertegenwoordigd:
- Werkgroep 'Agrarische Vrouw' van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond
(C.B.T.B.)

en de Christelijke Plattelandsvrouwenbond

(C.P.B.);

- Agrarische commissie van de Katholieke Plattelandsvrouwenorganisatie
(K.P.O.);

- Agrarische commissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
(N.B.P.);

- Sociaal-Economische Voorlichtingsdiensten van de 3 Utrechtse landbouworganisaties (S.E.V.);
-

P.0.0.C.;

- Provinciaal Steunpunt Vrouwenemancipatie.
Deze werkgroep had als taak:
- het inventariseren van mogelijkheden in de provincie Utrecht voor agrarische vrouwen om zich te scholen voor het agrarisch beroep;
- het bekijken van het bestaande scholingsaanbod op de toegankelijkheid en
aantrekkelijkheid voor agrarische vrouwen;
- het nagaan van belemmeringen die worden ervaren door vrouwen en of er
leemtes zijn in het scholingsaanbod;
- het verzamelen van materiaal over initiatieven op het gebied van scholing
voor agrarische vrouwen die mogelijkerwijs bij kunnen dragen aan het
oplossen van gesignaleerde knelpunten;
- het formuleren van aanbevelingen over wat er ondernomen zou moeten of
kunnen worden om te bereiken dat er toereikende scholingsmogelijkheden
voor agrarische vrouwen in de provincie Utrecht aanwezig zijn.
Deze werkgroep is in september 1987 gestart met haar werkzaamheden. In de
zomer van 1988 heeft deze werkgroep haar werkzaamheden afgerond.
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De inventarisatie van het bestaande scholingsaanbod voor de agrarische
sector in de provincie Utrecht leverde voor wat het agrarisch cursusonderwijs betreft het volgende beeld op. Het agrarisch cursusonderwijs is een
vorm van part-time onderwijs en gericht op de scholing en bijscholing van
mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector. Er zijn verschillende
organisaties die het agrarisch cursusonderwijs verzorgen, te weten:
- de landbouworganisaties;
- de landbouwvoorlichtingsdiensten;
- de plattelandsjongerenorganisaties;
- de plattelandsvrouwenorganisaties;
- scholen voor agrarisch onderwijs.
Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het P.0.0.C. Het P.0.0.C. zorgt
onder meer voor de planning van het aanbod van agrarische cursussen en het
afstemmen van dat aanbod op de programma’s van het full-time agrarisch
onderwijs, de activiteiten van de voorlichtingsdiensten, de activiteiten
van onderzoeksinstellingen en van organisaties werkzaam in de land- en
tuinbouw. Verder zorgt het P.0.0.C. onder meer voor de onderlinge afstemming van het totale aanbod van cursusonderwijs. Het merendeel van het
agrarisch cursusonderwijs vindt plaats in P.0.0.C.-verband.
Het aanbod van cursussen dat in P.0.0.C.-verband plaatsvindt is onderverdeeld naar:
- veehouderijcursussen;
-

tuinbouwcursussen;

-

technische

fruitteeltcursussen;
cursussen;

- cursussen op het gebied van de sociale vorming;
-

economische- en administratieve

cursussen;

- cursussen van uiteenlopende aard.
Verder kan het bovengenoemde aanbod worden onderverdeeld naar verschillende
niveaus, te weten:
- korte, praktijkgerichte cursussen met een klein aantal cursusbijeenkometen waarvoor geen specifieke vooropleiding vereist is;
- basiscursussen die zijn bedoeld voor mensen die in de landbouw werkzaam
zijn, maar geen agrarische vooropleiding hebben gevolgd; voor deze
cursussen is geen specifieke vooropleiding vereist;
- vakgebiedscursussen die zijn opgezet voor personen die in de agrarische
sector werkzaam zijn en die hun vakkennis willen verbreden of verdiepen;
voor deze cursussen is een agrarische vooropleiding of een ruime praktijkervaring vereist;
- bedrijfsvoeringscursussen die voortbouwen op de vakgebiedscursuesen; de
cursisten moeten bij deze cursussen voldoen aan de toelatingseisen voor
vakgebiedscursussen en tevens een of meer diploma's van deze cursussen
bezitten, 21 jaar of ouder zijn en werkzaam in de agrarische sector.
In het

cursusjaar 1987/1988 werden er door het P.0.0.C.

in

totaal

60

cursussen aangeboden. Van deze 60 cursussen zijn 8 cursussen speciaal voor
vrouwen opgezet. De overige 52 cursussen stonden open voor zowel mannen als
vrouwen. Aan deze zogenaamde ’gemengde' cursussen namen in het cursusjaar
1987/1988 41 vrouwen deel.

Het totale aantal cursisten dat deelnam aan de

’gemengde’ cursussen bedroeg 662 personen. Een klein percentage (82) van de
cursisten bestond derhalve uit vrouwen. De verdeling van deze 41 vrouwen
naar de richtingen van de cursussen luidt als volgt:
- veehouderijcursussen: 25 vrouwen;
-

tuinbouwcursussen:

-

fruitteeltcursuesen:

7 vrouwen;

-

technische

cursussen:

3 vrouwen;
3 vrouwen;

- cursussen op het gebied van de sociale vorming:
9

0 vrouwen;

- economische- en administratieve cursussen: 3 vrouwen;
- cursussen van uiteenlopende aard: 0 vrouwen.
Voorts is de verdeling van de 41 vrouwen naar het niveau van de
cursussen als volgt:
- korte cursussen: 15 vrouwen;
-

basiscursussen:

'gemengde'

14 vrouwen;

- vakgebiedscursussen:

11 vrouwen;

- bedrijfsvoeringscursussen: 1 vrouw.
Zoals gezegd, werden in het cursusjaar 1987/1988 8 cursussen speciaal voor
vrouwen aangeboden. Eén van deze 8 cursussen is vanwege een te geringe
belangstelling niet doorgegaan. Aan de resterende 7 cursussen namen in
totaal 189 vrouwen deel. Het gaat hier om de volgende cursussen: 2 veehouderijcursussen, een technische cursus, 2 economische- en administratieve
cursussen en 2 cursussen van uiteenlopende aard (de cursus 'tuin en erf' en
de cursus ’gezond werken en leven'). De verdeling van de 189 vrouwen over
deze 7 cursussen luidt als volgt:
- veehouderijcursussen:
- technische cursussen:
-

26 vrouwen;
8 vrouwen;

economische- en administratieve cursussen: 42 vrouwen;
cursussen van uiteenlopende aard: 113 vrouwen.

Naar het niveau van cursussen is de verdeling van deze 189 vrouwen als
volgt:
- korte cursussen: 139 vrouwen;
- basiscursussen: 32 vrouwen;

- vakgebiedscursussen: 18 vrouwen.
Er werden in het cursusjaar 1987/1988 geen bedrijfsvoeringscursussen
speciaal voor vrouwen aangeboden.
Ten aanzien van het agrarisch cursusonderwijs constateerde de werkgroep
'Scholing Agrarische Vrouwen' onder meer dat aan de zogenaamde 'gemengde'
cursussen relatief weinig vrouwen deelnemen, terwijl er voor de cursussen
die speciaal voor vrouwen zijn opgezet over het algemeen ruime belangstelling bestaat. Wat betreft de geringe deelname van vrouwen aan de
'gemengde' agrarische cursussen veronderstelt de werkgroep dat de meewerkende agrarische vrouwen de voor veel cursussen vereiste praktijkervaring in de agrarische sector bezitten, maar relatief weinig deelnemen
aan de aangeboden agrarische cursussen. Verondersteld wordt voorts dat
agrarische vrouwen belemmeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs ondervinden. Veelal hebben meewerkende agrarische vrouwen geen
agrarische opleiding gevolgd. Dit gegeven vormt formeel geen belemmering
voor deelname aan agrarische cursussen, maar wordt in de praktijk door veel
vrouwen wel als zodanig ervaren. Dit werkt temeer belemmerend, omdat bij de
gemengde cursussen veel mannen zijn, die wel een agrarische opleiding
gevolgd hebben. Het gegeven dat er weinig vrouwen aan de gemengde cursussen
deelnemen, vormt op zich ook een drempel voor deelname. Bovendien wordt in
de cursussen vaak niet ingegaan op de specifieke positie die vrouwen innemen op het agrarische bedrijf (de zorg voor het huishouden en de kinderen
en het werken op het bedrijf) en de concrete werkzaamheden zelf die zij ten
behoeve van het bedrijf verrichten. Hierdoor spreekt de inhoud van de
agrarische cursussen vrouwen minder aan. Verder kunnen organisatorische
kwesties, zoals de plaats waar de cursusbijeenkomsten zijn en het tijdstip
waarop de cursussen worden gegeven, de toegankelijkheid tot agrarische
cursussen voor vrouwen belemmeren.
Naar aanleiding van het voorgaande leek het de werkgroep 'Scholing Agrarische Vrouwen’ zinvol een onderzoeksproject te starten om meer inzicht te
3

krijgen in de bijscholingsbehoeften van meewerkende agrarische vrouwen en
in de wijze waarop binnen het agrarisch cursusonderwijs zo goed mogelijk op
deze behoeften kan worden aangesloten.
De plattelandsvrouwenorganisaties in de provincie Utrecht hebben de opdracht voor een onderzoek naar de leerbehoeften van agrarische vrouwen op
zich genomen. Deze plattelandsvrouwenorganisaties hebben voor de uitvoering
van dit onderzoek de Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit te
Wageningen benaderd.
1.2

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan een goed cursusaanbod op
agrarisch gebied voor meewerkende agrarische vrouwen. Onder meewerkende
agrarische vrouwen worden vrouwen verstaan die met een agrariër zijn
getrouwd en meehelpen met werkzaamheden op het bedrijf. Gezien de doelstelling van dit onderzoek is het van belang de leerbehoeften van meewerkende agrarische vrouwen te bepalen en vervolgens na te gaan in hoeverre
de agrarische cursussen daar op aansluiten. Tevens is het belangrijk de
leerwensen van meewerkende agrarische vrouwen met betrekking tot het agrarisch cursusonderwijs te inventariseren en de belemmeringen van vrouwen
voor deelname aan dit onderwijs te traceren. Deze belemmeringen kunnen
zowel betrekking hebben op organisatorische aangelegenheden (zoals plaats
van de cursusbijeenkomsten en de lengte van de cursus in zijn geheel) als
op het cursusonderwijs zelf (bijvoorbeeld de inhoud van de cursus). Naar
aanleiding van de inventarisatie van de leerwensen en -behoeften en de
inventarisatie van de belemmeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs kunnen, indien gewenst, voorstellen worden gedaan voor inhoudelijke aanpassingen van cursussen en voor eventuele nieuw op te zetten
cursussen. Tevens kunnen naar aanleiding van bovengenoemde inventarisaties
voorstellen aangedragen worden voor het oplossen van belemmeringen voor
deelname aan het agrarisch cursusonderwijs.
De volgende vragen zijn geformuleerd voor dit onderzoek:
1) Welke zijn de leerwensen en -behoeften van meewerkende agrarische
vrouwen?
2) Welke zijn de belemmeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs voor meewerkende agrarische vrouwen?
3) Op welke wijze kan het aanbod van cursussen van het P.0.0.C. worden
aangepast, zodat aan de leerwensen en -behoeften van meewerkende agrarische vrouwen tegemoet wordt gekomen en belemmeringen van deze vrouwen
voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs worden weggenomen?
Zoals uit de onderzoeksvragen blijkt. spitst dit onderzoek zich toe op de
meewerkende agrarische vrouwen. Bovendien richt dit onderzoek zich op
vrouwen die geen agrarische opleiding hebben gevolgd en woonachtig zijn in
de provincie Utrecht. Gezien de korte duur van dit onderzoeksproject
beperkt het zich tot de genoemde categorie vrouwen in de rundveehouderijsector. Deze sector is in de Utrechtse land- en tuinbouw het meest vertegenwoordigd.
1.3

Inhoudsoverzicht en leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de
theoretische achtergronden en uitgangspunten van dit onderzoek. De positie
van de agrarische vrouw op het bedrijf en het begrip leerbehoeften komen
daarbij ter sprake. Tevens zal worden ingegaan op een aantal strategieën om
4

de participatie aan educatief werk voor volwassenen te bevorderen. Tenslotte zal worden stilgestaan bij een aantal aspecten betreffende volwassenen
waarmee in het cursusonderwijs aan deze doelgroep rekening moet worden
gehouden.
In hoofdstuk 3 komt de opzet van dit onderzoek ter sprake. De methode van
onderzoek, de analyse van de gegevens, alsmede de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten worden besproken.
Hoofdstuk 4 handelt over de organisatie van het onderhavige onderzoek en de
verzameling en verwerking van de gegevens. Verder volgen enkele methodologische kanttekeningen bij het uitgevoerde onderzoek en wordt een overzicht
gegeven van de fasering van het onderzoek in de tijd.
Degenen die met name geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit onderzoek
kunnen na dit hoofdstuk de hoofdstukken 5 en 6 lezen waarin achtereenvolgens de resultaten, conclusies en aanbevelingen worden beschreven.
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2

THEORETISCHE ACHTERGRONDEN EN UITGANGSPUNTEN

Zoals in hoofdstuk l al is aangegeven beoogt dit onderzoek de leerbehoeften
van meewerkende agrarische vrouwen (in de rundveehouderijsector) te inventariseren. Daarnaast staat de vraag centraal welke belemmeringen er bestaan
voor deelname aan agrarische cursussen en hoe deze cursussen het best
kunnen worden vormgegeven.
In dit hoofdstuk worden enkele theoretische uitgangspunten en achtergronden
van het onderzoek beschreven. Paragraaf 2.1 besteedt aandacht aan de
positie van de agrarische vrouw op het agrarisch bedrijf. Daarbij wordt
gekeken naar de inhoud, aard en omvang van de arbeid van de meewerkende
boerin op een melkveehouderijbedrijf. Tevens wordt aandacht besteed aan de
medezeggenschap van de vrouw over deze arbeid.
In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op theoretische aspecten in verband met
leerbehoeften. Onder leerbehoeften worden tekorten in het feitelijke of
toekomstige handelen verstaan, die door middel van leerprocessen kunnen
worden verholpen.
In paragraaf 2.3 wordt stilgestaan bij het probleem van de niet-deelname
aan educatie door volwassenen en aan strategieën om de deelname van deze
groep aan onderwijs te bevorderen.
Paragraaf 2.4, tenslotte, gaat nader in op het leren door volwassenen.
Aandacht wordt vooral besteed aan de kenmerken van het leren door volwassenen en aan de wijze waarop aan die kenmerken vorm wordt gegeven in
cursussen.
2.1

Positie van de agrarische vrouw op het agrarisch gezinsbedrijf

Het is, gezien het onderwerp van dit onderzoek, interessant en belangrijk
aandacht te besteden aan de positie van de meewerkende agrarische vrouw op
een rundveehouderijbedrijf. De meewerkende agrarische vrouw heeft taken op
verschillende terreinen. Uit onderzoek naar de positie van boerinnen en
tuindersvrouwen in Nederland

(Loeffen,

1984)

blijkt dat de

taak van de

agrarische vrouw in de eerste plaats binnen het gezin ligt; vaak bekleedt
zij de positie van huisvrouw en moeder. Naast deze taak verricht zij arbeid
op het bedrijf. Alvorens ingegaan wordt op deze werkzaamheden op het
bedrijf wordt eerst stilgestaan bij de huishoudelijke arbeid. Deze arbeid
kenmerkt zich volgens Loeffen (1984) door versnipperde werktijden en door
een onduidelijke scheiding van werk en vrije tijd. Hoewel de opvattingen
over de rol van de vrouw de laatste tijd veranderd zijn, is er in de
arbeidsverdeling in de huishouding weinig veranderd. Vaak wordt de huishoudelijke arbeid door vrouwen verricht.
De inhoud van de huishoudelijke arbeid is, zoals gezegd, gedurende de
laatste decennia veranderd. Een aantal taken (bejaardenzorg, inmaken van
groenten, etc.) is aan instituties buiten het gezin toevertrouwd. Verder
zijn veel taken tegenwoordig makkelijker en sneller te verrichten doordat
men de beschikking heeft over huishoudelijke apparaten als wasmachines,
stofzuigers en dergelijke. Naast deze taakverlichting zijn er enkele nieuwe
eisen bijgekomen waaraan meer dan vroeger voldaan moet worden. Bedoeld
worden taken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de verzorging van de
gezinsleden, waaronder de maaltijden die uitgebreid en gevarieerd moeten
zijn, en de opvoeding van de kinderen die niet als vroeger als het ware
vanzelf volwassen worden, maar tijdens dit proces moeten worden begeleid.
In het algemeen is de tijd die aan huishoudelijke arbeid wordt besteed niet
geringer dan enkele tientallen jaren geleden. Voor agrarische vrouwen geldt
hetzelfde. Zij besteden vaak evenveel tijd aan de huishouding als de
6

gemiddelde gehuwde vrouw (47,5 uur in de week). Vaak geeft het wonen op een
boerderij een taakverzwaring, omdat bijvoorbeeld de woning sneller vuil
wordt. Bovendien kosten aangelegenheden als het doen van boodschappen en
het vervoer van kinderen naar school meer tijd, omdat men veelal buiten een
dorpskern of buiten de stad woont.
De meeste agrarische vrouwen staan alleen voor het huishoudelijk werk en de
verzorging van de kinderen. Oudijk (in: Loeffen, 1984) concludeert dat de
deelname van agrarische mannen aan het huishoudelijk werk zeer minimaal is
in vergelijking met de gemiddelde gehuwde man. Vooral het dagelijkse
huishoudelijk werk

(huis schoonhouden,

eten koken,

koffie en thee

zetten,

etc.) is niet populair bij de agrarische mannen. Ze participeren daarentegen wel in niet-dagelijks terugkerende werkzaamheden, zoals het verrichten van karweitjes in huis en het aankopen van ’grote dingen’ als
bijvoorbeeld vloerbedekking.
Ten aanzien van de taakverdeling tussen de mannen en vrouwen met betrekking
tot de kinderverzorging in de agrarische gezinnen kan het volgende worden
opgemerkt. De agrarische mannen zijn veel nauwer betrokken bij de opvoeding
van de kinderen dan bij het dagelijkse huishoudelijk werk. De lijfelijke
kant van de opvoeding van kinderen (verzorging van kleine kinderen) en
tijdsintensieve, dagelijks terugkerende aangelegenheden (kinderen naar
school brengen, hulp verlenen bij het maken van huiswerk) komen echter
meestal voor rekening van de vrouw. Veelal vertegenwoordigt de vader het
gezag en neemt hij deel aan wat de aangename aspecten van de opvoeding
genoemd kunnen worden

(spelen met de kinderen).

De agrarische vrouw verricht, zoals gezegd, naast taken binnen het gezin
ook nog werkzaamheden op het bedrijf. De meewerkende agrarische vrouw in de
melkveehouderij werkt gemiddeld 24,5 uur per week op het bedrijf (Loeffen,
1984). De bedrijfsomvang is van geringe invloed op de hoeveelheid tijd die
een vrouw aan werkzaamheden op het bedrijf besteed. Naarmate het bedrijf
groter is, neemt haar aandeel enigszins af. De werkzaamheden op het bedrijf
kunnen worden ingedeeld in arbeid in en arbeid voor het bedrijf. De arbeid
voor het bedrijf wordt veelal in de woning verricht. Gemiddeld besteedt de
vrouw in de melkveehouderijsector hier ruim 2 uur per week aan (Loeffen,
1984). Voorbeelden van werkzaamheden voor het bedrijf zijn: wassen van
bedrijfskleding, doen van boodschappen, telefoneren, verkoop aan huis,
voeren van de bedrijfsboekhouding.
De arbeid in het bedrijf beslaat de werkzaamheden die worden verricht in de
bedrijfsgebouwen (stal, schuur) en op het land. Vrouwen op melkveehouderijbedrijven werken regelmatig in het bedrijf mee. Gemiddeld besteden zij ruim
21 uur per week aan deze werkzaamheden

(Loeffen,

1984).

De leeftijd van de

agrarische vrouw en de gezinssituatie beïnvloeden deze hoeveelheid arbeidstijd in het bedrijf. Vrouwen tussen de 35 en 50 jaar werken namelijk het
meest in het bedrijf. Wanneer vrouwen kinderen hebben is de arbeidstijd in
het bedrijf geringer dan die van vrouwen zonder kinderen. Naarmate de
kinderen groter worden (de basisschoolleeftijd krijgen) groeit het aandeel
in de bedrijfsarbeid weer. Het aantal kinderen is niet van invloed op het
aantal arbeidsuren. Oudere vrouwen werken vaak om gezondheidsredenen minder
op het bedrijf.
Veel boerinnen verrichten werkzaamheden in het bedrijf om het werk van hun
echtgenoot te verlichten of omdat hun man het werk niet alleen kan
(Loeffen,

1984).

Bij de

laatste reden vormt het financiele motief veelal

het achterliggende, indirecte motief. De Rooij (1984) noemt het feit dat de
echtgenote meestal financieel afhankelijk is van haar man en dat ze een
goede echtgenote wil zijn, als redenen van vrouwen om mee te werken op het
bedrijf. Deze redenen komen overeen met de redenen die door Loeffen worden
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genoemd. De Rooij (1984) ziet de arbeidssituatie van de agrarische vrouw
niet gebaseerd op een vrijwillige keuze. Veelal wordt de agrarische vrouw
door het huwelijk met een agrariër geconfronteerd met de traditionele
arbeidsdeling tussen man en vrouw en met het feit dat de echtgenoot het
werk niet alleen aan kan en er niet voldoende financiële middelen zijn om
personeel aan te stellen. De onvrijwillige keuze voor arbeid op het bedrijf
dient niet verward te worden met onvrede over het verrichten van de eerder
genoemde werkzaamheden.
Uit het

onderzoek van Loeffen

(1984)

komt naar voren dat de agrarische

vrouwen met betrekking tot het werk in het bedrijf vooral participeren in
werkzaamheden die in het verlengde liggen van de huishoudelijke arbeid
(schoonmaken en verzorgen van kleinvee)

en manuele arbeid

(werk dat

in de

samenleving over het algemeen kwalitatief laag staat aangeschreven). De
deelname van de vrouw aan het verrichten van machinaal werk is veel geringer. Taken op het bedrijf die meer verantwoordelijkheid vereisen worden
merendeels door de man verricht.

Loeffen

(1984)

en De Rooij

(1984)

consta-

teren beiden dat de agrarische vrouwen tegenwoordig weinig werk op het land
verrichten. De arbeid concentreert zich vooral in en om het huis, de stal
en de schuur. De Rooij (1984) kenschetst de arbeid van agrarische vrouwen
op de gespecialiseerde bedrijven in de melkveehouderijsector als volgt:
- de arbeid legt een vrij hoge druk op de agrarische vrouw; ze moet veel
uren beschikbaar zijn;
- de werkzaamheden die op het bedrijf worden verricht hebben veelal een
geringe status en vereisen weinig specialistische kennis.
Het werk karakteriseert zich voorts door een geringe zelfstandigheid bij de
uitvoering van de taken; in het algemeen gaat het dus om werk dat kwalitatief laag gewaardeerd wordt.
Het bovenstaande geldt voor de gemiddelde meewerkende agrarische vrouw;
uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. Hieronder wordt kort op de kenmerken van de arbeid van de agrarische vrouw in de melkveehouderijsector
ingegaan.
Volgens De Rooij (1984) zijn de werkzaamheden van de agrarische vrouw op
het bedrijf de laatste tijd veranderd in omvang en kwaliteit. In korte tijd
voltrokken zich schaalvergroting, mechanisering en specialisatie. Deze
ontwikkelingen hadden gevolgen voor de arbeid van de agrarische vrouw en
voor de arbeidsdeling tussen man en vrouw op het agrarisch bedrijf. ln
tegenstelling tot het gemengde bedrijf, dat in het verleden meer voorkwam,
worden momenteel veel werkzaamheden uitbesteed aan instanties en personen
van buitenaf (bijvoorbeeld het grootste gedeelte van de voederproduktie,
het verwerken van eindprodukten, etc.) Op de boerderij is een beperkt
aantal taken overgebleven, die vaak uit slechts enkele belangrijke en vele
secundaire taken bestaan. Boerinnen op de melkveehouderijbedrijven verrichten vaak de niet meer zelfstandig te controleren, secundaire activiteiten, de zogenaamde 'inspringarbeid’. Het is arbeid die geen eigen
rooster kent of werk waarvan de vrouw van tevoren niet weet dat ze een
bepaalde activiteit op een bepaald tijdstip moet verrichten. Ze moet steeds
klaar staan om secundaire taken uit te voeren, zodat de uitvoering van
primaire taken voort kan gaan. De volgende voorbeelden illustreren het
voorgaande: de man melkt en de vrouw helpt hierbij, de man werkt in de stal
of op het land en de vrouw ontvangt en helpt de veearts, staat vertegenwoordigers te woord, etc.
’Vakvrouwschap’ lijkt bij deze inspringarbeid niet nodig. Vakvrouwschap
definieert De Rooij (1984, p. 11) als volgt: "Het bezitten van vakkennis
van de bedrijfstak en het bijblijven op dit vakgebied." Zoals eerder
gezegd, legt de inspringarbeid een hoge druk op de agrarische vrouw. Een
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opvallend kenmerk van deze arbeid is de onzichtbaarheid ervan. Vaak wordt
deze arbeid niet als werk gezien. Typerend voor deze arbeid is dat het
versnipperd werk is, waarbij weinig zichtbare resultaten te zien zijn en
waarbij men gebonden is aan het ritme van anderen en daardoor voortdurend
beschikbaar moet zijn. Het is dienstverlenend werk met een lage status waar
formeel geen opleiding voor nodig is. De inspringarbeid vertoont, qua
karakter, grote overeenkomsten met het huishoudelijk werk.
In het voorgaande zijn inhoud, omvang en aard van de arbeid van de agrarische vrouw aan bod geweest. Hier wordt nog beknopt aandacht besteed aan de
medezeggenschap van de vrouw over de bedrijfsarbeid. Bij belangrijke
bedrijfsbeslissingen is de vrouw bijvoorbeeld vaak overlegpartner (bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe machines en de aankoop van nieuw land). Ze
luistert, discussieert mee en adviseert. De uiteindelijke beslissing wordt
meestal door de man genomen. Vrouwen die vele uren op het bedrijf werken,
vrouwen die agrarische cursussen hebben gevolgd en vrouwen die de bedrijfsboekhouding doen, participeren vaker in bedrijfsbeslissingen dan vrouwen
die niet aan deze

’criteria'

voldoen

(Loeffen,

1984).

Bij wijze van samenvatting kan worden gezegd dat de meewerkende agrarische
vrouw op een melkveehouderijbedrijf een druk bezette vrouw is, die zowel
huishoudelijke arbeid als taken op het bedrijf verricht. Vaak gaat het bij
de arbeid op het bedrijf om laag gewaardeerd werk dat een grote druk op de
vrouw legt, omdat ze veel uren beschikbaar moet zijn. Hoewel de agrarische
vrouw veel meedenkt en meepraat over belangrijke bedrijfsbeslissingen wordt
de uiteindelijke beslissing meestal door de man genomen.
2.2

Leerbehoeften

Voor het doen van onderzoek naar leerbehoeften van meewerkende agrarische
vrouwen is het nodig te weten wat onder leerbehoeften wordt verstaan.
Leerbehoeften ontstaan als gevolg van tekorten in het feitelijke of toekomstige handelen, die door middel van leerprocessen weggewerkt kunnen
worden (Hinnekint,

1972).

Ter illustratie volgt hier een voorbeeld.

Een

vrouw wil de bedrijfsboekhouding per computer uitvoeren. Door het volgen
van een cursus over de automatisering op het rundveebedrijf kan zij pogen
dit tekort op te heffen.
In navolging van Hinnekint (1972) kan er een onderscheid worden gemaakt
tussen subjectieve en objectieve leerbehoeften. Subjectieve leerbehoeften
zijn tekorten die worden gevoeld door de betrokkenen zelf. Volgens
Doerbecker

(1979)

is een subjectieve behoefte

latent wanneer deze niet

leidt tot deelname aan enige vorm van educatie en is een subjectieve
behoefte manifest wanneer deze wel daartoe leidt. Allerlei belemmeringen
kunnen ertoe leiden dat subjectieve leerbehoeften latent blijven. Wanneer
iemands tekorten in kennis en vaardigheden door anderen, bijvoorbeeld
verzorgsters van cursussen, worden aangegeven, dan wordt gesproken van
objectieve leerbehoeften. Het onderhavige onderzoek richt zich op de
subjectieve leerbehoeften.
Ook maakt Hinnekint (1972) een onderscheid tussen feitelijke en potentiële
of toekomstige leerbehoeften. Behoeften kunnen volgens hem ook worden
voorzien. Meewerkende agrarische vrouwen kunnen bijvoorbeeld behoefte
hebben aan informatie over de consequenties van het ’belastingplan Oort’
voor het bedrijf.
Naar de mening van Doerbecker en Hake (1979) spelen motivaties en leeroriëntaties een rol bij het tot stand komen van educatieve behoeften.
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Motivatie is volgens Doerbecker en Enckevort (1972) te beschrijven als een
’kracht’ waardoor mensen actief worden of een bepaald gedrag gaan vertonen.
Er zijn verschillende soorten motivaties waardoor het gedrag van mensen
wordt bepaald. In dit verband kunnen de volgende motivaties worden onderscheiden: (1) algemene persoonlijke motivaties en (2) actuele leermotivaties. Algemene persoonlijke motivaties zijn relatief constante kenmerken
van een persoon, waardoor de mate waarin een bepaald gedrag wordt nagestreefd wordt bepaald. Enkele algemene motivaties zijn: prestatiemotivatie,
affiliatiebehoefte

(behoefte aan sociaal contact),

zekerheidsbehoefte en

machtsmotivatie. Deze algemene persoonlijke motivaties, bepaalde psychologische kenmerken van een persoon en sociale omstandigheden (bijvoorbeeld
bekendheid met het aanbod aan educatief werk, het beeld dat men daarvan
heeft en het aanbod zelf)

leiden tezamen tot actuele

leermotivaties;

de

deelname aan een leeractiviteit.
Het principe dat betekenis of richting geeft aan het leergedrag wordt
leeroriëntatie genoemd. Doerbecker en Enckevort (1972) komen op grond van
hun onderzoek tot een onderscheid van tien leeroriëntaties. Deze leeroriëntatie zijn in de volgende drie hoofdgroepen onder te brengen.
1) Intrinsieke leeroriëntaties: bij deze leeroriëntaties gaat het voor de
lerende om de waarde van het leren zelf. Binnen deze hoofdgroep zijn
twee oriëntaties te onderscheiden:
- 'leren om het leren', waarbij iemand alleen gericht is op het leren
van iets of het opdoen van informatie of kennis;
- 'individuele bezinning', waarbij het proces van het leren zelf voorop
staat.

2) Extrinsieke leeroriëntaties: bij deze leeroriëntaties valt het doel van
de lerende buiten het leren zelf. Er zijn binnen deze hoofdgroep zes
oriëntaties te onderscheiden:
- 'vooruitgang in beroep', waarbij het leren vooral een middel is om
materiële en sociale zekerheid te verwerven in werk en beroep;
- ’streven naar status’, waarbij het leren een middel is voor het
verwerven van algemeen maatschappelijk prestige;
- 'persoonlijke erkenning’, waarbij de waardering door vrienden en
kennissen van groot gewicht is;
- ’sociale verantwoordelijkheid', waarbij het gaat om de eigen naaste
omgeving waarin men leeft vooruit te helpen of te verbeteren;
- 'politieke betrokkenheid', waarbij het leren een middel is om politiek
betrokken te zijn;
- financiën', waarbij het verwerven van materiële zekerheid voorop
staat.

3) Conditionele leeroriëntaties: bij deze laatste categorie leeroriëntaties
ligt het accent op de omstandigheden van de lerende waaronder het leren
plaatsvindt. Binnen deze hoofdgroep zijn twee leeroriëntaties te onderscheiden:
- 'sociaal contact', waarbij de aanwezigheid van mededeelneemsters aan
onderwijs op prijs wordt gesteld;
- 'ontspanning', waarbij het gaat om de ontspanning die de activiteit
zelf met zich meebrengt.
Doerbecker en Hake (1979) merken op dat mensen die laag zijn opgeleid doorgaans gevoeliger zijn voor omgevingsfactoren tijdens educatieve activiteiten dan mensen die hoog zijn opgeleid. In het algemeen geldt voor laag
opgeleiden dat datgene wat nabij, concreet en specifiek is, de voorkeur
heeft boven datgene wat veraf, algemeen en abstract is. ’Politieke betrokkenheid' (in de bredere betekenis van het woord) is bijvoorbeeld voor deze
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groep van minder belang dan 'sociale verantwoordelijkheid' ten opzichte van
de naaste omgeving. Laag opgeleiden zullen zich dan ook minder aangesproken
voelen door een educatief aanbod met de nadruk op algemeen persoonlijke
vorming dan door een specifieke vaardigheidstraining, waarvan zij het geleerde onmiddellijk kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.
Betreffende de leeroriëntatie 'vooruitgang in beroep' hebben Doerbecker en
Van Enckevort

(1972)

interessante verbanden gevonden tussen deze oriëntatie

en de factoren leeftijd, geslacht en beroep. Verbanden als deze zijn ook
voor het onderhavige onderzoek belangrijk. Onder andere het verband tussen
de oriëntatie op vooruitgang in beroep en de factor leeftijd is relevant.
Naarmate men ouder wordt, vormt deze oriëntatie minder vaak een reden voor
deelname aan educatieve activiteiten. Een genoemde oorzaak daarvoor is het
feit dat men meer gebonden is aan een bereikte positie of beroep. Voorts
speelt de oriëntatie 'vooruitgang in beroep' bij vrouwen een minder grote
rol dan bij mannen. Verder is de beroepsmotivatie het sterkst bij agrariërs
en werknemers in de commerciële sector. In deze sector is aan de bijbehorende beroepen vaak onzekerheid gekoppeld.
Naast motivaties en leeroriëntaties noemen Doerbecker en Van Enckevort
(1972) nog de term leerinteresse. Daarmee verwijzen zij naar de specifieke
inhoudelijke onderwerpen die iemands voorkeur hebben.
Uit het bovenstaande blijkt dat er een samenhang bestaat tussen motivatie,
oriëntatie en interesse, maar deze samenhang hoeft volgens Doerbecker en
Van Enckevort (1972) niet eenduidig te zijn. Ter illustratie volgen enkele
voorbeelden. Men kan bijvoorbeeld vanuit een behoefte aan menselijk contact
(affiliatiebehoefte) deelnemen aan educatieve activiteiten, maar ook vanuit
een zekerheidsbehoefte (bijvoorbeeld zich via goede relaties van een positie verzekeren). Vanuit de eerdergenoemde behoefte aan menselijk contact
kan men zich bijvoorbeeld richten op leren dat in groepsverband plaats
vindt, maar ook op een individuele schriftelijke cursus op een bepaald gebied waardoor men denkt te komen tot gemakkelijker sociaal verkeer.
Voor het onderzoek naar de leerbehoeften van meewerkende agrarische vrouwen
zijn de oriëntaties waarop de betrokken vrouwen aanspreekbaar zijn en de
leerinteresses van deze vrouwen

(subjectieve

behoeften)

van belang.

Een peiling van educatieve behoeften bestaat in het algemeen uit de volgende vijf fasen (Stufflebeam, 1985):
- voorbereiding: in deze fase gaat het om planning en communicatie met
deskundigen; de onderzoeksvraagstelling en de wijze van verzameling en
verwerking van gegevens dienen in deze fase vastgesteld te worden;
- verzamelen van de gewenste informatie: in deze fase worden meer gedetailleerde plannen ontwikkeld voor het verzamelen van de gewenste informatie;
vervolgens wordt de informatie verzameld;
- analyse van de verkregen informatie: de informatie wordt bijvoorbeeld
gesorteerd, geteld of geschematiseerd en beschreven; de resultaten worden
geïnterpreteerd en de leerbehoeften worden geïdentificeerd;
- rapportage van de informatie: de voorbereiding en uitvoering van de
behoeftenpeiling alsmede de resultaten van de peiling zelf worden beschreven;
- toepassen van de informatie: de doelstelling van het onderzoek is bepalend voor de toepassing van de informatie.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat niet te hoge verwachtingen mogen worden
gesteld aan een leerbehoeftenonderzoek. Doerbecker en Bokma (1977) wijzen
in dat verband op het feit dat mensen slechte voorspellers van hun eigen
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toekomstige gedrag kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld geen enkele garantie dat
iemand, nadat hij zijn educatieve behoeften omschreven heeft en weet dat er
een passend educatief aanbod voorhanden is, van dat aanbod gebruik zal
maken. Het educatieve aanbod moet concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding. Andere dingen kunnen op een gegeven moment aantrekkelijker
of belangrijker zijn.
2.3

Participatie en non-participatie aan het educatief werk met
volwassenen

Volgens Doerbecker en Hake (1983) wordt er veel onderzoek verricht naar de
participatie en non-participatie aan educatie voor volwassenen. Uit onderzoek blijkt onder meer dat met name hogere opgeleiden deelnemen aan educatie en dat deze deelname van volwassenen uit sociaal-economisch achtergestelde milieus veel

geringer is.

Doerbecker

en Hake

(1979)

merken

in dit

verband op dat lager opgeleiden vaak minder positieve opbrengsten verwachten van educatie dan hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn vaak minder op
de hoogte van de meer indirecte effecten van deelname aan een educatieve
activiteit. Eenzelfde activiteit kan bijvoorbeeld nieuwe kennis, nieuwe
vaardigheden, maar ook meer zelfvertrouwen opleveren. Lager opgeleiden zijn
vaak onbekend met de meer indirecte effecten van deelname aan educatie. Het
totaal aan positieve waarden dat aan de uitkomsten van deelname aan een
educatieve activiteit verbonden is, is daardoor in de ogen van lager
opgeleiden vaak kleiner. Bijgevolg neemt hun motivatie voor deelname aan
een vorm van onderwijs af. Ook achten lager opgeleiden zichzelf vaak minder
in staat tot het succesvol voltooien van een educatieve activiteit dan
hoger opgeleiden. Vooral bij vrouwen speelt deze factor en rol, ook al is
de gewenste vooropleiding voldoende.
De aansluitingsproblemen tussen de vraag naar en het aanbod van educatieve
activiteiten heeft eveneens veel onderzoeksters bezig gehouden. Oplossingen
die voor deze problemen worden aangedragen zijn de volgende (Doerbecker en
Hake,

1983):

- om de toegankelijkheid te bevorderen moeten er educatieve netwerken
komen: het aanbod van het educatief werk is namelijk versnipperd en
onoverzichtelijk;
- er moet meer kennis zijn over de subjectieve en objectieve behoeften van
potentiële deelnemers: peilingen van subjectieve en objectieve behoeften
zijn dus van belang;
- de werving van de doelgroepen kan worden verbeterd; vaak worden doelgroepen niet bereikt doordat niet duidelijk gemaakt wordt wat het educatieve werk kan bieden;
- er moet deskundigheidsbevordering komen voor leerkrachten die met volwassenen werken;
- er moet met de ervaringen van de deelneemsters aan volwasseneneducatie
gewerkt worden;

- sommige doelgroepen worden pas bereikt als het onderwijsaanbod vanuit hun
problemen en situatie wordt opgezet; dit kan bijvoorbeeld via een buurtgerichte werkwijze.
Bovengenoemde interventies trachten de aansluiting tussen vraag en aanbod
te verbeteren. Deze interventies worden vaak aangeduid als activeringsstrategieën. Door middel van deze strategieën wordt getracht beweging te
krijgen in de vastgelopen verhoudingen tussen vraag en aanbod.
Om de vraag naar educatieve activiteiten te stimuleren onder niet-participanten aan volwasseneneducatie kunnen meerdere activeringsstrategieën
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worden gebruikt (Doerbecker en Hake, 1979). De eerste activeringsstrategie
betreft het voorlichtingswerk. De niet-deelneemsters aan volwasseneneducatie moeten duidelijk worden geïnformeerd over educatieve mogelijkheden
die er voor hen bestaan. Daarvoor moeten de juiste informatiekanalen worden
gebruikt. Schriftelijke voorlichting bereikt niet-participanten aan de
volwasseneneducatie bijvoorbeeld slecht.
De tweede activeringsstrategie is de zogenaamde ’actieve toeleiding’. Daarmee wordt een persoonlijke benadering van personen bedoeld, die tot de
doelgroep behoren waarop de educatieve activiteiten zich richten, bedoeld
door een sleutelfiguur die vertrouwd is met hun situatie en hun problemen.
Verondersteld wordt dat de benaderde individuen hun situatie zelf dus als
problematisch ervaren.
De derde en laatste activeringsstrategie, het ’educatief opbouwwerk’, richt
zich op het ontwikkelen van de vraag naar educatie en het vormgeven van een
passend educatief aanbod op basis van de concrete woon-, leef-, gezins- en
werksituatie. Educatief opbouwwerk zou volgens Doerbecker en Hake geïntegreerd moeten worden met andere vormen van sociaal-cultureel werk en opbouwwerk.
Kennis van de potentiële deelneemsters aan volwasseneneducatie en de
activeringsstrategieën die het best kunnen aansluiten bij hun omstandigheden, is van belang wanneer men een bepaalde doelgroep wil bereiken.
2.4

Leren door volwassenen

Het agrarisch cursusonderwijs waar het onderhavige onderzoek op is gericht,
is een vorm van volwasseneneducatie. Laatstgenoemde term is een verzamelnaam voor onderwijs, vorming en scholing gericht op volwassenen. In het
algemeen verschillen volwassenen van kinderen en jongeren wat betreft motivatie, ervaring en mondigheid. Onderwijs aan volwassenen moet met deze verschillen rekening houden. Hieronder wordt allereerst ingegaan op kenmerken
van het leren door volwassenen.
1) Volwassenen leren anders dan jongeren.
Zijn volwassenen te oud om te leren? Dit is een vraag naar het leervermogen van volwassenen. Peters en Lindeboom (1986) noemen vier factoren die het leervermogen bepalen:
-

de

bereidheid tot leren

(motivatie om te

leren);

- de capaciteit om te leren (hoeveelheid informatie kunnen opnemen en
verwerken);
- het gemak waarmee men leert (langzaam of snel);
- de duurzaamheid van het geleerde (mate waarin het geleerde onthouden
wordt).

De leeftijd speelt bij deze factoren een rol. Met name ten aanzien van
het gemak waarmee men leert nemen de geheugenfuncties in de loop der
jaren af. Dit houdt echter niet in dat oudere mensen minder goed kunnen
leren. Vaak weegt de ervaring van ouderen tegen deze afname van geheugenfuncties op. Leeftijd kan dus ook een positieve werking op het
leervermogen hebben.
2) Individuele verschillen in beginsituatie.
Naarmate mensen ouder worden nemen de verschillen in beginsituatie toe.
Volwassenen hebben al heel wat werk- en schoolervaringen opgedaan
gedurende hun leven. Met name schoolervaringen zijn van belang voor de
manier waarop men tegen onderwijs aankijkt. Daarnaast spelen andere
ervaringen een rol (bijvoorbeeld ervaringen in de privé-sfeer) bij het
functioneren van volwassenen in cursussen (Peters,

3) Volwassenen zijn (redelijk) mondige mensen.
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Lindeboom,

1986).

Volwassenen weten in het algemeen goed wat hun leerwensen zijn. Onderwijs aan volwassenen moet hiermee rekening houden.
4) Beperkte tijd ter beschikking.
Volwassen cursisten kunnen vaak maar een beperkte tijd aan een cursus
besteden. Hun werk, gezin en hobby's vragen eveneens veel aandacht.
Tijdgebrek kan dan ook een reden voor uitval zijn (Peters en Lindeboom,
1986).
5)

Leren om te

leren.

Vaak is het een hele tijd geleden dat oudere mensen hebben deelgenomen
aan een vorm van onderwijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze als
het ware eerst moeten leren te leren. Oude studiegewoonten zullen weer
boven komen, maar moeten deels worden herzien, omdat de situatie nu
anders

is

(Stroomberg,

1983).

6) Vrijwillige deelname aan onderwijsactiviteiten.
Volwassenen zijn niet meer leerplichtig. Vaak hebben ze een reden om aan
een bepaalde vorm van geïnstitutionaliseerd onderwijs deel te nemen. Het
ontbreken van de leerplicht heeft belangrijke consequenties voor de volwasseneneducatie.

Stroomberg

(1983)

noemt het

kenmerkend voor volwasse-

nenonderwijs dat de eenmaal gemaakte keuze van oudere mensen om aan een
cursus deel

te nemen steeds

opnieuw ter discussie

staat.

Wanneer het

onderwijs niet bevalt doemt telkens weer de vraag op of het zinvol is de
cursus te blijven volgen. De kans dat mensen afhaken wordt daardoor en
door het ontbreken van leerplicht veel groter.
Hieronder wordt beknopt ingegaan op de wijze waarop tegemoet kan worden
gekomen aan bovengenoemde factoren bij het opzetten van cursussen. Daartoe
worden de componenten van het didactisch model gebruikt dat als basis dient
voor het boek ’Beknopte Didaxologie'. In figuur 2.1 wordt dit model schematisch weergegeven.
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(De Corte et al.,

Doelen van de cursus
De doelstellingen van een cursus geven aan wat men ermee wil bereiken. Ze
fungeren als legitimatie en leidraad voor de cursus.
Een onderscheid kan gemaakt worden tussen algemene en concrete doelen.
Algemene doelen liggen op een hoger abstractieniveau dan concrete doelen.
Het zijn tamelijk algemene uitspraken betreffende de veranderingen in
kennis, vaardigheden en attitudes die men bij de cursisten beoogt. Deze
doelen kunnen veelal worden vertaald in meerdere concrete doelstellingen,
die expliciteren waartoe de cursisten geacht worden in staat te zijn na het
volgen van een bepaalde cursus

(De Corte et al., 1981).
Doelen kunnen worden geordend naar (Lindeboom en Peters,

1986):

1. cognitieve doelen, waarbij het gaat om het verwerven van kennis en
inzicht;
2. vaardigheidsdoelen, waarbij het gaat om het verwerven van psychomotorische vaardigheden;
3. attitude-doelen, waarbij het gaat om denkwijzen, opvattingen of houdingen die mensen er op na houden ten aanzien van andere mensen, gebeurtenissen en situaties.
Stroomberg

(1983)

benadrukt dat de deelneemsters

aan volwasseneneducatie

goed op de hoogte gebracht moeten worden van de doelen van een cursus. Het
is van belang dat de doelen van een cursus de cursisten aanspreken. Eventueel kan samen met de cursisten een doel bijgesteld of veranderd worden.
Bovendien verschaft informatie over de doelen van een cursus de cursisten
duidelijkheid, hetgeen hun motivatie doorgaans bevordert.

Beginsituatie van de cursisten
De Corte et al. (1981) maken een onderscheid tussen potentiële en actuele
beginsituatie. De potentiële beginsituatie omvat het geheel aan aspecten
die deel uit kunnen maken van de beginsituaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld de cursiste, de cursusdocente en situationele gegevens. Binnen de
actuele beginsituatie kan het beginbedrag van de cursisten geïsoleerd
worden in termen van kennis, vaardigheden en attitudes.
Zoals gezegd, verschillen volwassenen van elkaar in hun beginsituatie. Een
volwassen cursiste neemt naast werkervaring ook schoolervaringen en ervaringen uit de privé-sfeer mee. De cursusleidster moet bepalen in hoeverre
deze ervaringen bruikbaar zijn in de cursus. Belangrijk is ook dat de
cursisten op de hoogte gebracht worden van de doelen en inhoud van de
cursus. Zo weten de deelneemsters aan welke eisen ze moeten voldoen. Indien
een cursus niet aansluit bij de beginsituatie van de cursisten kan het
cursusniveau worden aangepast of eventueel een aanvullende cursus gegeven
worden. Tevens kan differentiatie in het cursusaanbod toegepast worden door
bijvoorbeeld de cursisten in een verschillend tempo te laten werken, keuzestof aan te bieden en variatie aan te brengen in didactische werkvormen en
media

(Lindeboom en Peters,

1986).

Leerprocessen
In de volwasseneducatie is het belangrijk dat de cursisten gemotiveerd°
blijven voor het volgen van een bepaalde cursus. De mogelijkheid dat, in
geval van onvrede met het gegeven onderwijs, de deelneemsters afhaken is
groot, omdat de cursisten veelal vrijwillig aan een bepaalde cursus deelnemen. Stroomberg (1983) pleit in dit verband voor een docente die naast
bekwaamheid in het vakgebied tevens een inspirerende invloed heeft op de
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lerenden. Enthousiasme voor het vakgebied is dan een vereiste. Peters en
Lindeboom (1986) wijzen op het ’ARCS-model’ van Keller als steun voor het
stimuleren van de motivatie van de cursisten. De vier letters staan voor
Attention, Relevance, Confidence en Satisfaction. Deze vier begrippen
worden hieronder nader toegelicht.
1) Attention

(aandacht).

Het is van belang dat de aandacht van de cursiste wordt gevangen. Een
afwisseling in werkvormen kan daartoe bijdragen, evenals het stimuleren
van actieve deelname door de cursisten aan het programma (bijvoorbeeld
door de groep in kleine groepjes op te splitsen en deze een opdracht te
verstrekken).
2)

Relevance

(toepasselijkheid).

De cursisten moeten goed op de hoogte gebracht worden van de bedoeling
van de cursus. De cursisten moeten de zekerheid hebben dat de cursus
ingaat op hun leerdoelen. Hieraan kan tijdens een eerste cursusbijeenkomst aandacht geschonken worden, maar ook tijdens de cursus zelf
(bijvoorbeeld door tussentijdse evaluaties). Wanneer het belang van een
cursus de cursiste duidelijk is, zal het risico dat deze afhaakt afnemen. Zoals eerder is vermeld, heeft de volwassene slechts beperkte
tijd en moet het onderwijs concurreren met andere bezigheden. De volwassene moet duidelijk ervaren dat er iets geleerd wordt tijdens de cursus.
3)

Confidence

(vertrouwen).

De deelneemsters aan de cursus moeten vertrouwen hebben in de goede
afloop van de cursus. De cursusleidster kan dit bereiken door een
positieve en stimulerende houding. In dit opzicht is het tevens van
belang te benadrukken dat de opleidster in het begin niet in een al te
hoog tempo begint. Er moet niet vergeten worden dat veel volwassenen
weer moeten leren te leren.
A)

Satisfaction

(voldoening).

Het is belangrijk dat de cursisten tijdens de cursus de gelegenheid
geboden wordt hun successen te laten blijken (bijvoorbeeld door het
geleerde toe te passen).
Naast het stimuleren van de motivatie van de cursisten is het in de volwasseneneducatie tevens belangrijk gebruik te maken van de ervaringen van de
cursisten. Wanneer gemeenschappelijke ervaringen van de cursisten de kern
van de cursusinhoud worden is er sprake van `ervaringsleren’. Nieuwe kennis
wordt daarbij direct gekoppeld aan wat de cursiste in de praktijk meemaakt.
Een leermodel voor deze vorm van leren is bijvoorbeeld het model van Kolb
(1984). Hij ziet het leren van volwassenen als een cyclisch proces waarbinnen vier stadia zijn te onderscheiden, te weten:
1)

concrete

2)

observatie en reflectie;

ervaringen;

3) vorming van abstracte begrippen en generalisaties;
4) toetsing van begrippen in nieuwe situaties.
Al naar de gelang de voorkeur van een persoon, begint het leren in een van
deze vier stadia. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat men begint met concrete
ervaringen. Dat kunnen ervaringen zijn die de cursiste reeds in de werksituatie heeft opgedaan, maar ook ervaringen die tijdens de cursus zijn
verkregen. Deze ervaringen worden als onderwerp voor observatie en reflectie gebruikt. Daarna wordt de theorie aan deze ervaringen gekoppeld. Deze
geeft de cursiste nieuwe mogelijkheden tot experimenteren; nieuwe begrippen
worden in nieuwe situaties getoetst. Dit experiment vormt weer de basis
voor ervaringen in een volgende cyclus. De voorkeur om in een van de vier
stadia te beginnen kan bij cursisten verschillen. Cursisten hebben namelijk
verschillende leerstijlen. Kolb (1976) onderscheidt vier typen leerstijlen,
te weten:
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-

de

accomodator

(doener),

die de praktische bruikbaarheid van de aan-

gereikte kennis wil zien;

- de divergeerder (dromer), die een open leersituatie waarin de eigen
mening naar voren gebracht kan worden;
- de assimilator (denker), die werkvormen prefereert waarin problemen
worden besproken waarvan de achtergronden uitgezocht moeten worden;
- de convergeerder (beslisser), die graag een gestructureerd programma met
veel informatie wil.
Het is moeilijk om in een cursus aan ieders wensen te voldoen. Een variatie
in werkvormen is dan meestal de beste oplossing (Peters en Lindeboom,
1986).
Tenslotte moet worden opgemerkt dat

Stroomberg

(1983)

er voor waarschuwt

dat het werken vanuit ervaringen van de deelneemsters een aantal gevaren
met zich mee kan brengen. Voorkomen moet worden dat deze ervaringen slechts
ter verlevendiging of ter illustratie van het verhaal van de cursusleidster
worden gebruikt. Tevens moet worden vermeden dat er allerlei ervaringen
worden uitgewisseld zonder dat daarvan iets wordt geleerd, respectievelijk
aan wordt toegevoegd. De ervaringen moeten verhelderd en veralgemeniseerd
worden, zodat er een handelingsverbetering uit kan resulteren. Deze handelingsverbetering moet gericht zijn op versterking van het handelen in
alledaagse situaties.
Leerinhouden
Bij de leerinhouden gaat het om de vraag welke leerstof behandeld moet
worden om de doelstellingen te bereiken. Naast de keuze van leerinhouden
speelt de ordening hiervan ook een rol. Op deze ordening wordt hier niet
nader ingegaan.

Stroomberg

(1983)

en Peters en Lindeboom

(1986)

pleiten,

gezien de mondigheid van volwassen cursisten, voor een open cursusaanbod.
De cursisten hebben daarbij de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het
cursusprogramma. Voorwaarde is wel dat niet alle programmaonderdelen van
tevoren vastliggen, zodat wijzigingen mogelijk zijn. Deze zienswijze houdt
niet in dat de invulling van een cursus geheel aan de deelneemsters moet
worden overgelaten. Er moet voor worden gezorgd dat de cursiste enerzijds
weet waar zij aan toe is, maar anderzijds de mogelijkheid heeft tot eigen
inbreng bij de vormgeving en bepaling van de inhoud van de cursus. Dit is
bijvoorbeeld zeer goed mogelijk bij de aanvang van de cursus en tijdens
tussentijdse evaluaties.
Didactische werkvormen
Lowyck (1984, p. 6) definieert didactische werkvormen als volgt: "Didactische werkvormen zijn relatief stabiele patronen van onderwijs- en leeractiviteiten die in hun onderling verband afgestemd zijn op de te bereiken
onderwijsdoelen." De volgende didactische werkvormen kunnen worden onderscheiden: voordrachtsvormen, gespreksvormen, opdrachtsvormen, samenwerkingsvormen en spelvormen.
Bij voordrachtsvormen gaat de activiteit sterk uit van de leerkracht.
Voorbeelden zijn het doceren en het demonstreren

(De Corte et al.,

1981).

Bij de gespreksvormen gaat het meestal om een tweezijdige relatie. De
inbreng van de cursisten is hierbij veel groter dan bij voordrachtsvormen.
Voorbeelden zijn discussievormen en leergesprekken. Bij de leergesprekken
domineert de opleidster meer dan bij de discussievormen, omdat zij de
vragen stelt

(Peters

en Lindeboom,

1986).
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Bij de opdrachtsvormen wordt een grote zelfwerkzaamheid van de cursisten
verwacht. Voorbeelden zijn case-studies, waarbij de cursisten een oplossingen moeten zoeken voor een beschrijving van een probleemsituatie, en huiswerk (Peters en Lindeboom, 1986). Bij deze didactische werkvormen gaat het
vaak om groepswerk. Hierbij ontstaan vormen van samenwerking tussen opleidster

en cursisten of tussen cursisten onderling

(De Corte

et al.,

1981).

Opdrachtsvormen resulteren dus vaak in samenwerkingsvormen.
De term ’spelvormen' omvat verschillende nabootsingstechnieken waarbij
complexe situaties of probleemsituaties verduidelijkt worden aan de cursisten. Voorbeelden zijn rollenspelen en simulatiespelen. Bij simulatiespelen
gaat het bijvoorbeeld om groepen met verschillende belangen. De bedoeling
is dat deze groepen beslissingen nemen en dat naar aanleiding daarvan
nagegaan wordt wat de gevolgen daarvan zijn (Lowyck en Tillema, 1984).
In de volwasseneneducatie is het belangrijk te variëren in didactische
werkvormen om tegemoet te komen aan de verschillen tussen cursisten wat
betreft hun beginsituatie en leerstijl. Tevens kan het afwisselen van
werkvormen de actieve deelname van de cursisten stimuleren.

Media
Het begrip medium wordt door De Corte et al. (1981, p. 219) gedefinieerd
als "een door de onderwijsgevende gebruikt of aangeboden middel, dat in
relatie met het realiseren van bepaalde onderwijsdoelstellingen, fungeert
in de onderwijsleersituatie". Tijdens cursussen kunnen media zowel als doel
en als middel worden gebruikt. Wanneer cursisten bijvoorbeeld een computer
leren bedienen is de computer het doel van de cursus. Wanneer cursusten de
computer gebruiken als tekstverwerker tijdens een cursus fungeert deze als
medium. Verder worden media vaak gebruikt voor overdracht van informatie.
De opleidster kan instructie geven met behulp van een medium (bijvoorbeeld
een film). Daarnaast kan de instructie ook door het middel zelf plaatsvinden (bijvoorbeeld via een leerboek).
De volgende

soorten media kunnen worden onderscheiden

(Peters

en Lindeboom,

1986):
-

schriftelijk studiemateriaal

-

auditieve media

(bijvoorbeeld

(bijvoorbeeld de

studieboeken);

cassetterecorder);

visuele media (bijvoorbeeld de overheadprojector);
audio-visuele media (bijvoorbeeld de filmprojector);
simulatoren (bijvoorbeeld een beademingspop);
computer als opleidingsmedium (bijvoorbeeld bij computerondersteunend
onderwijs).
Ten aanzien van schriftelijk studiemateriaal merkt Stroomberg (1983) op dat
in de volwasseneneducatie teksten gebruikt moeten worden die geschikt zijn
voor volwassenen. Vaak bieden teksten die voor jeugdigen worden gebruikt
nieuwe kennis aan in kleine hoeveelheden. Deze kleine hoeveelheden zijn
verpakt in veel reeds bekende kennis. In het volwassenenonderwijs zijn deze
teksten inefficiënt. Het gevaar bestaat dat de samenhang van de stukjes
nieuwe kennis verloren gaat tussen het oude nieuws. Dit is niet het geval
bij teksten die geschikt zijn voor volwassenen en waarin de nadruk ligt op
nieuwe kennis en samenhang tussen nieuwe begrippen. Bij teksten die geschikt zijn voor volwassenen bestaat echter het gevaar dat ze een te zware
belasting vormen voor de cursisten. Dit gevaar kan worden vermeden door het
gebruik van handleidingen bij de teksten en het bijbrengen van studievaardigheden. Een studiehandleiding kan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen
bevatten: een omschrijving van het doel van het bestuderen van de tekst,
vragen over de tekst, aanvullende informatie en uitleg.
-
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Er bestaan veel methoden voor het aanleren van studievaardigheden. Zo is er
bijvoorbeeld de ’topic comment' methode waarbij de cursiste tijdens het
bestuderen van de tekst een onderwerp (topic) uit de tekst moet lichten en
vervolgens moet noteren wat er over dat onderwerp wordt gezegd

(comment).

Bij weer een andere methode moet de cursiste na het lezen van de tekst bijvoorbeeld de belangrijkste begrippen uit een tekst lichten deze in een
schema weergeven (Stroomberg, 1983).
Tenslotte is het belangrijk te variëren in het gebruik van media, gezien de
verschillen tussen cursisten in beginsituatie en leerstijl. Media moeten in
samenhang met de overige didactische componenten worden gekozen.
Groaperingsvormen
Het is mogelijk in het onderwijs binnen groepsverband diverse subgroepen te
formeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het groepswerk als didactische
werkvorm wordt gehanteerd, maar ook bij sommige vormen van interne differentiatie (differentiatie binnen groepsverband). Bij interne differentiatie
gaat het om passend onderwijs voor iedere lerende binnen een heterogeen
samengestelde groep (De Corte et al., 1981).
Differentiatie in didactische werkvormen en media komt bijvoorbeeld tegemoet aan de verschillen tussen cursisten in beginsituatie en leerstijl.
Verder kan differentiatie naar breedte

(meer lesstof)

en diepte

(moeilijker

lesstof) in het cursusonderwijs worden gerealiseerd met behulp van studiehandleidingen. Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan de verschillen
tussen cursisten in belangstelling en tempo. De aansluiting op deze verschillen kan tevens plaatsvinden door het werken met groepen die verschillende opdrachten krijgen die variëren in moeilijkheidsgraad en onderwerp.
Een volledig overzicht van alle mogelijke vormen van interne differentiatie
wordt hier niet verstrekt, aangezien veel van deze vormen moeilijk toepasbaar zijn in het cursusonderwijs.
Evaluatie
Een cursusevaluatie verschaft bepaalde informatie over een cursus of over
de cursisten. Deze informatie kan als basis dienen voor het nemen van
didactische beslissingen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen
produkt- en procesevaluatie. Wanneer nagegaan wordt in welke mate de
doelstelling(en) van de cursus bereikt zijn bij de cursisten is sprake van
produktevaluatie. Procesevaluatie betreft de evaluatie van het onderwijsleerprocessen (het geheel aan doelstellingen, leerinhouden, didactische
werkvormen en omstandigheden waaronder de resultaten tot stand zijn gekomen). Produkt- en procesevaluatie kunnen zowel tijdens als na een cursus
plaatsvinden.
Er is sprake van een formatieve evaluatie, wanneer er tijdens het onderwijsleerproces wordt geëvalueerd. Deze evaluatie kan aanleiding geven tot
bijsturing van het onderwijsleerproces. Tevens kunnen door middel van deze
evaluatie hiaten in kennis en vaardigheden van de cursiste worden vastgesteld en eventueel besloten worden tot remediëring van cursisten.
Een summatieve evaluatie vindt na afloop van de cursus plaats. Naar aanleiding van de gegevens van deze evaluatie kan het onderwijsleerproces in de
toekomst worden geoptimaliseerd. Verder kan een summatieve evaluatie ter
beoordeling van de cursisten dienen.
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3

OPZET VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk staat de methodologische uitwerking van het onderzoek
centraal. Paragraaf 3.1 besteedt aandacht aan de keuze voor het verrichten
van case-studies als methode van onderzoek.
Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op de wijze waarop de verzameling van gegevens heeft plaatsgevonden. Gebruik is gemaakt van gestructureerde, open interviews.
In paragraaf 3.3 wordt stilgestaan bij de wijze waarop de gegevens zijn
verwerkt. Hiervoor is aangesloten bij opvattingen die in het algemeen
gelden voor interpretatief of kwalitatief onderzoek.
In paragraaf 3.4 worden aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid en
validiteit beschreven die in het onderzoek relevant zijn. Het gaat daarbij
om aspecten die een specifieke betekenis hebben in het kader van casestudies gekoppeld aan kwalitatief onderzoek.
3.1

Case-study als methode van onderzoek

Het onderhavige onderzoek is gebaseerd op case-studies. Merriam (1988)
noemt de volgende vier kenmerken van een case-study.
1) Case-studies hebben vaak betrekking op een afzonderlijke situatie of een
afzonderlijk verschijnsel, waardoor case-studies qua opzet geschikt zijn
voor het verkrijgen van inzicht in praktische problemen en het beantwoorden van vragen die ontstaan in de dagelijkse praktijk. Het onderhavige onderzoek concentreert zich op het verschijnsel van een geringe
deelname van agrarische vrouwen aan zogenaamde gemengde agrarische
cursussen. Nagegaan moet worden in hoeverre de cursussen van het
P.0.0.C. aansluiten bij de leerbehoeften van agrarische vrouwen in de
melkveehouderij-sector en in hoeverre er belemmeringen bestaan voor
deelname aan deze en andere agrarische cursussen.
2) In case-studies worden situaties of verschijnselen geanalyseerd en
beschreven. Ze kunnen hierdoor de complexiteit van een bepaald verschijnsel illustreren. Dienovereenkomstig is in dit rapport in plaats
van tabellen, grafieken en cijfers vooral sprake van een kwalitatieve
beschrijving en van verkregen resultaten.
3) Case-studies verhelderen het object van onderzoek voor de lezer. Ze
kunnen de oorzaken van een probleem of de achtergrond van een bepaalde
situatie of verschijnsel inzichtelijk maken en hebben als zodanig een
belangrijke functie. Het onderhavige onderzoek poogt inzicht te verschaffen in het verschijnsel van de geringe deelname van agrarische
vrouwen aan het agrarisch cursusonderwijs.
4) Voor het merendeel zijn case-studies inductief van aard. Dat wil zeggen
dat generalisaties of hypothesen naar voren treden na bestudering van de
verzamelde gegevens die ontleend zijn aan de dagelijkse werkelijkheid.
In dit onderzoek zijn na het presenteren en schematiseren van de gegevens generalisaties naar voren getreden. Hiervoor wordt verwezen naar
hoofdstuk 6.
Op grond van bovenstaande kenmerken definieert Merriam (1988, p. 16) een
case-study als volgt: "De case-study is een grondige, holistische beschrijving en analyse van iets of een verschijnsel. Case-studies concentreren
zich op een afzonderlijke situatie of een afzonderlijk verschijnsel; ze
zijn beschrijvend en heuristisch van aard en gaan uit van een inductieve
werkwijze bij het verwerken van de verzamelde gegevens."
In dit onderzoek is gekozen voor case-studies als methode van onderzoek,
omdat deze methode het meest geschikt is voor het verkrijgen van inzicht in
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het verschijnsel van de geringe deelname van agrarische vrouwen aan het
agrarisch cursusonderwijs.
Het onderhavige onderzoek kenmerkt zich door kleinschaligheid. Daardoor is
in principe analyse van de gegevens in de diepte mogelijk. Het gaat niet
alleen om het doen van generaliserende uitspraken over een sociaal fenomeen
op zich, maar om een nauwkeurige beschrijving en verklaring van hetgeen in
de praktijk is aangetroffen (Maso, 1987). Waar het dus om gaat in deze
studie is inzicht te verschaffen in het gegeven dat er weinig vrouwen
deelnemen aan de 'gemengde' agrarische cursussen.
3.2

Gestructureerde open interviews

Het is heel gebruikelijk dat voor het verzamelen van gegevens gebruik
gemaakt wordt van interviews. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van
individuele- en groepsinterviews. In het algemeen kan een interview omschreven worden als een vraaggesprek om informatie te krijgen op grond van
vooraf ontwikkelde vragen. Interviews onderscheiden zich van gewone gesprekken door hun planmatigheid. Er kan een onderscheid gemaakt worden
tussen ongestructureerde en gestructureerde interviews enerzijds en open en
gesloten interviews anderzijds (Emans, 1985).
In dit onderzoek is gekozen voor gestructureerde open interviews (zie
bijlage VI). Gestructureerd duidt aan dat de inhoud van de vragen is
vastgelegd evenals de formulering van de vragen en de volgorde waarin ze
worden gesteld. Bij ongestructureerde interviews liggen deze aspecten van
tevoren niet vast

(Maso,

1987).

De interviewster mag zelf de woorden kiezen

die zij geschikt vindt. In dit onderzoek is gekozen voor een tussenvorm.
Voorafgaand aan de afname van de verschillende interviews zijn vragenlijsten ontwikkeld die tijdens de interviews werden gebruikt. Wanneer bleek
dat een antwoord onvoldoende bruikbaar was werd er doorgevraagd.
Kenmerkend voor een open interview is dat de geïnterviewde volledig vrij is
in haar antwoorden. De geïnterviewde mag zeggen wat zij wil. Bij gesloten
interviews mag de geïnterviewde daarentegen uit een beperkt aantal antwoordalternatieven kiezen

(Emans,

1985).

Een voorbeeld is

de zogenaamde

'ja/nee-vraag'. Een voordeel van open vragen is dat de geïnterviewde niet
beperkt wordt tot een bepaald aantal antwoordmogelijkheden die voor haar
ontoereikend kunnen zijn. Een nadeel van open vragen is dat de verwerking
van de verkregen data arbeidsintensief is, aangezien deze niet zo gelijkvormig zijn als de gegevens verkregen door middel van gesloten vragen
(Huber en Mandl, 1982). Gezien de probleemstellingen van dit onderzoek, is
gekozen voor het stellen van open vragen.
In dit onderzoek zijn individuele interviews en groepsinterviews gehouden.
Kenmerkend voor groepsinterviews is dat het om meerdere personen gaat als
onderzoekseenheid. Er vindt tijdens deze interviews een intersubjectieve
uitwisseling plaats waarin de gespreksdeelneemsters onder invloed van
anderen of gestimuleerd door een thema, standpunten ontwikkelen of beargumenteren (Huber, Mandl, 1982). Dat kan een gemeenschappelijk standpunt
zijn, of standpunten die van elkaar afwijken.
Voordelen van een groepsinterview als methode zijn:
- een groter bereik van informanten;
- de deelneemsters sporen elkaar tot gedetailleerde meningen aan;
- er kan een indruk verkregen worden van de variatie in meningen; tevens
kan daarin een structuur worden verkregen;
- de deelneemsters stimuleren elkaar tot uitingen van dieperliggende
bewustzijnsinhouden;
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- de beantwoording van vragen die het privé of persoonlijke vlak betreffen
wordt vergemakkelijkt, doordat de antwoordbereidheid van anderen aanmoedigt deel te nemen aan het gesprek.
Er kleven echter ook nadelen aan het afnemen van groepsinterviews. Een
nadeel is dat deze methode veel organisatie vereist; meerdere personen
moeten op hetzelfde tijdstip en eenzelfde plaats zijn. Verder heeft de
onderzoekster te maken met een onzekerheidsfactor; het is de vraag of alle
gevraagde informanten tijdens het groepsgesprek aanwezig zullen zijn. Dit
blijkt doorgaans pas als het tijdstip van het groepsinterview is aangebroken.
Tevens verschillen de informanten wat betreft hun individuele deelname aan
het gesprek

(Huber en Mandl,

1982).

De onderzoekster moet

er zorg voor

dragen dat alle informanten aan het gesprek deelnemen. Dit kan bijvoorbeeld
door te vragen naar de mening van personen die niet deelnemen aan het
gesprek (Goldman en Schwartz-McDonald, 1987). Een ander nadeel is dat er
tijdens het groepsinterview uitgeweid kan worden. In dat geval moet de
onderzoekster ingrijpen (Huber en Mandl, 1982). Maso (1987) pleit er dan
ook voor dat groepsinterviews gestructureerd van aard zijn. Interviewsters
moeten daarbij gebruik maken van een confronterende stijl van interviewen,
waarmee zij verhinderen dat de informanten elkaar in de rede vallen of door
elkaar heenpraten.
Bij het maken van het interviewschema (een handleiding voor de onderzoekster) voor de verschillende interviews is veel gebruik gemaakt van praktische aanwijzingen uit het boek van Emans

(1985),

waaronder adviezen voor

het formuleren van vragen. Verder geven Goldman en Schwartz-McDonald (1987)
veel praktische tips voor het houden van een groepsinterview, waaronder
adviezen voor het samenstellen van groepen, geschikte lokaties en informatie over groepsdynamische aspecten.
Zoals gezegd, in dit onderzoek is gebruik gemaakt van individuele interviews en groepsinterviews. De reden hiervoor is dat er twijfel bestond over
de vraag of de informanten zich wel optimaal zouden uiten tijdens een
groepsinterview. De resultaten verkregen door middel van de individuele
interviews, dienen ter aanvulling op of correctie van de resultaten verkregen door middel van de groepsinterviews. Als zodanig hebben de individuele interviews ook een belangrijke valideringsfunctie.
Gezien de geringe tijd die beschikbaar was voor de groepsinterviews zijn
enkele vragen schriftelijk gesteld. Aan alle deelneemsters aan de groepsinterviews zijn, voorafgaande aan de bijeenkomst, enkele vragen gesteld
betreffende hun gevolgde opleiding na de lagere school, de door hen gevolgde

(agrarische)

cursussen en hun leeroriëntaties

(zie bijlage

III).

De

vraag over de leeroriëntaties is een gesloten vraag waarbij de informant
slechts uit een beperkt aantal alternatieven mag kiezen. De informanten
konden op een 5-puntsschaal aangeven in welke mate een bepaalde leeroriëntatie op hen van toepassing is. Hiervoor is gekozen om tot een vergelijking
van de

resultaten te komen

(Emans,

1985).

Deze vraag over de

leeroriënta-

ties is ook aan de vrouwen die individueel zijn geïnterviewd voorgelegd.
3.3

De verwerking van de gegevens

De verwerking van de verzamelde gegevens is in stappen onder te verdelen.
Miles en Huberman, 1984 spreken over de volgende drie stappen:
1)

Reductie van data.

Datareductie verwijst niet alleen naar de

samenvatting en transformatie van de
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selectie,

’ruwe’ data die zijn verkregen door

middel van het onderzoek, maar ook naar handelingen die voorafgaan aan
het verzamelen van de gegevens. In feite is de onderzoekster al bezig
met het reduceren van de data wanneer de onderzoeksvragen, het onderzoeksdesign en de onderzoeksmethoden en -technieken worden bepaald.
2) Presentatie van data. Deze stap verwijst naar het samenvoegen van de
verzamelde gegevens. De gegevens dienen zo georganiseerd te worden, dat
daaruit later conclusies getrokken kunnen worden. Daarna kunnen stappen
ondernomen worden voor het bereiken van een gewenst resultaat.
3) Conclusies trekken en verifiëren. Vanaf de aanvang van de verwerking van
de data is de onderzoekster reeds bezig met het interpreteren van de
verkregen gegevens. Zij noteert regelmatigheden, patronen en mogelijke
verklaringen daarvoor. Deze vage conclusies zijn in het begin vaag, maar
worden in de loop van het onderzoek steeds explicieter. De verificatie
van deze conclusies vindt gedurende de verwerking van de data plaats.
Dit kan bijvoorbeeld door terug te koppelen naar de verzamelde gegevens.
Volgens Miles

en Huberman

onafgebroken,

zich herhalende

(1984)

is

de analyse van kwalitatieve data

onderneming

(Miles en Huberman,

1984).

een
In dit

onderzoek heeft de verwerking van de verkregen gegevens minder expliciet
plaatsgevonden dan Miles en Huberman voorstellen. De eerste twee stappen
zijn als het ware samengevoegd tot één, zodat in feite sprake is van twee
stappen, te weten: (1) reductie en presentatie van de verzamelde gegevens
en (2) het trekken en verifiëren van conclusies. Aan deze keuze liggen
overwegingen ten grondslag die verband houden met een efficiënte besteding
van de tijd.
3.4

Betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten

In deze paragraaf komen enkele aspecten met betrekking tot betrouwbaarheid
en validiteit aan de orde. Omwille van de duidelijkheid worden beide
begrippen apart behandeld.
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de herhaalbaarheid van het onderzoek
door andere onderzoeksters

(of

interviewers)

in eenzelfde

situatie met

dezelfde methoden (Smaling, 1987, p. 275), respectievelijk de mate waarin
de resultaten onafhankelijk zijn van de technische uitvoering van een
onderzoek (Janssen, 1985, p. 152). Er kan een onderscheid worden gemaakt
tussen interne en externe betrouwbaarheid.
De externe betrouwbaarheid heeft volgens Smaling (1987, p. 278) de betrekking op de herhaalbaarheid van een afgerond onderzoek. In dit onderzoek
wordt de externe betrouwbaarheid nagestreefd door:
- het vermelden van de

theoretische

inzichten

(zie hoofdstuk 2);

- het nauwkeurig beschrijven van de wijze waarop de cases zijn geselecteerd
(zie hoofdstuk 4);
- het verstrekken van informatie over de methodische en technische werkwijze

(zie de hoofdstukken 3 en 4).

De interne betrouwbaarheid is volgens Janssens (1985, p. 153) afhankelijk
van de mate waarin verschillende onderzoeksters binnen hetzelfde gebied van
onderzoek tot dezelfde resultaten zouden komen, respectievelijk de mate
waarin andere onderzoeksters in staat zijn gehanteerde begrippen in verband
te brengen met de verzamelde gegevens. In dit onderzoek is geprobeerd aan
de eis van interne betrouwbaarheid te voldoen door:
- de groepsinterviews en individuele interviews te registreren met behulp
van een cassetterecorder;

- de gemaakte interpretaties te illustreren met uitspraken van de informanten;
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verschillende deskundi- het onderzoek ter beoordeling voor te leggen aan
gen;
interviewvariantie te
- de keuze voor een gestructureerd interview (om de
verkleinen).
Validiteit wordt door Janssens

(1985,

p.

154)

beschreven als

de mate van

overeenkomst tussen de onderzoeksgegevens en het verschijnsel waaraan ze
ontleend zijn. Ook hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen een
interne en externe variant.
Getracht is in dit onderzoek de interne validiteit te verhogen door:
-

een proefinterview te houden;

- de verslagen van de groepsinterviews aan de informanten op te sturen en
hen te vragen deze zeer kritisch door te lezen op eventuele onjuistheden;
- de vragenlijst ter beoordeling voor te leggen aan enkele deskundigen
(waarbij gelet is op zowel de inhoud van de vragen als op de formulering
van de vragen om te voorkomen dat informanten sociaal wenselijk zouden
gaan antwoorden en de onderzoekster te sturend bezig zou zijn).
Onder externe validiteit wordt de mate waarin de resultaten toepasbaar zijn
in een andere situatie verstaan (Janssens, 1985, p. 157). Het gaat daarbij
om de generaliseerbaarheid van de resultaten. Gepoogd is in dit onderzoek
de externe validiteit te verhogen door:
- de informanten zo breed mogelijk te selecteren (zowel georganiseerde
vrouwen als ongeorganiseerde vrouwen, zowel oud-deelneemsters aan agrarische

cursussen als niet-deelneemsters);

- ecologisch valide data te verzamelen door middel van open interviews en
groepsinterviews.
Op deze laatste vorm van validiteit wordt hieronder nader ingegaan. Onder
ecologische validiteit wordt de representativiteit van de onderzoeksresultaten verstaan ten opzichte van de natuurlijke

context waaraan de

onder-

zoeksgegevens zijn ontleend (Beijaard, 1986). Door de gebruikte onderzoeksmethoden wordt, gegeven de omstandigheden die een onderzoek nu eenmaal
altijd met zich meebrengt, zoveel mogelijk recht gedaan aan het object van
onderzoek. Er wordt zo min mogelijk gemanipuleerd, hetgeen wel het geval is
in experimenteel onderzoek. Bij groepsinterviews speelt nog een ander
aspect mee. Tijdens een groepsinterview worden namelijk gemeenschappelijke
zowel als conflicterende kennisinhouden, normen en waarden geformuleerd die
in de onderzochte groep leven. In de alledaagse werkelijkheid worden
meningen, normen en waarden ook gevormd door een wisselwerking tussen
individuen die met elkaar omgaan en communiceren

(Huber,

Mandl,

1982).

grond daarvan kan worden gesteld dat groepsinterviews ecologisch valide
data opleveren.
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Op

4

UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

In het voorafgaande hoofdstuk is stilgestaan bij de opzet van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de uitvoering ervan.
Paragraaf 4.1 behandelt de organisatie van de uitvoering van het onderzoek.
Daarbij komen de wijze waarop de informanten zijn geselecteerd aan bod en
de criteria waaraan de informanten moesten voldoen.
In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de verzameling en verwerking van de
gegevens. De plaatsen waar de verschillende interviews werden afgenomen en
de stappen die zijn ondernomen bij de verwerking van de onderzoeksgegevens
komen aan de orde.
In paragraaf 4.3 worden vervolgens enkele methodologische kanttekeningen
bij het onderzoek geplaatst. Het gaat in dit verband om enkele aspecten
betreffende de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten en
om enkele methodologische beperkingen van het onderzoek in het algemeen.
Paragraaf 4.4, tenslotte, geeft een overzicht van de fasering van dit
onderzoek in de tijd.

4.1

Organisatie van de onderzoeksuitvoering

-

De vrouwen die deelnamen aan het onderzoek moesten aan een aantal criteria
voldoen. Men diende:
- mee te werken op het bedrijf;
- werkzaam te zijn op een rundveehouderijbedrijf;
- woonachtig te zijn in de provincie Utrecht;
- geen agrarische opleiding te hebben gevolgd;
- ruime praktijkervaring te bezitten (minimaal 5 jaar ervaring met agrarisch werk);
- een leeftijd te bezitten vanaf 30 tot 60 jaar.
Voor het verkrijgen van namen van agrarische vrouwen zijn verschillende
organisaties benaderd. Gevraagd is naar adressen van vrouwen in de leeftijd
vanaf 30 tot 60 jaar, woonachtig op een rundveehouderijbedrijf in de
provincie Utrecht. Voor het verkrijgen van adressen van ongeorganiseerde
agrarische vrouwen zijn de volgende drie standsorganisaties benaderd: het
Utrechts Landbouw Genootschap (U.L.G.), de Christelijke Boeren- en Tuinders
Bond

(C.B.T.B.)

en de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders

Bond

(A.B.T.B.).

Via de adressen van de mannelijke leden van de standsorganisaties zijn de
namen van de ongeorganiseerde vrouwen bemachtigd. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat er geen adressen van het U.L.G. zijn ontvangen. Deze standsorganisatie weigerde namen te verstrekken.
De adressen van de georganiseerde agrarische vrouwen zijn gegeven door de
drie plattelandsvrouwenorganisaties. Bedoeld worden de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (K.P.O.), de Christelijke Plattelandsvrouwenbond
(C.P.B.)

en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

(N.B.v.P.).

In dit onderzoek is gekozen voor vier groepsinterviews met elk acht deelneemsters. Voor redenen en onderbouwing van deze keuze wordt verwezen naar
paragraaf 3.2. De keuze voor het aantal deelneemsters aan een interview is
gemaakt op grond van aanbevelingen van Goldman en Schwartz-McDonald (1987).
Het optimale aantal deelneemsters aan een groepsinterview ligt rondom de
acht à

tien personen.

Voorts achten Goldman en Schwartz-McDonald

(1987)

vier groepsinterviews reeds voldoende voor een onderzoek. Meerdere mensen
en interviews geven zelden meer inzicht in de aan de orde zijnde problematiek.

25

Er zijn vier verschillende groepen samengesteld. Het wel of niet aangesloten zijn bij een agrarische organisatie en het wel of niet hebben
deelgenomen aan het agrarisch cursusonderwijs vormden daarvoor de criteria.
Zo kan tijdens de vergelijking van de resultaten van de vier groepsinterviews nagegaan worden of het wel of niet aangesloten zijn bij een agrarische organisatie en het wel of niet hebben deelgenomen aan het agrarisch
cursusonderwijs, van invloed zijn op de deelname van agrarische vrouwen aan
agrarische cursussen. Het gaat achtereenvolgens om de volgende vier groepen:
- een groep vrouwen die aangesloten is bij een agrarische organisatie en
die tevens deelgenomen heeft aan agrarisch cursusonderwijs;
- een groep vrouwen die niet aangesloten is bij een agrarische organisatie
en die wel deelgenomen heeft aan agrarisch cursusonderwijs;
- een groep vrouwen die niet aangesloten is bij een agrarische organisatie
en die ook niet deelgenomen heeft aan agrarisch cursusonderwijs;
- een groep vrouwen die aangesloten is bij een agrarische organisatie en
die nooit heeft deelgenomen aan agrarisch cursusonderwijs.
De vier groepsinterviews werden afgenomen in verschillende agrarische
scholen verspreid over de provincie Utrecht. Voor deze scholen is mede
gekozen naar aanleiding van tips die Goldman en Schwartz-McDonald (1987)
geven. Er is onder andere voor scholen gekozen om praktische redenen. In
deze gebouwen zijn bijvoorbeeld materialen voorhanden als een schoolbord
waar tijdens het groepsinterview gebruik van gemaakt kan worden. Verder
kunnen alle deelneemsters aan een groepsinterview in deze gebouwen rondom
een tafel zitten. Daardoor heeft elke deelneemster de psychologische
protectie van een tafel in een gezelschap van vreemden. Bovendien is het
beschikken over tafels makkelijk voor het plaatsen van een cassetterecorder.
De verkregen adressen zijn, vanwege het feit dat de vier groepsinterviews
in verschillende dorpen plaatsvonden, eerst gegroepeerd op grond van de
afstand ten opzichte van een bepaalde plaats. Rondom een plaats ontstond op
deze wijze een lijst met adressen van mogelijke deelneemsters aan een
groepsinterview. Deze vrouwen zijn telefonisch benaderd. Tijdens dit
telefoongespiek is op beknopte wijze het volgende onder de aandacht gebracht
-

(Emans,

1985):

de wijze van selectie van de betrokkenen;

- de doelstelling van het onderzoek;
- de opdrachtgever tot het onderzoek;
- de aard van het interview en hetgeen van de betrokkenen wordt verwacht;
- de garantie voor anonimiteit.
Daarna is gevraagd of de betrokkenen hun medewerking wilden verlenen aan
het onderzoek. Indien dit het geval was, is nagegaan of deze vrouwen voldeden aan de criteria zoals vermeld aan het begin van dit hoofdstuk. Het
gaat hierbij in het bijzonder om de volgende criteria:
- werkzaam zijn op het bedrijf;
- in het bezit zijn van ruime praktijkervaring;
- geen agrarische beroepsopleiding hebben genoten.
Met de overige drie criteria is al tijdens het verzamelen van de adressen
rekening gehouden. Tenslotte is aan de betrokkenen gevraagd of ze wel of
niet aan het agrarisch cursusonderwijs hebben deelgenomen. Deze vraag was
noodzakelijk voor het samenstellen van homogene groepen (oud)-deelneemsters
aan het agrarisch cursusonderwijs en homogene groepen vrouwen die nooit
hebben deelgenomen aan agrarische cursussen.
In totaal zijn 125 vrouwen telefonisch benaderd voor de verschillende
groepsinterviews; 61 vrouwen kwamen niet in aanmerking voor deelname aan
het onderzoek aangezien zij niet aan alle gestelde criteria voldeden. Dit
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was vooral het geval bij de werving van vrouwen voor groepsinterviews die
nooit aan agrarische cursussen hebben deelgenomen. In het algemeen blijken
veel vrouwen te hebben deelgenomen aan het agrarisch cursusonderwijs. In
totaal bleken 20 vrouwen niet in staat aan het onderzoek deel te nemen.
Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan tijd en het gegeven
dat men de bewuste dag van een bepaald interview andere afspraken had. De
’weigeraars’, 12 in totaal, brachten diverse redenen naar voren om niet mee
te willen werken. In vrijwel alle gevallen werd gezegd dat men geen zin had
aan het onderzoek mee te doen. Vaak vormde het gegeven dat men geen interesse had in agrarische cursussen een reden hiervoor. Voor een vrouw vormde
de te lange afstand naar de plaats van het groepsinterview een reden voor
weigering.
Indien de betrokkenen bereid waren mee te werken aan het onderzoek en aan
bovenstaande criteria voldeden, werd een afspraak gemaakt voor een groepsinterview. Deze afspraak is schriftelijk bevestigd. Bijlage I bevat de
brief die de deelneemsters aan de verschillende groepsinterviews is toegestuurd. Deze brief bevat naast enige algemene informatie omtrent het
onderzoek de adressen van alle deelneemsters aan een bepaald groepsinterview. Tezamen met deze schriftelijke bevestiging is aan de informanten het
volgende verzonden:
- een agenda voor het groepsinterview; er is een agenda gemaakt voor
groepsinterviews met niet-deelneemsters en een agenda voor groepsinterviews met

(oud)-deelneemsters

(zie bijlage

II);

- een cursusboekje van het P.0.0.C. (hierover is de vrouwen naar hun mening
gevraagd tijdens de groepsinterviews);
- enkele schriftelijke vragen betreffende de gevolgde cursussen (zowel
agrarisch als niet-agrarisch), de gevolgde opleiding(en) na de lagere
school en de leeroriëntaties (zie bijlage III). Deze vragen zijn voorafgaand aan een groepsinterview beantwoord en naar de afzender teruggestuurd.
De deelneemsters aan de verschillende groepsinterviews zijn de dag voorafgaand aan een groepsinterview opgebeld om aan de afspraak herinnerd te
worden.
Zoals in paragraaf 3.2 wordt vermeld, zijn er na afloop van de vier groepsinterviews individuele interviews gehouden. Deze interviews dienen ter
aanvulling op of correctie van de resultaten verkregen door middel van de
groepsinterviews. In totaal zijn 12 vrouwen individueel geïnterviewd. De
helft van dit aantal vrouwen heeft nooit agrarische cursussen gevolgd. Van
deze vrouwen zijn 7 al eerder telefonisch benaderd in verband met eventuele
medewerking aan een groepsinterview; zij bleken hiertoe om uiteenlopende
redenen echter niet in staat. De overige 5 vrouwen zijn per toeval uit de
adressenlijsten geselecteerd en vervolgens telefonisch benaderd met het
verzoek mee te werken aan het onderzoek. Tijdens de telefoongesprekken met
deze vrouwen zijn dezelfde aspecten onder de aandacht gebracht als tijdens
de telefoongesprekken ten behoeve van de werving van deelneemsters aan de
groepsinterviews. Alle 5 vrouwen hebben hun medewerking verleend aan het
onderzoek. De afspraken die gemaakt zijn voor de individuele interviews
zijn schriftelijk bevestigd. Bijlage IV bevat de brief die aan deze vrouwen
is verzonden.
4.2

Verzameling en verwerking van de gegevens

Voorafgaand aan de groepsinterviews is de vragenlijst uitgetest in de vorm
van een individueel interview. Dit proefinterview had als resultaat dat
enkele vragen anders zijn geformuleerd. De vier groepsinterviews vonden
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gedurende de eerste helft van januari 1990 in verschillende scholen verspreid over de provincie Utrecht plaats.
De groepsinterviews met (oud)-deelneemsters aan het agrarisch cursusonderwijs vonden in Montfoort en Houten plaats. In Hoogland en Maartensdijk
vonden de groepsinterviews plaats met vrouwen die nooit agrarische cursussen hadden gevolgd. Met uitzondering van het groepsinterview te
Maartensdijk werden alle groepsinterviews in de ochtend afgenomen. In
’s
Maartensdijk werd het groepsinterview
avonds gehouden, aangezien er
overdag moeilijk gebruik gemaakt kon worden van het schoolgebouw.
In de laatste week van januari 1990 zijn de individuele interviews gehouden. Deze interviews namen ongeveer één uur per interview in beslag.
Hiertoe zijn de vrouwen aan huis bezocht. Deze vrouwen woonden verspreid
over de provincie Utrecht.
Ofschoon de volgorde van de vragen vast lag, is tijdens enkele individueleen groepsinterviews van deze volgorde afgeweken, omdat de informanten soms
spraken over onderdelen waarnaar op een later tijdstip zou zijn gevraagd.
Alle interviews zijn geregistreerd met behulp van een cassetterecorder.
De verwerking van de gegevens heeft volgens de volgende twee stappen
plaatsgevonden: (1) reductie en presentatie of schematisering van de
verzamelde gegevens en

(2)

het trekken en verifiëren van conclusies.

Deze

stappen in de verwerking van de gegevens zijn gekozen in navolging van
Miles en Huberman (1984). Door het maken van een interviewverslag na afloop
van zowel de groepsinterviews als de individuele interviews, vond reductie
en presentatie van de gegevens tegelijkertijd plaats. In het interviewverslag wordt de voor dit onderzoek relevante informatie vermeld die
tijdens de interviews naar voren werd gebracht. Schema 4.1 laat een deel
van een dergelijk verslag zien.
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De gevolgde agrarische cursussen
aantal personen naam cursus/onderwerp

jaar

org.

instantie

2

veeverloskunde

3

1984/1980

U.A.J.K.

kalveropfok vrouwen

1981-1982/
1983/1981

U.A.J.K.
Bedrijfsvoorlichting

1

E.V.A.V.

I

1982

A.B.T.B.,

1

E.V.A.V.

II

1983

A.B.T.B.,

C.B.T.B.,

U.L.G.
C.B.T.B.,

U.L.G.

Beoordeling cursussen

cursus

samenvatting antwoord

antwoord volledig

cursus
kaasmaken
leuk/goed

Uitwisselen van ervaringen

'De medecursisten waren
allemaal bezig met het maken
van kaas of waren dit van
plan. Het was leuk ervaringen
uit te wisselen.’

Het geleerde was goed
bruikbaar in de praktijk.
Een excursie naar een
bedrijf was leuk.
cursus
vrouw en
landbouwbeleid
leuk/goed

Variatie aan onderwerpen en

sprekers.

Schema 4.1

‘Het was

interessant,

omdat

er

verschillende onderwerpen aan
bod kwamen (b.v. landelijkeen europese landbouwbeleid)'

Illustratie van een deel van een interviewverslag (zie de
schriftelijke vragen uit bijlage III en vraag 6 uit bijlage
VI).

Na de onderlinge vergelijking en interpretatie van de resultaten van de
verschillende interviews zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
De conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 6 weergegeven.

4.3

Methodologische kanttekeningen bij het onderzoek

Zoals in paragraaf 4.1 wordt vermeld, zijn er vier verschillende groepen
vrouwen voor de vier groepsinterviews samengesteld. Het wel of niet aangesloten zijn bij een agrarische organisatie en het wel of niet deelnemen aan
het agrarisch cursusonderwijs vormden daarvoor de criteria. Zo waren er
onder andere twee groepen (oud)-deelneemsters aan het agrarisch cursus29

onderwijs gevormd, waaronder een groep georganiseerde vrouwen en een groep
ongeorganiseerde vrouwen. Tijdens het groepsinterview te Houten met (oud)deelneemsters aan agrarische cursussen, waarvan werd verondersteld dat zij
niet aangesloten waren bij een agrarische organisatie, bleek dat meer dan
de helft van het aantal vrouwen wel georganiseerd was. Derhalve is bij de
vergelijking van de resultaten van de groepsinterviews met (oud)-deelneemsters aan het agrarisch cursusonderwijs niet bekeken of er verschillen op
te merken zijn tussen georganiseerde en ongeorganiseerde vrouwen. Dit had
voorkomen kunnen worden door tijdens de telefoongesprekken voor de werving
van informanten na te gaan of de gegevens betreffende het wel of niet
georganiseerd zijn wel juist waren.
De grootte van de vier onderzoeksgroepen varieerde. Aan alle vier groepsinterviews bleken een of meerdere vrouwen niet in staat te zijn deel te
nemen. Deze vrouwen waren om uiteenlopende redenen verhinderd, waaronder
ziekte, het feit dat geen oppas gevonden kon worden en vervoersproblemen.
Het was niet mogelijk vervangende deelneemsters te vinden, aangezien vaak
tijdens het telefoongesprek op de dag voorafgaand aan het groepsinterview
pas bleek dat een of meerdere vrouwen niet in staat waren aan het onderzoek
deel te nemen. Met dit nadeel kan in het algemeen moeilijk rekening worden
gehouden. Het is een onzekerheidsfactor die met het houden van groepsinterviews gepaard gaat.
Met betrekking tot de interne betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten
kan het volgende worden opgemerkt. Geen van de informanten heeft bezwaar
gemaakt tegen het gebruik van een cassetterecorder tijdens de verschillende
interviews. Door deze werkwijze was de onderzoekster niet genoodzaakt alles
op te schrijven en kon zij zich op het gesprek concentreren.~Bovendien
konden op deze manier zoveel mogelijk gegevens voor de verwerking bewaard
blijven.
Ten aanzien van de interne validiteit kan het onderstaande worden vermeld.
Na afloop van de vier groepsinterviews is aan alle deelneemsters een
verslag gezonden van het interview waaraan door hen was deelgenomen.
Gevraagd werd eventuele onjuistheden te corrigeren en toevoegingen te geven
waar dat nodig mocht blijken. Daarbij is alle vrouwen ook gevraagd hun
mening over het groepsinterview, waaraan zij deelnamen, weer te geven.
Hieronder wordt daar nader op ingegaan. Bijlage V bevat de brief die
tezamen met de verschillende interviewverslagen aan alle deelneemsters aan
de vier groepsinterviews is verzonden. Naar aanleiding hiervan werd door
enkele vrouwen een aantal kleine aanvullingen en wijzigingen gegeven. Deze
hadden geen van alle consequenties voor de interpretatie van de gegevens,
zodat in het algemeen kan worden geconcludeerd dat de gegevens de werkelijkheid goed weergeven. Dat de gegevens de werkelijkheid goed weergeven
blijkt tevens uit de resultaten verkregen door middel van individuele- en
groepsinterviews. Deze komen op veel punten met elkaar overeen.
Na afloop van de vier groepsinterviews is alle deelneemsters gevraagd
schriftelijk hun mening over het groepsinterview, waaraan door hen was
deelgenomen, weer te geven. Van de 24 deelneemsters aan de verschillende
groepsinterviews hebben 20 hun mening weergegeven. Het groepsinterview is
door het merendeel van de vrouwen als positief, goed, nuttig, interessant
en dergelijke ervaren. Veel vrouwen vonden het leuk en interessant om met
elkaar van gedachten te wisselen over hun positie op het agrarisch bedrijf
en over het agrarisch cursusonderwijs. In totaal waren er twee negatieve
meningen over een groepsinterview. Een vrouw was van mening dat er te lang
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doorgepraat werd over bijzaken en een vrouw vond het vervelend dat de
deelneemsters elkaar niet kenden.

4.4

Fasering van het onderzoek in de tijd

Hieronder wordt vermeld uit welke fasen het onderzoek heeft bestaan. Tevens
wordt aangegeven in welk tijdsbestek het onderzoek zich heeft voltrokken.
1) literatuurstudie en ontwikkeling van
onderzoeksinstrumenten
2) afname proefinterview en werving van
informanten
3) verzameling van gegevens
4) verwerking van gegevens
5) schrijven van het rapport
6) inventarisatie van maatregelen die
genomen zijn om drempels ten aanzien van
cursussen te verlagen
7) samenstellen van het eindrapport

- november en december 1989
-

december 1989
januari 1990
februari en maart 1990
maart en april 1990

- mei 1990
- mei en juni 1990

Uit de bovenstaande fasering blijkt dat sprake is van een tamelijk kortlopend onderzoek. Hier moest nadrukkelijk rekening mee worden gehouden bij
de organisatie en de uitvoering respectievelijk de inventarisatie van
maatregelen die genomen zijn om drempels ten aanzien van cursussen te
verlagen, zullen worden geïntegreerd in het laatste hoofdstuk waarin
conclusies worden vermeld en aanbevelingen worden gedaan.
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5

BESCHRIJVING VAN DE RESULTATEN

Na de beschrijving van de uitvoering van dit onderzoek in hoofdstuk 4
zullen in dit hoofdstuk de onderzoeksresultaten worden weergegeven.
In paragraaf 5.1 staan de resultaten van de vier verschillende groepsinterviews vermeld. Elk groepsinterview wordt afzonderlijk beschreven.
Vervolgens worden de vier groepsinterviews ,in paragraaf 5.2 met elkaar
vergeleken. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre de gegevens van deze interviews met elkaar overeenkomen of van elkaar verschillen.
In paragraaf 5.3 komen de resultaten verkregen door middel van de individuele interviews aan bod. Gekeken wordt naar overeenkomsten en verschillen
tussen de groepsinterviews en de individuele interviews. Verder zullen
aanvullende gegevens verkregen middels de individuele interviews worden
vermeld.
5.1

De vier groepsinterviews

5.1.1 Groepsinterview I : Montfoort
Onderzoeksgroep
Aan het groepsinterview te Montfoort namen 7 vrouwen deel. Een vrouw was
verhinderd. De leeftijden van de deelneemsters varieerden van 31 tot en met
56 jaar; de gemiddelde leeftijd was 47 jaar. Het aantal kinderen per
deelneemster is, cijfermatig uitgedrukt, bijna 4. Meer dan de helft van de
betrokken vrouwen heeft een lagere beroepsopleiding genoten na de lagere
school. De overige vrouwen volgden een opleiding op middelbaar niveau. Alle
vrouwen zijn aangesloten bij een agrarische organisatie (plattelandsvrouwenorganisatie) en hebben een of meer agrarische cursus(sen) gevolgd.
Ervaring met (agrarische) cursussen
De deelname aan economische cursussen (bijvoorbeeld economische vorming
agrarische vrouwen, boekhoudcursus) is het grootst. Daarna volgen, in
volgorde van afnemende frequentie van deelname:
- cursussen op het gebied van de sociale vorming (bijvoorbeeld vrouw van
een ondernemer, gesprekstraining agrarische vrouwen);
- kadercursussen (bedoeld voor bestuursfuncties, bijvoorbeeld a.b.c.-cursus
voor bestuursleden);

- cursussen van uiteenlopende aard (bijvoorbeeld tuin en erf).
De organisatie van de meeste cursussen, waaraan werd deelgenomen,
handen van een of meer standsorganisatie(s).

lag in

Het valt op dat slechts enkele vrouwen ook niet-agrarische cursussen hebben
gevolgd. Deze betroffen, in volgorde van afnemende frequentie van deelname,
creatieve cursussen

(bijvoorbeeld werken met

klei,

bekleding van stoelen),

cursussen voor politieke scholing (bijvoorbeeld politieke scholing over de
gemeente) en een cursus op het gebied van sociale vorming (bijvoorbeeld zeg
eens wat je denkt).
Beoordeling van cursussen
De ervaringen van de vrouwen met het agrarisch cursusonderwijs zijn overwegend positief. Deze positieve ervaringen hebben achtereenvolgens betrekking op:
32

- de inhoud van de cursus: veelal beoordelen de vrouwen een gevolgde cursus
positief wanneer de inhoud praktisch en concreet is en wanneer men naast
het krijgen van informatie tevens praktisch bezig is geweest of het
geleerde heeft kunnen gebruiken in de praktijk;
- de variatie in onderwerpen en afwisseling van sprekers;
- het uit kunnen wisselen van ervaringen tijdens een cursus;
- de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen.
De meeste positieve ervaringen hebben betrekking op de inhoud van de
cursus(sen).

Enkele uitspraken van een aantal vrouwen illustreren hieronder wat in het
algemeen met ervaringen wordt bedoeld.
Uitspraken betreffende de inhoud van de cursus:
~ "Wat ik goed vond was dat bijvoorbeeld na een bijeenkomst, waar een
anoniem boekhoudrapport besproken werd, je thuis je eigen boekhoudrapport
ernaast moest leggen en beide met elkaar moest vergelijken. Ik kon na de
cursus een boekhoudkundig rapport lezen."
- "Tijdens de cursus was je veel praktisch bezig, bijvoorbeeld met rollenspelen en het schrijven van verslagen die met elkaar vergeleken werden."
Uitspraken betreffende de variatie aan onderwerpen en afwisseling van
sprekers:
- "Er kwamen veel uiteenlopende zaken aan bod. Je leert van alles wat."
- "Het was interessant, omdat er verschillende onderwerpen aan bod kwamen."
Uitspraak betreffende de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen:
- "Tijdens de cursus leerde je heel veel van elkaar."
Uitspraak betreffende de mogelijkheid tot het stellen van vragen:
- "Wanneer er onduidelijkheden of vragen waren werden deze op de volgende
les behandeld."
Enkele aspecten die aangegeven zijn als positief ten aanzien van een
bepaalde cursus komen ook weer naar voren bij enkele aspecten die als
minder positief zijn aangemerkt. Bedoeld worden:
- de geringe mogelijkheid tot het stellen van vragen;
- het te hoge niveau van abstractie van een bepaalde cursus;
-

de

lange duur van een cursus

(16 dagdelen).

Ter illustratie van deze minder positieve ervaringen volgen hieronder
opnieuw enkele uitspraken van vrouwen.
Uitspraak betreffende de geringe mogelijkheid tot het stellen van vragen:
- "Vooraf werd geen informatie gegeven over het onderwerp van de volgende
bijeenkomst. Zo kon je je niet voorbereiden en was het moeilijk tijdens
de volgende bijeenkomst vragen te stellen."
Uitspraak betreffende het te hoge niveau van abstractie:
- "De cursus was wat te oppervlakkig en globaal. Er werd veel algemene
informatie gegeven. Elk bedrijf is weer anders. Niet alle informatie was
van betrekking op het eigen bedrijf."
Uitspraak aangaande de lengte van een cursus:
- "De cursus was erg lang. Lang alle onderwerpen spreken me niet aan."
Alle vrouwen ervaren het achteraf als nuttig de cursus(sen) op agrarisch
gebied te hebben gevolgd. Het feit dat het geleerde bruikbaar is in de
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praktijk of dat veel informatie verkregen is, vormt voor de meest vrouwen
een reden de cursus als nuttig te beoordelen, zoals ook blijkt uit de
volgende uitspraak: "Je weet overal wat van af. Je praat makkelijker, met
een voorlichter bijvoorbeeld, over bepaalde zaken."
Af en toe wordt een cursus als nuttig beoordeeld wanneer men in de gelegenheid is geweest ervaringen uit te wisselen met medecursisten of meningen
van anderen te horen.
Informatievoorziening betreffende de mogelijkheid cursussen te volgen op

agrarisch gebied
Alle vrouwen hebben informatie ontvangen over de mogelijkheid cursussen te
volgen op agrarisch gebied. Voor het merendeel is deze informatie afkomstig
uit het programmaboekje van het P.0.0.C. Dit programmaboekje laat volgens
de deelneemsters qua uiterlijk, duidelijkheid en inhoud niets te wensen
over. Het aanbod aan cursussen in het boekje van het P.0.0.C. wordt door
het merendeel van de vrouwen voldoende geacht. Eén vrouw vindt dat het
aanbod weinig verandert.
Aangegeven redenen voor de geringe deelname van andere agrarische vrouwen
aan het agrarisch cursusonderwijs
Uit de opsomming van redenen blijkt dat de kinderen (vragen veel aandacht
en tijd), de echtgenoot (hecht weinig belang aan het volgen van agrarische
cursussen door echtgenote), gebrek aan tijd en angst voor deelname (angst
voor de mogelijkheid dat er grotendeels mannen op de cursus aanwezig zijn)
een belemmering kunnen vormen voor het deelnemen aan een agrarische cursus.
Tevens kunnen een geringe motivatie voor en geen interesse in agrarische
cursussen de oorzaak zijn voor een geringe deelname, aldus de deelneemsters
aan het interview.

Leeroriëntaties
Wanneer gekeken wordt naar het aantal vrouwen dat een bepaalde leeroriëntatie vaak of erg vaak als reden voor deelname aan een cursus en het bijwonen
van studiedagen, voorlichtingsbijeenkomsten of lezing heeft aangekruist,
kan daarover het volgende worden gezegd. De conditionele leeroriëntaties
’ontspanning’ en ‘sociaal leven' spelen een grote rol, evenals de extrinsieke leeroriëntatie ’sociale verantwoordelijkheid’. Daarnaast is de
extrinsieke leeroriëntatie ’financiën’ van belang. De extrinsieke leeroriëntatie ’vooruitgang in beroep' speelt evenals de intrinsieke leeroriëntaties ’leren om het leren` en ’individuele bezinning' een rol, zij
het in geringe mate. De extrinsieke leeroriëntaties ’streven naar status’,
’persoonlijke erkenning‘ en ’politieke betrokkenheid’ zijn niet aan de
orde.
Werkzaamheden op en voor het bedrijf
Alle deelneemsters verrichten vaste werkzaamheden op het bedrijf. Onder
vaste werkzaamheden worden activiteiten verstaan, die dagelijks of minstens
wekelijks worden verricht. De meest genoemde vaste werkzaamheden zijn:
inspringen bij activiteiten op het bedrijf, voeren van de boekhouding voor
het bedrijf, verzorging van de kalveren en onderhouden van tuin en erf.
Slechts enkele vrouwen verrichten seizoensgebonden werkzaamheden op en voor
het bedrijf. Onder seizoensgebonden activiteiten worden werkzaamheden
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verstaan die per seizoen terugkeren. In dit verband werd gewezen op het
helpen bij bepaalde taken tijdens een drukke periode in de zomer (bijvoorbeeld helpen bij het melken).
Geen enkele vrouw heeft werkzaamheden genoemd die naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst op en voor het bedrijf verricht zullen worden.
Interesse op agrarisch gebied
Alle vrouwen hebben één of twee onderwerpen genoemd waarover ze meer zouden
willen weten. De automatisering op het rundveebedrijf is door alle deelneemsters aangedragen. Graag zouden ze informatie willen verkrijgen over de
aanschaf en mogelijkheden van de computer voor het bedrijf.
Daarnaast hebben enkele vrouwen interesse in de volgende onderwerpen:
voederrantsoenen, vererving stieren en (beleidsmatige) ontwikkelingen in de
landbouw.
Op één vrouw na, die een voorlichtingsbijeenkomst verkiest boven een cursus
als mogelijkheid voor informatievoorziening, willen alle vrouwen de informatie over bovenvermelde onderwerpen door middel van een cursus opdoen.
Vormgeving van cursussen
Bij wijze van samenvatting kan worden gezegd dat de deelneemsters een
voorkeur hebben voor een kortdurende cursus (maximaal 10 bijeenkomsten) met
wekelijkse bijeenkomsten op een ochtend of avond gedurende de herfst- en
wintermaanden. Hun voorkeur gaat daarbij uit naar een in omvang kleine
groep cursisten (maximaal 20 personen).
De afstand die afgelegd moet worden naar de cursusbijeenkomst moet niet
langer dan een half uur rijden (met de auto) zijn. Tevens wensen alle
vrouwen een afwisseling van werkvormen. Voor het merendeel van de vrouwen
vormt de prijs geen belemmering voor deelname aan een cursus. Op één vrouw
na, die in bepaalde gevallen (wanneer er veel met gespreksgroepen wordt
gewerkt) een voorkeur heeft voor een cursus met alleen vrouwelijke deelneemsters, heeft geen enkele vrouw een voorkeur voor een specifieke vrouwencursus. Weinig vrouwen hebben een voorkeur voor een landelijk erkend
getuigschrift.
Ruim de helft van de deelneemsters ziet graag gemotiveerde en geïnteresseerde personen als medecursisten. Daarnaast wensen alle vrouwen een
vakbekwaam persoon als cursusdocent(e). Er bestaat geen voorkeur voor een
specialistische of thematische cursus noch voor een organiserende instantie. Ook bestaat er geen voorkeur voor een bepaald gebouw waarin een cursus
wordt gegeven.

5.1.2 Groepsinterview II: Houten
Onderzoeksgroep
Aan het groepsinterview te Houten namen 4 vrouwen deel. Vier vrouwen waren
om uiteenlopende redenen verhinderd, waaronder ziekte en het feit dat geen
oppas gevonden kon worden. De leeftijden van de deelneemsters varieerden
van 30 tot en met 45 jaar; de gemiddelde leeftijd was 37 jaar. Het aantal
kinderen per deelneemster is, cijfermatig uitgedrukt, ruim 3. De vrouwen
hebben na de lagere school een opleiding op lager of middelbaar niveau
gevolgd. Veel vrouwen zijn lid van een agrarische organisatie (standsorganisatie of boerinnengroep) en hebben één of meer agrarische cursussen
gevolgd.
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Ervaring met (agrarische) cursussen
De deelname aan veehouderijcursussen (bijvoorbeeld kalveropfok voor
vrouwen) is het grootst. Daarna volgen, in volgorde van afnemende frequentie van deelname:
- economische cursussen (bijvoorbeeld economische vorming agrarische
vrouwen,

boekhoudcursus);

- cursussen op het gebied van de sociale vorming (bijvoorbeeld training
ondernemersvaardigheden);
(bijvoorbeeld cursus bestuurskunde);

-

kadercursussen

-

technische cursussen

(bijvoorbeeld cursus

computergebruik);

- cursussen van uiteenlopende aard (bijvoorbeeld cursus kaasmaken).
De organisatie van de meeste cursussen was in handen van een plattelandsjongerenorganisatie of van een of meer standsorganisatie(s).
Het valt op dat slechts één vrouw ook niet-agrarische cursussen heeft
gevolgd, waaronder:
- cursussen op het gebied van de sociale vorming (bijvoorbeeld spreken in
het

openbaar);

- cursussen betreffende het gezin (bijvoorbeeld luisteren naar kinderen).
In totaal werden er 7 niet-agrarische cursussen door haar gevolgd.
Beoordeling van cursussen
De ervaringen van de vrouwen met het agrarisch cursusonderwijs zijn voor
het merendeel positief. De beoordelingen hebben achtereenvolgens betrekking
op:
- de inhoud van de cursus; veelal beoordelen de vrouwen een cursus positief
wanneer de inhoud praktisch en concreet is en wanneer men naast het
krijgen van informatie tevens praktisch bezig is geweest of het geleerde
heeft kunnen gebruiken in de praktijk;
- de hoeveelheid informatie die verkregen is; in het algemeen wordt het
opdoen van veel informatie gewaardeerd;
- de houding en het geslacht van medecursisten; het feit dat medecursisten
enthousiast of gezellig en van gelijke sekse zijn wordt op prijs gesteld;
- de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen met medecursisten
tijdens cursussen.
De meeste positieve ervaringen met agrarische cursussen hebben betrekking
op de inhoud van de cursussen en de hoeveelheid informatie die verkregen is
gedurende de cursus. Ter illustratie van deze ervaringen volgen hieronder
enkele uitspraken van betrokkenen.
Uitspraken betreffende de inhoud van de cursus:
- "Tijdens de cursus moesten we vergaderingen naspelen. Deze werden met de
video opgenomen en later besproken."
- "Er werden tijdens de cursus concrete agrarische problemen aangehaald,
bijvoorbeeld bij wie je aan de bel moet trekken in geval van moeilijkheden."
Uitspraak betreffende de hoeveelheid informatie die is verkregen:
- "Ik heb tijdens de cursus veel geleerd. Normaal doet je man alles alleen,
maar nu kun je er over meepraten."
Naast positieve beoordelingen zijn door de vrouwen die deelnamen aan het
groepsinterview ook negatieve ervaringen met enkele agrarische cursussen
genoemd. Deze negatieve ervaringen hebben achtereenvolgens betrekking op:
- de geringe mogelijkheid tot het stellen van vragen;
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‘

- het te hoge niveau van abstractie van een bepaalde cursus;
- de lange duur van bepaalde cursussen (16 dagdelen vindt men bijvoorbeeld
te lang);

- het hoge gehalte aan theorie in bepaalde cursussen;
- de planning van de cursusbijeenkomsten en de beschikbare tijd voor de
cursus

(cursusbijeenkomsten te vlak na elkaar);

- het lesgeven (een docente die bijvoorbeeld te gedetailleerd bezig was);
- een onjuiste inhoudsomschrijving van een cursus (de verwachtingen die
werden gewekt naar aanleiding van de omschrijving voldeden niet aan de
situatie in de praktijk).
Hieronder volgen enkele uitspraken van vrouwen ter illustratie van minder
positieve ervaringen.
Uitspraak betreffende het te hoge gehalte aan theorie in een bepaalde
cursus:
- "Er zat weinig praktijk in. Ik kan nu niet een koe verlossen. Dat durf ik
nog niet aan."
Uitspraak aangaande de planning van cursusbijeenkomsten en de beschikbare
tijd voor een cursus:
’s
Avonds moest je
- "Sommige bijeenkomsten waren twee dagen achter elkaar.
weer naar huis terug en dat kostte veel reistijd. Die avond kan beter
besteed worden."
Uitspraak betreffende het lesgeven van een docente:
- "Als de docente haar zoon een kwartje leende kwam het in het kasboek. Dat
vond ik onzin."
Uitspraak aangaande de inhoudsomschrijving van een cursus:
- "Uit de omschrijving had ik het idee voor ogen dat je ideeën voor de
beplanting en inrichting van een boerderijtuin zou krijgen, aangepast aan
de boerderij. Die ideeën heb ik niet gekregen. Er zaten veel burgervrouwen op die cursus en zo’n cursus zou toch eigenlijk voor mensen bestemd
moeten zijn die op een boerderij wonen."
Het merendeel van de vrouwen ervaart het achteraf als nuttig een of meer
cursussen op agrarisch gebied te hebben gevolgd. Eén deelneemster aan het
groepsinterview vond het, achteraf beschouwd, weinig zinvol twee van de
tien door haar gevolgde agrarische cursussen te volgen, omdat ze naar haar
mening te weinig had geleerd en beide cursussen veel tijd hadden gekost.
Het feit dat veel informatie wordt verkregen tijdens een cursus is voor de
meeste vrouwen een reden een cursus ook als nuttig te beoordelen.
Informatievoorziening betreffende de mogelijkheid cursussen te volgen op
agrarisch gebied
Alle vrouwen hebben informatie ontvangen over de mogelijkheden cursussen te
volgen op agrarisch gebied. Deze informatie is voor het grootste deel
afkomstig uit het programmaboekje van het P.0.0.C. Dit programmaboekje is
volgens de vrouwen voldoende aantrekkelijk en duidelijk. Tevens verschaft
het programmaboekje volgens de deelneemsters voldoende informatie over het
cursusaanbod. Dit aanbod via het boekje van het P.0.0.C vinden de vrouwen
groot.
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Aangegeven redenen voor de geringe deelname van andere agrarische vrouwen
aan het agrarisch cursusonderwijs
Uit de genoemde redenen voor de geringe deelname van vrouwen aan het
agrarisch cursusonderwijs blijkt dat de kinderen (waarvoor altijd oppas
geregeld moet worden), de echtgenoot (hecht weinig belang aan het volgen
van agrarische cursussen door echtgenote) en de angst om alleen naar een
cursus te gaan, belemmeringen kunnen vormen voor het deelnemen aan een
agrarische cursus.
Leeroriëntaties
Wanneer gekeken wordt naar het aantal vrouwen dat een bepaalde leeroriëntatie vaak of erg vaak als een reden voor deelname aan cursussen en het
bijwonen van studiedagen, voorlichtingsbijeenkomsten of lezingen beschouwt,
kan daarover het volgende worden gezegd. De zogenaamde conditionele leeroriëntaties 'sociaal leren’ en 'ontspanning’ spelen een grote rol, evenals
de extrinsieke leeroriëntatie ’socia1e verantwoordelijkheid‘ en de intrinsieke leeroriëntatie ’leren om het leren'. De overige extrinsieke leeroriëntaties 'vooruitgang in beroep', ’persoonlijke erkenning’ en ’financiën’ en de intrinsieke leeroriëntatie ’individuele bezinning‘ spelen een
rol, zij het in geringe mate. De extrinsieke leeroriëntaties 'politieke
betrokkenheid’ en 'streven naar status’ zijn niet aan de orde.
Werkzaamheden op en voor het bedrijf
Alle deelneemsters verrichten vaste werkzaamheden op het bedrijf. De meest
genoemde vaste werkzaamheden zijn: inspringen bij activiteiten op het
bedrijf, onderhouden van tuin en erf, schoonmaken van het melklokaal en
voeren van de boekhouding van het bedrijf.
Enkele vrouwen verrichten seizoensgebonden werkzaamheden op en voor het
bedrijf. Het gaat in dit verband om het bieden van hulp bij bepaalde taken
tijdens een drukke periode in de zomer (bijvoorbeeld helpen bij het inkuilen).
Een aantal deelneemsters heeft taken genoemd die naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst op en voor het bedrijf zullen worden verricht. Het gaat
daarbij om de volgende activiteiten: het bieden van hulp bij het inkuilen
en melken en het verzorgen van de boekhouding voor het bedrijf. De overige
vrouwen verwachten in de toekomst geen veranderingen in werkzaamheden op
hun bedrijf.
Interesse op agrarisch gebied
Alle vrouwen hebben één of twee onderwerpen genoemd waarover ze meer zouden
willen weten. Het onderwerp ’bedrijfsvoering in combinatie met de zorg voor
het milieu' is door alle deelneemsters aan het groepsinterview aangedragen.
De vrouwen gaven aan graag informatie te willen over bijvoorbeeld het
gebruik van reinigings- en bestrijdingsmiddelen op het bedrijf en in de
huishouding. Daarnaast is de biologisch-dynamische landbouw genoemd als
onderwerp waarover men meer zou willen weten. Alle vrouwen willen de
informatie over de genoemde onderwerpen door middel van een kortdurende
cursus opdoen.
Vormgeving van cursussen
Bij wijze van samenvatting kan worden gezegd dat de vrouwen een kortdurende
cursus met wekelijkse bijeenkomsten (maximaal 8 bijeenkomsten) op een
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ochtend of avond gedurende de herfst- en wintermaanden prefereren. Hun
voorkeur gaat daarbij uit naar een in omvang kleine groep cursisten (maximaal 20 personen). De afstand die afgelegd moet worden naar de cursusplaats
moet niet langer dan een half uur rijden (met de auto) zijn. Daarnaast
wensen alle vrouwen een afwisseling van werkvormen. De prijs van de cursus
vormt voor de deelneemsters geen belemmering voor deelname aan een cursus.
Alle vrouwen willen graag dat alle kosten (inclusief materiaalkosten)
worden vermeld, zodat men tijdens de cursus niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het merendeel van de vrouwen volgt, wanneer het een
cursus betreft over een onderwerp waarin mannen al veel praktijkervaring
bezitten, het liefst cursussen met alleen vrouwelijke deelneemsters. Weinig
vrouwen hebben een voorkeur voor een landelijk erkend getuigschrift. De
helft van de vrouwen ziet graag medecursisten uit de agrarische sector.
Daarnaast wensen alle vrouwen specialistische cursussen en een vakbekwaam
persoon als cursusdocent(e). Er bestaat geen voorkeur voor een agrarische
instantie noch voor een bepaald gebouw waarin een cursus worden gegeven.
Enkele vrouwen stellen kinderopvang in de buurt van de cursusplaats op
prijs.
5.1.3 Groepsinterview III : Hoogland
Onderzoeksgroep
Aan het groepsinterview te Hoogland namen 6 vrouwen deel. Twee vrouwen
waren wegens ziekte en vervoersproblemen verhinderd. De leeftijden van de
vrouwen varieerden van 30 tot en met 57 jaar. De gemiddelde leeftijd was 43
jaar. De vrouwen hebben gemiddeld 4 kinderen. De meeste deelneemsters
hebben na de lagere school een lagere vervolgopleiding genoten. De overige
vrouwen volgden opleidingen op middelbaar niveau. Geen enkele vrouw is lid
van een agrarische organisatie. Tevens heeft geen enkele vrouw deelgenomen
aan een agrarische cursus.
Ervaring met niet-agrarische cursussen
Ruim de helft van het aantal deelneemsters heeft aan niet-agrarische
cursussen deelgenomen. Deze cursussen betroffen, met uitzondering van een
typecursus, alle creatieve cursussen (volksschilderen, glasgraveren, etc.).
Informatievoorziening betreffende de mogelijkheid cursussen te volgen op

agrarisch gebied
Alle deelneemsters hebben informatie ontvangen over de mogelijkheid cursussen te volgen op agrarisch gebied. Deze informatie is grotendeels afkomstig
uit het cursusprogrammaboekje van het P.0.0.C en het informatieblad van de
A.B.T.B.
Het programmaboekje van het P.0.0.C laat volgens alle deelneemsters aan het
groepsinterview qua uiterlijk, duidelijkheid en informatie niets te wensen
over. Het cursusaanbod in dit boekje is volgens de deelneemsters groot.
Redenen voor niet-deelname aan agrarische cursussen
Bijna de helft van de door de vrouwen genoemde redenen voor niet-deelname
aan agrarische cursussen duidt op een geringe motivatie voor agrarische
cursussen en op het niet nodig achten dergelijke cursussen te volgen.
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Enkele uitspraken van vrouwen illustreren deze redenen als volgt:
- "Ik heb geen behoefte aan agrarische cursussen gehad. Boeren doe je op je
gevoel."
- "Het is al voldoende dat m’n man op de hoogte is van alles."
- "Een cursus is niet nodig, omdat je via de vakbladen, de veearts enzovoort al genoeg informatie krijgt."
Daarnaast blijkt uit de door de deelneemsters genoemde redenen dat de
hieronder vermelde gegevens een belemmering voor deelname aan agrarische
cursussen vormen:
- te lange afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten (half uur à
drie kwartier rijden);
- gebrek aan tijd;
- kinderen die aandacht en tijd vragen;
- angst om alleen naar een cursus te gaan (zonder bekenden);
- verantwoordelijkheid voor de zorg in en rond het huis en bedrijf (er moet
altijd ingesprongen kunnen worden bij werkzaamheden op het bedrijf).
Voorbeelden van uitspraken die op deze redenen betrekking hebben zijn:
- "De kinderen vragen veel tijd. Je moet ze bijvoorbeeld altijd naar school
brengen en vervolgens weer ophalen."
- "Als agrarische vrouw kun je moeilijk plannen. Je moet altijd klaarstaan.
Vaak gaat de man voor."
De helft van het aantal vrouwen ziet zichzelf in de toekomst niet een
agrarische cursus volgen. Redenen hiervoor zijn: zichzelf te oud vinden (56
en 57 jaar) om agrarische cursussen te volgen en angst hebben om alleen
naar een cursus te gaan.
Van de overige vrouwen zien enkelen zich misschien in de toekomst naar een
agrarische cursus gaan, met name wanneer ze daartoe gemotiveerd worden door
bijvoorbeeld een persoonlijke uitnodiging en wanneer er zulke grote veranderingen op het bedrijf plaatsvinden dat het nodig zal zijn een agrarische cursus te volgen.
Eén vrouw gaf aan te verwachten in de toekomst aan een agrarische cursus
deel te nemen, indien de cursusinhoud een onderwerp betreft waarnaar haar
interesse uitgaat.
Leeroriëntaties
Wanneer gekeken wordt naar het aantal vrouwen dat een bepaalde leeroriëntatie vaak of erg vaak als een reden beschouwt voor deelname aan een cursus
en het bijwonen van studiedagen, voorlichtingsbijeenkomsten of lezingen,
dan kan daarover het volgende worden opgemerkt. De conditionele leeroriëntaties 'sociaal leren’ en ’ontspanning’ spelen een grote rol, evenals de
intrinsieke leeroriëntatie ’leren om het leren'. Daarnaast speelt de
extrinsieke leeroriëntatie ’streven naar status in beroep' ook een rol, zij
hij in geringe mate. De extrinsieke leeroriëntaties 'persoonlijke erkenning‘ en 'politieke betrokkenheid' en de intrinsieke leeroriëntatie ’individuele bezinning’ zijn niet aan de orde.
Werkzaamheden
Alle deelneemsters verrichten vaste werkzaamheden op het bedrijf. De meest
genoemde vaste werkzaamheden zijn: inspringen bij taken op het bedrijf en
koffiezetten voor mensen die op het bedrijf werken of langskomen.
Slechts enkele vrouwen verrichten seizoensgebonden activiteiten op en voor
het bedrijf. De in dit verband genoemde activiteiten hebben betrekking op
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het bieden van hulp bij een bepaalde taak tijdens een drukke periode in de
zomer

(het helpen bij het

inkuilen).

Door enkele vrouwen zijn werkzaamheden genoemd die in de toekomst op en
voor het bedrijf verricht zullen worden. Deze betreffen werkzaamheden met
de computer (bijvoorbeeld boekhouding voor het bedrijf). De overige vrouwen
verwachten in de toekomst geen veranderingen in werkzaamheden op hun
bedrijf.
Interesse op agrarisch gebied
De helft van het aantal deelneemsters heeft één onderwerp genoemd waarover
men meer zou willen weten. Door enkele vrouwen werd in dit verband gewezen
op de automatisering op het rundveebedrijf. Graag zouden zij informatie
willen verkrijgen over de aanschaf en mogelijkheden van een computer voor
het bedrijf. Daarnaast is de verzorging van het vee (voedervoorziening en
gezondheid) een onderwerp waarover men meer wil weten.
De overige vrouwen hebben geen behoefte aan informatie met betrekking tot
hun werk op het bedrijf. Deze informatie is naar hun mening niet nodig
omdat:
- werkzaamheden op het bedrijf, gezien de leeftijd, alleen maar minder
worden

(twee vrouwen van 56

en 57

jaar);

- er geen verantwoording voor bepaalde taken gedragen hoeft te worden.
Vormgeving van cursussen
Bij wijze van samenvatting kan worden gesteld dat de voorkeur van de
vrouwen uitgaat naar een kortdurende cursus maximaal 8 bijeenkomsten) met
wekelijkse bijeenkomsten op een ochtend of avond gedurende de herfst- en
wintermaanden. De deelneemsters hebben daarbij een voorkeur voor een in
omvang kleine groep cursisten (maximaal 18 personen). Het merendeel van de
vrouwen wil niet langer dan een half uur rijden

(met de

auto)

naar een

cursusplaats. Verder wensen de deelneemsters een afwisseling van werkvormen
tijdens de cursus. Voor geen enkele vrouw vormt de prijs van een cursus een
belemmering voor deelname. Tevens heeft geen enkele deelneemster een
voorkeur voor een cursus met alleen vrouwelijke cursisten. Ruim de helft
van de vrouwen heeft ook geen voorkeur voor een landelijk erkend getuigschrift. Wat het gebouw betreft waarin een cursus wordt gegeven, prefereren
enkele vrouwen bijeenkomsten bij de cursisten thuis, indien de groepsgrootte dit toelaat. De overige vrouwen hebben ten aanzien van dit laatste
punt geen voorkeur. Ruim de helft van de deelneemsters verkiest een thematische cursus boven een specialistische cursus. Aangaande de medecursisten,
cursusdocent(e) en de organiserende instantie worden door de vrouwen geen
voorkeuren gegeven.
5.1.4 Groepsinterview IV : Maartensdijk
Onderzoeksgroep
Aan het groepsinterview te Maartensdijk namen 7 vrouwen deel. Eén vrouw kon
wegens ziekte niet aanwezig zijn. De leeftijden van de deelneemsters
varieerden van 30 tot en met 55 jaar. De gemiddelde leeftijd was 42 jaar.
Het aantal kinderen per deelneemster is, cijfermatig uitgedrukt, bijna 4.
Op één vrouw na, die een opleiding op middelbaar niveau heeft gevolgd,
hebben alle deelneemsters na de lagere school een lagere beroepsopleiding
gevolgd. Alle vrouwen zijn aangesloten bij een agrarische organisatie (voor
het merendeel een plattelandsvrouwenorganisatie). Tevens hebben alle
vrouwen nooit aan een agrarische cursus deelgenomen.
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Ervaring met niet-agrarische cursussen
Alle deelneemsters aan het groepsinterview hebben niet-agrarische cursussen
gevolgd. Deze betroffen, in volgorde van afnemende frequentie van deelname:
-

creatieve cursussen

(bijvoorbeeld macrame,

bloemschikken);

- cursussen met betrekking tot het gezin (bijvoorbeeld verpleging van
zieken thuis);
-

taalcursussen

(bijvoorbeeld cursus Engels);

- een cursus op het gebied van de sociale vorming (bijvoorbeeld spreken in
het openbaar);

Daarnaast hebben de vrouwen cursussen van uiteenlopende aard (bijvoorbeeld
EHBO-cursus, yoga) gevolgd.
Informatievcorziening betreffende de mogelijkheid cursussen te volgen op
agrarisch gebied
Alle deelneemsters hebben informatie ontvangen over de mogelijkheid cursussen te volgen op agrarisch gebied. Deze informatie hebben de vrouwen voor
het grootste deel via het cursusprogrammaboekje van het P.0.0.C verkregen.
Volgens alle vrouwen laat het programmaboekje van het P.0.0.C aan uiterlijk, duidelijkheid en informatievoorziening niets te wensen over. Het
cursusaanbod in het programmaboekje vinden de deelneemsters groot.
Redenen voor niet-deelname aan agrarische cursussen
De meest genoemde redenen voor het niet deelnemen aan agrarische cursussen
duiden op een geringe interesse in het agrarische cursusonderwijs op zich.
Ook gaat de belangstelling van relatief veel vrouwen uit naar cursussen op
andere gebieden dan het agrarische.
De hieronder vermelde gegevens vormen een belemmering voor deelname aan het
agrarisch cursusonderwijs:
- te lange afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten;
- gebrek aan tijd;
- kinderen die aandacht en tijd vragen;
- vervoersproblemen

(niet beschikken over een auto).

Enkele vrouwen die aan het groepsinterview deelnamen zien zichzelf in de
toekomst niet naar een agrarische cursus gaan, omdat ze meer interesse
hebben in onderwerpen op niet-agrarisch gebied of omdat ze het overbodig
vinden naast de echtgenoot ook agrarische cursussen te volgen. De overige
vrouwen

(ruim de

helft)

verwachten

in de

toekomst wel eens

aan een agrari-

sche cursus deel te nemen. De reden hiervoor is door een vrouw niet aangeduid. De overige vrouwen willen in de toekomst aan een agrarische cursus
deelnemen, indien de cursusinhoud een onderwerp betreft waarnaar hun leerinteresse uitgaat (automatisering op het rundveehouderijbedrijf).
Leeroriëntaties
Wanneer gekeken wordt naar de mate waarin de vrouwen een bepaalde leeroriëntatie als vaak of erg vaak op zichzelf van toepassing achten voor het
volgen van cursussen en dergelijke, kan het volgende worden gezegd. De
zogenaamde conditionele leeroriëntaties ’sociaal leren’ en 'ontspanning’
spelen een grote rol. Daarnaast zijn de extrinsieke leeroriëntaties 'financiën’ en ’sociale verantwoordelijkheid’ van belang. De overige extrinsieke
leeroriëntaties

(‘streven naar

status’,

’politieke betrokkenheid’,

’voor-

uitgang in beroep' en ’persoonlijke erkenning) en de intrinsieke leeroriën-
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taties ('individuele bezinning' en ’leren om het leren')
zij het in geringe mate.

spelen een rol,

Werkzaamheden op en voor het bedrijf
Alle deelneemsters verrichten vaste werkzaamheden op het bedrijf. De meest
genoemde werkzaamheden zijn: inspringen bij activiteiten op het bedrijf,
voeren van de boekhouding van het bedrijf en schoonmaken van het melklokaal.
De meeste vrouwen verrichten seizoensgebonden werkzaamheden op en voor het
bedrijf. Het gaat daarbij naast het bieden van hulp bij een bepaalde taak
tijdens een drukke periode in de zomer om kaasbereiding in de zomer, en
verzorging van de kalveren in de winter.
Geen enkele deelneemster werkzaamheden genoemd die naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst op en voor het bedrijf verricht zullen worden.

Interesse op agrarisch gebied
Alle deelneemsters aan het groepsinterview hebben een onderwerp genoemd
waarover ze meer zouden willen weten. Ruim de helft van de vrouwen wil
graag informatie verkrijgen over de automatisering op het rundveebedrijf.
Daarnaast is er interesse in de boekhouding voor het bedrijf en de produktbereiding op de boerderij.
Vormgeving van cursussen
De voorkeur van de vrouwen gaat uit naar een kortdurende cursus (maximaal
10 bijeenkomsten) met wekelijkse bijeenkomsten op een ochtend of avond
gedurende de herfst- en wintermaanden. De vrouwen hebben daarbij een
voorkeur voor een in omvang kleine groep cursisten (maximaal 15 personen).
Alle vrouwen willen niet langer dan 20 minuten rijden (met de auto) naar
een cursusplaats. Daarnaast wensen alle vrouwen een afwisseling van werkvormen tijdens de cursus. Tevens geven alle vrouwen aan dat de prijs van
een cursus geen belemmering voor deelname vormt. Geen enkele deelneemster
heeft een voorkeur voor een cursus met alleen vrouwelijke deelneemsters.
Ruim de helft van de vrouwen wenst een landelijk erkend getuigschrift voor
een cursus. Voor enkele van deze vrouwen is dit van belang wanneer het een
lange cursus betreft.
De vrouwen hebben geen voorkeur voor een bepaald gebouw waarin een cursus
wordt gegeven, noch voor een specialistische of thematische cursus. De
vrouwen zien graag bekenden als medecursisten en een vakbekwaam persoon als
docent(e). Aangaande de organiserende instantie wordt geen voorkeur gegeven.

5.2

Vergelijking groepsinterviews

5.2.1 Groepsinterview I en II: Montfoort
- Houten
Wanneer de resultaten van de groepsinterviews te Houten en Montfoort met
elkaar worden vergeleken, kan worden gezegd dat er weinig opvallende
verschillen zijn. Alvorens deze verschillen aan bod komen worden eerst de
meest belangrijke overeenkomsten behandeld.
Alle deelneemsters aan bovengenoemde interviews hebben deelgenomen aan het
agrarisch cursusonderwijs. Een klein deel van beide groepen vrouwen heeft
ook niet-agrarische cursussen gevolgd.
A3

De meeste gevolgde agrarische cursussen worden positief beoordeeld. Desgevraagd willen de meeste vrouwen de informatie over een agrarisch onderwerp waarnaar hun leerinteresse uitgaat door middel van een cursus opdoen.
Voor beide groepen vrouwen spelen de conditionele leeroriëntaties 'sociaal
leren' en ’ontspanning' een grote rol in verband met hun deelname aan
cursussen en lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
Verder stemmen veel uitgesproken voorkeuren betreffende de ideale vormgeving van cursussen met elkaar overeen.
Noemenswaardige verschillen tussen de vrouwen die deelnamen aan de groepsinterviews te Houten en Montfoort betreffen enkele gegevens over de leeroriëntaties, de leerinteresses en enkele aandachtspunten betreffende de
vormgeving van cursussen. Op deze verschillen wordt hieronder nader ingegaan.
Ten aanzien van de leeroriëntaties valt op dat de intrinsieke leeroriëntatie ’leren om te leren’ voor de vrouwen in Houten een grote rol speelt,
terwijl deze leeroriëntatie voor de vrouwen in Montfoort een geringe rol
speelt.
Een ander verschil is dat de leerinteresse van de vrouwen in Houten uitgaat
naar onderwerpen op het gebied van de bedrijfsvoering in combinatie met de
zorg voor het milieu, terwijl het merendeel van de vrouwen in Montfoort
interesse heeft in de automatisering op het rundveebedrijf.
Wat de ideale vormgeving van cursussen betreft zijn er, zoals gezegd, op
een tweetal punten verschillen te constateren. Het merendeel van de vrouwen
in Houten verkiest in bepaalde gevallen een cursus met alleen vrouwelijke
cursisten, terwijl het merendeel van de vrouwen in Montfoort hieromtrent
geen voorkeur heeft. Met betrekking tot de inhoud van de gewenste cursussen
spreken alle vrouwen die deelnamen aan het groepsinterview te Houten hun
voorkeur uit voor specialistische cursussen. Alle deelneemsters aan het
groepsinterview te Montfoort hebben, in dit opzicht, geen voorkeur.
5.2.2 Groepinterview III en IV: Hoogland-Maartensdijk
Veel resultaten verkregen door middel van de groepsinterviews te Hoogland
en Maartensdijk komen met elkaar overeen. Er zijn weinig opvallende verschillen op te merken. Voordat deze verschillen worden genoemd komen, net
als in de vorige paragraaf, eerst enkele overeenkomsten aan bod.
Alle vrouwen die aan de groepsinterviews te Hoogland en Maartensdijk
deelnamen hebben nooit een agrarische cursus gevolgd.
Dat er wel belangstelling bestaat voor cursussen op niet-agrarisch gebied
blijkt uit het feit dat veel vrouwen die deelnamen aan beide groepsinterviews niet-agrarische cursussen hebben gevolgd. Deze cursussen lopen sterk
uiteen. Vooral op creatief terrein hebben betrekkelijk veel vrouwen cursussen gevolgd.
Een aantal belemmeringen (bijvoorbeeld het gebrek aan tijd en de zorg voor
de kinderen) alsmede een geringe interesse en motivatie voor het volgen van
agrarische cursussen vormen redenen voor het feit dat men nooit heeft
deelgenomen aan het agrarisch cursusonderwijs.
De conditionele leeroriëntaties ’sociaal leren' en ’ontspanning’ spelen een
grote rol voor beide groepen vrouwen in verband met hun deelname aan cursussen en lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
Wanneer men leerinteresses heeft op agrarisch gebied gaan deze veelal uit
naar de automatisering op het rundveehouderijbedrijf.
Veel aangegeven voorkeuren betreffende de ideale vormgeving van cursussen
stemmen met elkaar overeen.
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Vermeldenswaardige verschillen tussen de vrouwen die deelnamen aan de
groepsinterviews te Hoogland en Maartensdijk betreffen enkele gegevens over
de onderzoeksgroepen, de leeroriëntaties, de leerinteresse en enkele
aandachtspunten betreffende de vormgeving van cursussen.
Een verschil tussen de onderzoeksgroep te Hoogland en vrouwen die deelnamen
aan het groepsinterview te Maartensdijk is dat de vrouwen in Maartensdijk
aangesloten zijn bij een agrarische organisatie (voor het merendeel een
plattelandsvrouwenorganisatie) in tegenstelling tot de vrouwen in Hoogland
die allemaal ongeorganiseerd zijn.
Wat de leeroriëntaties betreft valt op dat de intrinsieke leeroriëntatie
’leren om het leren’ voor de vrouwen in Hoogland een grote rol speelt in
verband met hun deelname aan cursussen en lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
Het valt op dat de helft van het aantal deelneemsters in Hoogland geen
behoefte heeft aan informatie met betrekking tot hun werk op het bedrijf in
tegenstelling tot de vrouwen in Maartensdijk die allemaal wel een onderwerp
hebben genoemd. Deze onderwerpen hebben betrekking op hun taken op het
bedrijf.
Voor wat de ideale vormgeving van cursussen betreft, zijn er op een viertal
punten verschillen te constateren. Het merendeel van de vrouwen in
Maartensdijk heeft namelijk een voorkeur voor een landelijk erkend getuigschrift; voor enkele van deze vrouwen indien het een langdurende cursus
betreft. In Hoogland heeft ruim de helft van het aantal vrouwen geen
voorkeur voor een getuigschrift. Daarnaast geven de vrouwen die deelnamen
aan het groepsinterview te Maartensdijk, in tegenstelling tot de vrouwen in
Hoogland, een voorkeur aan ten aanzien van de medecursisten en de cursusdocente. Zij zien graag bekenden als medecursisten en een vakbekwaam
persoon als cursusdocente. Verder heeft ruim de helft van het aantal
deelneemsters aan het groepsinterview te Hoogland een voorkeur voor een
thematische cursus, in tegenstelling tot de vrouwen die deelnamen aan het
groepsinterview te Maartensdijk die hieromtrent geen voorkeur aangaven.
5.2.3 Groepsinterview I-II en III-IV: Montfoort-Houten en HooglandMaartensdijk
In deze vergelijking wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen
tussen de resultaten verkregen via de groepsinterviews te Montfoort en
Houten met vrouwen die ervaring hebben met het agrarisch cursusonderwijs
(in het vervolg (oud)-cursusdeelneemsters genoemd) en de groepsinterviews
te Hoogland en Maartensdijk met vrouwen die nooit aan een agrarische cursus
hebben deelgenomen (in het vervolg niet-cursusdeelneemsters genoemd). Het
eerst zal worden stilgestaan bij enkele overeenkomsten tussen bovengenoemde
groepen.
Veel aangegeven redenen door de niet-cursusdeelneemsters voor niet-deelname
aan agrarische cursussen stemmen overeen met de redenen voor de geringe
deelname aan agrarische

cursussen die door de

(oud)-cursusdeelneemsters

zijn genoemd.
Voor alle vrouwen spelen de conditionele leeroriëntaties 'sociaal leren’ en
’ontspanning’ een grote rol in verband met hun deelname aan cursussen en
lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
De leerinteresse van de meeste vrouwen van beide groepen gaat uit naar de
automatisering op het rundveehouderijbedrijf. Daarnaast vormt de bedrijfsvoering in combinatie met de zorg voor het milieu voor meerdere vrouwen een
onderwerp waarover men meer wil weten.
Tenslotte komen veel voorkeuren ten aanzien van de vormgeving van cursussen
met elkaar overeen.
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Hieronder komen de verschillen tussen de

(oud)-cursusdeelneemsters

en niet-

cursusdeelneemsters aan bod.
Het valt op dat het merendeel van de vrouwen die nooit een agrarische
cursus heeft gevolgd (vrouwen die deelnamen aan de groepsinterviews te
Hoogland en Maartensdijk) wel niet-agrarische cursussen heeft gevolgd. In
tegenstelling tot eerdergenoemde groep vrouwen heeft minder dan de helft
van het aantal (oud)-cursusdeelneemsters niet-agrarische cursussen gevolgd.
Wat de leeroriëntaties betreft valt in het oog dat de extrinsieke leeroriëntatie

’sociale verantwoordelijkheid'

voor met name de

(oud)-cursus-

deelneemsters een grote rol speelt in verband met hun deelname aan cursussen en lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen. Bij deze
leeroriëntatie gaat het erom de eigen naaste omgeving waarin men leeft
vooruit te helpen of te verbeteren.
Voorts bevinden zich alleen onder de groep niet-deelneemsters vrouwen die
geen leerinteresse hebben in onderwerpen op agrarisch gebied.
Een ander verschil

is dat de

(oud)-cursusdeelneemsters

ten aanzien van de

volgende aandachtspunten voor de ideale vormgeving van cursussen meer voorkeuren hebben aangegeven: de vraag of er wel of geen specifieke cursussen
voor vrouwen moeten komen en de vraag of een landelijk erkend getuigschrift
is gewenst.

Ruim eenderde van het aantal

(oud)-cursusdeelneemster heeft

in

bepaalde gevallen (wanneer de cursus over een onderwerp gaat waarin mannen
al veel praktijkervaring hebben opgedaan of cursussen waar veel met gespreksgroepen wordt gewerkt) een voorkeur voor specifieke vrouwencursussen.
Een ander punt van verschil tussen de (oud)-cursusdeelneemsters en nietcursusdeelneemsters is dat van de laatstgenoemde groep vrouwen ruim de
helft een voorkeur heeft voor een landelijk erkend getuigschrift. Voor de
meeste van deze vrouwen is dit van belang indien het om een lange cursus
gaat. Van de groep (oud)-cursusdeelneemsters hebben veel minder vrouwen een
voorkeur voor een landelijk erkend getuigschrift.
5.3

Vergelijking groepsinterviews met individuele interviews

5.3.1 Groepsinterviews en individuele interviews met vrouwen die wel eens
aan een agrarische cursus hebben deelgenomen
In totaal zijn er 6 individuele interviews gehouden met vrouwen die wel
eens aan een agrarische cursus hebben deelgenomen. De gegevens die door
middel van deze interviews zijn verkregen worden in deze paragraaf vergeleken met de resultaten die door middel van de groepsinterviews te Houten
en Montfoort zijn verzameld. De vrouwen die aan deze groepsinterview deelnamen hebben allemaal agrarische cursussen gevolgd. Er zal eerst worden
ingegaan op de overeenkomsten tussen bovengenoemde individuele interviews
en groepsinterviews. Daarna zal worden gekeken in hoeverre de gegevens
verkregen door middel van bovengenoemde individuele interviews en groepsinterviews met elkaar verschillen. Voorts zullen aanvullende gegevens
verkregen door middel van de individuele interviews worden vermeld.
Het merendeel van de gevolgde agrarische cursussen wordt positief beoordeeld door de vrouwen die individueel zijn geïnterviewd. Vaak beoordelen
deze vrouwen een cursus positief wanneer deze praktisch en concreet is en
wanneer men naast het krijgen van informatie tevens praktisch bezig is
geweest of het geleerde heeft kunnen gebruiken in de praktijk. Achteraf
vinden de meeste vrouwen het nuttig de door hen genoemde agrarische cursussen te hebben gevolgd. Deze bevindingen stemmen overeen met de gegevens
verkregen door middel van de groepsinterviews te Houten en Montfoort.
Negatieve ervaringen die alleen tijdens de individuele interviews naar
voren zijn gebracht zijn van betrekking op:
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- het niveau van de cursussen (te laag);
- de lange duur van sommige cursusbijeenkomsten (4 uur).
Alle vrouwen (individueel geïnterviewde vrouwen alsmede de vrouwen die
deelnamen aan bovenvermelde groepsinterviews) ontvingen informatie over de
mogelijkheden cursussen te volgen op agrarisch gebied.
Belemmeringen voor andere agrarische vrouwen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs die alleen tijdens de individuele interviews zijn
genoemd betreffen:
- de neiging van vrouwen zichzelf te onderschatten (vaak denken ze dat het
niveau van een cursus te hoog zal zijn);
- de afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten.
Voorts is het feit dat de vrouw minder werkzaamheden in het bedrijf verricht dan de man als mogelijke oorzaak voor de geringe deelname van vrouwen
aan het agrarisch cursusonderwijs aangedragen.
Voor alle vrouwen spelen de conditionele leeroriëntaties ’sociaal leren’ en
’ontspanning’ en de extrinsieke leeroriëntatie 'sociale verantwoordelijkheid' een grote rol in verband met hun deelname aan cursussen en lezingen,
voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
Alle vrouwen verrichten vaste werkzaamheden op het bedrijf. De volgende
werkzaamheden zijn de meest genoemde werkzaamheden tijdens de individuele
interviews en groepsinterviews: het voeren van de bedrijfsboekhouding en
het inspringen bij werkzaamheden op het bedrijf.
De leerinteresse van de meeste vrouwen gaat uit naar de volgende onderwerpen: de automatisering op het rundveebedrijf en de bedrijfsvoering in
combinatie met de zorg voor het milieu. Leerinteresses die wel genoemd zijn
tijdens de individuele interviews maar niet tijdens de groepsinterviews
zijn achtereenvolgens: melkwinning, veeverloskunde, man/vrouw-maatschap, de
boekhouding voor het bedrijf en belastingen. Een individueel geïnterviewde
vrouw had geen leerinteresse op agrarisch gebied. Evenals de meeste deelneemsters aan de groepsinterviews te Montfoort en Houten willen de meeste
individueel geïnterviewde vrouwen de informatie door middel van cursussen
opdoen.
Veel aangegeven voorkeuren tijdens de individuele interviews bij een aantal
aandachtspunten over de vormgeving van cursussen stemmen overeen met die
van de deelneemsters aan de groepsinterviews te Montfoort en Houten.

Met betrekking tot de volgende punten zijn verschillen te constateren: de
ervaring met niet-agrarische cursussen, de leeroriëntaties en de vormgeving
van cursussen.
Het valt op dat, in tegenstelling tot de meeste vrouwen die deelnamen aan
de groepsinterviews te Houten en Montfoort, alle vrouwen die individueel
zijn geïnterviewd naast agrarische cursussen ook niet-agrarische cursussen
hebben gevolgd. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat de deelneemsters aan de groepsinterviews schriftelijk gevraagd is de gevolgde cursussen (agrarisch en niet-agrarisch) op te schrijven. Het is niet ondenkbaar
dat deze vrouwen gezien het accent van het onderzoek op het agrarisch
cursusonderwijs, het voldoende achtten alleen de gevolgde agrarische
cursussen te noteren.
Wat de leeroriëntaties betreft valt op dat enkele extrinsieke leeroriëntaties alleen voor de vrouwen die individueel zijn geïnterviewd een grote
rol spelen in verband met hun deelname aan cursussen en lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen. Het gaat daarbij om de volgende
leeroriëntaties: financiën, politieke betrokkenheid en vooruitgang in
beroep.
Vervolgens zullen de aandachtspunten betreffende de ideale vormgeving van
cursussen waarin de deelneemsters aan de groepsinterviews te Houten en
Montfoort verschillen worden vergeleken met de resultaten van de individu47

ele interviews. De meeste vrouwen bij wie een individueel interview is
afgenomen hebben evenals de deelneemsters aan het groepsinterview te
Montfoort met betrekking tot de inhoud van de cursussen geen voorkeur.
Voorts heeft de helft van het aantal individueel geïnterviewde vrouwen
evenals het merendeel van de deelneemsters aan het groepsinterview te
Houten, een voorkeur uitgesproken voor cursussen met alleen vrouwelijke
deelneemsters. Een vrouw verkiest een speciale vrouwencursus indien de
inhoud van een cursus een onderwerp betreft waarin mannen al veel praktijkervaring bezitten. De overige twee vrouwen geven altijd de voorkeur aan
cursussen speciaal voor vrouwen. Motiveringen hiervoor zijn dat deze
vrouwen in het bijzijn van mannen zich minder snel uiten, omdat geleerd is
te zwijgen wanneer mannen praten en de mannelijke deelnemers aan een
agrarische cursus het vaak niet nodig achten dat vrouwen cursussen op
agrarisch gebied volgen.
5.3.2 Groepsinterviews en individuele interviews met vrouwen die nooit aan
een agrarische cursus hebben deelgenomen
In totaal zijn er 6 individuele interviews gehouden met vrouwen die nooit
aan een agrarische cursus hebben deelgenomen. De gegevens verkregen door
middel van deze interviews worden in deze paragraaf vergeleken met de
resultaten die door middel van de groepsinterviews te Hoogland en
Maartensdijk zijn verzameld. De vrouwen die aan deze groepsinterviews
deelnamen hebben nooit agrarische cursussen gevolgd. Alvorens de verschillen tussen bovenvermelde individuele- en groepsinterviews worden behandeld
komen eerst de overeenkomsten aan bod en zullen waar nodig aanvullende
gegevens, verkregen door middel van de individuele interviews worden
vermeld.
Zoals vermeld hebben bovengenoemde vrouwen nooit cursussen op agrarisch
gebied gevolgd. Dat er wel belangstelling bestaat voor cursussen op ander
gebied dan het agrarische blijkt uit het feit dat op enkele vrouwen na
(allemaal ongeorganiseerd) alle vrouwen niet-agrarische cursussen hebben
gevolgd.
Alle vrouwen hebben in 1989 informatie ontvangen over de mogelijkheden
cursussen te volgen op agrarisch gebied. Deze informatie is voor het
grootste deel afkomstig uit het programmaboekje van het P.0.0.C.
Een aantal belemmeringen alsmede een geringen interesse en motivatie voor
het volgen van agrarische cursussen vormen redenen voor het feit dat men
nooit heeft deelgenomen aan het agrarisch cursusonderwijs. Een belemmering
die alleen tijdens een individueel interview naar voren is gebracht is het
dagdeel waarop sommige agrarische cursussen plaatsvinden. Een vrouw kon
vanwege het feit dat sommige cursussen overdag plaatsvinden niet deelnemen,
aangezien er moeilijk oppas te vinden was. Met betrekking tot de vraag of
men zichzelf in de toekomst naar een agrarische cursus ziet gaan laten de
resultaten verkregen door middel van de individuele interviews een iets
positiever beeld zien. Een vrouw ziet zichzelf in de toekomst niet agrarische cursussen volgen, omdat ze daarin geen interesse heeft. Twee vrouwen
zullen misschien gaan wanneer er een bekende meegaat. De overige helft ziet
zichzelf in de toekomst naar een agrarische cursus gaan. Voor enkele van
deze vrouwen is dit mogelijk, omdat de kinderen groter zijn en er derhalve
meer tijd is voor het volgen van cursussen. Een vrouw ziet zichzelf in de
toekomst naar een agrarische cursus gaan wanneer er een computer voor het
bedrijf wordt aangeschaft.
Voor alle vrouwen spelen de conditionele leeroriëntaties 'sociaal leren' en
’ontspanning’ een grote rol in verband met hun deelname aan cursussen en
lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
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Alle vrouwen verrichten vaste werkzaamheden op het bedrijf. De meest
genoemde werkzaamheid tijdens beide groepsinterviews is het inspringen bij
taken op het bedrijf.
De leerinteresse van de meeste vrouwen gaat uit naar de automatisering op
het rundveebedrijf. Leerinteresses die alleen tijdens de individuele interviews zijn genoemd zijn achtereenvolgens: bedrijfsvoering in combinatie met
de zorg voor het milieu, veeverloskunde en kalveropfok.
Evenals de helft van het aantal deelneemsters aan het groepsinterview te
Hoogland heeft de helft van het aantal vrouwen die individueel zijn geïnterviewd geen behoefte aan informatie op agrarisch gebied. Deze informatie
is naar hun mening niet nodig, omdat:
- het al voldoende is dat de echtgenoot op de hoogte is van ontwikkelingen
op agrarisch gebied;
- het werk op het bedrijf ook zonder deze informatie verricht kan worden.
Bij de groepsinterviews Hoogland en Maartensdijk viel in het oog dat alleen
enkele ongeorganiseerde vrouwen geen leerinteresse hebben op agrarisch
gebied. Dit is niet het geval bij de individueel geïnterviewde vrouwen.
Daarbij bevinden zich onder de vrouwen die geen leerinteresse hebben op
agrarisch gebied zowel ongeorganiseerde als georganiseerde vrouwen.
Veel aangegeven voorkeuren betreffende de ideale vormgeving van cursussen
tijdens de individuele interviews stemmen overeen met die van de groepsinterviews te Hoogland en Maartensdijk.
Met betrekking tot de volgende punten zijn verschillen te constateren: de
leeroriëntaties en de vormgeving van cursussen.
In tegenstelling tot de deelneemsters aan de groepsinterviews te Hoogland
en Maartensdijk speelt de extrinsieke leeroriëntatie ’vooruitgang in
beroep' voor de vrouwen die individueel zijn geïnterviewd een grote rol in
verband met hun deelname aan cursussen en lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten of studiedagen.
Vervolgens zullen de aandachtspunten waarin de deelneemsters aan de groepsinterviews te Hoogland en Maartensdijk verschillen worden vergeleken met de
resultaten van de individuele interviews. Evenals de meeste deelneemsters
aan het groepsinterview te Hoogland heeft het merendeel van de individueel
geïnterviewde vrouwen geen voorkeur voor een landelijk erkend getuigschrift. De meeste deelneemsters aan het groepsinterview te Maartensdijk
stellen dit wel op prijs. Daarnaast hebben de meeste individueel geïnterviewde vrouwen evenals deelneemsters aan het groepsinterview te Hoogland
betreffende de medecursisten en de cursusdocente geen voorkeur. De deelneemsters aan het groepsinterview te Maartensdijk verkiezen bekenden als
medecursisten en een vakbekwaam persoon als cursusdocente. Verder prefereert de helft van het aantal individueel geïnterviewde vrouwen evenals
veel deelneemsters aan het groepsinterview te Hoogland thematische cursussen. Alle deelneemsters aan het groepsinterview te Maartensdijk hebben ten
aanzien van dit onderdeel geen wensen.
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6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de gegevens in het voorafgaande hoofdstuk komen in dit
hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen aan de orde.
In paragraaf 6.1 worden de conclusies beschreven. Dit geschiedt aan de hand
van de beantwoordingen van de onderzoeksvragen. De vragen die voor dit
onderzoek zijn geformuleerd staan vermeld in paragraaf 1.2.
Paragraaf 6.2 bevat de aanbevelingen die naar aanleiding van dit onderzoek
worden gegeven. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de wijze waarop men
in het agrarisch cursusonderwijs het best kan aansluiten bij de leerwensen
en leerinteresses van meewerkende agrarische vrouwen en op de wijze waarop
belemmeringen van vrouwen voor deelname aan agrarische cursussen kunnen
worden weggenomen.
Tenslotte wordt in paragraaf 6.3 ingegaan op de vooronderstellingen van de
werkgroep 'Scholing Agrarische Vrouwen' betreffende de geringe deelname van
vrouwen aan de zogenaamde 'gemengde' agrarische cursussen. Er wordt tevens
een aanzet voor vervolgonderzoek gegeven.
6.1

Beantwoording van de onderzoekvragen

6.1.1 Leerwensen en -behoeften van meewerkende agrarische vrouwen
Bij veel vrouwen spelen met name de conditionele leeroriëntaties ontspanning en sociaal leren een rol. Voor deze vrouwen zijn de omstandigheden
waaronder het leren plaatsvindt (bijna) even belangrijk als de inhoud van
het leren. De aanwezigheid van medecursisten en de ontspanning die het
volgen van cursussen en bijeenkomsten als studiedagen, voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen met zich meebrengt, worden door veel vrouwen op prijs
gesteld. Dat meewerkende agrarische vrouwen veel belang hechten aan het
sociaal contact en de ontspanning die eerdergenoemde activiteiten met zich
meebrengen is niet vreemd, aangezien deze vrouwen veelal ver uit elkaar
wonen en derhalve minder gelegenheden hebben om ervaringen betreffende hun
arbeid op het bedrijf en in de huishouding met elkaar uit te wisselen.
De leerinteresses van veel meewerkende agrarische vrouwen vloeien voort uit
problemen en ontwikkelingen waarmee de landbouw en in het bijzonder de
rundveehouderij (in de toekomst) worden geconfronteerd. Daarbij speelt het
eigenbelang in verband met het voortbestaan van het bedrijf in de toekomst
een rol evenals het belang betreffende de zorg voor het milieu.
De leerinteresse van veel vrouwen gaat uit naar automatisering op het
rundveebedrijf. Men wil graag op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden van een computer voor het bedrijf. Ook wil men weten waar men op
moet letten bij de aankoop van computers en programma’s.
Naast dit technische onderwerp gaat de interesse van meerdere vrouwen uit
naar bedrijfsvoering in combinatie met de zorg voor het milieu. In dit
verband wensen veel vrouwen informatie over zowel aspecten met betrekking
tot milieuvriendelijke bedrijfsvoering als over milieuvriendelijk huishouden.
De overige onderwerpen waarnaar de leerinteresse van verschillende vrouwen
uitgaat hebben betrekking op bedrijfseconomisch gebied (bijvoorbeeld de
boekhouding voor het bedrijf en belastingen) en op het gebied van de rundveehouderij (bijvoorbeeld veeverloskunde en kalveropfok). Tevens bestaat er
interesse voor (beleidsmatige) ontwikkelingen in de landbouw.
Het agrarisch cursusonderwijs in de provincie Utrecht sluit goed aan op
bovenvermelde leerinteresses.
Een deel van de agrarische vrouwen heeft daarentegen geen leerinteresse op
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agrarische gebied. Het gaat hier meestal om vrouwen die nooit hebben
deelgenomen aan agrarisch cursusonderwijs. De hoge leeftijd en de aard van
de werkzaamheden op het bedrijf vormen redenen voor het ontbreken van
leerinteresse op agrarisch gebied. Informatie met betrekking tot het werk
op het bedrijf is volgens deze vrouwen niet nodig omdat:
- de door hen te verrichten werkzaamheden op het bedrijf, gezien hun
leeftijd, alleen maar minder worden (het betreft hier vrouwen ouder dan
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jaar);

- het voldoende is wanneer de echtgenoot op de hoogte is van agrarische
aangelegenheden;
- het werk op het bedrijf ook zonder de bedoelde informatie verricht kan
worden;
- er door hen geen verantwoordelijkheid voor bepaalde taken gedragen hoeft
te worden.
Ten aanzien van de leerwensen kan worden opgemerkt dat het merendeel van de
vrouwen die bij het onderzoek waren betrokken de voorkeur geeft aan kortdurende

cursussen

(tussen de 8

à 10 cursusbijeenkomsten),

met wekelijkse

bijeenkomsten op een ochtend of avond gedurende de herfst- en wintermaanden. Ook gaat de voorkeur uit naar een in omvang kleine groep cursisten
(variërend tussen 15 à 20 personen) en een afwisseling van werkvormen
tijdens de cursus. De prijs van de cursus vormt veelal geen belemmering
voor deelname. Hierbij dient te worden vermeld dat men bij dit aandachtspunt is uitgegaan van de prijzen van de cursussen van het P.0.0.C. Voor
veel vrouwen moet de afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten niet
langer dan een half uur rijden (met de auto) zijn. Betreffende de organiserende instantie van bepaalde cursussen bestaat geen voorkeur. Voor het
gebouw waarin een cursus wordt gegeven bestaat veelal ook geen voorkeur,
evenals voor een landelijk erkend getuigschrift. Een verklaring voor de
geringe voorkeur voor een landelijke erkend getuigschrift is dat het
agrarisch cursusonderwijs vaak bijscholing betreft op het gebied waarop men
reeds werkzaam is. Wat de inhoud van de cursus betreft kan worden geconcludeerd dat er geen duidelijke voorkeur voor een specialistische of een
thematische cursus bestaat. Een groot deel van de vrouwen heeft geen wensen
betreffende de medecursisten en de cursusdocente. Wanneer er in dit opzicht
een voorkeur is, dan gaat deze respectievelijk uit naar bekenden, personen
uit de agrarische sector en gemotiveerde personen als medecursisten en naar
een vakbekwaam persoon als leerkracht. Het merendeel van de vrouwen heeft
geen voorkeur voor een specifieke cursus voor vrouwen. Opvallend is wel dat
alleen enkele (oud)deelneemsters aan het agrarisch cursusonderwijs cursussen specifiek voor vrouwen prefereren. Vaak wensen deze vrouwen cursussen
met alleen vrouwelijke cursisten indien de cursusinhoud een onderwerp
betreft waarin mannen al veel ervaring hebben opgedaan. De grote praktijkervaring van mannen vormt voor deze vrouwen een belemmering voor deelname
aan bepaalde 'gemengde' agrarische cursussen. Een verklaring hiervoor is
dat het gevaar bestaat dat mannen tijdens een cursus over een onderwerp
waarin zij al veel praktijkervaring bezitten de boventoon zullen voeren.

6.1.2 Belemmeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs
Redenen van meewerkende agrarische vrouwen voor het feit dat men nooit
heeft deelgenomen aan cursussen op agrarisch gebied duiden op: (1) een
geringe motivatie en interesse voor het volgen van agrarische cursussen,
(2) het onnodig achten dergelijke cursussen te volgen en (3) belemmeringen
voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs. Het gaat om de volgende
belemmeringen:
- gebrek aan tijd;
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- kinderen die aandacht en tijd vragen;
- te lange afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten (30-45 minuten
rijden met de auto);
-

angst

om alleen naar een cursus te gaan

(zonder bekenden);

- verantwoordelijkheid voor de zorg in en rond het huis en bedrijf (er moet
altijd ingesprongen worden bij werkzaamheden op het bedrijf);
- vervoersproblemen (niet beschikken over een auto);

- ongeschikt dagdeel waarop sommige cursussen plaatsvinden (overdag kan er
moeilijk oppas gevonden worden).
Met name de eerste vier belemmeringen spelen een grote rol.
Naast genoemde belemmeringen vormt de echtgenoot mogelijk ook een reden
waarom sommige vrouwen nooit hebben deelgenomen aan het agrarisch cursusonderwijs. Deze belemmering wordt echter niet genoemd door de vrouwen zelf
die nooit hebben deelgenomen aan agrarische cursussen. Volgens meerdere
(oud)deelneemsters aan het agrarisch cursusonderwijs, vormt het feit dat
echtgenoten van sommige vrouwen het niet nodig achten dat zij agrarische
cursussen volgen wel degelijk een belemmering voor deelname aan deze
cursussen.
De (oud)deelneemsters aan het agrarisch cursusonderwijs ervaren veelal geen
belemmeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs. Voor een
aantal van hen vormt, zoals gezegd, het gegeven dat mannen meer praktijkervaring bezitten op agrarisch gebied wel een drempel voor deelname aan
bepaalde agrarische cursussen. De ervaringen van genoemde vrouwen met het
agrarisch cursusonderwijs zijn overwegend positief. Vaak beoordelen vrouwen
een gevolgde cursus positief wanneer de inhoud praktisch en concreet is en
wanneer men naast het krijgen van informatie tevens praktisch bezig is
geweest of het geleerde heeft kunnen gebruiken in de praktijk. Enkele door
(oud)deelneemsters genoemde negatieve ervaringen met het agrarisch cursusonderwijs hebben achtereenvolgens betrekking op:
-

de

inhoud van enkele cursussen

(te

theoretisch,

niveau van abstractie

te

hoog, niet bruikbaar in de praktijk);
- de hoeveelheid informatie die verkregen is door middel van de cursussen
(niveau

te

laag);

- organisatorische aspecten (slechte planning van cursusbijeenkomsten, te
lange duur van enkele cursussen en cursusbijeenkomsten);
- het lesgeven (docente die te gedetailleerd bezig was en teveel haar eigen
mening opdrong);
- de geringe mogelijkheid tot het stellen van vragen;
- een onjuiste inhoudsomschrijving van een cursus.
Bij de aanbevelingen in de volgende paragraaf wordt op een aantal van deze
belemmeringen teruggekomen.
6.2

Aanbevelingen

Uitwisseling ervaringen en groepswerk
Aanbevolen wordt in de cursussen rekening te houden met de rol van conditionele leeroriëntaties voor meewerkende agrarische vrouwen bij het volgen
van cursussen en het bijwonen van studiedagen, voorlichtingsbijeenkomsten
of lezingen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de cursisten tijdens de
cursusbijeenkomsten de gelegenheid te bieden tot het uitwisselen van
ervaringen. Het is daarbij van belang dat de docente goed op de hoogte is
van de leefsituatie van de cursisten. Betreffende het agrarisch cursusonderwijs aan meewerkende agrarische vrouwen dient de docente dan ook
inzicht te hebben in de positie die deze vrouwen innemen op het agrarische
bedrijf. Een vorm van leren waarbij gemeenschappelijke ervaringen de kern
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van de cursusinhoud vormen is bijvoorbeeld mogelijk aan de hand van het
model van Kolb, waarop ook in paragraaf 2.4 is gewezen. Voorkomen moet
echter worden dat allerlei ervaringen worden uitgewisseld zonder dat
daarvan iets wordt geleerd. Het is van belang dat deze ervaringen worden
gekoppeld aan theoretische kennis en inzicht die bruikbaar zijn voor het
functioneren in de praktijk. In het algemeen leidt het uitwisselen van
ervaringen tot het actualiseren van reeds bestaande kennis van cursusdeelneemsters.

Nieuwe kennis

(verkregen via de docente

of medecursisten)

valt

dan in ’omgeploegde’ aarde. In principe leidt dit tot een 'goede oogst',
mits de docente in staat is op flexibele wijze in te spelen op geactualiseerde kennis. Zij kan niet alleen een vooraf gepland verhaal houden, maar
moet de inhoud van haar boodschap op via ervaringen van cursisten naar
voren komende kennis afstemmen. Flexibiliteit en improvisatievermogen van
de zijde van de docente zijn in dit verband belangrijke leerkrachtkenmerken.

Kenmerken als deze vooronderstellen brede

(vak)inhoudelijke

kennis

alsmede ervaring van de zijde van de docente.
Ook is het belangrijk door middel van groepswerk als didactische werkvorm
in te spelen op de behoefte aan sociaal contact.
Bijscholing leerkrachten in het agrarisch cursusonderwijs
Het lijkt nuttig de leerkrachten in het agrarisch cursusonderwijs bij te
scholen in de didactiek van de volwasseneneducatie ter bevordering van hun
deskundigheid in het werken met volwassenen. Het is, zoals gezegd, van
belang dat deze leerkrachten leren gebruik te maken van de ervaringen van
de cursisten. Door in te spelen op deze ervaringen kan mede voorkomen
worden dat de deelneemsters een cursus als te abstract en te theoretisch
beschouwen. Bijscholing van genoemde docenten moet ook een bezinning
omvatten op het ’didactisch model' dat docenten gebruiken bij de planning
van cursussen en cursusbijeenkomsten. Bij het onderwijs aan volwassenen
dienen de docenten zich te realiseren dat:
- de cursisten in de werkelijkheid te maken hebben met problemen of vraagstukken die complex zijn. Deze problemen en vraagstukken laten zich
moeilijk reduceren tot doel-middel denken en laten zich ook niet altijd
opdelen in allerlei fragmenten gedacht vanuit een bepaald vakgebied;
- inzicht in de beginsituatie van de cursisten van groot belang is. Dit
inzicht mag zich niet beperken tot een beeld van de docente over de
beginkennis van cursusdeelneemsters; een grotere identificatie met hen is
nodig, ook met hun sociaal-psychologische en culturele achtergronden,
zoals ondermeer wordt beklemtoond in het didactisch model van Heimann en
Schulz (1965). Vaak zijn docenten alleen op de hoogte van het model
’Didactische Analyse'

(Corte

et al.,

1981)

dat minder aandacht besteed

aan het complex van beginsituatiefactoren.
Het bovenstaande houdt onder andere in dat niet elke leerkracht die bijvoorbeeld lesgeeft aan leerlingen op middelbaar of lager niveau geschikt is
voor het verzorgen van cursussen voor volwassenen. Verder houdt het bovenstaande in dat er tijdens de bijscholing van docenten in het agrarisch
cursusonderwijs ook aandacht besteed dient te worden aan de positie van de
meewerkende agrarische vrouw op het bedrijf.
Verder is het belangrijk dat de leerkrachten in het onderwijs aan volwassenen rekening houden met de mondigheid van de cursisten. In deze vorm van
onderwijs kan men, gezien deze mondigheid, een grotere inbreng van de
cursisten verwachten dan in het onderwijs aan jongeren. In de volwasseneneducatie moeten derhalve mogelijkheden voor een inbreng van de cursisten
worden geschapen. Door middel van een open cursusaanbod kan bijvoorbeeld
voorkomen worden dat de deelneemsters klagen over een geringe mogelijkheid
tot het stellen van vragen tijdens de cursus. Bij een open cursusaanbod
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liggen niet alle cursusonderdelen vast en wordt de cursisten de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen op het cursusprogramma.
Netwerk van contactpersonen en evaluatie van cursussen
Een netwerk van contactpersonen is aan te bevelen voor het op de hoogte
blijven van de leerwensen en leerinteresse van agrarische vrouwen. Om
praktische redenen is het handig daarvoor gebruik te maken van reeds
bestaande netwerken van agrarische vrouwen in de provincie Utrecht. Wellicht kunnen de leden van de 'Werkgroep Agrarische Vrouw' van de C.B.T.B.
en de A.B.T.B. en van de 'Ring van Contactvrouwen' van het U.L.G. werkzaam
zijn als belangenbehartigers van het agrarisch cursusonderwijs. In deze
netwerken zijn vrouwen van bijna alle afdelingen van de verschillende
standsorganisaties vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen de agrarische commissies van de plattelandsvrouwenorganisaties actief zijn met betrekking tot
het agrarisch cursusonderwijs. Deze commissies en eerdergenoemde vertegenwoordigsters van de afdelingen van de standsorganisaties kunnen, zoals
gezegd, de leerwensen en leerinteresses van hun achterban inventariseren en
het cursusonderwijs stimuleren. De geïnventariseerde leerwensen en leerinteresses kunnen aan het P.0.0.C. worden doorgegeven door de vertegenwoordigsters van de verschillende standsorganisaties en plattelandsvrouwenorganisaties. Op deze wijze kan er met de planning van cursussen rekening
worden gehouden met hetgeen potentiële cursisten willen.
Tenslotte wordt aangeraden de agrarische cursussen na afloop te evalueren.
Naar aanleiding van de gegevens van deze evaluatie kan het onderwijs in de
toekomst worden geoptimaliseerd. Tevens kan bij de evaluatie na afloop van
de cursus gevraagd worden naar de leerwensen en de leerinteresses van de
cursisten op agrarisch gebied. Wanneer de docenten deze evaluatiegegevens
vastleggen in verslagen, kan het P.0.0.C. ze gebruiken bij het opstellen
van een nieuw cursusprogramma. Ook op deze wijze kan in de toekomst tegemoet gekomen worden aan de leerwensen en leerbehoeften van cursisten.
Wellicht is het mogelijk na afloop van cursussen studie- en gespreksgroepen
van agrarische vrouwen op te zetten zoals dat in de provincie Gelderland is
gebeurd. In deze provincie bleek dat de deelneemsters na afloop van een
cursus graag contact met elkaar wilden houden om met elkaar van gedachten
te wisselen over aangelegenheden betreffende hun werkzaamheden op het
bedrijf. Hierdoor zijn na afloop van deze cursus gespreks- en studiegroepen
ontstaan. In het begin werden deze groepen begeleid door de bij de cursus
betrokken docente

(een medewerkster van de

Sociaal-Economische

Voor-

lichtingsdienst). Zij begeleidde bijvoorbeeld bij het opzetten van een
programma. In deze gespreks- en studiegroepen worden ondermeer afspraken
gemaakt omtrent

speciaal voor vrouwen gewenste cursussen.

Persoonlijke benadering
Aanbevolen wordt bij de werving van cursisten de vrouwen persoonlijk te
benaderen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door bij de werving van cursisten
gebruik te maken van een netwerk van contactpersonen zoals in de voorafgaande aanbeveling wordt beschreven. Voort is het belangrijk tijdens vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten het agrarisch cursusonderwijs
onder de aandacht te brengen.
Cursussen op locatie
Aangaande de vaak lange afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten
wordt aanbevolen agrarische cursussen meer op locatie aan te bieden zodat
de reistijd wordt verkort. Ook doordat agrarische vrouwen doorgaans weinig
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tijd ter beschikking hebben, zijn cursussen dichtbij huis aan te bevelen.
Wanneer de cursussen in een vertrouwde omgeving plaatsvinden (met bekenden
als medecursisten), is de angst om alleen naar een cursus te gaan wellicht
minder groot.

Adressenlijst van cursusdeelneemsters
Ook verdient het aanbeveling alle deelneemsters aan een bepaalde cursus de
adressen van de overige cursisten te verstrekken met het advies gezamenlijk
vervoer te organiseren zodat personen met vervoersproblemen in staat zijn
de plaats van de cursusbijeenkomsten te bereiken.
Cursussen speciaal voor vrouwen
Er dient steeds nagegaan te worden of een cursus over een onderwerp waarnaar de leerinteresse van vrouwen uitgaat, speciaal voor vrouwen opgezet
moet worden. Wanneer de cursusinhoud een onderwerp betreft waarin mannen al
veel praktijkervaring bezitten is het aan te raden een specifieke vrouwencursus te organiseren.

Weerstanden mannen tegen scholing vrouwen op agrarisch gebied bespreekbaar
maken
Het verdient aanbeveling mogelijke weerstanden van mannen tegen de scholing
op agrarisch gebied door vrouwen ter discussie te stellen. Hierbij dienen
ook mannen betrokken te worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door tijdens
kadercursussen, economische cursussen en cursussen op het gebied van de
sociale vorming deze problematiek aan de orde te stellen en door tijdens
deze cursussen aandacht te besteden aan de arbeidssituatie van de agrarische vrouw op het bedrijf. Verder zijn studiedagen hiervoor eveneens
geschikt.
Het is in dit verband interessant na te gaan op welke wijze een stafmedewerker op het gebied van emancipatiezaken van de Katholieke Nederlandse
Boeren- en Tuinders Bond (K.N.B.T.B.) tijdens cursussen werkt aan de
meningsvorming van agrarische mannen. Bij sommige mannelijke leden van
bovenstaande standsorganisatie blijken weerstanden tegen de voorgenomen
integratie van vrouwelijke leden te bestaan (Hobbelink, 198h). Tijdens
cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten wordt getracht een minder negatieve
houding van mannen ten aanzien van deze integratie te bewerkstelligen. Bij
cursussen gebeurt dit door op de cursusbijeenkomsten te vertellen over het
belang van de integratie van vrouwen in standsorganisaties. Dit onderwerp
wordt later in groepjes besproken. Verder wordt de integratie van vrouwen
door middel van rollenspelen aan de orde gebracht. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een denkbare gebeurtenis uit de praktijk, bijvoorbeeld een
vacature in een afdelingsbestuur die opgevuld dient te worden. Tijdens het
rollenspel worden argumenten voor en tegen de vervulling van deze betrekking door een vrouw gegeven door twee verschillende groepen.
Op vergelijkbare wijze kan in het agrarisch cursusonderwijs gewerkt worden
aan een minder negatieve houding van mannen ten aanzien van scholing van
agrarische vrouwen.
Cursus voor meewerkende agrarische vrouwen
Zoals in paragraaf 2.1 wordt beschreven is er op het agrarische bedrijf
veelal sprake van een traditionele arbeidsverdeling tussen man en vrouw.
Vaak ligt de taak van de agrarische vrouw in de eerste plaats binnen het
gezin. De meeste boerinnen staan alleen voor deze huishoudelijke taak en de
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verzorging van de kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat de tijd en aandacht die deze kinderen vragen voor sommige vrouwen een belemmering voor
deelname aan agrarische cursussen vormen.
Naast deze huishoudelijke werkzaamheden verricht de agrarische vrouw arbeid
op het bedrijf. Deze arbeid ligt vaak in het verlengde van de huishoudelijke arbeid (bijvoorbeeld het schoonmaken van het melklokaal). Doorgaans
gaat het om manuele arbeid (werk dat in de samenleving in het algemeen
kwalitatief laag staat aangeschreven). Veelal worden taken op het bedrijf
die meer verantwoordelijkheid vereisen door de man verricht. Ook is de
deelname van de vrouw in machinaal werk veel geringer. Veel vrouwen verrichten de zogenaamde 'inspringarbeid', waarbij zij steeds klaar moeten
staan om secundaire taken uit te voeren zodat de uitvoering van primaire
taken voort kan gaan (bijvoorbeeld de man melkt en de vrouw helpt hierbij).
Deze arbeid legt een vrij hoge druk op de agrarische vrouw, omdat zij veel
uren beschikbaar moet zijn. Het gaat namelijk om werk waarbij de vrouw van
tevoren niet altijd weet op welk tijdstip zij dit werk moet verrichten.
Doordat vrouwen deze ’inspringarbeid’ verrichten, zijn ze onmisbaar voor
het bedrijf en kunnen ze moeilijk weg. Uit het onderzoek komt naar voren
dat de verantwoordelijkheid voor de zorg in en rond het huis evenals
tijdgebrek voor sommige vrouwen een belemmering voor de deelname aan het
agrarisch cursusonderwijs vormt. Hoewel de ’inspringarbeid’ van groot
belang is voor het bedrijf wordt deze arbeid vaak niet als werk gezien. Het
is dienstverlenend werk met een lage status waar formeel geen opleiding
voor nodig is. Voor deze arbeid lijkt het bezitten van vakkennis en het
bijblijven op agrarisch gebied niet nodig. Wellicht is door de hierboven
geschetste positie van de agrarische vrouwen de interesse en motivatie van
deze vrouwen voor het volgen van agrarische cursussen geringer. Mogelijk
achten sommige vrouwen gezien hun positie op het bedrijf het niet nodig
naast hun echtgenoot ook agrarische cursussen te volgen.
Zoals uit de bovenstaande beschrijving van de positie van de meewerkende
agrarische vrouw op het bedrijf blijkt, is de arbeidssituatie van de
agrarische man niet gelijkwaardig aan die van de agrarische vrouw. Deze
arbeidssituatie is veelal niet gebaseerd op een vrijwillige keuze. Door het
huwelijk met een agrariër wordt een vrouw meestal geconfronteerd met het
feit dat de echtgenoot het werk niet alleen kan en er niet voldoende financiële middelen zijn om personeel aan te stellen. Veelal heeft zij geen
_
duidelijke positie op het bedrijf.
De vraag rijst of agrarische vrouwen, met betrekking tot hun arbeidssituatie verandering wensen. Het verdient dan ook aanbeveling de arbeidsverdeling op het agrarisch bedrijf ter sprake te stellen. Een specifieke
cursus voor agrarische vrouwen over het combineren van taken op het bedrijf
en in de huishouding is hiervoor geschikt. Tijdens deze cursus kan de
eerdergenoemde arbeidsverdeling ter sprake worden gesteld en kan aandacht
worden besteed aan het beeld dat men van de arbeid van de vrouw op het
bedrijf heeft.
Ook tijdens bestaande agrarische cursussen (bijvoorbeeld cursussen over
bedrijfsovername en managementcursussen) kan worden stilgestaan bij de
arbeidssituatie van de agrarische vrouw.
Aanstelling P.0.0.C. medewerkster
Het P.0.0.C. wordt aanbevolen een medewerkster aan te stellen voor het
verlenen van ondersteuning bij aangelegenheden die de agrarische vrouwen
betreffen. Deze medewerkster kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de
realisering van de aanbevelingen betreffende de inventarisatie van leerwensen en leerinteresses van agrarische vrouwen, de evaluatie van cursussen
en de persoonlijke benadering bij de werving van vrouwelijke cursisten. Ook
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kan zij worden belast met het ontwikkelen van materiaal betreffende de
scholing van agrarische vrouwen voor studiedagen en andersoortige bijeenkomsten.
Computercursus voor rundveehouderijsector op ander dagdeel
De computercursus voor mensen uit de veehouderijsector vond in het cursusjaar 1989-1990 gedurende de middaguren plaats. Aangeraden wordt deze cursus
op een ochtend of avond aan te bieden, zodat beter tegemoet gekomen wordt
aan de wensen van meewerkende agrarische vrouwen.
Cursusduur verkorten van cursus Economische Vorming Agrarische Vrouwen
Het verdient aanbeveling de cursusduur van de cursus ’Economische Vorming
Agrarische Vrouwen’ te verkorten. Een mogelijkheid is deze cursus op te
splitsen in meerdere delen.
6.3

Discussie en aanzet voor vervolgonderzoek

Zoals in paragraaf 1.1 staat vermeld, constateerde de werkgroep ’Scholing
Agrarische Vrouwen’ dat de meewerkende agrarische vrouwen de voor veel
agrarische cursussen vereiste praktijkervaring in de agrarische sector
bezitten. Deze werkgroep veronderstelde dat veel vrouwen die geen agrarische opleiding hebben gevolgd dit ervaren als een belemmering voor
deelname aan het agrarisch cursusonderwijs. Deze vooronderstelling wordt
door de gegevens van dit onderzoek niet bevestigd. Het feit dat men geen
agrarische opleiding heeft genoten wordt niet als belemmerende factor voor
deelname aan het agrarische cursusonderwijs genoemd door de vrouwen die
nooit hebben deelgenomen aan deze vorm van onderwijs.
Voorts stelde de werkgroep dat de geringe deelname van vrouwen aan de
'gemengde' agrarische cursussen en de geringe aandacht voor de positie van
agrarische vrouwen op het bedrijf tijdens agrarische cursussen ook drempels
voor deelname vormen. Deze belemmeringen komen in dit onderzoek niet rechtstreeks naar voren. Wel zijn in dit verband enkele indicaties gevonden die
erop wijzen dat de genoemde werkgroep in dit opzicht gelijk heeft: (1) de
grotere praktijkervaring van mannen kan vrouwen ervan weerhouden deel te
nemen aan gemengde cursussen en

(2)

de aard van de werkzaamheden van

vrouwen leidt, ook bij deze vrouwen zelf, mogelijk tot een beeld van deze
werkzaamheden waarvoor het volgen van cursussen niet nodig is.
Door genoemde werkgroep werd ook aangenomen dat organisatorische aangelegenheden de toegankelijkheid tot agrarische cursussen kunnen bemoeilijken. Deze vooronderstelling wordt door de onderzoeksgegevens ondersteund. Zo blijkt dat de afstand naar de plaats van de cursusbijeenkomsten
voor een aantal vrouwen een belemmering voor deelname aan het agrarisch
cursusonderwijs vormt. Tevens is het dagdeel waarop de cursusbijeenkomsten
plaatsvinden als een belemmering voor het volgen van agrarische cursussen
genoemd.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat (oud)deelneemsters aan het agrarisch
cursusonderwijs veelal geen belemmeringen voor deelname aan agrarisch
cursussen ondervinden. Wel vormt, zoals gezegd, de grotere praktijkervaring
van mannen op agrarisch gebied voor een aantal vrouwen een drempel voor
deelname aan bepaalde 'gemengde' agrarische cursussen.
Met betrekking tot de vrouwen die nooit hebben deelgenomen aan agrarische
cursussen kan het volgende worden vermeld. Een geringe interesse en motivatie voor het volgen van agrarische cursussen, het onnodig achten aan
dergelijke cursussen deel te nemen en belemmeringen vormen redenen waarom
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men nooit aan het agrarisch cursusonderwijs heeft deelgenomen. Een aantal
van deze belemmeringen is moeilijk beïnvloedbaar, zoals het gebrek aan
tijd, de verantwoordelijkheid voor de zorg in en rond het huis en de kinderen die tijd en aandacht vragen. Deze belemmeringen houden verband met de
positie van de agrarische vrouw op het bedrijf.
Interessant is in vervolgonderzoek na te gaan in hoeverre eerdergenoemde
geringe motivatie en interesse voor het volgen van agrarische cursussen en
het niet nodig achten dergelijke cursussen te volgen het gevolg zijn van de
positie die meewerkende agrarische vrouwen innemen op het bedrijf en van de
wijze waarop men tegen deze positie aankijkt. Deze positie kan niet los
worden gezien van maatschappelijke factoren die in het algemeen van invloed
zijn op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Het is belangrijk na te
gaan hoe factoren als deze inwerken op de positie van de agrarische vrouw
op het bedrijf. De onderzoeksaanpak zal bij vervolgonderzoek meer gericht
moeten zijn op het verrichten van dieptestudies, bijvoorbeeld door een
lange tijd ’mee te lopen' op een bedrijf en trapsgewijs meer inzicht te
krijgen in de problematiek die hier aan de orde is. Verder is het van
belang dat er in vervolgonderzoek doorgevraagd wordt naar mogelijke achterliggende factoren (bijvoorbeeld de echtgenoot die weinig belang hecht aan
het volgen van agrarische cursussen door echtgenote) die de geringe interesse en motivatie voor het volgen van agrarische cursussen kunnen verklaren.
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Bijlage I: Bevestigingsbrief
groepsinterviews

Landbouwuniversiteit

Wageningen

uw kennnerk uw brief van

`°

amkmmwd DvdW/GF
2
H
bm”“m datum
_

Naam

I

Adres

Postcode en woonplaats

datum

onderwerp
Beste mevrouw,

Enige dagen geleden heb ik u opgebeld om te vragen of u mee wilt werken
aan een onderzoek naar de scholing van meewerkende agrarische vrouwen.
Voor alle duidelijkheid volgt eerst enige informatie. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van de plattelandsvrouwenorganisaties. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de vakgroep Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit. Doel van dit onderzoek is na te
gaan wat uw mening is over agrarische cursussen. Een ander doel is te
kijken of er belangstelling is voor scholing op agrarisch gebied. Verder
zal in het onderzoek nagegaan worden waarom er zo weinig vrouwen agrarische cursussen volgen. Naar aanleiding van de verkregen resultaten kunnen
de cursussen van het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs worden
aangepast. Verder kunnen er ook nieuwe cursussen worden gemaakt als daar
behoefte aan is.
De gegevens van u en andere vrouwen worden verwerkt in een verslag op
zo’n manier dat niemand kan achterhalen van wie ze afkomstig zijn. Uw
naam zal dus niet worden genoemd.
Tijdens het telefoongesprek hebben we een afspraak gemaakt voor een
groepsgesprek op
(datum)
van
(tijdstip) uur in
(school)

te

(plaats)

.

Het adres van de school is:
Adres
Postcode en plaats
telefoonnummer
Hier volgen de adressen van alle deelneemsters aan het groepsgesprek:
Adressen van alle deelneemsters
De gemaakte reiskosten worden vergoed. Na afloop van het gesprek kunt u
hiervoor een declaratieformulier invullen.
De agenda voor het groepsgesprek heb ik aan deze brief toegevoegd evenals
het programmaboekje van het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs en
twee vragen. Zou u deze vragen van tevoren willen beantwoorden en zo snel
mogelijk terug willen sturen? Daarvoor kunt u de bijgevoegde envelop
t
gebruiken. Een postzegel is niet nodig.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek.
Met vriendelijke groet,

I

correspondentieadres
bezoekadres
tenersan
telex

Dieuwke van der Wal
Postbus 8130
postbus 8I3O

De Leeuwenborch

6700 EW Wageningen

Hollandseweg I

(08370) 8 43 43 bgg 8 9l ll
tenem (0837OI 8 47 63

450I5

Wageningen

6700 EW
WAGENINGEN
tel; 0837O - 83426

Bijlage II: Agenda's voor de groepsinterviews
Agenda voor het groepsgesprek
Na een algemene inleiding volgt de kennismaking.
Daarna worden de volgende vragen behandeld:
l.

Welke werkzaamheden verricht u op en voor het bedrijf?
Welke werkzaamheden denkt u in de toekomst op en voor het bedrijf te
verrichten?
Kunt u daarbij aangeven of het om vaste of seizoensgebonden
activiteiten gaat?

2.

Zou u over bepaalde zaken die, nu en in de toekomst, met uw werk op het
bedrijf en de combinatie huishoudelijk werk en werk op het bedrijf te
maken hebben meer willen weten?
Zo ja, welke en waarom?
Zo nee,

3.

waarom niet?

Heeft u wel eens informatie gekregen over de mogelijkheid cursussen te
volgen op agrarisch gebied?
Zo ja, op welke manier?
Waarom heeft u nooit deelgenomen aan één of meer van die cursussen?

PAUZE

4.

Ziet u uzelf nog wel eens naar een cursus gaan?

5.

Vindt u het programmaboekje van het Provinciaal Overlegorgaan
Cursusonderwijs er aantrekkelijk uitzien?
Is alles duidelijk?
Mist u bepaalde informatie?
wat vindt u van het aanbod?

6.

Hoe ziel een ideale cursus er volgens u uit?
Aandachtspunten:
a. aantal cursusbijeenkomsten in een bepaalde periode (b.v. aantal
bijeenkomsten per week of per maand);
b. lengte van de cursus in zijn geheel;
c. dagdeel (ochtend, middag of avond) waarop de cursusbijeenkomsten
zijn;

d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

maanden waarin de cursus plaatsvindt;
prijs van de cursus;
gemengde cursus/alleen met vrouwen;

gebouw waarin de cursusbijeenkomsten zijn;
afstand die afgelegd moet worden naar de cursusbijeenkomst;
groepsgrootte;

l.

manier van werken tijdens de cursus;
inhoud cursus specialistisch (b.v. kalveropfok) of thematisch (b.v.
veiligheid op het bedrijf).
wel/geen landelijk erkend getuigschrift?

nm
n.

medecursisten;
cursusdocent(e);

o.
p.

organiserende instantie;
. ......................

De vragen l, 3, 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld. De vragen 2 en 6
worden eerst door groepjes van twee personen behandeld. Daarna zullen ze
gezamenlijk worden besproken.

Agenda voor het groepsgesprek
Na een algemene inleiding volgt de kennismaking.
Daarna komen de volgende vragen aan bod:
1.

Deze vraag betreft de agrarische cursus(sen) die u hebt/heeft gevolgd.
Wat vond u leuk/goed aan de cursus(sen)?
Wat vond u slecht/minder goed aan de cursussen?

Wilt u hierbij de naam van de cursus(sen) noemen?
Vindt u het achteraf nuttig dat u die cursus(sen) heeft gevolgd?
2.

3.

Welke werkzaamheden verricht u op en voor het bedrijf?
Welke werkzaamheden denkt u in de toekomst op en voor het bedrijf te
verrichten?
Kunt u daarbij aangeven of het om vaste/regelmatige of seizoensgebonden
activiteiten gaat?
Zou u over bepaalde zaken die,

nu en in de

toekomst, met uw werk op het

bedrijf en de combinatie huishoudelijk werk en werk op het bedrijf te
maken hebben meer willen weten?
Zo

ja,

welke

en waarom?

Zo nee,waarom niet?
PAUZE
4.

Op welke manier denkt u informatie over zaken waarover u meer wilt
weten op te doen?

5.

Hoe zou het komen dat zo weinig meewerkende agrarische vrouwen
deelnemen aan agrarische cursussen?

6.

Heeft u het afgelopen jaar informatie gekregen over de mogelijkheid
cursussen te volgen op agrarisch gebied?
Zo ja, op welke manier?

7.

Vindt u het programmaboekje van het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs er aantrekkelijk uitzien?
Is alles duidelijk?
Mist u bepaalde informatie?
Wat vindt u van het aanbod?

8.

Hoe ziet een ideale cursus er volgens u uit?
Aandachtspunten:
a. aantal cursusbijeenkomsten in een bepaalde periode (b.v. aantal
bijeenkomsten per week of per maand);
b. lengte van de cursus in zijn geheel;
c.

dagdeel

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

zijn;
maanden waarin de cursus plaatsvindt;
prijs van de cursus;
gemengde cursus/cursus alleen met vrouwen;
gebouw waarin de cursusbijeenkomsten zijn;
afstand die afgelegd moet worden naar de cursusbijeenkomst;
groepsgrootte;
manier van werken tijdens de cursus;

(ochtend,

k.

inhoud cursus

middag of avond)

specialistisch

(b.v.

waarop de cursusbijeenkomsten

kalveropfok)

l.

veiligheid op het bedrijf);
wel/geen landelijk erkend getuigschrift?

nn

medecursisten;

n.
o.
p.

cursusdocent(e);
organiserende instantie;
.......................

of

thematisch

(b.v.

De vragen l, 2, 4, 5, 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld. De vragen 3 en 8
worden eerst in groepjes van twee personen behandeld. Daarna zullen ze
gezamenlijk worden besproken.

Bijlage III: Schriftelijke vragen

Mensen kunnen een heleboel redenen hebben om aan cursussen en andere
bijeenkomsten, als bijvoorbeeld studiedagenlvoorlichtingsbijeenkomsten en
lezingen, mee te doen. Op dit blad staan paarsgewijs een aantal redenen.
Wilt u bij elk paar redenen aankruisen of deze redenen
erg vaak (5)
vaak

(4)

soms

(3)

zelden

(2)

nooit (1)
van toepassing zijn of kunnen zijn om aan een cursus,
voorlichtingsdag of studiedag mee te doen.

lezing,

5 4

3 2 1

O

O O O

Leren om het leren
Veel te leren en te weten]
Het

studeren zelf

O

Individuele bezinning
Tot mijzelf te komen]
In mijn eentje bezig te zijn

O O O 0 O

Vooruitgang in beroep
Vooruitgang in mijn werk te verzekeren]
Mij in mijn werk verder op te leiden

0 O 0 0 O

Streven naar status

Bij een groep te horen die in aanzien staat]
Met belangrijke mensen om te gaan

O O O O O

Persoonlijke erkenning
Erkenning krijgen bij vrienden en kennissen]
Door anderen geaccepteerd te worden

0 0 O O O

Sociale verantwoordelijkheid
Een bijdrage leveren tot het algemeen belang]
Mij voor te bereiden op werkzaamheden voor de gemeenschap

O 0 O O O

Politieke betrokkenheid
Grotere invloed op de gang van zaken te kunnen uitoefenen]
Inzicht in de politiek te krijgen

O 0 O O O

Sociaal leren
Te horen hoe anderen over bepaalde zaken denken]
De omgang met andere mensen

O 0 O O 0

Ontspanning
Naast mijn werk ook nog iets anders te doen]
Iets te doen waar ik zin in heb

O O O O O

Financiën
Meer geld te verdienen]
Met het bedrijf meer geld te verdienen

0 O O O 0

Heeft u wel eens deelgenomen of neemt u nu deel aan
Zo ja, wanneer?

(een)

cursus(sen)?

Wat was/waren het/de onderwerp(en) of thema('s)?
Door wie werd(en)

Jaar

die cursus(sen)

Onderwerp of thema

georganiseerd?

Organiserende instantie

Heeft u na de lagere school onderwijs gevolgd?
Zo ja, welke soort(en) onderwijs?

'akgroep Agrarische Onderwijskunde

Bijlage IV: Bevestigingsbrief

individuele interviews

Wageningen

Landbouwuniversiteit
uwkenmerk uwbrielvan

..

onskenmerk

DW/HL

,

bagiegemj ..
dwm

Naam

Adres
Postcode en woonplaats

datum

onderwerp

Geachte mevrouw,

Hierbij bevestig ik de afspraak die wij telefonisch maakten voor een
vraaggesprek over de scholing van meewerkende agrarische vrouwen in de
rundveehouderij.

Daartoe zal

ik u

(datum)

om

(tijd) uur bezoeken.

Het onderzoek naar de scholing van meewerkendeagrarische vrouwen wordt
uitgevoerd in opdracht van de plattelandsvrouwenorganisaties. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de vakgroep Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit. Het doel van dit onderzoek is na
te gaan of er belangstelling bestaat voor scholing op agrarisch gebied.
Verder zal nagegaan worden waarom zo weinig vrouwen agrarische cursussen
volgen. Naar aanleiding van de verkregen resultaten kunnen de cursussen
van het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs worden aangepast. Ook
kunnen, indien gewenst, aanbevelingen worden gegeven voor nieuwe cursussen.
De gegevens van u en andere vrouwen worden verwerkt in een verslag. Dit
gebeurt op een zodanige manier dat niemand kan achterhalen van wie de
gegevens afkomstig zijn. Ook uw naam wordt dus niet genoemd.
Mocht u eventueel verhinderd zijn, dan hoor ik dat graag tijdig. Mijn
telefoonnummer is: 08370-83426. Bij geen gehoor kunt u terecht bij het
secretariaat van de vakgroep Agrarische Onderwijskunde: 08370-84343.
‘s
Avonds ben ik thuis bereikbaar op nummer 08370-18776.
Met vriendelijke groet,

Dieuwke van der Wal

I

correspondemieadres
bezoekadres
telefoon
reies

postbus SISO 6700 EW \/Vageningen
I-Iollandsewegl Wageningerï

De Lecuwenborch

l08370)B4S 43 bgg 89I II

45OI5

reieiax iO8370»847 A3
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Bijlage V: Verzoekbrief

Landbouwuniversiteit

Wageningen

uwkenmerk _
uw brieivan

_

onskenmerk DW/HL

p

Naam

b*i'axs<·=> 2

Adres

'*°‘""" datum

Postcode en woonplaats

onderwerp

Geachte mevrouw,

Zoals afgesproken aan het einde van het groepsinterview op datum)
in
(plaats)
stuur ik u hierbij het verslag van het gesprek. Wilt u het
verslag kritisch doorlezen?
Eventuele onjuistheden kunt u doorstrepen en verbeteren. Indien
het
verslag onvolledig is kunt u dingen toevoegen. Wilt u tevens opschrijven
hoe u het groepsgesprek ervaren heeft?
Voor de terugzending van het verslag en uw mening over het groepsinterview kunt u de bijgevoegde envelop gebruiken. Een postzegel is
niet
nodig.
Graag zie ik uw informatie voor

(datum)

terug.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Dieuwke van der Wal

I

eorrespondentieadres
bezoekadres
teleloon
renee

postbus 8130

De Leeuwenborch

6700 EW Wageningen

HoI|andsewegI

(O8370)8 43 43 bg.g 8 9I II
450l5 reierer (08370)847 63

Wageningen

Bijlage VIA: Interviewschema

Aandachtspunten bij de introductie van het groepsinterview

-

Dit groepsgesprek maakt samen met drie andere groepsgesprekken deel uit
van een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de
plattelandsvrouwenorganisaties in Utrecht. Deze vroegen de
Wetenschapswinkel in Wageningen een onderzoek naar de scholing van
agrarische vrouwen uit te voeren. De Wetenschapswinkel verricht
onderzoek voor niet-kapitaalkrachtige groepen in de landbouw en de
landbouwindustrie wanneer deze daarom vragen. De verantwoording voor de
uitvoering ligt bij de vakgroep Agrarische Onderwijskunde van de
Landbouwuniversiteit.

-

Doel van deze groepsgesprekken is te achterhalen welke leerwensen
meewerkende agrarische vrouwen hebben en, indien ze leerwensen hebben
op agrarisch gebied, welke belemmeringen er zijn om niet aan die
leerwensen te voldoen. Er zijn namelijk weinig vrouwen die agrarische
cursussen volgen. Naar aanleiding van de verkregen resultaten kunnen de
cursussen van het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs worden
aangepast zodat de belemmeringen worden weggenomen. Te denken valt aan
zaken als tijdstip van de cursus, plaats, duur etc. Ook is het mogelijk
dat de

inhoud van

(een)

cursus(sen) wordt aangepast aan de wensen van

agrarische vrouwen. Er kan bijvoorbeeld meer rekening gehouden worden
met de specifieke positie van de meewerkende agrarische vrouw. In een
cursus waar juridische en fiscale zaken aan bod komen zou bijvoorbeeld
ook aandacht besteed kunnen worden aan de consequenties van die zaken
voor de positie van de agrarische vrouw. Naast aanpassing van het
bestaande cursuspakket kunnen eventueel ook nieuwe cursussen worden
gemaakt, bijvoorbeeld een cursus ’gezinsbestedingen in relatie met
bedrijfsinkomen’.
-

De adressen van alle vrouwen die aan het onderzoek deelnemen zijn
verkregen door drie vrouwen uit de begeleidingscommissie voor dit
onderzoek. Zij verkregen de adressen van de
plattelandsvrouwenorganisaties en de standsorganisaties (A.B.T.B. en
C.B.T.B.). Er zijn alleen adressen gezocht van meewerkende agrarische
vrouwen in de rundveehouderij in de provincie Utrecht. Uw adres heb ik
op een willekeurige manier uit die hoeveelheid adressen gehaald.

-

Doel van dit gesprek is te praten over uw leerwensen op agrarisch
gebied en, indien u leerwensen heeft op dit gebied, over de
belemmeringen die er zijn om niet aan die wensen te voldoen. Verder zal
er worden gepraat over hoe u de ideale cursus er uit vindt zien.

-

De gegevens van u en andere vrouwen worden verwerkt in een rapport op
een wijze dat niemand kan achterhalen van wie ze afkomstig zijn. Uw
naam zal dus niet in het rapport worden genoemd. Na elk groepsgesprek
zal daarvan een verslag worden gemaakt. De gegevens worden daarna
geordend en samen met gegevens van andere groepsgesprekken verwerkt tot
een rapport. Wanneer het onderzoek is afgerond zult u een brief
toegestuurd krijgen met daarin de vraag of u een verslag van het
onderzoek wilt hebben.

-

Het interview duurt ongeveer 2,5 uur.
worden gehouden.

Er zal tussentijds een pauze

-

Er worden bandopnames gemaakt zodat er geen informatie verloren kan
gaan. Deze opnamen worden later gewist.

-

U heeft allemaal een agenda voor deze groepsbijeenkomst gekregen, zodat
u al een idee heeft wat er allemaal ter sprake zal komen. Nadat
iedereen zich heeft voorgesteld zal ik af en toe vragen stellen die
soms gezamenlijk en soms in groepjes worden besproken. De vragen die in
groepjes worden besproken worden later gezamenlijk behandeld. Alle
vragen staan op de flap-over vermeld. Af en toe zal ik notities maken
en, wanneer dat nodig is, op de flap-over schrijven. Een ieder is
vrij
om te spreken wanneer zij dat wil. Let er echter wel op dat er niet
door elkaar wordt gepraat.

-

Is alles duidelijk?

cassetterecorder in werking stellen.

Vragen en aandachtspunten bij het groepsgesprek

Plaats, dag en tijdstip vermelden.
-

Alle deelneemsters stellen zich aan elkaar voor.
Op een flap-over staan punten die in elk geval aan bod moeten komen.
a. naam, woonplaats.
b. leeftijd.
c. aantal kinderen + leeftijd + wel/niet thuiswonend.
De voorzitster begint.

1.

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld. Iedere deelneemster krijgt de
gelegenheid de vraag te beantwoorden. De antwoorden worden op een
flap-over gezet.
Welke werkzaamheden verricht u op en voor het bedrijf?
Welke werkzaamheden denkt u in de toekomst op en voor het bedrijf te
verrichten?
Kunt u daarbij aangeven of het om vaste]regelmatige of seizoensgebonden
activiteiten gaat?
(Bij elke deelneemster vaste en seizoensgebonden werkzaamheden apart
vermelden.)

Nadat iedereen aan bod is geweest:
2.

Zijn er nog werkzaamheden vergeten?

Voor deze vraag wordt de groep opgesplitst in groepjes van twee
personen.
Alle groepjes krijgen pen en papier voor het noteren van de antwoorden.
Ze krijgen de volgende vraag te bespreken:
Zou u over bepaalde zaken die, nu en in de toekomst, met uw werk op het
bedrijf en de combinatie huishoudelijk werk en werk op het bedrijf te
maken hebben meer willen weten?
Zo ja, welke en waarom?
Zo nee, waarom niet?
Nadat de vraag in groepjes is besproken wordt deze gezamenlijk
behandeld.
Daartoe worden de zaken waar de vrouwen meer over willen weten op de
flap-over gezet en met elkaar vergeleken.

Vragen voor een groepsgesprek met niet-deelneemsters aan agrarische
cursussen

3.

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld.
Heeft u wel eens informatie gekregen over de mogelijkheid cursussen te
volgen op agrarisch gebied?
Zo ja, op welke manier? (Iedere deelneemster gelegenheid tot antwoorden
geven.)

Waarom heeft u nooit deelgenomen aan één of meer van die cursussen?
4.

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld.

Ziet u uzelf nog wel eens naar een cursus gaan?
(Iedere deelneemster gelegenheid tot antwoorden geven.)
I
Door middel van doorvragen redenen opsporen waarom vrouwen zichzelf
wel/niet naar een cursus zien gaan.

Vragen voor een groepsgesprek met vrouwen die wel eens aan een of meer
agrarische cursus(sen) hebben deelgenomen

5.

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld door de vrouwen die bij vraag
twee te kennen gaven over bepaalde zaken, die met het werk op het
bedrijf en de combinatie daarvan met het huishoudelijk werk te maken

hebben, meer te willen weten.
Hoe zou u het liefst meer te weten willen komen over de bij de vorige
vraag genoemde onderwerpen?
antwoorden geven.)
6.

(Iedere deelneemster gelegenheid tot

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld.
De gevolgde cursussen staan op een flap-over vermeld.

Naar aanleiding van het telefoongesprek dat ik met iedereen van deze
groep heb gehad weet ik dat iedereen aan één of meer agrarische
cursussen heeft deelgenomen.
Per cursus worden de volgende vragen gesteld:
Wat vond u leuk]goed aan de cursus(sen)?

Wat vond u slechtjminder goed aan de cursusgsen)?
Vindt u het achteraf nuttig dat u die cursus(sen) heeft gevolgd?
Zo ja]nee, waarom weljniet?
(Iedere deelneemster de gelegenheid tot antwoorden geven op deze
laatste vraag.)

7.

8.

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld.
Hoe zou het komen dat zo weinig meewerkende agrarische vrouwen
deelnemen aan agrarische cursussen?
Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld.

Heeft u het afgelopen jaar informatie gekregen over de mogelijkheid
cursussen te volgen op agrarisch gebied?
Zo ja, op welke manier? (Iedere deelneemster gelegenheid tot antwoorden
geven.)

9.

Deze vraag wordt gezamenlijk behandeld.
U heeft allemaal het programmaboekje met daarin een opsomming van
agrarische cursussen gekregen. Daar gaan de volgende vragen over.
Vindt u het boekje er aantrekkelijk uitzien?
Is alles duidelijk?
Mist u bepaalde informatie?
Wat vindt u van het aanbod?

10

Voor deze vraag, die in deelvragen is opgesplitst, wordt de groep in
groepjes van twee personen gedeeld. Alle groepjes krijgen pen en papier
voor het noteren van de antwoorden. Ze krijgen tevens een vel papier
met daarop alle aandachtspunten.
U krijgt nu in groepjes van twee personen de kans voorstellen te doen
voor een voor u ideale cursus. Wilt u daarbij gebruik maken van de
volgende aandachtspunten? Aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom!
Aandachtspunten:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

aantal cursusbijeenkomsten in een bepaalde periode (b.v. aantal
bijeenkomsten per week of per maand);
lengte van de cursus in zijn geheel;
dagdeel (ochtend, middag of avond) waarop cursusbijeenkomsten zijn;
maanden waarin de cursus plaatsvindt;
prijs van de cursus;
gemengde cursus/cursus alleen met vrouwen;
gebouw waarin cursusbijeenkomsten zijn;
afstand die afgelegd moet worden naar de cursusbijeenkomst;

i.

groepsgrootte;

j.
k.
l.

manier van werken tijdens de cursus;
inhoud cursus specialistisch (b.v. kalveropfok) of thematisch (b.v.
veiligheid op het bedrijf);
wel/geen landelijk erkend getuigschrift?

nm

medecursisten;

n.

cursusdocent(e);

o.
p.

organiserende instantie;
........................

Nadat de vragen in groepjes zijn besproken worden deze gezamenlijk
behandeld. Daartoe worden de uitkomsten op een flap-over gezet en met
elkaar vergeleken.
11

Nog op- of aanmerkingen?

Afsluiting: Dat was dan de laatste vraag. Bedankt voor het meewerken aan
dit groepsgesprek. De gegevens zullen, tezamen met de gegevens van andere
groepsgesprekken, worden verwerkt in een rapport dat zal worden opgestuurd
naar de gezamenlijke plattelandsvrouwenverenigingen. Het Provinciaal
Overlegorgaan Cursusonderwijs zal, indien dat nodig blijkt te zijn, het
cursusaanbod aanpassen en eventueel nieuwe cursussen verzorgen.
Tijd vermelden.

Bijlage VIB: Interviewschema

Aandachtspunten bij de introductie van het individuele interview
-

Dit onderzoek gaat uit van de gezamenlijke plattelandsvrouwen
organisaties. Deze vroegen de Wetenschapswinkel in Wageningen een
onderzoek naar de scholing van agrarische vrouwen uit te voeren.De
Wetenschapswinkel verricht onderzoek voor niet-kapitaalkrachtige groepen
en organisaties in de landbouw en de landbouwindustrie wanneer deze
daarom vragen. De verantwoording voor de uitvoering ligt bij de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.

-

Doel van het onderzoek is te achterhalen welke leerwensen meewerkende
agrarische vrouwen hebben en, indien ze leerwensen hebben op agrarisch
gebied, welke belemmeringen er zijn om niet aan die leerwensen te
voldoen. Er zijn namelijk weinig vrouwen die agrarische cursussen
volgen.
Naar aanleiding van de verkregen resultaten kunnen de cursussen van het
Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs worden aangepast, zodat de
belemmeringen worden weggenomen. Te denken valt aan zaken als tijdstip
van de cursus, plaats, duur etc. Ook is het mogelijk dat de inhoud van
de cursus wordt aangepast aan de wensen van agrarische vrouwen. Er kan
bijvoorbeeld meer rekening worden gehouden met de specifieke positie van
de agrarische vrouw. In een cursus waar juridische en fiscale zaken aan
bod komen zou bijvoorbeeld ook aandacht besteed kunnen worden aan de
consequenties van die zaken voor de positie van de agrarische vrouw.
naast aanpassing van het bestaande cursuspakket kunnen eventueel ook
nieuwe cursussen worden gemaakt; bijvoorbeeld een cursus
’gezinsbestedingen in relatie met bedrijfsinkomen’.

-

De adressen van de vrouwen die aan het onderzoek meewerken zijn
verkregen door drie vrouwen uit de begeleidingscommissie voor dit
onderzoek. Zij kregen de adressen van de plattelandsvrouwenorganisaties
en de

standsorganisaties

(A.B.T.B.

en C.B.T.B.).

Er

is alleen naar

adressen gezocht van meewerkende agrarische vrouwen in de
rundveehouderij in de provincie Utrecht. Uw adres hebben we op een
willekeurige manier uit die hoeveelheid adressen gehaald.
-

Doel van dit gesprek is te praten over uw eventuele leerwensen op
agrarisch gebied en, indien u leerwensen heeft op dit gebied, over de
belemmeringen die er zijn om niet aan die wensen te voldoen. Verder zal
er worden gepraat over hoe u de ideale cursus er uit vindt zien.

-

De gegevens van u en andere vrouwen worden verwerkt in een rapport op
een wijze dat niemand kan achterhalen van wie ze afkomstig zijn. Uw naam
zal dus niet in het rapport worden genoemd. Na elk interview wordt
daarvan een verslag gemaakt. De gegevens worden daarna geordend en samen
met gegevens van andere interviews verwerkt

tot een rapport.

Wanneer het

onderzoek is afgerond zult u een brief toegestuurd krijgen met daarin de
vraag of u een verslag van het onderzoek wilt hebben.- Het interview
duurt ongeveer 1,5 uur.- Er worden bandopnamen gemaakt zodat er geen
informatie verloren gaat. Deze opnames worden later gewist.
-

Ik stel de vragen waarop u antwoord kunt geven.

-

Is alles duidelijk?

casetterecorder in werking stellen.

Vragenlijst voor de individuele deelnemers

Plaats, dag en aanvangstijd vermelden.
Algemene gegevens
1. Wat is uw leeftijd?
Bij welke agrarische organisatie bent u aangesloten?
2. Heeft u na de lagere school onderwijs gevolgd?
Zo ja, welke opleiding(en)? (beroeps- en voortgezette opleiding)
3. Heeft u kinderen?
Zo ja, hoeveel en welke leeftijd?
Wonen ze allemaal nog thuis?
4. Bent u lid van een agrarische organisatie?
Zo ja, welke?
5.

Heeft u wel eens deelgenomen of neemt U nu deel aan een cursus(sen)?
Zo ja, wanneer?
Wat was/waren het/de onderwerp(en)
Door wie werd(en)

die cursus(sen)

of thema('s)?
georganiseerd?

6. Welke werkzaamheden verricht u op en voor het bedrijf?
Welke werkzaamheden denkt u in de toekomst op en voor het bedrijf te
verrichten?
Kunt u daarbij aangeven of het om vaste/regelmatige of seizoensgebonden
activiteiten gaat?
7.

Zou U over bepaalde zaken die,

nu en in de toekomst,

met

uw werk op het

bedrijf en de combinatie van huishoudelijk werk en werk op het bedrijf
te maken hebben meer willen weten?
Zo ja, welke en waarom?
Zo nee,

waarom niet?

Vragen voor niet-deelneemsters aan agrarische cursussen

8. Heeft u het afgelopen jaar informatie gekregen over de
mogelijkheid
cursussen te volgen op agrarisch gebied?
Zo ja, op welke manier?
Waarom heeft u uiteindelijk nooit deelgenomen aan één of meer
van die
cursussen?

9. Ziet u uzelf nog wel eens naar een cursus gaan?
Waarom wel/niet?

Door naar vraag 14

Vragen voor vrouwen die wel eens aan een of meer agrarische
cursus(sen)
hebben deelgenomen

10 Indien bij vraag 7 zaken zijn aangegeven waarover
men meer zou willen
weten: U heeft een aantal zaken genoemd, die met uw werk op
het bedrijf
en de combinatie daarvan met het huishoudelijk werk te maken
hebben,
waarover u meer zou willen weten. Daar gaat deze vraag over.
Hoe zou u
het liefst meer te weten willen komen over de bij de vorige vraag
genoemde onderwerpen?
ll Indien bij vraag 5 bevestigend is geantwoord en de
deelname aan een
agrarische cursus niet langer dan 5 jaar geleden was: Enige tijd
geleden
heeft u verteld dat u aan

(een)

agrarische cursus(sen)

deelgenomen.
Wat vond u leuk/goed aan de cursus(sen)?
Wat vond u slecht/minder goed aan de cursus(sen)?
Wilt u daarbij de naam van de cursus(sen)

heeft

noemen?

Vindt u het achteraf nuttig dat u die cursus heeft gevolgd?
Zo ja/nee, waarom wel/niet?
12 Heeft u het afgelopen jaar informatie gekregen over de
mogelijkheid
cursussen te volgen op agrarisch gebied?
Zo ja, op welke manier?
13 Hoe zou het komen dat zo weinig meewerkende agrarische
vrouwen deelnemen
aan agrarische cursussen?

14 U heeft het programmaboekje met daarin een opsomming van agrarische
cursussen gekregen. Daar gaan de volgende vragen over.
Vindt u het boekje er aantrekkelijk uitzien?
Is alles duidelijk?
Mist u bepaalde informatie?
Wat vindt u van het aanbod?
15 Mensen kunnen een heleboel redenen hebben om aan cursussen en andere
bijeenkomsten, als bijvoorbeeld lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en
studiedagen, mee te doen. Op dit blad (antwoordvel leeroriëntaties
geven) staan paarsgewijs een aantal redenen.
Wilt u achter elk paar aankruisen in hoeverre die redenen erg vaak (5),
vaak (4), soms (3), zelden (2) of nooit (1) van belang zijn of kunnen

zijn.
16 Van u zou ik graag willen weten hoe volgens u de ideale cursus er uit
zou moeten zien. Wilt u bij elk punt dat ik straks ga noemen aangeven
waar uw voorkeur naar uitgaat?

Aandachtspunten:
a. aantal cursusbijeenkomsten in een bepaalde periode (b.v. aantal
bijeenkomsten per week of per maand);
b. de lengte van de cursus in zijn geheel;
c. het dagdeel (ochtend, middag of avond) waarop de cursusbijeenkomsten
zijn;
d. de maanden waarin de cursus plaatsvindt;
e. de prijs van de cursus;
f. gemengde cursus/cursus alleen met vrouwen;
g. het gebouw waarin de cursusbijeenkomsten zijn;
h. de afstand die afgelegd moet worden naar de cursusbijeenkomst;
i. de groepsgrootte;
j
de manier van werken tijdens de cursus;
k.

specialistische inhoud

(b.v.

kalveropfok)

of

thematisch

(b.v.

veiligheid op het bedrijf);
l. wel/geen landelijk erkend getuigschrift;
m.

de medecursisten;

n. cursisdocent(e);
o. organiserende instantie;
p. nog aanvullingen?
17 Nog op- of aanmerkingen?
Afsluiting:
Dit was dan de laatste vraag. Bedankt voor het geven van de antwoorden. Ze
zullen samen met de gegevens van de andere vrouwen, die aan dit onderzoek
meewerken, verwerkt worden in een rapport dat zal worden opgestuurd naar de
gezamenlijke plattelandsvrouwenverenigingen. Het Provinciaal Overlegorgaan
Cursusonderwijs zal, indien dat nodig blijkt te zijn, het cursusaanbod
aanpassen en eventueel nieuwe cursussen verzorgen.
Tijd vermelden.
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