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EN

CU RSUSONDERWIJS
Een onderzoek naar de toegankelijkheid van agrarische
(jOl’lg€l’Gf`l)CUTSUSS€i'l

Wageningen, december 1990
Elly van Es

NAJK
Postbus 816
3500 AV Utrecht
030-730830

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is de
overkoepelende organisatie van agrarische jongeren in
Nederland, die hun belangen behartigt en aktiviteiten op
het gebied van meningsvorming en scholing ontwikkelt.

Wetenschapswinkel
Landbouwuniversiteit
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
08370-83908/84146

De Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit
neemt vragen van minder draagkrachtigen in bemiddeling. Hier kunnen groepen uit de agrarische sector
en groepen met problemen op het gebied van milieu- en
arbeidsomstandigheden met onderzoeksvragen
terecht. Zonodig laat de Wetenschapswinkel t.b.v. deze
vragen onderzoek verrichten, waarbij zij dan voor

organisatie en begeleiding zorgt.
Vakgroep Agrarische
Onderwijskunde
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
0837084343

De Vakgroep Agrarische Ondenrvijskunde houdt zich
bezig met een breed scala van activiteiten. Zij verzorgt
onderwijs, onderzoek en dienstverlening t.b.v.
universitaire lerarenopleidingen, het agrarisch
onderwijs in Nederland en het agrarisch ondenzvijs in
ontwikkelingslanden. Daarnaast verleent zij diensten
inzake de onderwijskundige verbetering in het onderwijs
aan de Landbouwuniversiteit. Dit totale pakket van
activiteiten omvat tevens contractonderwijs en
-onderzoek.
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WOORD VOORAF

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft in het voorjaar
van 1989 bij de Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit een vraag ingediend
voor onderzoek naar de drempels voor deelname aan agrarisch cursusonderwijs, zoals deze worden ervaren door de doelgroep van het NAJK. Aanleiding voor deze vraag was de noodzaak te komen tot een evaluatie van
laagdrempelige cursussen voor agrarische jongeren, zoals die door het NAJK
worden aangeboden.
Na bemiddeling door de Wetenschapswinkel is het onderzoek uitgevoerd
bij de vakgroep Agrarische Onderwijskunde in de periode van december 1989
tot september 1990.
Ir. Elly van Es heeft de uitvoering van het onderzoek voortvarend en met
grote inzet ter hand genomen.

Zij heeft in de korte tijd, die haar ter

beschikking stond een grote hoeveelheid informatie verzameld en verwerkt.
De resultaten van haar inspanningen zijn neergelegd in dit rapport. Het
rapport biedt tal van aanknopingspunten voor cursus-organiserende instanties die zich erop willen toeleggen de toegankelijkheid van hun cursussen
te verbeteren. Het geeft tevens een beeld van de wijze, waarop agrarische
jongeren aankijken tegen agrarische cursussen in het algemeen en tegen
cursussen verzorgd door het NAJK in het bijzonder.

Gedurende de loop van het onderzoek is de voortgang ervan regelmatig
besproken in een begeleidingscommissie waarin zitting hadden:
H. Huijbers (NAJK)
J.C. Vogelaar (NAJK)
S. Depla (NAJK)
W. Verhoeven (provinciaal cursuscoördinator)
A. Oosthoek (adjunct-inspecteur directie landbouwonderwijs)
A.Ph. de Vries (begeleider, vakgroep Agrarische Onderwijskunde LU)
E. van Es (onderzoekster, vakgroep Agrarische Onderwijskunde LU)
L. van der Vaart (Wetenschapswinkel LU)
G.A.L.M. Dohmen (Wetenschapswinkel LU).
De discussies in de commissie over opzet, voortgang en resultaten van het
onderzoek hebben steeds in een uitstekende sfeer plaatsgevonden.

Ieder die op we].ke wijze dan ook een bijdrage aan dit onderzoek heeft
geleverd willen we hartelijk bedanken. Daarbij is natuurlijk vooral te
denken aan de informanten zonder wier medewerking dit rapport niet tot
stand had kunnen komen. Een speciaal woord van dank is ook op zijn plaats
voor mw. G.A.M. Fonteijn die op bekwame wijze de tekst verwerkte.

Hans Huijbers (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
Guus de Vries (vakgroep Agrarische Onderwijskunde LU)
Marijke Dohmen (Wetenschapswinkel LU)
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INLEIDING

1.1

AANLEIDDN3'HJP HT ONDERZOEK

In januari 1985 vond in Barneveld een landelijke demonstratie plaats:
3.000 jonge agrariërs eisten dat in het landbouwbeleid meer aandacht geschonken zou worden aan de verslechterende positie van agrarische jongeren. Door achterblijvende inkomensontwikkeling en dalende rentabiliteit
van land- en tuinbouwbedrijven en door maatregelen als superheffing,
graanprijsverlaging en Interimwet kwamen jonge boeren en tuindersl in
bedrijfsovernamesituaties in grote problemen. Tijdens de demonstratie werd
minister Braks (toenmalig minister van landbouw en Visserij) verweten te
weinig oog te hebben voor de belangen van deze groep; in concreto werd
gevraagd om financiële steun gericht op verbetering van de positie van
jonge agrariërs.

In reactie daarop zegde de ndnister het Nederlands

Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) steun toe voor het verder ontwikkelen
van het agrarisch jongerenwerk. Deze subsidie diende besteed te worden
aan scholing van agrarische jongeren. Het NAJK heeft deze geoormerkte
subsidie besteed aan het opzetten en ontwikkelen van laagdrempelige
cursussen speciaal bestemd voor agrarische jongeren: het zogenaande
Kursusprojekt.
Het organiseren van cursussen speciaal voor agrarische jongeren is
gebaseerd op de opvatting van het NAJK dat met het bestaande aanbod van
agrarisch cursusonderwijs een te grote groep agrarische jongeren niet
wordt bereikt. Al in 1982 initieerden het NAJK en het Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt (GAJK) een project gericht op de zogenaamde 'moeilijk
bereikbare’ groep agrarische jongeren. Deze groep jonge agrarische mannen
en vrouwen met betrekkelijk weinig opleiding en werkzaam op of afkomstig
van kleinere bedrijven werd weinig gesignaleerd op bijeenkomsten van het
agrarisch jongerenwerk, voorlichtingsavonden en agrarische cursussen
(Projekt Agrarische Jongeren West-Veluwe,

1980). Op basis van dit ontwik-

kelingsproject en een gelijktijdig onderzoek naar motivatie voor (niet-)
deelname aan het agrarisch jongerenwerk (Weinans, 1980) kwam men tot de

A
Indien in dit rapport gesproken wordt van boeren en tuinders
worden zowel nennelijke als vrouwelijke ondernemers of toekomstige ondernemers bedoeld.
1

conclusie dat deze groep agrarische jongeren dringend behoefte heeft aan
meer agrarische scholing. Vooral jonge boeren met een lagere beroepsopleiding bleken echter te worden weerhouden van deelname door slechte schoolervaringen. Veel jonge boerinnen bleken behoefte te hebben aan agrarische
scholing, maar om uiteenlopende redenen weerhouden te worden van deelname:
geen agrarische vooropleiding, niet weten of ze wel mogen deelnemen, zich
niet thuis voelen op agrarische cursussen die in praktijk alleen door
mannen worden bezocht, cursussen die niet aansluiten bij hun positie in
het bedrijf. Op basis van deze conclusies pleit het NAJK voor laagdrempelige cursussen die een zo breed mogelijke doelgroep bereiken. Het agrarisch vervolgonderwijs zou daartoe meer gelegenheid moeten bieden tot het
opdoen van positieve leerervaringen voor deze groep door:
- korte, praktische cursussen te organiseren;
- andere cursussen beter af te stemmen op LBO-niveau, op de bedrijfssituatie van 'gewone' boeren (niet alleen op die van de bovenlaag) en op
hun manier van leren (ervaren, zien en doen);
- plaatselijke verenigingen in te schakelen voor een persoonlijke benadering van laag opgeleiden en jongeren afkomstig van kleine bedrijven.
Het opzetten en organiseren van laagdrempelige cursussen is voor het NAJK
een belangrijk streven geworden, waaraan men onder andere in het Kursusprojekt gestalte heeft willen geven. Het Kursusprojekt houdt in de
praktijk in dat initiatieven voor cursussen van regionale of provinciale
afdelingen van agrarische jongerenorganisaties centraal worden gesteund

vanuit het NAJK met cursusmateriaal en deskundigheid. Daarnaast is door
het NAJK in 1987 een aantal nodelleerplannen voor nieuwe cursussen
opgesteld. In een modelleerplan worden doelstellingen, inhoud, toelatingseisen en cursusduur vastgelegd. Na goedkeuring door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan de betreffende cursus in alle
provincies worden aangevraagd als gesubsidieerde cursus. Drie van de door
het NAJK opgestelde modelleerplannen (zie bijlage 1) zijn inmiddels
goedgekeurd, te weten:
-

opvolgers (m/v) en bedrijfsovername;

-

jonge agrarische vrouwen en bedrijfsovername;

-

agrarische jongeren en organisaties.

Na een aantal proefcursussen in 1987 gingen in najaar 1988 ruim twintig
van deze cursussen van start met subsidie van het Ministerie. De subsidie
is dat eerste jaar (1988/1989) gebruikt om de eigen bijdrage van de
cursisten te verlagen. Het Ministerie stelde echter in het voorjaar van
2

1989 continuering van de subsidie afhankelijk van een evaluatie van het
Kursusprojekt tot nu toe. Het NAJK heeft de Wetenschapswinkel van de
Landbouwuniversiteit gevraagd een evaluatie-onderzoek uit te voeren.

1.2

PROLEEMTELLING EN

DERZOEKVRAGEN

Evaluatie van het Kursusprojekt kan inhouden het evalueren van de ontwikkelde cursussen en/of het leereffect van de cursussen bij de deelnemers.
Na overleg tussen het NAJK, de Wetenschapswinkel en het Ministerie werd
geconcludeerd dat een evaluatie van het Kursusprojekt als zodanig niet
zinvol is, aangezien het project bij de start van het onderzoek (najaar
1989) pas één seizoen gedraaid had en nog sterk in ontwikkeling is.
Besloten werd tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de laagdrempeligheid van agrarische cursussen voor de doelgroep agrarische jongeren,
met speciale aandacht voor de cursussen verzorgd in het kader van het
Kursusprojekt. Onder laagdrempeligheid wordt hier verstaan het ontbreken
van hindernissen die het vergaren van de benodigde kennis in de weg
staan. De doelgroep van de laagdrempelige cursussen is de doelgroep van
het NAJK,

te weten:

Alle jonge agrarische nannen en vrouwen van 16 tot 35 jaar die zich
voorbereiden op een toekomst in de landä en tuinbouw en jongeren die al
in de prinaire sector werkzaam zijn.

Het gaat niet alleen om bedrijfshoofden of toekomstige bedrijfshoofden (de
zogenoemde bedrijfsopvolgers), maar ook om medewerkers, meewerkende
gezinsleden en al dan niet meewerkende partners van (toekomstige) bedrijfshoofden.
Gezien de aanleiding tot dit onderzoek dienen factoren die cursussen
voor agrarische jongeren toegankelijk haken, opgespoord te worden.
Vervolgens kan vastgesteld worden in hoeverre deze factoren in agrarische
cursussen aanwezig zijn. Daarbij dient aandacht besteed te worden aan de
functie en inrichting van de cursussen in het kader van het Kursusprojekt
en, meer in het algemeen, van de cursussen die speciaal voor agrarische
jongeren georganiseerd worden. Deze drie elementen leiden tot de volgende
onderzoekvragen:

3

I

Welke factoren beïnvloeden de toegankelijkheid (of drempelhoogte) van
agrarische cursussen voor agrarische jongeren?

ll

Zijn agrarische cursussen speciaal bestemd voor agrarische jongeren
voor deze doelgroep toegankelijker dan andere (niet-jongeren) cursussen?

Ill Welke maatregelen kunnen cursus-organiserende instanties nemen om
agrarische cursussen toegankelijker te maken voor agrarische jongeren?
Het onderzoek beoogt - op basis van antwoorden op de onderzoekvragen aanbevelingen te doen aan de cursuspraktijk omtrent het optimaal toegankelijk maken van agrarische cursussen voor agrarische jongeren.

1.3

LEESWIJZER

Na het inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van
relevante gegevens uit de literatuur. Daarin wordt ingegaan op een aantal
theoretische achtergronden die van nut kunnen zijn bij het uitwerken van
de vraagstelling. ln hoofdstuk 3 wordt de vraagstelling geoperationaliseerd en worden opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven.

In

hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek beschreven die vervolgens in hoofdstuk 5 bediscussieerd worden. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de
belangrijkste conclusies; op basis daarvan worden ten slotte de aanbevelingen geformuleerd.

4

2

ACI·I'I'ERGRONDEN EN 'IHEOREIISCHE UITGANGSPUNTEN

2.1

INLEIDIIG

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven beoogt dit onderzoek factoren te
inventariseren die drempelhoogte van agrarische cursussen beïnvloeden voor
de doelgroep agrarische jongeren. Als we spreken van 'drempelhoogte'
dienen we ons te realiseren dat een drempel altijd tussen twee zaken
ligt, in dit geval tussen de potentiële deelnemer en de cursus, en dat de
hoogte van de drempel mede bepaald wordt door de persoon die eroverheen
wil stappen. Met andere woorden, de laagdrempeligheid van cursussen kan
niet alleen vanuit de cursussen benaderd worden. De jonge agrariër stapt
vanuit zijn of haar eigen situatie over een drempel in een agrarische
cursus.

Er is dus sprake van drie onderzoekobjecten:

- de (leef)situatie van de jonge agrariër;
- de betreffende agrarische cursus;
- de eventueel daartussen liggende drempel, waarvan de hoogte afhankelijk
is van hetgeen zich aan weerszijden van de drempel bevindt en de onderlinge wisselwerking daartussen.
De beslissing of iemand al dan niet een drempel neemt is bijvoorbeeld
afhankelijk van de motivatie van de persoon, die bepaald wordt door zijn
situatie en van de vermoedens die hij heeft over hetgeen zich aan de
andere kant van de drempel bevindt. Hoewel de vraagstelling zich beperkt
tot toegankelijkheidsfactoren aan de cursuszijde ontkomt men er niet aan
de vraag breder te formuleren: welke belemmeringen en stimulansen bestaan
er voor agrarische jongeren om deel te nemen aan agrarische cursussen?
Op basis van bovenstaande gedachtengang krijgen in dit hoofdstuk
achtergronden en theoretische uitgangspunten van dit onderzoek de aandacht. In paragraaf 2.2 worden achtergronden van het agrarisch cursusonderwijs beschreven. Het NAJK en het Kursusprojekt worden voorgesteld in
paragraaf 2.3. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 de (leef)situatie van
jonge agrariërs belicht.

In paragraaf 2.5 wordt een beeld geschetst van

deelnemers en niet-deelnemers aan het agrarisch cursusonderwijs. Paragraaf
2.6 geeft theoretische uitgangspunten met betrekking tot leren van volwassenen en belemmeringen voor deelname aan volwasseneneducatie.
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2.2

AGRARISCH CURSUSNDERWIJS

Het agrarisch cursusonderwijs is een vorm van part-time onderwijs gericht
op scholing en bijscholing van mensen die werkzaam zijn in de agrarische
sector. Er zijn verschillende organisaties die agrarisch cursusonderwijs
verzorgen, namelijk agrarische scholen, landbouworganisaties, landbouwvoorlichtingsdiensten, plattelandsvrouwenorganisaties en plattelandsjongerenorganisaties. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs (POOC), dat zorg draagt voor planning
van het cursusaanbod, onderlinge afstemming van agrarische cursussen en
afstemming van het cursusaanbod op het full-time agrarisch onderwijs en
op activiteiten van voorlichtings- en onderzoeksinstellingen. Het merendeel van het agrarisch cursusonderwijs vindt plaats in POOC-verband. De
cursussen van de agrarische jongerenorganisaties worden in somige
provincies wel, maar in andere niet in POOC-verband gegeven. Elk POOC
geeft jaarlijks een programmaboekje uit, waarin alle cursussen die in
POOC-verband worden gegeven, zijn vermeld. Het aanbod van deze cursussen
is naar inhoud in te delen in de rubrieken techniek, veehouderij, akkerbouw,

tuinbouw,

bosbouw- en cultuurtechniek,

levensmiddelentechnologie,

economie, sociale vaardigheid en overige cursussen.
Ten aanzien van het onderwijskundig niveau worden de cursussen
onderscheiden in derdegraads cursussen en tweedegraads cursussen. Derdegraads cursussen (niveau lagere agrarische school), ook wel tasiscursussen
genoemd,

zijn bestend voor aankomende beroepsbeoefenaars en richten zich

op het aanleren van basiskennis en -vaardigheden (bijvoorbeeld booglassen
voor beginners, Algemene Vorming Toekomstig Ondernemers). Voor deze
derdegraads cursussen is geen specifieke vooropleiding vereist. Zij worden
gegeven aan lagere agrarische scholen. Tweedegraads cursussen (niveau
middelbare agrarische school) zijn in te delen in:
-

vakgebiedscureussen, gericht op uitbreiding en verdieping van vakkennis
en -vaardigheden en toegespitst op de praktijk van het beroep (bijvoorbeeld Akkerbouw, Economische Vorming Agrarische Vrouwen). Voor
toelating tot deze cursussen moeten de cursisten in het bezit zijn van
een diploma van het primair agrarisch leerlingwezen, de tuinbouwvakschool,

(kort) middelbaar agrarisch onderwijs of een diploma van een

basiscursus op hetzelfde vakgebied. ln sommige gevallen is tevens een
aantal jaren praktijkervaring vereist.

6

- fxxüijfevoeringscursussen, aansluitend op de vakgebiedscursussen,
gericht op het management van het betreffende vakgebied (bijvoorbeeld
Management in de Rundveehouderij, Economische Vorming Toekomstig
Ondernemers). Voor toelating tot bedrijfsvoeringscursussen moeten de
cursisten voldoen aan de toelatingseisen voor vakgebiedscursussen, 21
jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een diploma van één of
meer vakgebiedscursussen op hetzelfde vakgebied.
Tweedegraads cursussen worden meestal aan ndddelbare agrarische scholen
gegeven. De cursist kan, afhankelijk van opleiding en ervaring,

’instap-

pen' op zijn of haar niveau. Ook is het mogelijk met geen of weinig
vooropleiding door te stromen vanaf basiscursussen tot en met bedrijfsvoeringscursussen. In 1988/1989 werden in totaal 1182 cursussen via de
POOC’s gegeven waaraan 18.164 cursisten deelnamen (Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

1989).

De meeste cursussen die in POOC-verband gegeven worden, voldoen aan
de richtlijnen van de directie Landbouwonderwijs en worden op grond
daarvan gesubsidieerd. Deze richtlijnen houden in dat voor de cursus een
modelleerplan bestaat, dat door de regionaal inspecteur is goedgekeurd.
Verdere voorwaarden zijn, dat de cursisten geen dagonderwijs meer volgen,
het aantal deelnemers minimaal 14 en maximaal 29 is en de cursus een
omvang heeft van minimaal 20 uur.

2.3

HET NEDERLANDS AGRARISCH JNGEREN KONTAKT EN HET KURSUSPROJEKT

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is de organisatie van en
voor agrarische jongeren in Nederland. Bij het NAJK zijn ruim 23.000
agrarische jongeren aangesloten, merendeels tussen de 20 en 30 jaar. Het
NAJK richt zich op alle jongeren (16-35 jaar) die zich voorbereiden op
een toekomst in de land- en tuinbouw èn op jongeren die al in de primaire
agrarische sector werkzaam zijn. Het NAJK is opgericht in 1977 vanuit de
protestants-christelijke, de katholieke en de algemene plattelandsjongerenorganisaties. Deze organisaties besloten toen het agrarisch jongerenwerk gezamenlijk en met meer kracht ter hand te nemen. Het NAJK is een
zelfstandige organisatie; afgevaardigen vanuit de provinciale organisaties
vormen het bestuur en bepalen het beleid. Formeel maakt het NAJK deel uit
van de Nederlandse Federatie Plattelands Jongeren Organisaties (NFPJO).
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Het agrarisch jongerenwerk in Nederland is georganiseerd in plaatselijke/regionale groepen (Agrarisch Jongeren Kontakt en groepen jonge
agrarische vrouwen), in provinciale organisaties (provinciaal Agrarisch
Jongeren Kontakt) en in de landelijke koepel (Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt). Plaatselijk bestaan de activiteiten uit gespreks-,
discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten, excursies, agrarische wedstrijden en plaatselijke belangenbehartiging. Deze AJK's (ook wel AJW's,
Agrarisch Jongeren Werk genoemd) en groepen jonge agrarische vrouwen
hebben soms een gemengde samenstelling, soms zijn ze van protestantschristelijke, katholieke of algemene signatuur. Op provinciaal niveau ligt
het accent op ondersteuning van activiteiten van plaatselijke groepen, het
trainen van vrijwillig kader, het bundelen van meningen, het formuleren
van belangen en de (provinciale) belangenbehartiging. De meeste provinciale AJK's geven jaarlijks een programmaboekje uit, waarin een overzicht
gegeven wordt van activiteiten en cursussen voor de leden. Het landelijk
niveau is belast met de produktie van schriftelijk en audiovisueel
materiaal ten behoeve van ledenbijeenkomsten, kadertraining en begeleiding
en ondersteuning van provinciale organisaties. Verder is de belangenbehartiging (bedrijfsovername, specifieke jongerenbelangen en landbouwpolitiek)
een belangrijke taak van de landelijke koepel. Ook het uitgeven van het
maandelijkse ledenblad is een landelijke aangelegenheid.

Het organiseren van cursussen voor de leden kan plaatselijk/regionaal,
provinciaal of landelijk gebeuren. Het Kursusprojekt is een landelijk
initiatief geweest naar aanleiding van een geoormerkte overheidssubsidie,
zoals beschreven in paragraaf 1.1. De jongerencursussen in het kader van
het Kursusprojekt hebben daarmee de status van gesubsidieerde cursussen in
POOC-verband en dienen te voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden
(zie paragraaf 2.2). Op de regel dat de cursussen plaatsvinden op agrarische scholen is voor het NAJK echter een uitzondering gemaakt, omdat
het NAJK streeft naar het geven van cursussen op locatie (dichtbij de
woonplaats van de cursisten) en niet in alle regio’s een agrarische
school aanwezig is. De eindverantwoordelijkheid van de cursussen blijft
echter in handen van een agrarische school. De cursussen binnen het
Kursusprojekt zijn toegankelijk voor alle agrarische jongeren en niet
alleen voor leden van agrarische jongerenorganisaties.
De door het NAJK ontwikkelde cursussen met een landelijk goedgekeurd
modelleerplan kunnen door elk provinciaal AJK aangevraagd worden als
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gesubsidieerde cursussen in POOC-verband. Daarnaast kunnen provinciale
·AJK's zelf een nieuw modelleerplan ontwikkelen en indienen bij de regionale inspectie van het agrarisch onderwijs, die het modelleerplan provinciaal kan goedkeuren.
Het cursuswerk van de agrarische jongerenorganisaties heeft een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de start van het Kursusprojekt.
Het NAJK organiseert al vanaf het begin van zijn bestaan cursussen voor
zijn leden, zoals kadercursussen voor de vorming en training van (aankomende) bestuursleden en bedrijfsovernamecursussen. In 1987 is het NAJK
bovendien gestart met het opzetten en geven van korte milieucursussen
voor agrarische jongeren, waarvan inmiddels circa honderd zijn uitgevoerd.
Op regionaal/plaatselijk of provinciaal niveau worden bovendien regelmatig
cursussen georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. De
onderwerpen zijn afhankelijk van behoefte en belangstelling van de leden.

2.4

DE SITUATIE VAN AGRARISCH

JONGEREN IN NEDERLAD

Gezien het onderwerp van dit onderzoek is het belangrijk enige aandacht
te schenken aan de situatie van agrarische jongeren in Nederland.

In dit

kader wordt volstaan met een globale schets van de positie van de jonge
agrariërs in het landbouwbedrijf en hun vooropleiding. Vanwege het grote
verschil in situatie van jonge agrarische mannen en vrouwen worden hun
situaties afzonderlijk beschreven.
In Nederland zijn naar schatting van het NAJK ongeveer 60.000 agrarische jongeren (pers. med. NAJK). Uit gegevens omtrent bedrijfsopvolgers
in Nederland (Spierings en Wolsink, 1986) en de landbouwtellingen (CBS,
1985) valt af te leiden, dat de groep agrarische jongeren in Nederland
naar schatting voor 25% uit bedrijfshoofden en voor 40% uit bedrijfsopvolgers bestaat; de resterende 35% is anderszins werkzaam in of betrokken bij de landbouw.
volgers (2,1%)

In 1984 waren er slechts 532 vrouwelijke bedrijfsop-

(Spierings en Wolsink, 1986). Slechts 3,6% van de be-

drijfshoofden zijn vrouwen (CBS, 1985).
Het grootste deel van de jonge agrarische mannen in Nederland is bedrijfsopvolger of inmiddels bedrijfshoofd. Het Landbouw-Economisch
Instituut onderzoekt elke vier jaar de opvolgingssituatie op land- en
tuinbouwbedrijven. Het meest recent gepubliceerde onderzoek levert
gegevens uit 1984 (Spierings en Wolsink,

A

1986). Met betrekking tot
9

vooropleiding blijkt daaruit, dat ruim 80% van de opvolgers agrarisch
dagonderwijs volgde, waarvan ruim de helft middelbaar of hoger en ruim
een kwart lager agrarisch onderwijs. De situatie verschilt echter per
bedrijfstype. Het hoogste percentage met MAS werd gevonden in de akkerbouw (67%) en het laagste in de glastuinbouw (34%). Het percentage met
MAS neemt toe naarmate de bedrijven groter worden, maar niet bij alle
bedrijfstypen in gelijke mate. Ook zijn er grote regionale verschillen.
Het onderwijsniveau is in de vier daarvóór liggende jaren snel gestegen.
De verwachting is dat in de toekomst een steeds groter deel van de
bedrijfshoofden een mdddelbare agrarische schoolopleiding als basis voor
zijn beroepsuitoefening zal hebben.
Voor jonge agrarische mannen dient zich vaak al jong de vraag aan of
zij het bedrijf van de ouders al dan niet zullen overnemen. ln ongeveer
80% van de gevallen (Landbouwschap, 1975) worden bedrijven overgenomen van
ouders of schoonouders. De belangrijkste vragen daarbij zijn of de ouders
het bedrijf op redelijke wijze aan zoon of dochter kunnen overdragen
zonder de andere kinderen daarbij te kort te doen, of het bedrijf een
zodanige omvang heeft dat er tijdelijk voldoende arbeid is voor twee
personen en of het bedrijf economisch perspectief heeft. De bedrijfsovername beslaat namelijk meestal een periode van vijf tot tien jaar, waarin
de ouders hun bedrijf geleidelijk overdragen aan de opvolger(s). 80% van
de opvolgers werkt eerst een aantal jaren mee op het ouderlijk bedrijf
(Spierings en Wolsink,

1986). Vervolgens wordt meestal een maatschap of

firma gesloten tussen vader en de opvolger(s). De oudere generatie blijft
dan betrokken bij het bedrijf, terwijl de dagelijkse leiding meestal
berust bij de jongere generatie. Om in de toekomst op maatschappelijk
verantwoorde wijze een redelijk inkomen te kunnen verwerven is de opvolger vaak genoodzaakt het bedrijf aan te passen of uit te breiden. Voor
deze investeringen worden vaak grote bedragen geleend. Door deze financiële verplichtingen hebben de meeste jonge agrariërs een laag besteedbaar
inkomen en leven zij onder grote psychische druk (landbouwschap, 1975).
De situatie van jonge agrarische vrouwen die bedrijfsopvolger of
bedrijfshoofd zijn is gedeeltelijk vergelijkbaar met die van de hierboven
beschreven mannelijke opvolgers. De vrouwelijke opvolgers zijn doorgaans
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wat jonger dan de mannelijke, vooral in de melkveehouderij.A Bij de
vrouwelijke opvolgers volgde slechts één derde agrarisch dagonderwijs,
terwijl dat voor de totale groep opvolgers op ruim 80% ligt. Bijna 40%
van de vrouwelijke opvolgers werkt mee op het ouderlijk bedrijf, ruim 20%
heeft een niet-agrarische baan en de rest volgt nog een schoolopleiding.
57% van de vrouwelijke opvolgers is afkomstig van kleine bedrijven
(kleiner dan 150 s.b.e.), terwijl dit percentage bij de mannen slechts
32% bedraagt (Spierings en Wolsink, 1986).
De meeste jonge agrarische vrouwen zijn echter bij de landbouw
betrokken door hun partnerkeuze. In 1983 is door het landbouw-Economisch
Instituut een onderzoek ingesteld naar de positie van de boerin op het
agrarisch gezinsbedrijf

(Loeffen,

1984). Het betreft hier vrouwen tot 68

jaar die getrouwd zijn met een boer of tuinder. De gegevens van de groep
agrarische vrouwen in dit onderzoek die jonger zijn dan 35 jaar geven het
volgende beeld. Ongeveer tweederde deel van hen is afkomstig van een
agrarisch bedrijf. Het percentage dat niet van agrarische afkomst is,
neemt echter toe. Ruim de helft was op uitgebreid lager onderwijsniveau
(MAVO, LAS, LHNO e.d.) opgeleid, ruim een derde op middelbaar (HAVO, MBOopleidingen) of hoger niveau (HO en Universiteit e.d.); de overigen (6%)
hebben alleen lagere school of onvoltooide opleidingen. Na het afsluiten
van de opleiding kreeg ongeveer de helft een full-time baan in de
verzorgende, huishoudelijke of administratieve sector. Naast een full-time
baan helpen dochters vaak hun moeder in de huishouding, af en toe werken
zij mee op het bedrijf (Van Wijk, 1986).
Agrarische vrouwen trouwen gemiddeld op een leeftijd van 25 jaar
(Loeffen, 1986). De keuze om met een boer te trouwen brengt veel veranderingen mee, zoals verhuizen naar het bedrijf van de man en aanpassen aan
de schoonfamilie die vaak nog op het bedrijf woont. Voor veel jonge
vrouwen betekent trouwen dat haar carrière ondergeschikt wordt aan die
van haar man. De baan van de vrouw is afhankelijk van de bedrijfssituatie. De eerste jaren, als de schoonvader nog meewerkt, is haar hulp op
het bedrijf meestal nog niet nodig. Naast het runnen van de huishouding
houdt zij haar baan vaak aan, mede omdat haar inkomen een noodzakelijke
aanvulling is op het bedrijfsinkomen. Als er kinderen komen, stopt de

AEen op de vier vrouwelijke opvolgers is jonger dan 20 jaar en
ruim een op de drie is tussen de 20 en 25 jaar. De oudere bedrijfsopvolgsters komen het meest voor in de akkerbowu en de opengrondstuinbouw, de jongere in de melkveehouderij (Spierings en Wolsink, 1986)
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vrouw meestal met haar baan buitenshuis en vanaf dat moment combineert
zij huishouden, kinderen verzorgen en bedrijfstaken. Tegen die tijd is de
schoonvader meestal opgehouden met werken en is de hulp van de vrouw op
het bedrijf hard nodig.
De bedrijfswerkzaamheden van een jonge boerin zijn te onderscheiden
in werk voor het bedrijf en werk op het bedrijf, ook wel aangeduid met
'voor' en 'achter'. Werk voor het bedrijf zijn alle werkzaamheden in en
rond de woning, zoals het aannemen van de telefoon, het ontvangen van
leveranciers, koffie brengen en dergelijke. Ook de boekhouding valt
hieronder. Ongeveer 40% van de jonge boerinnen neemt de bedrijfsboekhouding voor haar rekening. Werk op het bedrijf zijn alle werkzaamheden in
de bedrijfsgebouwen en op het land. Het is vaak seizoensgebonden werk,
'moeilijk te benoemen' werk, handwerk of werk dat aanvullend is op werk
van anderen. Deze werkzaamheden worden ook vaak betiteld als 'inspringen'.
De hoeveelheid werk die de vrouwen op een agrarisch bedrijf verrichten,
wordt nog steeds onderschat en blijft ook in de meitellingen van het CBS
vaak verborgen (Van Wijk,

2.5

1986).

DEELNEMRS EN NIET-DEELNEMERS AAN HET AGRARISCH CURSUSNDERWIJS

In deze paragraaf wordt op basis van literatuurgegevens een beeld geschetst van deelnemers aan het agrarisch cursusonderwijs. Vervolgens
worden belemmeringen voor deelname besproken die uit diverse onderzoeken
naar voren kwamen.

Van der Hoek (1987) enquêteerde ruim 1.000 cursisten van 67 agrarische
cursussen in Zuid-Holland. Deze groep cursisten bestond voor 81% uit
mannen en voor 19% uit vrouwen. Ruim twee derde van de cursisten was
jonger dan 30 jaar: 55% was tussen 20 en 30 jaar oud en 13% jonger dan
20 jaar. Bijna driekwart werkte op een agrarisch bedrijf, waarvan 38% als
bedrijfshoofd, 6,5% als meewerkend echtgenote en 29% op het ouderlijk
bedrijf of in loondienst op andere bedrijven. De overigen waren anderszins werkzaam in de agrarische sector. De vrouwen waren niet over alle
cursussen gelijk verdeeld, maar volgden met name de volgende cursussen:
bloemschikken en -binden, boekhouden, gezondheidszorg, EVAV (Economische
Vorming Agrarische Vrouwen) en schapenverloskunde. De cursus was bij ruim
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34% van de cursisten onder de aandacht gekomen via het cursusboekje van
het ROOC (Regionaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs), vervolgens was de
mond-op-mond-reclame via col1ega's het meest benutte wervingskanaal (13%).
Voor bijna 34% van de deelnemers was dit de eerste agrarische cursus, 36%
zei elk jaar een cursus te volgen, 14% éénmaal per twee a drie jaar en de
overigen minder frequent.

Deelnemers en niet-deelnemers aan het agrarisch cursusonderwijs in Drente
zijn door het DAK (Drents Agrarisch Kursuswerk, 1988) bevraagd aangaande
hun belangstelling voor en ervaringen met agrarische cursussen. Uit dit
onderzoek komt het volgende profiel van de cursist: een jonge man, tussen
de 20 en 30 jaar, werkzaam op een gemiddeld tot groter dan gemiddeld
agrarisch bedrijf, vaak nog bezig om via een maatschap het bedrijf over
te nemen. Als vooropleiding heeft hij een middelbaar agrarische opleiding.
De belangstelling gaat vooral uit naar cursussen op het eigen vakgebied
en op het gebied van de informatica. Het liefst zou hij de cursussen
volgen in de avonduren.
De meeste cursisten komen via contacten met hun "oude" school in het
cursuscircuit terecht. Wanneer iemand eenmaal de stap naar een eerste
cursus heeft genomen blijkt men gemakkelijk in een tweede cursus te
rollen. Met name plattelandsvrouwen- en jongerenorganisaties en de
voorlichting blijken een relatief geringe bijdrage te leveren aan cursistenwerving. De groep cursisten had gemiddeld over de laatste vijf jaar
een omvang van ruim 1.100 personen. Naar schatting 1.000 niet-deelnemers
zouden in Drente hun kennis nog willen verrijken via agrarische cursussen. Deze groep is volgens het DAK alleen te bereiken via gerichte
benadering. Aandachtsgroepen zijn in dit geval agrarische vrouwen, laag
opgeleide jongeren, werknemers en oudere zelfstandigen. Met de huidige
wervingsmethoden van het DAK en de agrarische scholen worden niet-cursisten nauwelijks bereikt of geactiveerd. Bij het niet volgen van cursussen
bleken kosten en afstand een relatief geringe rol te spelen.
Vaak werden deelname aan en belemmeringen voor deelname aan agrarische
cursussen onderzocht in combinatie met leer- of cursusbehoefte van
bepaalde doelgroepen.

Zo peilden Dohmen en Monters (1981) de leer- en

vormingsbehoefte van agrarische jongeren en onderzochten waarom de
motivatie voor deelname aan voor hen bestemde of relevante cursussen
ontbrak. Zij concludeerden dat
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en oud-deelnemers aan
- de actieve leden van het agrarisch jongerenwerk
vormende cursussen in het algemeen hoger zijn opgeleid dan de niet of
minder actieve leden;
weinig cursussen hadden
- de geïnterviewde vrouwen in het algemeen
gevolgd en indien ze dat wel hadden gedaan vooral EVAV- en boekhoudcursussen;

en indien ze dat wel
- de lager opgeleiden mdnder vaak cursussen volgden
hadden gedaan alleen technische cursussen;
als vormingscursussen
- de hoger opgeleiden zowel technische, economische
volgden.
Een belangrijk criterium voor het beoordelen van cursussen blijkt voor
deze jongeren te zijn in hoeverre men verwacht dat het geleerde nuttig
zal zijn voor het eigen bedrijf. Belemmeringen voor deelname vormen de
moeilijkheidsgraad van de cursus (onder andere bij de EVTO-cursus) en de
onbekendheid met het bestaan van de cursussen. De EVTO-cursus wordt door
oud-deelnemers in het algemeen positief gewaardeerd, vooral ter voorbereiding op de bedrijfsovername. Opgemerkt dient te worden dat de bedrijfsovernamecursussen van het NAJK toen nog niet bestonden.

Dohmen en Munters

deden destijds de aanbeveling dat het NAJK een inbreng zou gaan leveren
in de EVAV- en EVTO-cursussen.
In 1986 werden 29 jonge agrarische vrouwen in Zeeland geïnterviewd
teneinde hun leer- en vormingsbehoefte te onderzoeken (Van Herwaarden,
1986). Ten aanzien van de door de vrouwen gewenste leerwijze en -inhoud
concludeert Van Herwaarden dat de vrouwen behoefte hebben aan een combinatie van het opdoen van informatie, het uitwisselen van ervaringen en
meningsvorming. Zij willen in cursussen verband kunnen leggen tussen de
eigen situatie en het behandelde onderwerp. Randvoorwaarden voor deze
jonge vrouwen zijn:
januari en februari;

-

bijeenkomsten lx per week in december,

-

een cursusduur van zes tot acht bijeenkomsten;

-

geen bijeenkomsten overdag vanwege activiteiten in huis of bedrijf of
zorg voor kinderen.

Men bezoekt bij voorkeur bijeenkomsten in de buurt, gaat het liefst met
’s
avonds niet te ver alleen
bekenden en wil vanwege de veiligheid
rijden. De vrouwen geven de voorkeur aan vrouwengroepen, behalve als het
onderwerpen betreft die ook de mannen aangaan.
Van der Wal (1990) onderzocht de leerwensen en -behoeften van meewerkende agrarische vrouwen van 30 tot 60 jaar in de melkveehouderij in
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Utrecht en de belemeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs. Bij veel vrouwen blijkt dat de omstandigheden waaronder het leren
plaatsvindt (bijna) even belangrijk zijn als de inhoud van het leren. De
onderwerpen waar de vrouwen voornamelijk interesse in hebben, zijn
automatisering, bedrijfsvoering in combinatie met de zorg voor het milieu,
bedrijfseconomische onderwerpen, opfok van jongvee en veeverloskunde. De
vrouwen geven de voorkeur aan korte cursussen (acht à tien bijeenkomsten), wekelijkse bijeenkomsten op ochtend of avond gedurende de herfstof wintermaanden en een afwisseling van werkvormen. De prijs, die in het
algemeen voor cursussen in POOC-verband gelden, vormde meestal geen
belemmering voor deelname. De reisafstand naar de cursus mocht maximaal
een half uur met de auto zijn. Er bestond geen voorkeur voor een cursusorganiserende instantie, niet voor een bepaald gebouw waarin de cursus
gegeven werd en niet voor een landelijk erkend getuigschrift. Opvallend
is dat de vrouwen alleen dan een vrouwengroep prefereren als het een
onderwerp betreft waarin mannen veel ervaring hebben. De grote praktijkervaring vormt een belemmering voor deelname aan bepaalde gemengde cursussen. De belangrijkste redenen voor niet-deelname aan agrarische cursussen
waren (1) geringe motivatie of interesse (2) deelname onnodig achten en
(3) belemmeringen als
- gebrek aan tijd;
- kinderen die tijd en aandacht vragen;
-

te lange reisafstand;

- angst om alleen te gaan;
- gebondenheid aan huis of bedrijf;
- vervoersproblemen;
- ongeschikt dagdeel waarop cursus gegeven wordt.
Behalve de grote praktijkervaring van de mannen ervaarden de oud-deelnemers weinig belemmeringen voor deelname aan het agrarisch cursusonderwijs.
De cursusbehoefte van gezinnen (50 bedrijfshoofden, 46 echtgenotes en
12 zoons) met een glastuinbouwbedrijf in Noord-Brabant is onderzocht door
Kooyman-van Thiel (1985). Zij heeft met name de geneigdheid tot deelname
en de invloed van verschillende factoren op deelname aan agrarische
cursussen onderzocht. Zij concludeert dat de geneigdheid tot deelname aan
agrarisch cursusonderwijs
- bij mannen groter is dan bij vrouwen en bij jongeren groter is dan bij
ouderen;
- geringer is in gezinnen waar jonge kinderen aanwezig zijn;
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- bij respondenten met LAS of alleen lagere school kleiner is.
Respondenten die meer in het maatschappelijk leven geïntegreerd zijn,
bleken meer open te staan voor agrarisch cursusonderwijs. Voor de jongeren gold dat, naarmate zij negatiever tegenover school staan, zij meer
geneigd zijn aan agrarisch cursorisch onderwijs deel te nemen. Voor
ouderen gold dat, naarmate zij negatiever tegenover school staan, zij
minder geneigd zijn aan agrarisch cursorisch onderwijs deel te nemen.
De houding die men in een gezin aanneemt ten opzichte van deelname aan
cursorisch onderwijs blijkt nogal wat invloed te hebben op de individuele
geneigdheid tot deelname aan deze vorm van onderwijs. Zij concludeert
tevens dat er een sterk verband bestaat tussen de mate waarin men in het
verleden heeft deelgenomen aan agrarisch cursorisch onderwijs en de
geneigdheid om in de toekomst aan deze vorm van onderwijs deel te nemen.
Er is blijkbaar sprake van een vrij gesloten circuit. De mate waarin men
bekend is met het agrarisch cursorisch onderwijs en de mate waarin men de
informatie met betrekking tot dat onderwijs duidelijk vindt, hangt vrij
sterk samen met de geneigdheid tot deelname eraan.

Zij merkt op dat de

geneigdheid tot deelname nog niet wil zeggen dat men ook daadwerkelijk
deelneemt.
Bijlmakers en Meijers (1989) interviewden in Gelderland 45 personen,
voornamelijk bedrijfshoofden en meewerkende echtgenotes met als hoofdvraag
waarom zij niet deelnamen aan het agrarisch cursusonderwijs. De belemmeringen voor deelname zijn afzonderlijk geformuleerd voor de categorie
mensen die waarschijnlijk geen cursussen meer zullen volgen en voor de
categorie die dat in de toekomst mogelijkerwijs wel zullen doen. Voor de
eerste categorie waren de redenen:
-

gevorderde leeftijd;

- geringe binding met land- en tuinbouw;
-

gebondenheid aan huis;

-

gebondenheid aan bedrijf;

-

faalangst;

- onbekendheid met agrarisch cursusonderwijs.
De tweede categorie (potentiële deelnemers) noemde de volgende belemmeringen:
- onbekendheid met het bestaan van agrarisch cursusonderwijs;
-

onbekendheid met het aanbod aan cursussen;

- geringe binding met agrarische scholen;
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- beeldvorming van agrarisch cursusonderwijs (bijvoorbeeld 'alleen voor
jongeren' of 'niet praktijkgericht');
- geen geschikt aanbod van cursussen vanwege het specialistisch karakter
van bepaalde bedrijven;
- het feit dat cursussen vaak overdag gegeven worden.
Uit voorgaand overzicht blijkt dat eerder onderzoek onder cursusdeelnemers
en niet-deelnemers al de nodige gegevens heeft opgeleverd omtrent cursusbehoefte en belemmeringen voor cursusdeelname. Deze gegevens zullen
enerzijds benut worden voor het uitwerken van de onderzoekvragen (paragraaf 3.1), anderzijds bieden zij achtergrond, waartegen de resultaten van
het onderhavige onderzoek geplaatst kunnen worden (hoofdstuk 5).

2.6

THRETISCH

UITGANGSPNTEN: BELEMMERINGEN VOR DEELNAM

AAN

VOTWASSENENEUCATIE

In deze paragraaf wordt getracht belemmeringen voor deelname van volwassenen aan scholingsactiviteiten enigszins in kaart te brengen teneinde een
theoretisch kader voor het onderzoek te scheppen.
Voor een goed begrip van overwegingen die bij een volwassene een rol
spelen om wel of niet aan een cursus deel te nemen is inzicht nodig in
diens leerbehoefte en kan men niet volstaan met het inventariseren van
belemmeringen voor deelname aan cursussen. Leerbehoefte kan worden opgevat
als een kloof tussen huidige en wenselijke kennis, vaardigheden en/of
attituden.

m het begrip te verduidelijken en te kunnen hanteren kan men

een drietal onderscheidingen aanbrengen (Van Dam, 1990):
1.

subjectieve versus ctjectieve leerbehoefte. Het gaat hier om een
leerbehoefte zoals ervaren door de betrokkene zelf respectievelijk het
tekort dat bij betrokkenen door anderen (bijvoorbeeld onderwijsgevenden) ervaren wordt (Van der Ven, 1985, geciteerd in Van Dam,

2.

1990).

algemene, persoonlijke versus actuele leerbehoefte. De eerste duidt op
een relatief constante persoonlijke behoefte, de tweede wordt bepaald
door de omstandigheden waar men zich op dat moment in bevindt (actuele situatie).
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3.

nunifeste (bewuste) versus latente (onbewuste) leerbehoefte. In het
eerste geval is de betrokkene zich bewust van die behoefte;

in het

tweede geval is sprake van objectief vast te stellen gebrek aan
kennis, waarvan de betrokkene zich niet bewust is.
Volwassenen kunnen vanuit een leerbehoefte verschillende motieven hebben
om zich te scholen. Gebaseerd op de doelen die men met leren nastreeft,
zijn drie soorten leermotivaties te onderscheiden (Lindeboom en Peters,
1986):
-

intrinsieke leermotivatie: het doel van het leren ligt in de activiteit
zelf; men leert omdat men dat plezierig vindt of omdat men weetgierig
is;

-

emïxinsieke leermotivatie: het doel van het leren ligt in het praktische nut van het geleerde, bijvoorbeeld vooruitgang in het beroep;

-

conditionele leermotivatie: het doel van het leren ligt in de omstandigheden waarin het leren plaatsvindt; men zoekt bijvoorbeeld via het
leren sociaal contact.

Leerinteressen verwijzen naar de specifieke inhoudelijke onderwerpen die
in het leren de voorkeur hebben. De leerinteresse hangt in het algemeen
nauw samen met de aard van de leermotivatie van de betrokkene (Bijlmakers
en Meijers, 1989).
Factoren die deelname belemmeren kunnen ook gelegen zijn in het verschil
tussen de wijze waarop iemand het beste of het liefste leert (leerstijl)
en de wijze waarop de cursus is opgezet. Om deze belemmeringen te
begrijpen is inzicht nodig in het leren van volwassenen. De volwasseneneducatie in Nederland is de laatste twintig jaar sterk in omvang toegenomen. In de onderzoekliteratuur krijgt het ’leren van volwassenen' dan ook
veel meer aandacht dan voorheen. Het leren van volwassenen vertoont ten
opzichte van het leren van kinderen vele verschillen die belangrijk zijn
voor het ontwikkelen van een didactiek ten behoeve van de volwasseneneducatie. Enkele belangrijke verschilpunten zijn (Lindeboom en Peters, 1986):
- volwassenen besluiten bijna altijd zelf of zij onderwijs willen volgen,
zij hebben een eigen motivatie;
- volwassenen zijn niet bereid zomaar iets te leren, ze leren met het oog
op de omstandigheden waarin ze zich nu bevinden; ze zullen dan ook het
meest gemotiveerd zijn als het geleerde direct kan worden toegepast in
de eigen situatie;
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- volwassenen hebben vooronderstellingen en verwachtingen van onderwijs
die voor een groot deel zijn terug te voeren op de eigen schoolervaringen; deze ervaringen bepalen vaak de manier waarop volwassenen het
beste en/of het liefste leren (leerstijl);
- volwassenen hebben vaker last van faalangst; faalangst kan zowel een
stimulerende als remmende invloed hebben op de motivatie van cursisten
om prestaties te leveren;
- het denkpatroon van volwassenen ligt voor een groot deel vast; als de
nieuwe leerinhoud niet goed past in het bestaande denkpatroon is het
begrijpelijk dat de cursist die niet zomaar accepteert; bij volwassenen
is het nog belangrijker dan bij kinderen om aan te sluiten bij aanwezige kennis en denkpatronen.
Indien men zich ten doel stelt agrarische jongeren te motiveren deel te
nemen aan agrarisch cursusonderwijs zal men in de didactische vormgeving
van cursussen terdege rekening moeten houden met de manier van leren die
juist bij jong-volwassenen sterk in ontwikkeling is.
Indien men factoren wil inventariseren, die het omzetten van een subjectieve leerbehoefte in daadwerkelijke deelname aan een scholingsactiviteit
belemeren, dan is het noodzakelijk het proces dat zich tussen deze twee
momenten afspeelt te analyseren.
Wong en Schokking-Siegerist (1987) hanteren voor het in kaart brengen
van belemmeringen voor deelname aan volwasseneneducatie de zogenaamde
leefsituatietheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat een persoon om tot
daadwerkelijke deelname te komen een proces doorloopt dat uiteenvalt in
een aantal fasen die als volgt zijn gemarkeerd:
1.

men ervaart een behoefte om een cursus te gaan volgen (wensen);

2.
3.

men is bereid en gemotiveerd een cursus te gaan volgen (willen);
men heeft de intentie dat te doen (concrete plannen hebben);

4.

men vindt een geschikte cursus (vinden);

5.

men schrijft zich in voor de cursus (inschrijven);

6.

men neemt daadwerkelijk deel (deelnemen).

In dit proces moeten steeds nieuwe barrières overwonnen worden, waardoor
het proces vertraagd wordt. Zowel barrières op zich als de vertraging die
zij opleveren kunnen er oorzaak van zijn dat het proces niet verder
doorlopen wordt, hetgeen resulteert in niet-deelname. Of men in het
proces de actieve stappen wel of niet neemt, berust uiteraard op indivi-
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duele beslissingen. Het met succes doorlopen van het proces is afhankelijk van persoonsgebonden en externe (niet-persoonsgebonden) factoren.
De overgang van wensen naar willen kan worden verhinderd door soAl
ciaal-psychologische factoren, zoals faalangst, angst voor de groep of
de onderwijsleersituatie, lage inschatting van de baten en dergelijke.
Ook culturele factoren zoals het belang dat anderen hechten aan
scholing spelen hier een rol.

B.

De overgang van willen naar concrete plannen hebben is het vertalen
en vormgeven van de wensen. Men moet precies weten wat men wil leren
en of de omstandigheden deelname toestaan. Hier begint beschikbaarheid
van en bekendheid met het cursusaanbod een rol te spelen, omdat men
gaat bedenken welke inhoud een cursus moet hebben. Bij de haalbaarheid zijn factoren die een rol spelen de gezondheids- en gezinssituatie, bij boeren ook de bedrijfssituatie, en ook faciliteiten waarop
HBH een beroep kan doen. In deze fase worden vragen beantwoord als:
kan ik tijd vrij Haken, kan ik gemist worden, kan in oppas regelen,
andere arbeidskrachten inschakelen, kan ik het cursusgeld voor de
belasting van het inkomen aftrekken en dergelijke.

C.

De overgang van plannen hebben naar vinden van een cursus is de
zoekfase. Hier speelt beschikbaarheid van informatie een rol. Naast
de primaire, inhoudelijke kenmerken van de cursus gaat men zich
afvragen hoe de secundaire kenmerken, zoals de vormgeving van de
cursus, er uitzien. Vooropleidingseisen, kosten, afstand, tijdstip,
cursusduur en dergelijke belemmeringen kunnen dan roet in het eten
gooien.

D.

In de overgang van het viden van een cursus naar het inschrijven

daarvoor en in de fase liggend tussen inschrijving en daadwerkelijke
deelname kunnen blokkades optreden door veranderende omstandigheden,
belangrijke gebeurtenissen, nieuwe informatie, wachttijden tussen
aanmelding en deelname en dergelijke.
Beklemtoond dient te worden dat deze theorie uitgaat van het reeds
aanwezig zijn van een leerbehoefte.
De factoren die met betrekking tot deelname een belemmerende invloed
kunnen hebben, kunnen ingedeeld worden in (vrij naar Wong en SchokkingSiegerist,
1.
20

1987):

persoonsgebonden factoren:
constante kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau;

-

leefsituatiekenmerken, zoals gezinssituatie, gezondheidssituatie,
bedrijfssituatie; deze factoren zijn veranderlijk;

- psychologische variabelen, zoals motivatie, beeldvorming, faalangst;
deze factoren zijn in zekere mate te beïnvloeden.
2.

niet-persoonsgebonden factoren:

- externe factoren: beschikbaarheid van voorzieningen en faciliteiten
(bedrijfsverzorging, subsidie);
- cursusfactoren: cursuskenmerken met betrekking tot inhoud en didactische vormgeving van het onderwijs en cursuskenmerken met betrekking
tot organisatie van de cursus (locatie, tijdstip, prijs en dergelijke).
Het is belangrijk te beseffen dat alle factoren, zowel persoonsgebonden
als niet-persoonsgebonden, voortdurend met elkaar in wisselwerking staan.
Het zal nooit mogelijk zijn het niet-deelnemen van iemand toe te schrijven aan een enkele factor. De afwegingen die men maakt omtrent al dan
niet deelnemen zijn bovendien niet alleen individueel verschillend, maar
kunnen ook voor één individu van keer tot keer resulteren in een andere
beslissing. Men kan zich het afwegingsproces voorstellen als een kostenbaten-analyse: "Achter een handeling van een groep of een individu zit
een proces van overwegen. Onderdeel daarvan is een analyse van de inspanningen en de opbrengsten"

(Maso, 1976, geciteerd in Weinans, 1980). Als
men overweegt deel te nemen aan een cursus zal men vooraf een 'begroting'
HHKGH van wat de deelname aan de cursus gaat kosten (inspanningen,
offers, prijs) en - op basis van informatie
- proberen in te schatten wat
de baten (opbrengsten) van deelname zullen zijn.
Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat bepaalde subdoelgroepen van
volwasseneneducatie zijn ondervertegenwoordigd bij de deelnemers. Het zijn
met name de lagere sociaal-economische niveaus, de lager opgeleiden en
vrouwen die men onder de cursisten weinig aantreft. Deze constatering
heeft vele onderzoekers ertoe aangezet zich te buigen over de vraag welke
activeringsstrategieën men kan hanteren om bij deze niet-deelnemers de
behoefte aan educatieve activiteiten te stimuleren. In dit kader zou het
te ver voeren deze strategieën alle te beschrijven. Wel dient opgemerkt
te worden, dat volgens Wong en Schokking-Siegerist (1987) juist potentiële
deelnemers met een lage sociaal-economische positie en laag opgeleiden
geneigd zijn in kosten/baten-overwegingen de baten van onderwijsactiviteiten te onderschatten; daardoor zal bij hen de beslissing tot wel/niet
deelnemen vaker negatief uitvallen dan bij personen afkomstig uit een
hogere sociale klasse of hoger opgeleiden. Gezien het streven van het
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NAJK om juist lager opgeleiden en jongeren afkomstig van kleinere bedrijven te betrekken bij het agrarisch cursusonderwijs dienen motieven voor
deelname en verwachtingen van cursussen aandachtspunten in dit onderzoek
te zijn.
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3

3.1

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

UITWERKING VAN DE

DERZOEKVRAGEN EN THEORETISCH KADER

Met behulp van achtergronden en theoretische uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2 worden in deze paragraaf de onderzoekvragen geoperationaliseerd en het theoretisch kader van het onderzoek geschetst.
De onderzoekvragen die in dit onderzoek beantwoord dienen te worden
zijn in paragraaf 1.2 als volgt geformuleerd:
I

Welke factoren beïnvloeden de toegankelijkheid (of drempelhoogte) van
agrarische cursussen voor agrarische jongeren?

II

Zijn agrarische cursussen speciaal bestemd voor agrarische jongeren
voor deze doelgroep toegankelijker dan andere (niet-jongeren) cursussen?

III Welke maatregelen kunnen cursus-organiserende instanties nemen om
agrarische cursussen toegankelijker te Hükêh voor agrarische jongeren?
Voor het uitwerken van de onderzoekvragen is uitgegaan van de veronderstelling dat de groep agrarische jongeren is opgebouwd uit deelnemers en
niet-deelnemers aan agrarische jongerencursussen. De deelnemers aan
agrarische jongerencursussen kunnen daarnaast al dan niet hebben deelgenomen aan andere (niet-jongeren) agrarische cursussen. Het NAJK streeft
ernaar door het organiseren van laagdrempelige cursussen in het kader van
het Kursusprojekt agrarische jongeren te stimuleren tot deelname aan
andere agrarische cursussen. Een laagdrempelige cursus kan een 'opstapje'
vormen naar het agrarisch cursusonderwijs (opstapfunctie). Als deelname
aan een agrarische jongerencursus leidt tot deelname aan andere (nietjongeren) agrarische cursussen spreekt het NAJK van doorstroming. Doelgroepopbouw en intenties van het NAJK zijn schematisch weergegeven in
ügmm ll.
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Figuur 3.1 Schematische weergave van opbouw van de doelgroep van het NAJK
met het oog op het onderzoek naar toegankelijkheid van agrarische cursussen voor jongeren.
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De onderzoekvragen zijn vervolgens uit te splitsen in een aantal deelvragen,

1.

te weten:

Ten aanzien van niet-deelname aan beide typen agrarische cursussen:

1.1 Waarom neemt men niet deel?
1.2 Wanneer zou men wel deelnemen?
1.3 Welke belemmeringen spelen een rol?
2.

Ten aanzien van deelname aan beide typen agrarische cursussen:

2.1 Waarom neemt men deel?
2.2 Heeft men belemmeringen ervaren?
3.

Ten aanzien van de vergelijking van de toegankelijkheid van beide
typen agrarische cursussen:
3.1

(Waarom) kiest men voor een bepaald type agrarische cursus?

3.2 Is er verschil in toegankelijkheid?
4.

Ten aanzien van opstapfunctie en doorstroming:
4.1 Welke mogelijkheden zijn er voor doorstroming van agrarische
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jongerencursussen naar andere agrarische cursussen?
4.2 Stroomt men door en waarom wel/niet?
4.3 Hebben agrarische jongerencursussen een opstapfunctie?
4.4 Wat is de rol van de agrarische jongerenorganisaties hierin?
Als theoretisch kader voor het verzamelen en verwerken van gegevens is
gekozen voor de leefsituatietheorie, zoals uiteengezet in paragraaf 2.6
(Wong en Schokking-Siegerist,

1987). Het proces dat een potentiële deelne-

mer theoretisch doorloopt voor hij/zij tot daadwerkelijke deelname komt is
schematisch weergegeven in figuur 3.2. Daarin zijn Hbgelijke belemmeringen
aangegeven die het doorlopen van het proces kunnen verhinderen.
Gezien de vraagstelling van dit onderzoek dienen verschillende soorten
agrarische cursussen die vertegenwoordigers van de doelgroep gevolgd
kunnen hebben scherp onderscheiden te worden. Daartoe is een indeling
gemaakt van agrarische cursussen,

zoals in het volgende overzicht is

weergegeven. Deze indeling zal in dit rapport steeds gehanteerd worden.
I

AGRARISCHE JUNGERENCRSUSSEN

Cursussen speciaal bestemd voor agrarische jongeren tot 35 jaar.
A. AJK-cursussen

1 . Kursusprojelct-c11rsusser1
Cursussen binnen het Kursusprojekt van het NAJK, dat wil zeggen
- via een agrarische school geregeld;

.

- met afdracht van cursusbijdrage per cursist aan een agrarische school
(waarvoor het NAJK subsidie krijgt);
- volgens een vastgesteld modelleerplan;
- voldoend aan de voorwaarden van minimaal 20 uur en minimaal 14 deelnemers.
Voorbeelden:
-

"Opvolgers en bedrijfsovername"

-

"Agrarische vrouw, hoe is het met jou?"
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Figuur 3.2

Schematische weergave van het proces dat doorlopen wordt om
tot deelname aan een cursus te komen en belemmeringen daarbij.
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2. Cursussen in eigen beheer
Cursussen buiten het Kursusprojekt om, toegankelijk voor alle leden van
het AJK. Vaak zijn dit dezelfde cursussen als die binnen het Kursusprojekt vallen (zoals de bedrijfsovernamecursussen), maar de cursussen
worden dan in eigen beheer van het betreffende AJK gegeven zonder tussenkomst van een school.
Voorbeeld:
-

"Iandbouwbeleid en organisaties"

3. Kadercursussen
Cursussen voor (aankomende) kaderleden, soms op regionaal niveau, maar ook
wel provinciaal of landelijk georganiseerd.
Voorbeeld:
-

"Vergaderen en discussiëren", door de RAK (Regionale Agrarische Komissie)I Tholen/West-Brabant.

4. Milieucursussen
Korte cursussen op gebied van landbouw en milieu, georganiseerd en
gegeven door het NAJK.

Voorbeeld:
-

"Mineralenbalans"

B. Cursussen-op-maat

Cursussen die door een AJK georganiseerd worden, maar door andere instellingen ontwikkeld zijn en gegeven worden. Het betreffende AJK vraagt de
cursus aan voor haar eigen doelgroep, verzorgt werving en inschrijving en
zorgt voor een ruimte. Vaak wordt de cursus voor wat betreft lengte of
inhoud aangepast aan de doelgroep. Ook komt het voor dat een AJK een
cursus ontwerpt en er geschikte docenten bijzoekt. Voorbeelden van
cursussen-op-maat zijn:

I De AJK's in West-Brabant vallen onder het Zeeuws Agrarisch
Jongeren Kontakt (ZAJK). De agrarische jongeren zijn georganiseerd in
regionale agrarische commissies van de plattelandsjongerenorganisaties
en worden in de praktijk aangeduid met ’het RAK'.
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"Veeverlossen in de praktijk" van het UAJK, gegeven aan de Faculteit

-

der Diergeneeskunde door een veearts.
-

"Boekhoudcursus" van de RAK Tholen/West-Brabant, gegeven door een
boekhouder van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB).

De deelnemers ervaren deze cursussen als 'cursussen van het AJK',

ze zijn

immers via het AJK geworven; de cursus is door het AJK georganiseerd of
aangevraagd en wordt meestal op een voor de deelnemers vertrouwde cursuslocatie gegeven. Het verschil met AJK-cursussen (A) is dat de cursussen
niet door een AJK ontwikkeld zijn en gegeven worden.

II. ANDERE AGRARISCHE cuasussna
Cursussen die niet speciaal voor agrarische jongeren bestemd zijn, maar
toegankelijk zijn voor agrariërs van alle leeftijden.

A. Cursussen van agrarische scholen

Meestal worden deze cursussen bedoeld als men spreekt van 'het agrarisch
cursusonderwijs'. Bij het NAJK spreekt men van Agrarisch Vervolg Onderwijs
(AVO) als men deze cursussen bedoelt. Dit zijn de meest voorkomende
cursussen.

Ze worden door de scholen ontwikkeld, georganiseerd en gegeven

en zijn altijd aangemeld bij het POOC en vermeld in de POOC-programmaboekjes (zie paragraaf 2.2).
Voorbeelden:
-

"Spuiten in de landbouw"

-

"Booglassen"

B. Cursussen van organisaties of bedrijven

Cursussen die in een afdeling van een stands- of vrouwenorganisatie
georganiseerd worden voor de eigen leden en cursussen van bijvoorbeeld
studieclubs, coöperaties of particuliere bedrijven.
Voorbeelden:
-

"Middenkadercursus" van de NCB

-

"Korte EVAV-cursus" van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO).

-

"Veebeoordeling" van een fokstudieclub.
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In dit rapport zal steeds onderscheid gemaakt worden tussen agrarische
jongerencursussen enerzijds en andere agrarische cursussen anderzijds.
Binnen de agrarische jongerencursussen worden waar nodig cursussen-op-maat
(I-B) en AJK-cursussen in strikte zin (I-A) afzonderlijk besproken.

3.2

BERALING VAN DE

NERZOEKMETHDE EN DE ODERZOEKGROEP

Het gaat in dit onderzoek niet om het doen van generaliserende uitspraken
omtrent cursusdeelname, maar om het achterhalen van persoonlijke motieven
voor en ervaringen met deelname aan cursussen en belemmeringen voor
deelname, met andere woorden om kwalitatieve informatie. Dergelijke
informatie kan in een kort tijdsbestek alleen verkregen worden door
middel van kleinschalig onderzoek met een beperkt aantal informanten,
zodat analyse in de diepte mogelijk is. Het houden van individuele
interviews is voor dit doel een gebruikelijke onderzoekmethode. Gezien de
doelstelling van het onderzoek - het bespreken van belemmeringen met
informanten die mogelijk drempels ervaren
- komt een (hoogdrempelige)
schriftelijke enquête niet in aanmerking.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen gestructureerde en ongestructureerde interviews enerzijds en open en gesloten interviews anderzijds
(Emans, 1985). Gestructureerd duidt aan, dat inhoud, formulering en
volgorde van de vragen grotendeels zijn vastgelegd. Kenmerkend voor een
open interview is, dat de geïnterviewde (informant) volledig vrij is in
zijn of haar antwoorden en niet gebonden is aan antwoordcategorieën,
zoals bij een gesloten vraagstelling het geval is. Het voordeel van open
vragen is, dat de informant informatie kan geven die zijns inziens relevant is bij het betreffende interview-item zonder dat er direct naar
gevraagd wordt. Het nadeel is dat zowel het interviewen als het verwerken
van gegevens zeer arbeidsintensief is. Vanwege het kwalitatieve karakter
van het onderzoek is gekozen voor het houden van gestructureerde, open
interviews.

Als doelgroep voor het onderzoek is gekozen voor alle agrarische jongeren
tussen de 16 en 35 jaar (de doelgroep van het NAJK). Het vooraf uitsluiten van bepaalde categorieën zou strijdig zijn met het streven van het
NAJK naar laagdrempelig onderwijs voor een brede doelgroep. Zoals gesteld
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in paragraaf 3.1 kan de doelgroep van de agrarische jongerencursussen
theoretisch opgesplitst worden in vier groepen (potentiële) deelnemers; in
het vervolg worden deze met coderingen aangeduid:
-/- =

niet-deelnemers aan agrarische cursussen

+/- =

deelnemers aan agrarische jongerencursus, maar niet aan andere
agrarische cursus

-/+ =

niet-deelnemers aan agrarische jongerencursus, maar wel aan andere

+/+ =

agrarische cursus
deelnemers aan agrarische jongerencursus en ook aan andere agrarische cursus.

In deze vier deelnamecategorieën zijn informanten benaderd ten einde de
deelvragen vermeld in paragraaf 3.1 te beantwoorden.

Het streven was een onderzoekgroep samen te stellen van ongeveer 30

personen, die heterogeen zou zijn wat betreft leeftijd, geslacht, bedrijfstype en deelname aan agrarische cursussen. Gezien de aanleiding tot
het onderzoek diende het accent te liggen op deelnemers aan cursussen in
het kader van het Kursusprojekt. De selectie van deelnemers aan agrarische jongerencursussen is (in eerste instantie) gebaseerd op deelname
aan deze cursussen.
De informantengroep is samengesteld op grond van de volgende criteria:
-

leeftijd tussen de 16 en 35 jaar;

-

50% mannen en 50% vrouwen;

- afkomstig uit verschillende bedrijfstakken;
- deelnemers en niet-deelnemers aan cursussen binnen het Kursusprojekt;
- een groter aantal niet-deelnemers dan deelnemers aan het Kursusprojekt;
- bij voorkeur is 50% van de niet-deelnemers geen lid van het NAJK.
Aangezien de cursussen in het kader van het Kursusprojekt (nog) niet in
alle provincies gegeven werden, is in eerste instantie gekozen voor
werken in regio’s waar deze cursussen recent hadden plaatsgevonden. Ook
efficiëntie-overwegingen (beperking van reistijd) hebben een rol gespeeld
bij de keuze voor een regionale aanpak. In eerste instantie is gekozen
voor twee regio's.

ven in tabel 3.1.
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Per regio is gestreefd naar de verdeling als aangege-

Tabel 3.1 Gewenste samenstelling van de groep informanten te benaderen
voor een interview over de factoren die de toegankelijkheid van
agrarische jongerencursussen bepalen.

Hannen

vrouwen

totaal

deelnemers aan Kursusprojekt
niet-deelnemers aan Kursusprojekt: lid NAJK
geen lid NAJK

3
2
2

3
2
2

6
4
4

aantal informanten per regio

7

7

14

Niet-deelnemers aan het Kursusprojekt die wel lid zijn van het NAJK
konden opgespoord worden via de ledenlijsten van de plaatselijke/regionale
AJK’s. Het verkrijgen van adressen van niet-leden van het NAJK leek in
korte tijd moeilijk te realiseren. Daarom is gekozen voor het benaderen
van aspirant-leden en voor het verzamelen van adressen via het zogenoemde
Bereikplan van het NAJK. Bij het benaderen van aspirant-leden is de kans
om mensen te treffen die geen of weinig cursussen gevolgd hebben vrij
groot. Een Bereikplan wordt uitgevoerd door AJK-bestuursleden, die agrarische jongeren persoonlijk benaderen teneinde minder actieve leden bij
activiteiten te betrekken en nieuwe leden te werven. Via zo’n Bereikplan
is het Hogelijk adressen van niet-leden te verzamelen. Adressen van
deelnemers aan cursussen in het kader van het Kursusprojekt waren beschikbaar via de deelnemerslijsten van deze cursussen.
De regio’s die als onderzoekgebied gekozen werden, moesten voldoen
aan twee voorwaarden, namelijk dat in het gebied deelnemerslijsten van
cursussen via het Kursusprojekt beschikbaar waren en dat er een Bereikplan werd uitgevoerd, dan wel adressen van aspirant-leden beschikbaar
waren. Bovendien moesten vanwege de diversiteit de gebieden niet te dicht
bij elkaar liggen en bij voorkeur een ander type bedrijf als voornaamste
bedrijfstak hebben. Op basis van deze voorwaarden zijn West-Brabant en
Drente gekozen als optimale onderzoekgebieden.
Deelnemers aan het Kursusprojekt zijn verkregen uit de volgende
cursussen in deze twee gebieden:
-

"Agrarische vrouw, hoe is het met jou?"

-

"Jonge agrarische vrouwen en bedrijfsovername";

-

"Opvolgers en bedrijfsovername".
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In West-Brabant had echter niet recent een cursus binnen het Kursusprojekt plaatsgevonden waaruit Hannelijke informanten geworven konden worden.
Daarom is gekozen voor deelnemers van een AJK-cursus in eigen beheer (zie
paragraaf 3.1), namelijk "Iandbouwbeleid en organisaties"2, die in
langere versie wel binnen het Kursusprojekt had kunnen vallen. Nietdeelnemers zijn in West-Brabant benaderd.

In Drente was geen Bereikplan,

maar is een aantal namen van aspirant-leden van Jong Agrarisch Drente
verkregen.
Aangezien een respons van ongeveer 1/3 werd verwacht, zijn per regio
driemaal zoveel personen aangeschreven als voor het onderzoek nodig waren.
In West-Brabant en Drente zijn in totaal 79 personen per brief benaderd
met een korte beschrijving van het onderzoek en de vraag of men bereid
was tot een interview. Vervolgens zijn al deze personen telefonisch benaderd om het antwoord op deze vraag te vernemen en indien dat negatief was
welke reden men daarvoor had. Non-respons en redenen voor weigering komen
ter sprake in paragraaf 3.4.
Bij het selecteren van de informanten is in eerste instantie gelet op wel
of niet deelnemen aan het Kursusprojekt. Pas bij telefonisch contact is
gevraagd naar deelname aan (andere) cursussen om zo mogelijk een evenwichtige verdeling te krijgen over de vier deelnamecategorieën als
beschreven in paragraaf 3.1. Aan het eind van de interviewperiode bleek
de +/- categorie echter ondervertegenwoordigd te zijn, terwijl die groep
voor het beantwoorden_van de onderzoekvragen essentiële informatie zou

kunnen leveren. De oorzaak van deze ondervertegenwoordiging was, dat
tijdens het interviewen en bij het verwerken van gegevens een herindeling
van informanten over de vier deelnamecategorieën noodzakelijk bleek.
Gedurende een interview kwam het namelijk regelmatig voor dat men zich
ineens (andere) cursussen herinnerde die men in het verleden had gevolgd.
Bij verwerking van gegevens bleek dat een aantal cursussen door een
andere instantie georganiseerd was dan de informant verteld had. Om deze
ondervertegenwoordiging enigszins te compenseren is besloten nog drie
(jonge) +/- informanten te benaderen in de provincie Utrecht voor aanvullende gesprekken. Bovendien zijn tien mannelijke cursisten van een
bedrijfsovernamecursus
2
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(NAJK) in de provincie Utrecht telefonisch benaderd

Deze cursus is bestemd voor aankomende kaderleden

teneinde meer inzicht te krijgen in de opstapfunctie van de cursussen in
het kader van het Kursusprojekt. De keuze voor Utrecht is gebaseerd op
het grote aantal cursussen dat in het kader van het Kursusprojekt heeft
plaatsgevonden.

3.3

VERZAMLEN EN VERWERKEN VAN DE GEGEVENS

In het voorjaar van 1990 zijn 28 informanten thuis bezocht voor open
interviews. Een vooraf opgesteld gestructureerd interviewschema diende als
leidraad voor het gesprek. Het interviewschema bestaat uit een introductie, een vragenlijst en een afronding (zie bijlage 2). De vragenlijst is
opgesteld aan de hand van onderzoekvariabelen (interviewitems, vermeld op
de vragenlijst) die op hun beurt zijn afgeleid van de onderzoekvragen
(zie paragraaf 3.1). Een aantal vragen is bestemd voor alle informanten,
de overige vragen zijn per deelnamecategorie verschillendg. Bij aanvang
van het interview werd definitief vastgesteld tot welke deelnamecategorie
de informant behoorde. De vragenlijst is als volgt samengesteld:
- vragen voor alle informanten met betrekking tot het bedrijf en de
positie van de informant daarin, lidmaatschap van agrarische organisaties, deelname aan agrarische activiteiten en vooropleiding;
- vragen voor uitsluitend -/- informanten met betrekking tot bekendheid
met en beeld van agrarische cursussen en redenen voor niet-deelname;
- vragen voor +/- en +/+ informanten met betrekking tot gevolgde agrarische jongerencursussen;
- vragen voor -/+ en +/+ informanten met betrekking tot gevolgde andere
(niet-jongeren) cursussen;
- vragen voor uitsluitend +/+ informanten met betrekking tot de vergelijking van beide typen cursussen;
- vragen aan +/- en -/+ informanten naar redenen voor deelname aan het
ene type maar niet aan het andere type agrarische cursussen;
- vragen aan alle informanten met betrekking tot cursusplannen in de
toekomst, belang van de organiserende instantie en eisen en wensen ten
aanzien van agrarische cursussen.

3

Voor de uitvoering van de interviews is per deelnamecategorie
een vragenlijst samengesteld. In bijlage 2 is de lijst integraal
opgenomen met codering voor de betreffende deelnamecategorie.
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Het interviewschema is uitgetest in een proefinterview, naar aanleiding
zijn
waarvan enkele wijzigingen in volgorde en formulering van de vragen
aangebracht. De duur van de gesprekken varieerde, afhankelijk van de
deelnamecategorie waartoe de informant behoorde, van één tot twee uur.
Gestreefd is naar het voeren van het gesprek in een afzonderlijke ruimte,
maar een enkele keer bleek het onmogelijk de aanwezigheid van derden te
voorkomen. Vooral de aanwezigheid van de moeder bij

jonge informanten

bleek nog wel eens invloed op de openheid van het gesprek te hebben.
De gesprekken zijn (op drie na, gevallen waarin de informanten
daartegen bezwaren maakten) geregistreerd door middel van een geluidsopname. Bovendien zijn bij alle gesprekken aantekeningen gemaakt. Tijdens en
na de interviewperiode zijn de aantekeningen met behulp van de geluidsopname verwerkt tot een interviewverslag per informant. De verwerking van
de gegevens heeft vervolgens plaatsgevonden in drie stappen: reductie/interpretatie van gegevens per informant, schematisering van gegevens per
variabele en het trekken van conclusies. De reductie en interpretatie is
uitgevoerd met behulp van een voorgedrukt standaardformulier met onderzoekvariabelen om de gegevens per informant overzichtelijk en uniform te
kunnen vastleggen. De antwoorden van de informant zijn daarop - zo
mogelijk in eigen woorden van de informant - verkort weergegeven. Voor
een correcte interpretatie zijn antwoorden van verschillende vragen per
informant vergeleken. Vervolgens is per variabele een overzicht gemaakt
van de gereduceerde gegevens. Voor een aantal items was het noodzakelijk
een matrix te Hükêh waarin gegevens zowel per informant als per variabele
inzichtelijk werden gemaakt. Aan de hand van overzichten en matrices
konden gegevens met elkaar in verband worden gebracht en zijn conclusies
getrokken.

3.4 RESPONS EN SAMENSTELLING VAN DE ODERZOEKGROEP
Zoals vermeld in paragraaf 3.2 zijn in totaal 79 personen aangeschreven
in West-Brabant en Drente, van wie 55 personen telefonisch bereikt
werden. De bereidheid tot deelname aan het onderzoek (respons) was 76%.
Er was weinig verschil in respons tussen de beide regio’s en tussen
mannen en vrouwen. Dertien personen waren niet bereid tot een interview.
Zij noemden daarvoor de volgende redenen:
5 vrouwen:
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- twee kinderen, te druk, kost teveel tijd

- zwanger, op punt van bevallen
- geen agrarische interesse (volgens de moeder, de vrouw wilde
zelf niet aan de telefoon komen)
- geen agrarisch type, heeft geen zin, geen interesse
’s
avonds geen zin
- werkt overdag,
8 mannen:

- bedrijf twee weken geleden verkocht, wil niet
- zit nog op school, werkt nu af en toe mee, maar wil andere
richting op in de toekomst, zit nog op MAS, geen belang bij
onderzoek
- bestuursfunctie KPJ, 's avonds veel weg
- gaat binnenkort trouwen, te druk met huis bouwen
- gewoon geen zin om erover te praten
- wil niet (volgens vader)
- heeft het te druk, is geen prater (volgens de moeder, de man
wilde zelf niet aan de telefoon komen).

Van deze dertien ’weigeraars' namen er vijf nooit deel aan agrarische
cursussen, twee personen namen deel aan cursussen van agrarische scholen
en één persoon volgde een AJK-cursus. Van de overige personen is omtrent
deelname niets bekend.
Van de 42 personen die bereid waren tot een interview zijn 25
informanten zodanig geselecteerd, dat alle deelnamecategorieën vertegenwoordigd waren, de informantengroep zo divers mogelijk was en de bezoeken
in de beschikbare tijd te plannen waren. De drie informanten uit Utrecht
zijn alleen telefonisch benaderd en waren direct bereid tot een gesprek.
De verdeling van de informanten over de deelnamecategorieën is weergegeven
in tabel 3.2.

De informanten zijn uiteindelijk niet over de deelnamecategorieën verdeeld
overeenkomstig de opzet van het onderzoek (paragraaf 3.1). Met name de
categorie niet-deelnemers aan agrarisch cursusonderwijs (-/-) is gezien de
onderzoekdoelstelling mager vertegenwoordigd (2 mannen en 5 vrouwen).
Vooral deze categorie informanten kan inzicht geven in de vraag waarom
men niet deelneemt aan agrarische cursussen. Het bleek niet mogelijk
binnen de beschikbare tijd meer niet-deelnemers te vinden die bereid
waren tot een interview.
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Tabel 3.2 Verdeling van informanten over deelnamecategorieën.

WBr

Dr

Utr

HI

v

totaal

5

2

0

2

5

7

+/-

0

2

2

1

4

5

-/+

1

2

0

2

2

4

+/+

7

4

1

9

3

12

aantal
informanten

13

12

3

14

14

28

deelnamecategorie

Drie informanten zijn moeilijk in te delen in een bepaalde deelnamecategorie, namelijk (nummering volgens tabel 4.1):
Informant 1 heeft één niet-agrarische managementcursus gevolgd, maar deze
wel gekozen ter verbetering van de bedrijfsvoering, hij is daarom als -/+
informant geïnterviewd. Formeel is hij een -/- informant. Bij enkele
items (bekendheid van het agrarisch cursusonderwijs, redenen voor nietdeelname daaraan) leveren zijn antwoorden zinnige informatie op voor deze
deelnamecategorie.
Informant 7 heeft in totaal zes agrarische cursussen gevolgd, waarvan
vijf via agrarische scholen. Daarnaast heeft hij "...vier jaar geleden
een cursusje Trekkeronderhoud gedaan. Dat hadden we geregeld bij een
bedrijf met een stel vrienden van het RAK." Formeel is deze man een +/+
informant. Hij is echter geïnterviewd als -/+ informant, omdat deze
cursus Trekkeronderhoud hem pas aan het eind van het gesprek te binnen
schoot. Achteraf bleek het een cursus te zijn geweest die via het AJKbestuur georganiseerd was en waarvoor de belangstelling gepeild is in de
Indien van toepassing zijn de antwoorden gebruikt bij de -/+
deelnamecategorie omdat hij één van de Hannen is die al jaren in het
regio.

cursuscircuit van agrarische scholen meedraait.
Informante 12 heeft drie cursussen gevolgd, twee cursussen voor agrarische
jongeren en één van een plattelandsvrouwenorganisatie. Formeel is zij +/+
36

informante; als zodanig is zij ook geïnterviewd. Bij enkele items (vooral
met betrekking tot drempels voor andere agrarische cursussen) zijn haar
antvmorden echter zeer informatief en is ze ingedeeld als +/- informante.
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4

4.1

RESULTATEN

UITGANGSSITUATIE VAN DE INEORMANTEN

In tabel 4.1 wordt aan de hand van een overzicht van een aantal gegevens
van de informanten een beeld geschetst van de agrarische jongeren die in
dit onderzoek optraden als informant. Bovendien illustreert het overzicht
de diversiteit van de onderzoekgroep. Verschillende variabelen, zoals geslacht en leeftijd, bedrijfsomvang, positie in het bedrijf, opleiding,
schoolervaringen en lidmaatschap van agrarische organisaties en deelname
aan activiteiten kunnen deelname aan cursussen beïnvloeden en worden
daarom in deze paragraaf achtereenvolgens besproken. De deelname aan
agrarische cursussen komt ter sprake in paragraaf 4.4.

Leeftijd
De jongste informant is 19, de oudste 33 jaar. De gemiddelde leeftijd van
de informanten is 25 jaar.

Bedrijfstype en -omvang
De verdeling van bedrijfstypen over de informantengroep naar regio is
aangegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Aantal bedrijven in de drie regio’s bezocht met het oog op het
onderzoek naar de toegankelijkheid van agrarische (jongeren)cursussen, naar bedrijfstype.

WestBrabant

Drente

Utrecht

Totaal aantal
bedrijven

akkerbouw
melkvee
melk-/mest- of fokvee

8
O
0

4
5
0

0
0
3

12
5
3

tuinbouw vollegrond

1

0

0

1

gemengd:

1
1
1
1

0
2
1
0

0
0
0
0

1
3
2
1

bedrijfstype
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akkerbouw/kuikenopfok
melkvee/akkerbouw
fokvee/akkerbouw
akkerbouw/loonwerk

Een aanduiding van de bedrijfsomvang in standaardbedrijfseenheden
’s)
(s.b.e.
konden de informanten niet geven. Op basis van gegevens over
gewassoort, aantal stuks vee en aantal hectaren grond kon van de meeste
bedrijven de globale omvang geschat worden. Een aantal vrouwelijke
informanten kon echter ook deze gegevens niet verstrekken; in die gevallen is de bedrijfsomvang onbekend. Het resultaat van de schatting is
weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Aantal bedrijven bezocht met het oog op het onderzoek naar de
toegankelijkheid van agrarische (jongeren)cursussen, naar
bedrijfsomvang.

bedrijfsomvang

klein (minder dan 150 s.b.e.)
middelgroot (van 150 tot 250 s.b.e)
groot (meer dan 250 s.b.e.)
onbekend

aantal bedrijven

2
13
10
3

Positie in het bedrijf
De huidige en toekomstige positie van de infornanten in het betreffende
_ landbouwbedrijf en de werkzaamheden die zij in het bedrijf verrichten
zijn in tabel 4.1 kort aangegeven. Voor de mannen is aangegeven of zij
het bedrijf reeds hebben overgenomen (bedrijfshoofd), nog in Haatschap
zitten en in de toekomst het bedrijf overnemen (maatschap + overname) of
meewerken op het ouderlijk bedrijf (meewerkend zoon of broer). Als men
nog een opleiding volgt of een baan elders heeft, is dit vermeld. Voor de
vrouwen is een indeling gemaakt in volledig meewerkend, structureel
meewerkend en niet (structureel) meewerkend.

’Volledig meewerkend’ wil

zeggen dat de bedrijfsactiviteiten ('achter') de hoofdtaak vormen. Met
'structureel meewerkend’ wordt bedoeld, dat de vrouw een vaste taak heeft
of een vast aantal uren per week aan de bedrijfsactiviteiten deelneemt.
De overigen zijn aangeduid als 'niet (structureel) meewerkend' , omdat zij
of helemaal niet meewerken in het bedrijf of wel werk in het bedrijf
verrichten, maar de taken of uren niet zijn vastgesteld. Bij de vrouwen
is ook aangegeven op welke wijze zij bij de landbouw betrokken zijn
geraakt: door partnerkeuze of via het ouderlijk bedrijf.
39

G1
·L4
:15:11
LVO

GG

4J
cp
,1::

,.4
\
O

UCI]
G
··
4-1¤D

G

O
G
0

lf)
G
N

G
G
:11

4
G
4

+
G
+

+
G
+

,.I

G
G
.-4

G
G
zo

.4
^
+
G
4
..3

+
G
-4-

+
G
-4-

bl)
-1-I

ob
···I

In

GG
{UO

td

t>

=u··"1

L4
OJ
'U
cu
M
4-1
GJ
__I;g

·¤J
{2.*1-4
v-IGJ
¤J'¤
:1.14:
wm
wG
5.
(DDD

.-4
^
4
G
4
4,

:40
0--1

G
4

:4::

:1*

·-I
'O
t>D
qg

+

+

G
+

.

tv

1-4;:.*

I-4
G-

ww
4:144

«.

Bv

44

(IJ

Q1

·-4--I

(D-

cu

00

¤D

Q)-4-1

Q

ë

I-I

v-I

:::>

OI)

L1

E

fU·-I

L4

01)
~··-I

¤D
-4-4

--4
(DG)

·ord

:110
’¤:¤

¤D
-»-I

GD
··-I

ë

•-4

:11

(IJ

00

OD

:4

4-:

ä

I-I

DD
-·-I

44
4:1

E

I-4

:11

00

4-:

411

ä

I-I

·-I

E

E

:11

:41

0D

0D

GJ

(.IJ

+

(1.1

(IJ

:4

:4

+

-4-

+

+

"’<x1

:14

"’

\

I

I

O

§
\

ë
\

ä
\

\B

<1

cum
<1¤1

O

O

O

-4
E4

á

ä

ën

(IJ

(U

:4

LJ

(IJ

:4

:4

:4

UG
:2:11

ruw
Em

:4::
(2:11
L4

GS!

4

>4·o
-4
2--4

--40

G

(DG)

"°ä

·-4
‘¤

>O

--4

(D"`:

.4..
4-‘.¤

4:14.1
ow
4.1--4

--4:-4
:/1411

:4
GGD
(414:1

WG
::11:
¤1>
t>
¤1·¤

00--I
01441
::40.::

.:4
(11:4*:
M·rI
·1·:.-I
·-ICD

-4.:4
GG

BSD
ww
:-40
:1141
Q.

:4

:::11
NP
PO

>

-4
4/)

ä

--4
:4
’O
C41
.¤

--4:
O
·-IO
ON

'U
14-4

0
0
,¤
:/5
:44

4:
--4
cu

o
.::-:1
0:::
ww
.:4

-1-:
-·-I
:4

--4
4-1
--4

w

(1.:-4
0:11
3

bD<1)

·¤
(11
.13

O

C1.

O411

GE

>

:>

.;"

CI)

(/J

I

\3

\

ë

5.44-4

cn

:-4GJ4

4

4

L4
::41
P
O

L4
:41
P
O

+
:1.
44:
J:

+
0.
cu
.:2

U
u>
4-::11

O
:0
uw

ën!

mrd

me
G

mn

’¤

:>
O

Il-I

+

0
o
.4::
w
:4-4

vo
·-I
:4

ä

.4
4

Q.
m
.1:

Uwe-IJ(.\J

::445

·¤

1:1E

EG

.¤

EC

(11

e«
EI

L4
¤.1
P
O

::1::1

+
Q.
114
.0

L1
cn
uw

de

mm

EG
:4·
”U

1-4-4
.
Y'.

..

:4
·o
<1>
.0

E

GZ.

2

30
:4:4
OGD

:3
0
.0

--4:41

2:5

2:1

2

:3
0
.0

0
.¤

0
.0

:4

.:4

:4

.:4

M
cu

M
4:1

M
KU

VI
N

0
N

r\
N

4-4

en

<r

.0
:::2

:11

S10.
-4JO

:4
01

Li
:11

:4
(IJ

:4
GJ

2

\:3
:110
:41.0

:>:4
Mm

Fw
L;

:5:4
0:4
.0:41

:43
(UCI

·-IM

M
::3

GJM
Eïru

:40

00
N

0:
N

In
N

1N

vn

4-

00

0:

MO
4:.1-4

[-1

NL4

-1-1

:401
:1J"¤

44
14-4

:11

:=¤

-4

I:-4

(IJ

-:-1

G·

4:
::3

-4
(11
.C1
<d
E-•

L4
O
<4-4
G

I

ë

E

·»-I

40

:/14

-1-4

'U
··1

I-I

<J¤1

:4-4

.-GQ1
UO
-1-IN

OO

CI)

C1.
o

.:.:4

t>::

.15
oom

ê°

cw
::1:11

G

O
O
·-4
L4-;
O
0
G
<’\

•-4
r··|

N
G

N
G

no
G

0
G

v-I

r-(

rx
G

:-1

O

O

¤0
gj
··-I

'U
GJ

O
tab
L4
El)

P

4
\
+

-+-

G
+

+
G
+

-4-

G
+

+

C1
ru

»

G
+

t>

+

G
4

G
n

E
LJ
O

>
(D
L1
G.)

'U

`

¤0
··-I
JJ

E

¤D
•·-I
u
M

DD
-·-I
u

·-«

uu

E

--J
G)

G)

cm
<1>

ca

L4

L4

¤D
~·-I
L1
cu

00
--4
4J

·-«

--1

»-«

cm

rm

uu

co

La

L:

L4

ïä

E

OJ

nu

$-1

E

(D

rv!
#+-1
O

ä

--4

CD

w

G

bb
-·-4
4-1

cv

CI)

CI.)

ru

ru

Ci

*41)

E

wu

”{:2

4J

ë

CD

P

+

+

+

+

+

+

+

··-I
M
’¤

\

nc:
n

·¤

ua

äg

m1

¤

ua4

<2

cn

¤

va

ë

§-

\

(I)

G

G

>U)

G

5

(D

O

ZL.

(/J

E

E

êá

E

4
L4

4
L4

<I'JJ

<I•

<:

ca

¤¤

U)

\3

ë

.-1

4
L4

E

G

(DI

á

ä

(A

¥>···4
OU

.¤

+

{lmG

Q)!

>·H

P

OSS

+

O

.¤

mmm
.-C$•¤~·-l
0
:s
w~.¤

¤«mc.'
mmm
.¤.¤·v-I
0
:3
r/>-.¤

www

uww

MSG

(D

+

Q4

mx
.C‘.
u
m

uw

¢/J

I
L4

O

O^

uwm
UE

Gm

wc?
MM
uw
u>:>
BO

P
O

.C‘.
u
m

wu)

G)

O

P

0.¤
.c‘.·¤
0

+

··--CH

+

CM
cd

4
M

gta

GJ

Cl

:2
GJ
u
0

+J¢D"U

O

UCI

tl

ww
.54
¤.>-«
00

zu
J.'2
0
rn

3

-•J¤.>

mäct
ma
0
mac:
unc:
ma
ëtdw
EMU
0)+
¢¤u$·»-|
wm
OG)
mm
:244
GM
Eu
EC!
EGG)
SCLM
GE

G)

>

Q)
CD
4J

GJ

tu

w
E

\
¤

M

EE
:-•

ïl
·¤

5

C)

N

w

3

cu

E

\
n

<u
>

M
"‘

.24

G!E

<D

E

K')

N

3

\.'3

mo
<1>.¤
bu

xm

"'iä
G)
Em

ua

Z3

LI

GJ
>

¤D
wm
www

tv

g

zn
DJUQJ

¢!!<DCIJ

SME
UM
rn
.-«
www
m··«¤>

Li

¤-::s
--·¤-•J
¢::-r•<.>
··-4¤:S
'¤>-«

:$¤>u

C•'.¤r/J

0

s:

0

ua

Z3

u)
:>

.¤
La

JJ
M

w

E

äru

äu1

I\

I\

$4
”‘

cv

Q

ä

N

<f

N

N

N

nu

3
ru

(X)

N

M
>

OT:
we
"€¤

¤-.¤¤

cumd)
,::u-«.M
U·"•$-¤
ww-iw
uu;
r¤'¤CD

ällàü.)

.¤E

-•·|ct

Q

¤¤

t>

GOC!
,;;;-.,.4

riwwg

DD

4JN

·-4
O

ciw
_gë.¤

E

`

·-4

<f'

u

.¤

(D

t>

JJ

<1>

H-:
#*7
--4
L1
'O
0.>
.¤

>.M
COM

^
(UI

O
</>
*4-4
·r·•

JJ

.-¤

r\

N

oO

N

xD
·-•

l\

,-1

00
·-•

O

N

•-I

N

O
··-I

.-«
CU

O
E-•

41

w
-1-1

3%

DC

1-I

O

O

O

,.1

O

O

N

O

O

O

N

O

U1

mc:

+

1

1

1

<é1\

+

1

1

1

Uw

··
4-1bD

CC

wO
w"'1
·<D

"ïJ

1-1
w'¤

-g«3

.-1
^

1

1

1

+

1DO¤Dw

00
-1-1

w4-1

4-1

w-1-I

w

w
E-1-’

E

w·1-I
C.‘:>

.-1·.-1

w4-1

mm

ua

111

1-1
w

E
O
m

E
O
u1

w

>

t>14

O1

Own

>
hd

>t>¤0
MCC

hJOc>1J
C
E

<1C-»
$13111 q_;

O

Oàábü

OL4’U

4-1
-1-1

4-1
-1-1

O

O

cn

0

L1

C

0

C

'Uw

1

1

DD

Ow

O

C
·-·1
·v·|

G1
.-1g.

>¤11-1

>

O

411

>¤SCI2

m
4

Z
1-1

O·w

t>0-·-1

:>-01/1

\
O

:111-1

21-1

1-J

Nm

O

~-»

O

Z

>

1-1L1
ww

1-1
w

1-1
w

*4-1

1-11-1
ww

L4
w

1-11-1
ww

·O

4-1;:01

1::111

44;::/1

-1-1
1-1

,.C:w·1-1
^UL1C$

w-1-1
/*145

,:34-1-1-I
#‘~()1-15

w
-¤

w'UC>.1U>
U
C

4-1¤.1w
1;*
(.1

-1-1-UCLUJ
U
C1

G
-1-I

1-11:1-1-14-1
4-1w4-1-1-1

1-1C‘.4-1
4-1w-1-1

1-11::-1-I4-1
4-10.14-1--1

w¤-4-1
-1-1
L1

HE
4JwC

www

1-1;:1-1-14-1
www-1-1

m
-1-1
14
-1-I
U1

-»L1a.¤
wO
14:s.!C
wwww
-1-1wOw

-«1-1.0
w
143::
www
-1-Iww

»«L1&'.¤
wO
44:;:41:
wwww
-1-1wOw

141:.1:1
Uw
:1:41:
1-11-1w
www

-«L111
ww
44:;-¤
w¤.1C$
-1-1w--1

-41-101
wO
14;;
ww¤D
--1wO

-«1-1E.¤
wO
14B.!C
wwww
--1wOw

-0111.::

-0

:1-ccnm

U1-!U1:1

·m,¤

0-0m

U>.!:1

1:15.0

·0m.1::

:1-conm

U1:4U1:1

C•'Ew-C1

1

4-1

4.4;:111

w1-1--1
wwïi

4-1
^1-1

,.1:
^U

,::1-1J·-1
^UL1ES

4-1w
1-11-1C'.

1-113.
U

w*¤O
U
O
::-0.1::
L1C.‘U

4-1*¤¤.w
U
C

1

<n

ECC

mmm
:5-0:1

U13-¤

C:

·m

:1-0

U1.!m

1::5:4

·0.-1

·0m.ct

:1*0ww

U1.!

U1.!</1:1

::1544.0

CSC

1
1-1

1

1m
à‘m
m
sm14w
T1
ïïï
sïäï
s
·
:1
111
:1
s14
UCI).!
CE
:115
\
1-1
O·1-I
O
O
*0
OO
¤1
.¤

.¤1
1-1.!
m1-1.!mm

m

Q4

1-1

<r·
1-1
w

-2

1-1

'U
·-·1

ä

14-1
(1.1
w

¤|
I
E-I

-1-1
44
.-1

m
.¤
L1
E
m0\
:4O·-1

.¤:1
L1-1
m¤.
:4.!

m
m
:>:;
.!:1

.¤
1-1
m
:4

m

:4

as

:4.0-1-1

m-14

:40

mu-1

11-1.0

00

:4

<r
N

1/W

<1-

1.0

c~’1

Ow

N

KD

N

N

N

en

.-1

1-1

14

111

44

m
m

\

mmäm

Et>-t>

E-1

pg
O

ON

1-1

w

C:

xg

-.-142

O

O

.-1

1-1
1-1

N
.-1

m
.-1

E

1
:>
:4
1-1:4
.-1mmm

va

O

1

.!

4-1C1'

O

t>

.¤
14
m
:4

111-t>

:4Em

E?

^

N
O

:14

*¤"1

0

.-1

.-1

0

N

0

0

N

0

YO

.-1

N

-.-1
4.1
*0
11:
.¤

.:<
1:1
111
4.:
*1::
:+-11:
011:

0
0

G
-1-1

.,4

,1::-.-1
11:
11:4.:
·¤·.-1
:>
1::·.-1

·0

01::

0

111
C:.
0

ëü
:4111

t>=:4

1
1
+
1
1+
+
+
1

1

+

+

+

ä1::

1

3

11:14

11:

11:.0
4.:
-.-111:
:>,1;:
·.-11:

4.:1/JC:

OD
·.-1
4.:

DD
-.-1
4.:

.-1
11:
cn
11:
1.1

.-1
11:
cn
11:
:4

+

+

111

<;

<:
Z
1-1

\

0

.-10

t>
ë

1
11:1.1
11:11:
E10
4.:
.-11.4
11:111
CDC:.
:4
1::
:3·¤11:
441:.*:.1
011:11:
:1.M·0
:4141:.*
4411:·.-1

11:
E
*0111
1::1:.*
11:14
.:1411:
Hb
11:0
B
11:+
11:
EH
a:
-4.:
.-1.0
.-11:
00

:1:::.:1

{lg

cn
··.-1
4.:
111

.-1
¤:
cm
11:
1.1

.-1
11:
om
11:
:4

.-1
11.:
¤::
11:
:4

v:
E
0
cr:

+

+

+

+

1
cn

0t>

:>·¤

1:·.-111:
111:4u
1/:111:1
:1.11.1
·-··11>1:¢4.1

cn
-.-1
44

ä

E

\

át>
<:

uu
-.-1
4.:

+
1
UJG)

1
mu:
1114.:
141;*

144.:
11:1::
.211:
11:44

11:11.:

04.:44

0

,.,,111:1

.-1

>.:dw
$0-.-1

-11110

E

04.:--1

Z
m

t>O</:
gum

1
11:1.1
11:11:
E1:
4.:
.-1:4
11:111
11:0.
14
1::
::1·¤11:
441:.:1
011:11.:
:$.:4·U
:1441::
4.:11:-.-1

14
11:
1:.*
44
«~L1
·111
440.
1:
:1·0
:41:
4411:1:
u:,:<11:
-:414
11:11:
4-:3*0
ll)0)C‘.
·v·I¤)·r·I

111111

0

t>
á

</:::.:1

11:3.:4

1:s.z

·¤
1:
11:
Ja
u
11:
is
11:
11:
E14
11:
·1:‘.
.-14.:
.-1:4
0111

:>¤.

OD
1:
11:.-1
111
1444

11:1::

··-1;:1J:·.-1:-1-:-I

:4111111::11::S
1111¤t>4.:04.:
1.1
.¤
00441:1:4-1 :4-1

('$(D(DO·l»JO
::11:
11:

<11
E-•
Z
1-1

«1:
11:
·¤
00:+10:00
11111:0.¤¤1-1.C>

0

:1

l>
E

O

-01::01::

:v'~:-:¤¤:·-:<::
:;011:c1::411:

11:
.:n
11:
11:1:.'14¤t>¤
a11:11:111\111
:<3:>¤0:>
www
0
··-14.:11.::.1·.-1:4
*0
ECD:-Jil)
11:11:
4.:11:::
.-14444.x:::a4.:
r-I!/)G)O$-l¥-l
0111-1011:111
:>t>1:.'·c:t>¤.

~
1
11:11
11:11:
E1:
4.:
.-1:.4
11:111
11:1:1.
14
1::
::·011:
441:1:.1
1:u:11:
::.:4*1::
MHC
4.:11:-.-1

vd.:

:4
-¤c1:
C10:
·1::¤:‘.
CDIDUJ ·.-1E
Sv
.C::4.:4<
4.:
:3111
4.:11
11:
14
,1::.-1
11:4111:
01111.1:·00·1:1
0:4.:4-::1
C'.

11:

0

1:*0
is
^’J
(IDO
0:1
::4.:

:1
11:
:1
4.:
-:.1
-111
4404
1.:
:5*0
111:
JJQJC2
11:.:411:
-:4:4
11:11:
4.:3*0
11:11:1:
-·-111:-.-1

IIIlII 1:1111

szax

I

1::1

O
.¤
:-1
11:
.M
.2
1::

.-1
<1··

ä

··*
GJ

Iïl
E"

00
N

:1zz
0

11:
11:
t>
M
.-1

.¤
:4
11:
.:1

E

111

11:

0
N

.:1

1+1
1+1

1:
-:1
11:0
11:.0
¢>:-:
xu:
.-:.:4

11:.:4
5111

0
N

14
,;,4

111
\

t>

:4

11:
>

Q·g

11:
11:
>3
.:4::

11.:
11:
:>
.M
.-1

11.:
11:
!>
.:4
.-1

:4.1.0

E

E

·0
¤
11:
*0.M

<1·
N

.543
:411:
11:11:
USE
1:.*11:

00

10
N

11:

rn
N

11:

11:
4-:
‘5

:214
11:11:

CIJ<D#'~
ME··:4 4.:

VM

:4
11:
cl
44

:4
cd
D.

4.:
Q4411:144.:
..¤E.':S1/::.111:1.1
4··|~#CDE<`1)
1:
uw
<r
01
N
WT
uw
·.-1·0
4.:01::
4-1.-1
.-1
.-1
N
N
O

.,.,
.,.1
,.1
-.-1
11:
O

E
^
(D

äügïä cm "

4-:

¤D
.-1
0

‘”C':

-

4

N

N

.-1.-1::4-:;:.:44.:
11:.-1L111:1.:11::-•

0044-.-100111

O

Q
.,.1

H>1r:1::·¤4.:¤...

43

Tabel 4.4 Aantal nannelijke informanten met aangegeven positie
in het bedrijf.

positie in het bedrijf

aantal informanten
2
7
2
3

bedrijfshoofd
maatschap
maatschap + baan buitenshuis
meewerkend

Alle mannen zijn geboren op een agrarisch bedrijf. De meeste nannen
zitten in maatschap met hun vader (zie tabel 4.4) en nemen het bedrijf
over op een termijn die meestal afhankelijk is van de leeftijd van de
vader. Het gemiddelde aantal arbeidsuren dat men in die situatie in het
bedrijf zegt te steken is 65 uur per week. In West-Brabant zeggen veel
mannen het bedrijf te zullen overnemen als dat financieel haalbaar is,
gezien de huidige slechte situatie in de akkerbouw. Velen zeggen dat het
waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn een baan buitenshuis erbij te nemen
of over te schakelen op een andere bedrijfstak. Twee mannen in Utrecht
hebben naast ongeveer 35 uur per week werk op het ouderlijk bedrijf een
baan elders en twee mannen volgen nog een opleiding (HAS en MAS) en
zeggen zo’n acht uur per week mee te werken in het bedrijf van broer dan
wel vader.

Tabel 4.5 Aantal vrouwelijke informanten met aangegeven positie
in het bedrijf.

positie in het bedrijf
volledig meewerkend
structureel meewerkend
niet (structureel) meewerkend

aantal informanten
2
4
8

Twee van de veertien vrouwen zijn zelf niet afkomstig van een agrarisch
bedrijf. De meeste vrouwen werken niet structureel mee in het agrarische
bedrijf (zie tabel 4.5). Meestal wordt door deze vrouwen wel veel werk
'voor'
44

(werk voor het bedrijf in en rond de woning) gedaan en springen

zij in drukke tijden in bij de werkzaamheden ’achter’

(werk voor het

bedrijf in de bedrijfsgebouwen en op het land). De mate waarin zij
inspringen is - ook voor hen zelf - moeilijk te beoordelen. Van de acht
vrouwen die niet (structureel) meewerken hebben er vijf een baan buitenshuis, zit er één nog op school (MEAO) en hebben er twee kleine kinderen.
Hiermee is duidelijk waarom deze vrouwen niet veel tijd over hebben om in
het werk ’achter’ een structurele bijdrage te leveren. De vrouwen die
structureel meewerken, verrichten respectievelijk 10 (3x) en 40 uur per
week bedrijfsactiviteiten. Geen van hen werkt in loondienst, een vrouw
werkt met meewerkaftrek, van de andere drie is de beloningsvorm niet
bekend. Beide volledig meewerkende vrouwen werken ongeveer 60 uur per
week in het bedrijf, vergelijkbaar met de mannen in dezelfde positie. De
ene, een 20-jarige dochter van een veehouder, is van plan in maatschap te
gaan met haar vader en vervolgens het bedrijf over te nemen. De andere
volledig meewerkende vrouw is getrouwd met een melkveehouder, heeft geen
kinderen en geen baan. Ze heeft haar baan opgezegd om met haar man de
melkveehouderij te kunnen runnen. Wat opvalt in tabel 4.1 is, dat in
West-Brabant veel nánder vrouwelijke informanten meewerken dan in Drente.
Dit hangt wellicht samen met het feit dat in de akkerbouw traditioneel
veel minder wordt meegewerkt door de echtgenotes.

Cpleidingsniveau
In het informantenoverzicht zijn de gevolgde opleidingen per informant
weergegeven. Tabel 4.6 geeft een overzicht van de hoogst genoten opleidingen. Op één na hebben alle nannen een agrarische opleiding. Degene met
MTS heeft bewust voor een technische opleiding gekozen, omdat hij van
plan was het loonwerkbedrijf van zijn vader over te nemen. De meeste
Hannen hebben MAS gedaan met het vooruitzicht in het bedrijf terecht te
komen. De MAS leidt in principe op voor het agrarisch ondernemerschap.
Een akkerbouwer uit West-Brabant zegt:

"Achteraf was HAS misschien beter geweest. Als

’t

zo doorgaat in de
akkerbouw, dan kan ik met MAS eigenlijk nergens anders terecht" (dan op
het bedrijf).
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Tabel 4.6 Aantal mannelijke en vrouwelijke informanten met aangegeven opleidingsniveau.
nannen

vrouwen

agrarisch leerlingwezen
MAS (A of B)

3
8

1

MTS
HAS
LHNO
MAVO
INAS
INTAS

l
2

hoogst genoten opleiding

MBO:
HBO:

l
l
l
2

administratief
medisch/verzorgend
nedisch

3
4
1

Een andere akkerbouwer in maatschap zegt ongeveer hetzelfde. Een HAS-er
in Drente die naast zijn opleiding Heewerkt in het akkerbouwbedrijf van
zijn broer zegt:
“Ik ben niet zo’n studiehoofd, naar er is geen werk voor twee en als je
iets anders nmet dan nwet je wel HAS hebben."

De andere HAS-er neemt het bedrijf van zijn vader wel over. Hij heeft via
MAVO en HAVO voor HAS gekozen vanwege deze toekomstplannen.
Van de mannelijke informanten heeft bijna driekwart MAS of hoger als
vooropleiding. Vergeleken met landelijke cijfers (zie paragraaf 2.4)
hadden de informanten dus een vrij hoog opleidingsniveau: in 1984 had 53%
van de jonge bedrijfsopvolgers MAS of HAS als vooropleiding (Spierings en
Wolsink, 1986). Vergeleken met gegevens uit 1980 bleek het opleidingsniveau sterk gestegen te zijn. Het huidige percentage met MAS of HAS zal
vermoedelijk ook hoger liggen dan dat in 1984. Bovendien werd het hoogste
percentage met dit opleidingsniveau in de akkerbouw geconstateerd. De
informanten van dit onderzoek zijn grotendeels akkerbouwers (zie tabel
4.1). Een andere verklaring voor de ondervertegenwoordiging van de lager
opgeleiden kan zijn, dat lager opgeleiden meer drempels ervaren voor
deelname aan dergelijk onderzoek.
De vooropleiding van de vrouwelijke informanten laat een veel gevarieerder beeld zien. Slechts een van de veertien vrouwen heeft een
46

agrarische opleiding.

Zij is dochter van een veehouder en wil het bedrijf
van haar vader overnemen. Ook zij merkte op dat ze
- mocht ze haar vader
onverhoopt niet opvolgen - beter de HAS had kunnen afmaken, die ze een
jaar geprobeerd heeft. Drie vrouwen zeggen dat ze wel een agrarische
opleiding hadden willen doen, maar niet naar de MAS zijn gegaan omdat dat
’voor een meisje moeilijk is',

'niet normaal' of 'niet leuk'.

Schoolervaringen
Aan alle informanten is gevraagd hoe ze hun schooltijd ervaren
hebben, of
ze plezier hadden in leren en welke positieve en negatieve
ervaringen ze
hadden. Er blijkt een duidelijk verschil in ervaringen tussen de mannelijke en vrouwelijke informanten. Ook de redenen waarom men
schoolervaringen positief of negatief vond zijn verschillend voor mannen en
vrouwen.
Elf van de veertien vrouwen hebben hun schooltijd als positief
ervaren, twee hebben een neutrale houding en één vrouw is duidelijk
negatief over haar schooltijd. Vrouwen noemden als voornaamste positieve
punten van hun schooltijd:
sfeer, gezelligheid en contacten (9x genoemd);
het
leren op zich, het leren van nieuwe dingen, algemene ontwikkeling
(5x genoemd).
-

Twee vrouwen zeggen dat ze het leren op zich missen nu ze niet meer
met
een opleiding bezig zijn. De vrouwelijke bedrijfsopvolgster vond
op de
MAS vooral veehouderijvakken leuk. Als voornaamste negatieve punten
werden
genoemd:
- hard studeren, huiswerk en examens (5x genoemd);
- de afstand en het reizen naar school (2x genoemd);

`

- de slechte sfeer (2x genoand).
Verder werd als negatief punt nog genoemd dat het een opleiding betrof
met alleen meisjes.
De mannelijke informanten zijn onderling veel meer verdeeld in hun
waardering: vijf Hannen zijn overwegend positief, vijf nogal negatief over
hun schooltijd. De overigen noemen zowel positieve als negatieve
punten.
Als voornaamste positieve punten noemen de Hannen:
- de praktijkgerichte vakken, de praktijkschoolweken (12x genoemdl);
- sfeer, gezelligheid en contacten (5x genoemd).
De voornaamste negatieve punten voor de mannen zijn:
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- veel leren, studeren, huiswerk (9x genoemd);
- (te) veel theorie (6x genmand).
Verder werden nog als negatieve punten genoemd het reizen naar school en
het feit dat men veel onnodige stof moet leren. Veel mannen hebben
gemengde gevoelens over hun schooltijd omdat ze het leren, de theoretische vakken en het huiswerk vervelend vonden, maar de praktijkvakken
’mooi'.
Opvallend is dat men alleen spreekt over 'leren' als het algemeen
vormende vakken of theorie betreft. Met name de Hannen plaatsen leren en
praktijk tegenover elkaar. Velen kijken achteraf anders tegen school en
leren aan dan toen ze nog op school zaten. De volgende uitspraak illustreert dit:
"Ik had een rothekel aan de MAVO, dat was echt studeren voor mij. Ook op
de MAS had ik liever het praktijkgerichte dan al die theorie. Achteraf
besef je dat 't zinnig was. Je merkt nu pas dat je die achtergronden
nodig hebt en dat je ze soms ndst."
Voor de vrouwelijke informanten hebben dus vooral sociale aspecten
(conditionele leermotivatie) en het leren op zichzelf (intrinsieke
leermotivatie) de waardering van hun schooltijd achteraf bepaald. De
mannen zijn vooral extrinsiek gemotiveerd: de praktijkvakken waarvan zij
destijds voor het toekomstig functioneren direct nut verwachtten bepalen
de terugblik op hun schooltijd.

Lidmaatschap van agrarische organisaties en deelname aan agrarische
activiteiten
Alle 28 bezochte bedrijven zijn aangesloten bij een standsorganisatie. In
West-Brabant is het merendeel van de informanten lid van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, in Drente van het Drents Landbouw Genootschap.
Op vier na zijn alle informanten lid van een AJK (en dus automatisch lid
In de gesprekken bleek dat slechts de helft van de
informanten die benaderd waren als niet-leden van het NAJK (zie paragraaf
3.2) inderdaad geen lid waren van een agrarische jongerenorganisatie. De

van het NAJK).

vier personen die geen lid zijn noeden daarvoor de volgende redenen:
-
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"je kunt niet overal lid van wezen";

- geen agrarische interesse en geen partner die boer of tuinder is (dochter van een akkerbouwer);

is al aspirant-lid en van plan binnenkort gewoon lid te worden.
Het vierde niet-lid had haar lidmaatschap opgezegd, omdat ze zichzelf te
oud vond (33) voor een jongerenorganisatie.
-

Aan alle informanten is gevraagd of ze wel eens deelnemen aan
activiteiten op agrarisch gebied, zoals voorlichtingsdagen of excursies en
dergelijke en welke activiteiten ze het laatste jaar zoal bezochten. Deze
vraag is gesteld om, gecombineerd met het lidmaatschap van organisaties,
een beeld te krijgen van de contacten met voorlichting, onderwijs en
organisaties op agrarisch gebied.
Op één na zeggen alle Hannen regelmatig deel te nemen aan dergelijke
activiteiten. De aard van de activiteiten die de mannen bezoeken is:
- thema-avonden of vergaderingen van het AJK;
- bezoek aan proefbedrijven of industrie (excursies);
- voorlichtingsdagen van bijvoorbeeld consulentschappen, veiling;
- bijeenkomsten van een studieclub;
- demonstraties, tentoonstellingen.
Een man zegt er bijna nooit aan toe te komen omdat hij naast zijn werk op
het bedrijf nog een baan buitenshuis heeft.
Bij de vrouwelijke informanten is de deelname aan agrarische activiteiten als volgt verdeeld:
- vijf vrouwen regelmatig (ze zeggen zelf regelmatig te gaan en kunnen
Heer dan twee voorbeelden noemen);
-

zeven vrouwen soms (ze zeggen zelf 'soms’ en weten twee of ndnder voorbeelden te noemen);

-

twee vrouwen nooit (ze zeggen nooit te gaan).

De aard van de activiteiten waaraan de vrouwen deelnemen is:
- thema-avonden of vergaderingen van het AJK;
-

activiteiten van (of lid van) de vrouwenregiogroep van het AJK;

- excursies naar industrie;
- bezoek aan tentoonstellingen (bv. Landbouwrai).
De twee volledig meewerkende vrouwen gaan ook regelmatig naar (teelt)technische activiteiten, zoals voorlichtingsdagen van het consulentschap of
bijeenkomsten van een studieclub.
Tenslotte is in tabel 4.1 te zien, dat door de vrouwelijke informanten veel ndnder werd deelgenomen aan agrarische cursussen dan door de
mannelijke informanten. Dit aspect komt aan de orde in paragraaf 4.4.
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Het beeld dat ontstaat van de onderzoekgroep is als volgt: een gemiddelde
leeftijd van 25 jaar. De mannelijke informanten hebben een middelbare (of
bijna gelijkwaardige) agrarische opleiding, zijn in het algemeen bedrijfsopvolgers in maatschap met hun vader en werken ongeveer 65 uur per week
op het ouderlijk bedrijf. De vrouwelijke informanten hebben - op een na geen agrarische opleiding en de neesten zijn betrokken bij de landbouw
door hun partnerkeuze.

Ruim de helft van de vrouwen werkt niet geregeld

mee in het bedrijf, vanwege een baan buitenshuis of zorg voor kinderen.
De andere helft heeft een structurele taak in het bedrijf. Er is één
vrouwelijke bedrijfsopvolgster, zij is tevens de enige met een agrarische
opleiding.
Voor de meeste vrouwelijke informanten lijkt, vanwege de andere
positie die zij in het bedrijf hebben (geen bedrijfshoofd of opvolgster),
het directe nut van agrarische kennis ndnder aanwezig te zijn dan bij de
mannelijke informanten. Dit komt tot uiting in de geringe deelname aan
agrarische activiteiten en geringe deelname aan agrarische cursussen.

4.2

WERVING VOR EN BEKENEHEID MET AGRARISCH CUESUSGNDERWIJS

In paragraaf 2.6 is aangegeven, dat bekendheid met het cursusaanbod en
beschikbaarheid van informatie omtrent inhoud en vormgeving van cursussen
een belangrijke factor is in het proces dat leidt tot daadwerkelijke
deelname. Daarom zijn bekendheid met agrarisch cursusonderwijs en wervingsaspecten onderzocht zowel bij niet-deelnemers als bij deelnemers. Bij
alle informanten is nagegaan welk wervingsmateriaal men kende, bij
deelnemers via welk wervingskanaal zij bij de cursus terecht kwamen en

bij niet-deelnemers in hoeverre men op de hoogte was van bestaan en
aanbod van de cursussen.

4.2.1

Bekendheid met het wervingsmateriaal

Aan alle informanten is wervingsmateriaal voor agrarische cursussen
getoond dat in de betreffende regio gebruikt wordt. Vervolgens werd
gevraagd of men de folder of het cursusboekje kende en zo ja, op welke
wijze men ermee in contact was gekomen. Tabel 4.7 toont per regio een
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overzicht van de cursusfolders en -boekjes en het aantal personen dat
deze zegt te kennen.

Tabêl 4.7 Aantal positieve reacties op de vraag naar bekendheid met het
aangegeven wervingsmateriaal in de drie regio's.

Wervingsmateriaal

aantal
positieve
reacties

West-Brabant (13 informanten)
Folder 'Cursusonderwijs West-Brabant' (Begeleidingscommissie
Kursusonderwijs West-Brabant 1989/1990) (BOOC-West-Brabant)
Folder ’Kring-Informatie' (NCB/KVO/KPJ-AJW) , diverse nummers
Boekje ZAJK (Zeeuws Agrarjsch Jongeren Kontakt) 1989/1990
Maandbrieven van de RAK's

7
10
3
ll

Drente (12 informanten)
Boekje 'Drents Agrarisch Kursuswerk’ (DAK) Kursusprogrammaseizoen 1989/1990 (POOC Drente)
10
Ledenblad ’JAD-Kontakt' (Jong Agrarisch Drente)
ll
Utrecht (3 informanten)
Boekje ’Programa agrarische cursussen l989/l990'(POOCUtrecht)
Boekje UAJK (Utrechts Agrarisch Jongeren Kontakt) 1989/1990
Brieven van regionale AJK’s

3
3
2

1

De katholieke agrarische organisaties geven in Noord-Brabant en
Limburg gezamenlijk maandelijkse informatiefolders uit.
2

De AJK’s in West-Brabant vallen onder het Zeeuws Agrarisch Jongeren
Kontakt (ZAJK). De agrarische jongeren zijn georganiseerd in regionale
agrarische commissies van de plattelandsjongerenorganisaties en worden in
de praktijk aangeduid met ’het RAK’.

In West-Brabant is het wervingsmateriaal voor de cursussen aan scholen,
(de folder 'Cursusonderwijs West-Brabant' van het POOC van West-Brabant)
slechts bij de helft van de informanten bekend. De folder Kring-Informatie van de samenwerkende katholieke agrarische organisaties is echter
praktisch bij iedereen bekend. In deze folder wordt het cursusaanbod van
51

de scholen in de betreffende kring vermeld. Iedereen die lid is van 'het
RAK’ blijkt de zogenoemde naandbrieven te ontvangen. Dit zijn brieven van
het RAK, die in het winterseizoen vier à vijf keer gestuurd worden naar
alle RAK-leden. In deze brieven worden thema-avonden, vergaderingen en
cursussen aangekondigd. Door middel van deze brieven wordt ook vaak de
belangstelling voor cursussen gepeild. Het ZAJK-boekje is in West-Brabant
bij vrijwel niemand bekend.
In Drente kent bijna iedereen het programmaboekje van het Drents
Agrarisch Kursuswerk (DAK, het Drentse POOC). Het ledenblad ’JAD-Kontakt’
van Jong Agrarisch Drente (de algemene agrarische jongerenorganisatie, in
Drente de grootste van de drie) is bij iedereen die lid is bekend.
In Utrecht kennen de drie informanten zowel het POOC-boekje als het
programmaboekje van het UAJK en ontvangen allen regelmatig brieven van de
regionale AJK’s.

4.2.2

wervingskanalen voor gevolgde cursussen

Hebben degenen die daadwerkelijk deelnamen aan een cursus deze in de
folders en boekjes zien aangekondigd of kwamen zij op andere wijze aan
hun informatie? Om deze vraag te beantwoorden is onderzocht welke wervingskanalen door zowel de deelnemers aan agrarische jongerencursussen
(+/- en +/+) als de deelnemers aan andere agrarische cursussen (-/+ en
+/+) zijn benut. De benutting van wervingskanalen (het aantal deelnemers
dat via het wervingskanaal van de cursus op de hoogte was) is weergegeven
in tabel 4.8. Aangezien een cursus via meer dan een kanaal onder de
aandacht van een potentiële deelnemer kan komen en een informant aan
verschillende cursussen kan hebben deelgenomen, is het totaal aantal
wervingskanalen groter dan het aantal informanten en groter dan het
aantal cursussen waarover met hen gesproken is.
In West-Brabant waren de deelnemers voornamelijk van de jongerencursussen
op de hoogte via de maandbrieven van het RAK. Ondanks het kleine aantal
informanten in Utrecht (drie) zijn gegevens beschikbaar van acht cursussen
en is een vergelijking met de andere regio’s in dit geval mogelijk. De
deelnemers in Utrecht hebben de agrarische jongerencursussen alle in het
POOC-boekje gezien. Daarnaast kwamen zij ook via andere kanalen aan hun
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Tabel 4.8 Aantal deelnemers dat via de aangegeven wervingskanalen op de
hoogte kwam van de gevolgde cursus.
Wervingskanaal agrarische
jongerencursussen

W-Brabant
c = 7

Brief van het AJK
Op AJK-avond of andere
AJK-cursus gehoord
In AJK-boekje of ledenblad
gezien
Mondeling benaderd door
betreffende AJK
POOC-boekje
Via bekenden
Via partner benaderd
In streekblad of dagblad
gelezen

Wervingskanaal andere
agrarische cursussen

Utrecht
c = 23

Totaal
aantal

7

2

1

10

2

0

7

l

5
.
l

2

4

2
0
l
l

2
2
0
0

0
6
l
0

4
8
2
l

0

0

l

1

c = 7

c = 7

c = l

l

4

1

6

l
l

0
0

0
0

1
1

0

1

0

1

2

0

0

2

O
2
l
2

2
2
0
l

0
O
0
0

2
4
1
3

POOC-boekje
Folder van de standsorganisaties
In Vakblad gelezen
Persoonlijk benaderd door
docent
Gehoord van bedrijfsvoorlichter
Gehoord op infonnatieavond
over agrarische cursussen
Via bekenden
Via partner benaderd
Gehoord op AJK-avond
1

Drente
c = 8

-2 = 15

c = aantal cursussen waar gegevens betrekking op hebben

informatie. De deelnemers in Drente kregen veelal mondeling informatie
over de JAD-cursussen op een thema-avond of bij een eerder gevolgde
cursus.
In West-Brabant zijn de deelnemers via maar liefst zeven verschillende kanalen op de hoogte van de (zeven) andere agrarische c11rsussen. Wat
betreft de andere agrarische cursussen scoort in Drente het DAK-boekje
het hoogst, maar ook daar werd men via vier andere kanalen over de zeven
cursussen geïnformeerd.

In Utrecht betreft het slechts één gevolgde cursus

en die is uit het POOC-boekje gehaald. Opvallend is dat in totaal drie
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keer informatie over een niet-jongerencursus een deelnemer bereikte via
het AJK.

Uit de gegevens blijkt, dat met wervingsmethoden waarbij men zich actief
moet oriënteren (bijvoorbeeld het raadplegen van een programmaboekje) en
wervingsmethoden waarbij men zich niet actief hoeft te oriënteren (bijvoorbeeld een persoonlijke benadering) een ongeveer gelijk aantal deelnemers bereikt werden. Daarnaast blijkt de rond-op-mond reclame een belangrijke rol te spelen.

4.2.3

Bekendheid met agrarisch cursusonderwijs bij niet-deelnemers

Aangezien bekendheid met agrarische cursussen een factor is die deelname
daaraan sterk beïnvloedt, is de bekendheid met agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen onderzocht bij alle niet-deelnemers
aan de betreffende categorie cursussen. Het bestaan van agrarische
jongeren- cursussen en van andere agrarische cursussen is logischerwijs
bij alle informanten bekend, omdat bij schriftelijke en telefonische
benadering van potentiële informanten beide categorieën cursussen uitvoerig ter sprake zijn gekomen. Bekendheid met de aard van het cursusaanbod
kan echter wel beoordeeld worden. De mate van bekendheid met de aard van
het aanbod is afgeleid van
- het aantal cursussen dat men kan noemen (voorbeelden);
- verdere informatie die men kan geven bij genoemde cursussen;
- wel/niet bekend zijn met het wervingsmateriaal.
De vragen zijn gesteld aan de -/- en -/+ informanten voor de agrarische
jongerencursussen en aan de -/- en +/- informanten met betrekking tot de
andere agrarische cursussen.
De mate van bekendheid met de andere agrarische cursussen is als
volgt gedefinieerd:
- goed bekend:

informant kent het wervingsmateriaal, kan een aantal

- redelijk bekend:

cursussen noemen en kan daar iets over vertellen;
informant kent wervingsmateriaal niet, kan een of twee
cursussen noemen, maar kan er verder weinig over vertellen;

- weinig bekend:

informant weet dat de andere agrarische cursussen bestaan, maar kan er niets over vertellen.

A
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De bekendheid met agrarische jongerencursussen is moeilijker te beoordelen. De agrarische jongerencursussen hebben in vergelijking tot andere
agrarische cursussen een korte geschiedenis en het aantal agrarische
jongerencursussen is relatief klein. Per provincie worden vijf à tien
cursussen per jaar gegeven. Een groot aantal voorbeelden met de daarbij
behorende informatie of ervaringen van anderen zal men dus niet kunnen
noemen. De werving verschilt bovendien sterk per regio, zodat ook op
kennen van wervingsmateriaal een beoordeling moeilijk te baseren is. Met
betrekking tot de agrarische jongerencursussen is daarom onderscheid
gemaakt tussen

goed of redelijk bekend:

informant kan cursus(sen) noemen en er iets
over vertellen;

weinig bekend:

informant weet dat jongerencursussen bestaan,
maar kan er niets over vertellen.

Tabel 4.9

mate van

Aantal niet-deelnemers met aangegeven mate van bekendheid met
agrarische jongerencursussen naar regio en geslacht. In
Utrecht zijn geen -/- en -/+ informanten geïnterviewd.
W>Brabant

Drente

Mannen

Vrouwen

-/-

-/+

bekendheid

Totaal

aantal
niet-

-/-

-/+

-/-

-/+

2
4

l
0

2
O

3
0

l
2

2
0

3
2

2
0

4
4

6

l

2

3

3

2

5

2

8

-/- -/+

-/- -/+

deeln.

goed/redelijk
weinig

4
0

8
4

4

12

aantal infor"

manten per

categorie

Tabel 4.9 toont een overzicht van de mate van bekendheid met agrarische
jongerencursussen bij degenen die er niet aan deelnamen. De aantallen
informanten per deelnamecategorie en per regio zijn klein. Desondanks
vallen toch een enkele dingen op. De meeste (acht van de twaalf) informanten die nooit aan een jongerencursus deelnamen, zijn goed of redelijk
bekend met de cursussen. Mannelijke en vrouwelijke informanten lijken
ongeveer even bekend net de agrarische jongerencursussen.

Zes van de acht
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-/- informanten waren afkomstig uit West-Brabant waardoor een schijnbaar
verschil naar regio ontstaat. Van de vier -/- informanten (alle uit WestBrabant) die de jongerencursussen slecht kennen, zijn er drie geen lid
van het AJK. Zij ontvangen de maandbrieven van het RAK dus niet, waardoor
zij naar is aan te nemen minder goed op de hoogte zijn.

Tabel 4.10 Aantal niet-deelnemers met aangegeven mate van bekendheid met
andere agrarische cursussen naar regio en geslacht. In Utrecht
zijn geen -/- informanten geïnterviewd.

mate van

W-Brabant

Drente

Mannen

Utrecht

Vrouwen

-/-

+/- Totaal

aantal
niet-

bekendheid
-/- +/- -/-

+/-

-/- +/-

deeln.

-/- +/-

-/-

+/-

goed

l

0

2

O

0

2

l

l

2

l

3

2

5

redelijk

2

0

0

3

0

O

l

0

l

3

2

3

5

weinig

3

0

0

0

O

0

I

0

2

0

3

0

3

6

0

2

3

0

2

3

l

5

4

8

5

13

totaal informanten
per cate-

gorie

In tabel 4.l0 is de mate van bekendheid met andere agrarische cursussen
weergegeven. De meeste informanten (tien van de dertien) zijn goed of
redelijk bekend met andere agrarische cursussen.

Zij kunnen een aantal

cursussen noemen en kunnen in principe het gehele aanbod vinden in de
cursusboekjes. De andere agrarische cursussen lijken in Drente iets
bekender dan in West-Brabant. Dit komt overeen met de gegevens omtrent de
bekendheid van de gehele informantengroep met het wervingsmateriaal
(paragraaf 4.2.1).
De vier -/+ informanten zijn alle goed of redelijk bekend met agrarische jongerencursussen (tabel 4.9), de vijf +/- informanten goed of
redelijk bekend met andere agrarische cursussen (tabel 4.10). Voor beide
typen cursussen geldt, dat er -/- informanten zijn - die nooit eerder aan
welke agrarische cursus dan ook deelnamen - die slecht bekend waren met
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de cursussen. Deelname aan één van beide typen cursussen lijkt bekend
zijn met het andere type in de hand te werken.
Een harde uitspraak over verschil in bekendheid bij mannen en bij
vrouwen is niet mogelijk, aangezien er vier mannelijke informanten waren
die nooit aan andere agrarische cursussen deelnamen (-/- of +/-) tegen
negen vrouwelijke informanten. Het lijkt erop dat het aanbod minder
bekend is bij de vrouwelijke dan bij de mannelijke niet-deelnemers.
In hoeverre is het de onbekendheid met het cursusaanbod geweest die
geleid heeft tot het niet-deelnemen aan cursussen? Het weinig op de
hoogte zijn van agrarische jongerencursussen speelt bij twee informanten
waarschijnlijk wel mee als oorzaak van niet-deelname, maar is niet de
enige reden. Het betreft de volgende situaties:
- Een mannelijke -/- informant geeft als primaire reden om (nog) geen
cursussen te volgen het feit dat hij op de MAS zit en weinig tijd
heeft om cursussen te gaan volgen. Het cursusaanbod van agrarische
scholen kent hij vrij goed, maar aangezien hij nog dagonderwijs volgt
mag hij daaraan niet deelnemen. Hij is sinds een maand aspirant-lid van
het AJK en zegt zelf weinig zicht te hebben op de AJK-cursussen.
Aangezien deze man zeer gemotiveerd is voor school en zeker in de
toekomst cursussen wil gaan volgen, heeft de onbekendheid met de
jongerencursussen misschien bijgedragen aan het niet volgen van agrarische jongerencursussen.
- Een vrouwelijke -/- informant is vrij slecht op de hoogte met het
aanbod aan zowel agrarische jongerencursussen als andere agrarische
cursussen. Zij vindt dat het AJK weinig cursussen organiseert. Ze heeft
één keer bericht gehad van een AJK-vrouwencursus, maar had het toen te
druk met een avondopleiding. Zij zegt dat ze het niet nodig vindt
cursussen te volgen zolang ze niet getrouwd is (toekomstig partner is
tuinder). Zij bleek echter zeer geïnteresseerd in het getoonde wervingsmateriaal (dat ze niet kende) en wilde het graag houden. Waarschijnlijk heeft onbekend zijn met het aanbod bij deze vrouw - naast de
door haar zelf genoemde reden
- toch enige invloed gehad op het niet
deelnemen aan cursussen.
Onbekendheid met het aanbod aan andere agrarische cursussen heeft bij
één vrouwelijke +/- informant misschien invloed gehad op het kiezen van
een bepaalde cursus. Ze volgde een vrouwencursus van het AJK waarvoor ze
persoonlijk benaderd is en antwoordt op de vraag waarom ze niet deelnam
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aan een andere agrarische cursus:

"Ik ken eigenlijk alleen JAD-cursussen

(AJK)". Deze uitspraak illustreert de constatering, dat het cursusaanbod
aan andere agrarische cursussen bij vrouwelijke informanten minder bekend
is dan bij nannelijke. Op verschil in deelnamefreguentie van mannen en
vrouwen wordt nader ingegaan in de paragrafen 4.3 en 4.4.
De in deze paragraaf vermelde onderzoekresultaten laten een aantal gevolgtrekkingen toe. Allereerst is duidelijk geworden - en dat geldt zowel
voor agrarische jongerencursussen als voor andere agrarische cursussen -

dat ongeveer twee derde van de niet-deelnemers het betreffende cursusaanbod redelijk kent. In de tweede plaats is vastgesteld, dat mensen die
deelnamen aan het ene type cursussen (agrarische jongerencursussen dan wel
andere agrarische cursussen) meestal ook redelijk geïnformeerd zijn over
het andere type cursussen. Onbekendheid met het cursusaanbod lijkt bij
het merendeel van de informanten niet de primaire oorzaak te zijn van
niet-deelname. In de derde plaats: er zijn aanwijzingen dat de afwezigheid van actuele leerbehoefte minder goede bekendheid met het cursusaanbod
in de hand werkt. Omgekeerd kan het ontbreken van een bewuste leerbehoefte een gevolg zijn van die onbekendheid en door confrontatie met het
cursusaanbod overgaan in een bewuste leerbehoefte. Er is dus een wisselwerking tussen beide, die voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het
wekken van belangstelling voor agrarische cursussen voldoende reden is hun
activiteiten op peil te houden of te intensiveren.

4.3

REDENEN VOGR NIET-DEELNM

AAN AGRARISCH

CURSUSSEN

Zoals aangegeven in paragraaf 2.6 kunnen in het proces dat zich voltrekt
tussen het ervaren van een leerbehoefte en daadwerkelijke cursusdeelname
op verschillende momenten blokkades optreden die resulteren in niet
deelnemen. Ook het ontbreken van de leerbehoefte kan ten grondslag liggen
aan niet-deelname. Grofweg kunnen oorzaken voor niet deelnemen aan
agrarische cursussen liggen in:
I.

geen leerbehoefte ervaren;

2.

het cursusaanbod niet of onvoldoende kennen;

3.

de mogelijkheden niet hebben om deel te nemen vanwege de persoonlijke
omstandigheden (persoonsgebonden factoren);
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4.

cursuskenmerken (niet-persoonsgebonden factoren) die vaak in relatie
tot de persoonlijke omstandigheden deelname belemeren.

Wanneer we vragen naar redenen om niet deel te nemen aan agrarische
cursussen, kunnen we antwoorden verwachten die terug te voeren zijn tot
één van deze vier groepen van oorzaken. Aangezien al dan niet deelnemen
de uitkomst is van een individueel beslissingsproces, is het de informant
zelf die de reden voor niet-deelname moet aangeven. De door de informant
zelf geformuleerde redenen zijn waarschijnlijk de belangrijkste en/of de
meest bewuste redenen voor het niet deelnemen aan cursussen. In deze
paragraaf worden daarom de factoren genoemd die de informanten zelf
aangaven als reden voor niet deelnemen aan agrarische cursussen.
Zoals aangegeven in paragraaf 3.4 zijn slechts zeven informanten
gevonden die nooit aan een agrarische cursus hebben deelgenomen en wel
bereid waren deel te nemen aan het onderzoek. Voor het inventariseren van
factoren die tot niet-deelname leiden is dit een belangrijke informantencategorie. Wat zijn de redenen dat zij - tot nu toe - niet deelnamen aan
agrarische cursussen? Zijn zij van plan om in de toekomst wel cursussen
te gaan volgen?
Täbêl 4.ll geeft een overzicht van de antwoorden die de -/- informanten op deze vragen gaven. De antwoorden zijn zoveel mogelijk in eigen
woorden van de informanten weergegeven, omdat deze vaak treffend aangeven
waar het om draait. Opvallend in tabel 4.ll is dat de redenen die
aangevoerd worden vooral liggen in de persoonlijke omstandigheden van de
informanten, zoals een baan, een opleiding of een kind (persoonsgebonden
factoren) en/of in het ontbreken van de behoefte of noodzaak om iets te
leren in die betreffende omstandigheden. Kenmerken (niet-persoonsgebonden
factoren) waaraan cursusorganisatoren iets kunnen veranderen worden door
hen niet of nauwelijks genoemd.
Zijn deze informanten potentiële deelnemers? De twee mannelijke
informanten zeggen zeker deel te gaan nemen als zij hun agrarische
opleiding voltooid hebben en hebben concrete plannen.

Informant 3 zegt

bij voorkeur agrarische cursussen of zelfs een part-time vervolgopleiding
te gaan volgen op hoog niveau (tussen MAS en HAS) in verband met de
eventuele bedrijfsovername. Gezien zijn concrete plannen en motivatie om
verder te leren zal hij zijn weg in het agrarisch cursusonderwijs zeker
vinden. Bij informant 20 is met name de mogelijkheid om in de landbouw
aan het werk te komen bepalend voor toekomstige cursusdeelname; als hij
een baan vindt in de gewasbescherming gaat hij zeker de cursus "Spuiten
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Tabel 4.11 Redenen voor niet-deelname en toekomstige deelname aan agrarische cursussen bij -/- informanten.
inf.nr.

redenen voor niet-deelname

toekomstige cursusdeelname

nennen
3

Ja, als school af is. Bijv.
- Nog op MAS: te druk met
vervolgcursus akkerbouw
schoo en huiswerk
- AJK-cursussen ’geen zicht
op'

20

- Nog o

HAS:

te druk met

schoo?
- Eerst toekomstrichting
bepalen

deelnemen wachten tot
ik werkelijk aan ’t werk

Ja, als school af is en ik een

baan in gewasbescherming heb
gevonden dan bijv. cursus
'Spuiten in de andbouw"

- Me

ben want a les verandert
zo snel
vrouwen

6

Ooit opgegeven voor
- boekhou
cursus, maar
toenrgp vakantie
- Te d

was

Eventueel, bijv. iets over
landbouwbelei

: volledige baan

- Geen technische interesse
(teelten e.d.)

10

- Tot nu toe bezig geweest
met werk en oplei ingen

Ja, waarschi`nlijk volgend
jaar, bijv. boom eeltcursus

- Geen haast,

en boekhoudcursus

pas als ik

ga trouwen zijn cursussen
nodig

- AJK organiseert weinig

cursussen

11

- Volledige baan: te druk
tot nu oe
- Elke avond bezet met activiteiten
- Sterk met eigen nietagrarische dingen bezig
- Voor baan al cursussen
gevolgd

Ja, al opgegeven voor bedrijfsovernamecursus (AJK)

13

- Nog op MEAO: te druk
- Wi niet verder in de
landbouw
- Heb geen vriendinnen in

Nee, tenzij ik een boer
trouw

de landbouw, dan zou ik

misschien wel meegaan
25

- Vroeger volledige baan
en nu thuis met kind
- Wij wonen nog niet op

het bedrijf en ik ben er
niet zo bij betrokken
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Eventueel, als ik op bedrijf
woon en mee ga helpen, bijv.
cursus "Opfok van jongvee‘

in de landbouw" volgen. Een vrouwelijke informant (13) zegt niet van plan
te zijn te gaan deelnemen, tenzij zij in de toekomst een boer of tuinder
als partner zou krijgen. Een andere vrouw (10) zegt dat zij binnenkort
cursussen wil gaan volgen, zodat ze als ze getrouwd is op het bedrijf van
haar partner kan helpen.
In deze cursusplannen voor de toekomst komt tot uiting dat al dan
niet deelnemen - althans bij deze informanten - voornamelijk bepaald
wordt door behoefte of noodzaak om iets te leren voor het bedrijf of het
werk. Het doel van het leren ligt vooral in het praktisch nut dat men er
van verwacht: er is sprake van een extrinsieke leermotivatie.

4.4

MDTIEVEN VOGR DEELNRM

4.4.1

AAN AGRARISCHE CURSUSSEN

Cursusdeelname

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de cursussen die door
de groep deelnemers gevolgd zijn en worden enkele opvallende feiten
besproken. Täbêl 4.12 bevat een overzicht van alle cursussen die door de
informanten (deelnamecategorieën +/-, -/+ en

+/+) gevolgd zijn met

daarbij de frequentie van deelname per cursus. De deelname is naar regio
en naar geslacht uitgesplitst. De cursussen zijn ingedeeld overeenkomstig
de indeling in paragraaf 3.1. Tabel 4.13 toont de deelname van Hannen en
vrouwen aan de verschillende typen agrarische cursussen.
Alvorens deze gegevens te bespreken dient opgemerkt te worden dat het
aantal AJK-cursussen dat deelnemers volgden niet representatief is voor de
doelgroep agrarische jongeren. Degenen die deze cursussen volgden zijn
bewust geselecteerd van deelnemerslijsten om als informant op te treden.
Jongeren die als informant benaderd werden, waren dus deelnemer aan een
AJK-cursus (+/- of +/+) of niet-deelnemer aan een AJK-cursus (-/+ of
-/-). De overige cursussen zijn min of meer toevallig over de informanten
verdeeld.
Uit tabel 4.13 blijkt dat de nannelijke deelnemers (informanten die
ooit aan een of meer cursussen deelnamen) veel meer cursussen volgden dan
de vrouwelijke: mannen gemiddeld 4,9 per deelnemer en vrouwen 2,1. Als de
AJK-cursussen vanwege de bewuste selectie buiten beschouwing worden
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Tabel 4.12 Aantal informanten dat heeft deelgenomen aan de aangegeven
cursus, naar regio en geslacht. Het merendeel van de informan-

ten nam deel aan meer dan een cursus.
WBr

Cursusdeelname

Dr

Utr

HI

3

2

5

3

1

totaal

v

I. Agrarische jongerencursussen
A. AJK-cursussen
- ïïüolgers en Bedrijfsovernamebedrijfs- Jonge agrarische vrouwen en
_

overname

- Agrarische vrouw, hoe is het met gon?

2

- Landbouwbeleid en organisaties
- Vergaderen en discussiëren
- Mineralenboekhouding (NAJK)

3
1

- Cursus voor a.s. boerinnen (1986/ 7)

B. Cursussen-op-maat

- Boe ou en
- Trekkeronderhoud
- Akkerbouw voor vrouwen

NCB/RAK 1989/90

3

CHV/RAK 1986/87
Kvo/RAK 1987/88

1
2

MAS/RAK 1986/87

- Informatica (vervolg)

DLG/JAD 1989/91

- EVAV (op aanvraag)

1
1

4

1

1

2

2

3
1
l

3
1
1

3
2

2

1

1

1
1

1989/1990

1
2

2

2

2

- Tochtigheid en drachti heid

De Uithof/U

4

3

2

in de praktijk
- Veeverloskunde
198 /1989
De Uithof/U

5

2

1

1

II. Andere agrarische cursussen
A. Cursussen van agrarische scholen
EVAV
ewone
Boekhëgden/Administratie
Computerboekhouden
Commerciële economie (aard., groente, fruit)

Informatica basiscursus

vervolgcursus

Akkerbouw (vervolgcursus)
Aardappelselectie
Spuiten in de landbouw
- akkerbouw
- veehouderij
Graslandverbetering
Rundveehouderij (vervolgcursus)
Veeverloskunde
Voortplanting/Vruchtbaarheid/Geboorte bij
rundvee
Klauwverzorging

Veevoeding

1
1

1
1
5

1

4

4

2
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

2
1
6
1
1
1
1

2
1
6
1
1
1
1

2

1
2

1
2

1

I KI inners
evor1er1en )
c
assen
Metselen (sfëêg- en cemëngwerk)
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B. Cursussen van andere instanties
Middeükadercursus (NCB)
Management (instantie onbekend)
Aardappelselectie (part. bedrijf)
Landbouwmechanisatie (streekschool)

2
1
1
1

Verkorte EVAV (pl. vrouwenorg. gfokVeeverloskunde eebeoordeling
studieclub
Kadercursus gzuivelcoöpïratie)
Ioonwerkerscursus

Totaal
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(BOV

)

1

2

1

1

12
2
1
1
1

1

ä
1

2

ï

1
2
1

3

1

O

1

1

12
2
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

19

78

59

Täbêl 4.13 Aantal informanten dat heeft deelgenomen aan het aangegeven
type cursus, naar geslacht.
type cursus

mannen

vrouwen

totaal

n=12

n=9

n=21

agrarische jongerencursussen:
AJK-cursussen
cursussen-op-maat

10
7

7
5

17
12

andere agrarische
cursussen
agrarische scholen
andere instanties

35
7

5
2

40
9

totaal

59

19

78

gelaten, wordt dit verschil groter: mannen 4,1 en vrouwen 1,3 cursus per
deelnemer. Het gemiddelde van vier of vijf cursussen per nannelijke
deelnemer is gezien de leeftijden van de mannelijke deelnemers niet hoger
dan verwacht. Een aantal mannelijke deelnemers is ouder dan 25 jaar; zij
volgden een groot aantal cursussen (zie tabel 4.1). Naar hun eigen zeggen
volgen zij "elke winter wel een cursus". Dit komt overeen met resultaten
van een onderzoek in Zuid-Holland, waaruit bleek dat de meeste nannelijke
deelnemers aan agrarische cursussen tussen 20 en 30 jaar oud zijn en dat
degenen die eenmaal in het cursuscircuit zitten meestal een cursus per
één à twee jaar volgen (Van der Hoek, 1987).
De gegevens omtrent cursusdeelname naar geslacht wijzen op een
relatief geringe deelname van vrouwen aan andere agrarische cursussen. Bij
de vrouwen is de verhouding tussen aantallen jongerencursussen en andere
cursussen 12 : 7, bij de mannen is deze verhouding 17 : 42. Vanwege de
bewuste selectie van de deelnemers aan AJK-cursussen moet deze bewering
echter met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. Bij de vier vrouwelijke informanten die wel deelnamen aan andere agrarische cursussen waren de
twee vrouwen die volledig meewerken (informantes 15 en 24).
Tabel 4.14 geeft inzicht in de cursusonderwerpen naar geslacht.
Mannen volgen veelal cursussen in akkerbouw-, veehouderij- en technische
onderwerpen, vrouwen blijken een voorkeur te hebben voor boekhoudkundige
onderwerpen.
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Tabel 4.14 Aantal informanten die hebben deelgenomen aan het aangegeven
cursusonderwerp, naar geslacht.
Cursussen gerangschikt naar onderwerp
Bedrijfsovername
Boekhouden/EVTO/EVAV
Computer/Informatica/Computerboekhouden
Akkerbouw-onderwerpen
Veehouderij-onderwerpen
Technische cursussen
Sociale vaardigheden/Kadercursussen
Milieucursussen
Management
Totaal

4.4.2

‘

Hannen

vrouwen

totaal

5
10
4
10
10
10
7
1
2

7
4
4
2
2
0
0
0
0

12
14
8
12
12
10
7
1
2

59

19

78

otieven voor deelname

Een van de deelvragen van dit onderzoek is waarom men deelneemt aan
agrarische cursussen (zie paragraaf 3.1). Deze vraag zoekt naar motieven
bij diegenen die een leerbehoefte hebben vertaald naar daadwerkelijke
deelname. Uit motieven voor deelname kunnen factoren die aan deelname ten
grondslag liggen en deelname eventueel stimuleren achterhaald worden.
Met alle informanten die deelnamen aan (één of meer) agrarische
cursussen zijn per informant maximaal twee cursussen geëvalueerd, indien
mogelijk cursussen van verschillende typen (agrarische jongerencursussen
dan wel andere agrarische cursussen). Bij deze evaluatie is onder andere
gevraagd welke reden men destijds had om zich voor de betreffende cursus
aan te Hêldêh en waarom men voor een cursus heeft gekozen als methode van
kennisverwerving. Opgemerkt dient te worden, dat motieven achteraf heel
anders ervaren kunnen worden dan de motieven die men had vóór men aan de
cursus begon. Tabel 4.15 toont alle genoemde redenen die men had om zich
voor de betreffende cursus aan te melden en daaraan deel te nemen.
De meest genoemde redenen voor deelname aan agrarische jongerencursussen (zowel AJK-cursussen als cursussen-op-maat) hebben voor zowel de
mannelijke als de vrouwelijke deelnemers met het bedrijf en toekomstige
ontwikkelingen te maken. Gezien de onderwerpen van de geëvalueerde
cursussen (bedrijfsovername, akkerbouw voor vrouwen, computercursus,
boekhouden) spreekt dit voor zich. Opvallend was echter dat de vrouwen
veelal een geheel andere formulering gebruikten dan de mannen. De vrouwen

64

Tabel 4.15 Redenen voor deelname aan agrarische cursussen en aantal
informanten dat de aangegeven reden noemde.
Redenen voor deelname aan agrarische jongerencursussen

aantal informanten

MANNEN (9 informanten, 10 cursussen)
ontwikkelingen of bedrijfsovername in de toekomst
om van het onderwerp iets te leren
bekenden gingen ook, het bijhouden van contacten
ervaringen uitwisselen met anderen in dezelfde situatie
ter voorbereiding op de EVTO-cursus
opfrissen van schoolkennis
vanwege AJK-bestuursfunctie

7
4
2
2
1
1
1

persoonlijk benaderd door AJK-bestuurslid
cursuslocatie was dichtbij

1
1

VROUWEN (7 informanten, 10 cursussen)
bekenden gingen ook
om van het onderwerp iets te leren
mee willen praten, beslissen, werken op (toekomstig) bedrijf
meer informatie i.h.a., algemene ontwikkeling
ontwikkelingen of bedrijfsovername in de toekomst
ervaringen uitwisselen met anderen in dezelfde situatie
gewoon leuk
persoonlijk benaderd door AJK-bestuurslid
gestimuleerd door haar man

6
5
4
3
3
2
2
1
1

Redenen voor deelname aan andere agrarische cursussen
MANNEN (7 informanten, 7 cursussen)
het opfrissen van schoolkennis over het onderwerp
om bij te blijven
diploma is voorwaarde voor zelf spuiten
contacten leggen of bijhouden met andere agrariërs
i.v.m. toekomstige ontwikkelingen in het bedrijf
bekenden gingen ook
het goed bekend staan van de cursus
ontspanning door een dag weg zijn van het bedrijf
VROUWEN (4 informanten, 4 cursussen)
om van onderwerp iets te leren
i.v.m. toekomstige ontwikkelingen in het bedrijf
om bij te blijven
contacten leggen met andere agrariërs
dichtbij zijn van de cursuslocatie

,

3
2
2
2
1
1
1
1

3
3
1
1
1

willen bij een toekomstige overname "mee kunnen denken" of ze willen een
computercursus doen om "straks de bedrijfsgegevens in te kunnen voeren",
een taak die op vele bedrijven door de vrouwen wordt gedaan. De mannen
zeggen niet "om mee te kunnen denken bij de bedrijfsovername", maar "bij
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de bedrijfsovername moet je weten hoe het contract er uit moet zien".
Deze twee verschillende formuleringen weerspiegelen de positie van de
meeste vrouwen in het bedrijf, namelijk inspringen, meewerken. Voor de
vrouwen lijkt het feit dat bekenden ook gaan vaak een stimulans te zijn
voor deelname. Voorts wordt een aantal keren algemene ontwikkeling of
informatie vergaren door vrouwen als motief genoemd, bij de Hannen komt
dit niet voor.
Ook motieven voor deelname aan andere agrarische cursussen zijn voornamelijk inhoudelijk bepaald, men wil de ontwikkelingen bijhouden (akkerbouwcursus) of kennis van de MAS omtrent het onderwerp wat opfrissen
(boekhouden, EVTO). Soms is hier sprake van externe dwang, namelijk als
het (volgens zeggen van informanten) verplichte diploma van de cursus
"Spuiten in de landbouw" gehaald moet worden. Als het gaat om Informaticacursussen of EVTO spelen ontwikkelingen in het bedrijf (automatisering,
bedrijfsovername) een rol. Men gaat dus voornamelijk vanwege het nut voor
het bedrijf. De redenen van vrouwen en HBDHBH om deel te nemen aan een
andere agrarische cursus komen veel meer overeen dan dat het geval was
bij agrarische jongerencursussen. Bij de vier vrouwen die deelnamen aan
cursussen van agrarische scholen is een bedrijfsopvolgster en een volledig
meewerkend partner. Zij hebben in verband met hun positie in het bedrijf
dezelfde belangen als de Hannen.
Bij agrarische jongerencursussen wordt door zowel mannen als vrouwen
het uitwisselen van ervaringen een aantal keren als motief voor deelname
genoemd. Bij de andere agrarische cursussen is dit niet als reden voor
deelname genoemd, maar werd het uitwisselen van ervaringen wel door een
aantal informanten als positief punt aangemerkt. De agrarische jongerencursussen worden in de eigen regio georganiseerd in het (Heestal bekende)
AJK-verband. Waarschijnlijk is men daarom op de hoogte van het feit dat
bij deze cursussen het uitwisselen van ervaringen een belangrijke component is van de cursusopzet.

Op de vraag waarom men voor een cursus kiest als methode van kennisverwerving werden zeer uiteenlopende argumenten genoemd. Aangezien de redenen
voor deelname en de overwegingen voor keuze voor een cursus als methode
elkaar grotendeels overlappen worden de argumenten niet alle opgesomd. De
meest genoemde reden om voor een cursus te kiezen als methode van
kennisverwerving is dat een cursus minder zelfdiscipline vereist dan
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bijvoorbeeld zelfstudie en motiverend werkt. Een uitspraak ter illustratie:

"Als je die dwang van de cursus niet hebt, komt het er niet van. Op zo’n
cursus leer je met z'n allen, dan ben je meer gemotivee¤dJ'

Het nut van ervaringen uitwisselen,

van elkaar leren en contacten leggen

wordt nog eens onderstreept. De vrouwen zoeken daarnaast vooral deskundigheid in een cursus en de mannen hechten veel waarde aan het veelzijdige
beeld dat een cursus van een onderwerp kan geven.

Samenvattend kan gezegd worden dat de meeste motieven te maken hebben met
het bedrijf en toekomstige ontwikkelingen daarin (actuele, extrinsieke
leermotivatie). Voor deelname aan agrarische jongerencursussen komt een
aantal motieven van HBHHGH en vrouwen met elkaar overeen, zoals het
praktisch nut dat men van het geleerde verwacht voor het bedrijf en het
bijhouden van (toekomstige) ontwikkelingen in de bedrijfstak. Er zijn
echter ook verschillen: bij de vrouwen speelt het met bekenden gaan vaak
een belangrijke rol (conditionele leermotivatie) en het leren van nieuwe
dingen in het algemeen (algemene, intrinsieke leermotivatie). Bij mannen
spelen deze aspecten veel minder vaak mee. Met betrekking tot deelname
aan andere agrarische cursussen zijn motieven van mannen en vrouwen
vergelijkbaar.

4.5

DEMELS VOR DEELNRM

In de paragrafen 4.2 en 4.3/4.4 zijn de onbekendheid met het cursusaanbod
en de afwezigheid van leerbehoefte en leermotivatie aan de orde geweest,
die in de regel leiden tot niet-deelname. Factoren die deelname in de weg
kunnen staan, maar niet noodzakelijk behoeven te leiden tot niet-deelname,
worden vaak aangeduid als 'drempels’ voor deelname. Onder drempels worden
hier verstaan factoren die de informanten ervaren als belezmering voor
(umàmmatige) deelnae èn waarvan de behemmurmde werking door inspanningen of Haatregelen van cursus-organiserende instanties kan worden verminderd of opgeheven. Gebonden-zijn aan het bedrijf wordt dus niet beschouwd
als drempel, het kan echter wel een belemmerende factor (leefsituatieken-
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merk) zijn. Voor deze operationalisatie is gekozen om op basis van de
resultaten van het onderzoek aanbevelingen te kunnen doen aan cursus-organiserende instanties met betrekking tot het verlagen van drempels. Men
dient zich echter te realiseren dat het aanpassen van cursuskenmerken
nooit zal leiden tot cursussen die voor ieder 'laagdrempelig' zijn, omdat
een drempel altijd ligt tussen een potentiële deelnemer en een cursus en
de hoogte ervan niet alleen bepaald wordt door de aard van de belemmering
en maar ook door de mogelijkheden en de motivatie van de deelnemer.
Voor het inventariseren van factoren die voor de informanten als
drempel kunnen fungeren zijn de antwoorden gebruikt op vragen naar:
-

genomen drempels: als men deelneemt aan een cursus wil dat niet zeggen
dat men geen drempels heeft moeten slechten; zaken waar deelnemers
tegen opzagen voordat ze aan een cursus begonnen, zijn als genomen
drempels beschouwd;

-

potentiële drempels: drempels waar afhankelijk van individuele kosten/
baten-overwegingen in de actuele situatie al dan niet overheen gestapt
wordt; als potentiële drempels zijn beschouwd aspecten die in eerdere
cursussen door deelnemers als zeer negatief ervaren werden en zaken
waar deelnemers en niet-deelnemers bij eventuele toekomstige deelname
tegen opzien;

- eisen en voorwaarden aan cursussen: indien aan gestelde eisen of
voorwaarden niet voldaan is, kunnen deze drempels voor deelname vormen.
Eisen die men stelt aan cursussen en voorwaarden waaraan voldaan moet
zijn alvorens men deelneemt, zijn in het interview rechtstreeks gevraagd aan alle informanten (deelnemers en niet-deelnemers). Een
afzonderlijke lijst met genoede eisen en voorwaarden is opgenomen in
bijlage 3.
Bij de zeven niet-deelnemers (-/- informanten) waren vier (vrouwelijke)
informanten die drempels noemden voor eventuele deelname in de toekomst.
Van de 21 informanten die wel deelnamen aan cursussen zeiden zestien
personen dat zij ergens tegen opzagen toen zij zich aanmeldden voor de
cursus;

ze zijn, getuige hun deelname, over deze drempels heen gestapt.

Indien men per deelnemende informant cursuservaringen vergelijkt met
zaken waar men bij een eventuele volgende cursus nog tegen opziet (potentiële drempels), is soms af te leiden dat negatieve cursuservaringen zich
kunnen ontwikkelen tot nieuwe drempels en positieve ervaringen drempels
kunnen wegnemen. Een voorbeeld: een informant begon zonder ergens tegen
op te zien aan een computercursus. Het grootste gedeelte van de leerstof
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was hem echter al bekend. Bij toekomstige deelname zegt hij bang te zijn
veel tijd te investeren in een cursus die niet zinvol is. Als eis aan een
cursus stelt hij in het vervolg dat het doel van de cursus in de aankondiging vermeld staat en dat het een compacte, doelgerichte cursus is.
In tabel 4.16 zijn alle factoren aangegeven die voor de informanten
een drempel zijn of kunnen worden; ze zijn ingedeeld naar type factor of
kenmerk overeenkomstig de theoretische indeling (paragraaf 2.6). Hierna
wordt op deze belemmerende factoren afzonderlijk dieper ingegaan en worden
wensen ten aanzien van inhoud, vormgeving en organisatie van agrarische
cursussen besproken, verkregen uit een interviewitem waarin de informanten
is gevraagd naar de voor hen ’ideale' cursus. Dit item is enerzijds
gebruikt om consistentie van antwoorden per informant te beoordelen,
anderzijds geeft het antwoord op de vraag hoe de cursussen toegankelijker
te maken zijn voor deze doelgroep. Bij kennisneming van tabel 4.16 moet
bedacht worden dat de aantallen Hannelijke en vrouwelijke informanten bij
wie de betreffende factor belemerend zou kunnen werken weliswaar zijn
vermeld, maar dat deze frequenties niet duiden op een kwantitatieve
beoordeling of relatief belang van de drempel. De gegevens zijn imers
niet alleen gebaseerd op daadwerkelijk ervaren drempels, maar ook op
potentieel belemmerende factoren waarvan het belang nog moet blijken.
Bovendien kunnen informanten bij vragen naar drempels geneigd zijn sociaal
wenselijk te antwoorden (zie nabeschouwing in paragraaf 5.2). De getallen
geven wel aan dat sommige factoren voor velen meespelen in het afwegingsproces. Voorts dient men zich te realiseren, dat een informant verscheidende drempels kan noemen en dat enkelen geen drempels ervaren.
Achtereenvolgens worden de in tabel 4.16 vermelde factoren afzonderlijk
besproken. De cursuskenmerken docent en cursusruimte zijn niet door de
informanten genoemd als drempel, maar wel ter sprake geweest bij wensen
ten aanzien van vormgeving en organisatie van cursussen.

Onderwerp
In bijlage 4 is een lijst opgenomen met onderwerpen van cursussen die men
in de toekomst eventueel zou willen volgen (leerinteresse). Het
onderwerp van een cursus noemen velen als criteriu voor het uitzoeken
van een cursus. Toch is voor vijf informanten het onderwerp de reden om
tegen de cursus op te zien. In twee gevallen gaat het om de cursus
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"Spuiten in de landbouw". Het diploma van deze cursus zal in de toekomst
waarschijnlijk verplicht worden gesteld voor het zelf spuiten op het
bedrijf. Bij de andere drie informanten betrof het kennis die zij voor
het bedrijf noodzakelijk achtten; ze zagen echter wel erg op tegen het
onderwerp.
Opvallend is dat zes vrouwen in het gesprek de behoefte aan agrarische basiscursussen voor vrouwen ter sprake brachten. Het gaat om
cursussen voor aanstaande boerinnen die niet van agrarische afkomst zijn
of de betreffende bedrijfstak niet kennen en/of geen agrarische opleiding
hebben. Twee vrouwen zeggen behoefte te hebben aan een cursus waarin de
grondbeginselen van de akkerbouw worden behandeld: gewaskeuze, bemesting,
teelt van de gewassen. Een andere vrouw wil "een basiscursus voor aanstaande boerinnen waar je leert trekkerrijden, de heftruck bedienen en
dat soort dingen". Een vrouw van 33 die zelf al jaren meedraait, zegt dat
veel jonge boerinnen naar een cursus gaan om iets van het bedrijf te
leren omdat ze geen MAS hebben zoals de meeste mannen. Twee vrouwen
hebben een dergelijke cursus (cursus-op-maat) gevolgd en zeggen dat dit
type cursussen belangrijk is voor vrouwen die willen gaan Heewerken in
het bedrijf.

Inhoud/leerstof
Ruim een derde van de informanten noemt praktijkgerichte leerstof een
voorwaarde voor deelname aan een cursus. Zij willen het geleerde kunnen
toepassen in de eigen (bedrijfs)situatie. Ook stelt men dat de cursusinhoud leerzaam moet zijn, de kennis moet vergroten. Men wil leren over
nieuwe, actuele ontwikkelingen en kunnen inspelen op de toekomst. Een
aantal mensen geeft aan een doelgerichte, compacte cursus te willen
zonder te veel 'er om heen'. Er zijn echter ook informanten die de
voorkeur geven aan een brede cursus die verder kijkt dan het eigen
bedrijf.

Werkvorm en inrichting van het onderwijs
Een bepaalde inrichting van het onderwijs bleek voor zes personen een
drempel te zijn. Drie personen zien op tegen een passieve werkvorm, twee
tegen huiswerk en twee tegen een examen. De wijze waarop het onderwijs
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Tabel 4.16 Niet persoongebonden en persoongebonden factoren als mogelijke
dranpels voor deelname aan agrarische cursussen. Aangegeven is
het aantal keren dat mannelijke en vrouwelijke informanten de
aangegeven drempels ter sprake brachten.

Factoren

mannen vrouven totaal

Niet-

(n=l4)

(n=l4)

4
6

1
4

5
10

4

4

8

3

5

8

2

2

4

à

ä

(n=28)

factoren

Cursuskenmerken m.b.t inhoud/voevin
onerwe:
-1tte moeii'
l k
inhoud/lgerstof:
- niët pr baijkgeric3ht/

toe s ar
- niet ïêerzaam/niet kennisvergrotend

ericht op eigen
- niet
ijfs)si uatie of
(
_ positie

_

- niet gericht op eigen

bedrijfstak

inrichtin

van

onderwijsgverkvormz

- schrijven/luisteren,

schoolse methoden

- examen

- huiswerk,

_
niveau:

zelfstudie

- werken in groepjes
- te hoog/voorop eiding

cursistengroepz

2

0

2

1

0

1

of basiskennis vereist

2

3

5

toelatingseisen

1

1

2

- te laag, ontbreken van

_

2

3

- te groot
- vrouwengroep

0
0

1
1

1
1

Cursuskenmerken m . b . t . oanisatiel
tijdstip:

- overdag

frequentie:

1 maart
-- na
te root
- curgus duurt te lang
te lang
- bijeenkomsten
- bijeenkomstenk vaker an

prijs:

- indierlgêniet in overeen-

spiëää:
a
s
:

cursusduur:

_

x

_

aanmeldingstermijn:

r wee

stemming met cursus

- voor 1 augustus

9

groep komen

drmedepursisten
empe vrees
docent

.o.v.

- weer op school moeten

zitten

- inzicht moeten geven in

eigen bedrijfáyevoering)

- prestatiegeric

eid

17

ä
2
1

lp
11
3
1

0

3

6

0

1

0

4

0

3
3

4

1

0

1

1

0

1

1

0

1

onbekende

- je uiten in een groep
- negatieve instelling

-

3
1

factoren
- alleen moeten gaan
- in nieuwe,

8

g
5
1
0

1

2

1

0

0

4

3

2

1

Deze kenmerken zijn geformuleerd als drempels en dienen gelezen te
worden als: het is een drempel indien de cursus overdag gegeven wordt

enz.
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wordt ingericht kan alleen een drempel of stimulans vormen indien van te
voren bekend is hoe men in deze cursus te werk gaat. Zoals opgemerkt in
hoofdstuk 2 is de inrichting van het onderwijs belangrijk voor het
leereffect bij de cursisten, omdat ieder op zijn of haar manier het beste
of het liefste leert. De vrouwelijke informanten hebben voorkeur voor een
inleiding van de docent en/of werken in kleine groepen. Vier vrouwen
geven dan ook aan dat ze het vanwege een zekere verlegenheid of onzekerheid moeilijk vinden zich in een grote groep te uiten, vragen te stellen
of een mening te geven. Bij de Hannen is een inleiding van de docent en
daarna een discussie met de hele groep de Heest gekozen werkvorm. Zij
zeggen van die discussies het meest te leren. Bijna alle informanten
wijzen erop dat een afwisseling van werkvorm, vooral afwisseling van
luisteren en actief zijn, essentieel is.

Aüveau
Voor zeven informanten is een te laag of een te hoog niveau een belemering. Drie vrouwen geven aan dat zij niet zullen deelnemen als een
vooropleiding vereist is of als de stof te technisch of te taai lijkt.
Twee Hannen vonden het niveau van de cursus "Spuiten in de landbouw" te
hoog. Een andere man (-/-) zegt geen cursus te zullen volgen waarbij geen
toelatingseis vermeld wordt; hij wil verzekerd zijn van een hoog niveau.
Het merendeel van de informanten heeft voorkeur voor agrarische cursussen
op MAS-niveau. Drie mannen geven aan liever op hoger niveau te werken en
drie vrouwen lijkt LAS-niveau prettiger vanwege het ontbreken van basiskennis op agrarisch gebied.

Samenstelling van de cursistengroep
Slechts twee (vrouwelijke) informanten noemen een drempel die betrekking
heeft op de groep cursisten, namelijk opzien tegen een te grote groep en
een hekel hebben aan een cursus in een vrouwengroep. Desgevraagd heeft
men echter wel voorkeuren ten aanzien van geslacht en leeftijd van de
medecursisten. Ten aanzien van geslacht hebben vijf vrouwen voorkeur voor
een gemengde groep, vier voor een vrouwengroep en vijf stellen hun
voorkeur afhankelijk van het onderwerp. De bedrijfsovernamecursus voor
vrouwen vinden de ueesten prettig vanwege de geheel andere positie van de
vrouw in het bedrijf. Er zijn echter ook vrouwen die het juist daarom
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belangrijk vinden dat zo’n onderwerp samen met de mannen behandeld wordt.
Agrarisch-technische cursussen volgen drie vrouwen vanwege het ontbreken
van agrarische voorkennis liever met alleen vrouwen, omdat "de nannen
alles al weten en je al gauw dom vinden", zodat de vrouwen geen vragen
durven te stellen. Van de mannelijke informanten heeft de helft de voorkeur voor een gemengde groep, de andere helft 'Haakt het niets uit'. Een
man illustreert dit als volgt:
"Eat naakt me nou niks uit of het nannen of vrouwen zijn als ze d'r naar
allemaal verstand van hebben."

De helft van de Hannen heeft voorkeur voor een jongerengroep, de andere
helft voor een groep met alle leeftijden. De meeste vrouwen (acht) hebben
voorkeur voor een groep met alle leeftijden, vier voor een jongerengroep;
twee hebben geen voorkeur. De voorkeur voor ook wat oudere cursisten in
een groep is gebaseerd op de ervaring die deze mensen kunnen inbrengen.

Docent

De docent is meestal bij de cursist niet bekend voor de start van de
cursus. De docent zal dan ook niet gauw genoemd worden als belemmerende
factor. Toch "kan de leraar een cursus maken of breken", aldus één van de
informanten. Positieve en negatieve cursuservaringen bleken in een aantal
gevallen te danken of te wijten aan de waardering van de informant van
een bepaalde docent. Voor een aantal informanten was de docent zelfs een
reden voor deelname, omdat één van de vroegere MAS-docenten de cursus
gaf. Ook bij eisen die HBH stelt aan een cursus geven sommige informanten
een aantal vereiste eigenschappen van een docent aan, hoewel zij zelf al
zeggen "dat je daar een cursus helaas niet op kunt uitzoeken omdat je de
docent van te voren niet kent". De informanten kennen de volgende eigenschappen toe aan de ’ideale' docent voor een agrarische cursus:
ruime praktijkkennis en -ervaring (16x genoemd);
- veel kennis op betreffend vakgebied (9x genoend);
-

- boeiend verteller (4x genoemd);
- goed voorbereid (2x genoemd);
- goede leider (1x genoemd).
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Tijdstip en seizoen
Bijna twee derde van de informanten zegt niet (weer) aan een cursus te
zullen deelnemen als die overdag gegeven wordt. De EVTO- en EVAV-cursussen worden in de meeste provincies overdag gegeven en dat vond men
bezwaarlijk. Het gewenste tijdstip voor een cursus is voor alle vrouwen
en voor bijna alle HBDDGH 's avonds. Voor mannen zijn het de werkzaamheden op het bedrijf en voor vrouwen een baan buitenshuis of de zorg voor
kinderen die hen verhinderen overdag deel te nemen. Drie mannen beschouwen een cursus overdag als "een dagje lekker weg van het bedrijf", maar
geven daarbij aan dat als vader niet meer Hêêwêfkt dat niet meer Hogelijk
is.
Agrarische cursussen worden altijd in het winterseizoen gegeven.

Zes

informanten gaven aan dat het voor hen een drempel zou zijn als de cursus
na 1 Haart nog niet is afgelopen. De periode van 1 november tot 1 maart
wordt de ideale cursusperiode genoemd.

Afstand naar de cursuslocatie
De helft van de informanten ervaart een te lange afstand naar de cursuslocatie als drempel. Voor de vrouwelijke informanten vormt afstand vaker
een probleem dan voor de mannelijke; enkele vrouwen zijn daar zeer
duidelijk over:
"Als het te ver is, bdjv; naar Assen (meer dan 30 km), dan ga ik gewoon
niet!"

Een andere vrouw zegt:
"Naar Assen vind ik veel te ver, dan neet ik 's avonds in

m’n

eentje met

de auto over die donkere bochtige weg. Als ik samen met anderen ga vind
ik het niet ergy naar dan moet het wel om 10 uur afgelopen zijn."

Hier spelen afstand, tijdstip, lengte van de bijeenkomst en het alleen
moeten gaan in combinatie met elkaar een rol. Voor een aantal vrouwelijke
informanten is 20-30 km of een half uur reizen de Haximale afstand die
men bereid is af te leggen. Een aantal mannelijke informanten gaf aan tot
40 km of 50 km te gaan.
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Cursusduur en frequentie
De lengte van een cursus is voor ruim een derde van de informanten een
drempel (geweest) of als criterium voor deelname genoemd. De deelnemers
aan EVTO (20 lesdagen) of EVAV (32 bijeenkomsten over 2 jaar) noemden
deze cursussen "een hele kluif", maar vonden in het algemeen de tijdsinvestering voor "een dergelijke goede cursus" wel zinvol.

Informanten die

opzien tegen een lange cursus noemen EVTO, EVAV of "Spuiten in de
landbouw" als schrikwekkend voorbeeld. Het maximale aantal bijeenkomsten
dat men bereid is te volgen is weergegeven in tabel 4.17. Bijna allen
geven aan dat een korte cursus natuurlijk altijd prettig is, maar dat het
ideale aantal bijeenkomsten afhangt van het cursusonderwerp.
Voor twee vrouwen vormt het een probleem als bijeenkomsten 's avonds
te laat afgelopen zijn. Velen geven aan dat de bijeenkomsten niet veel
langer dan twee uur moeten duren, omdat "ze het dan wel weer zat zijn".
Als voorwaarde werd verder nog genoemd dat een cursus niet vaker dan
éénmaal per week moet zijn.

Tabel 4.17 Maximaal aantal bijeenkomsten dat informanten bereid zijn per cursus te volgen.
aantal bijeenkomsten
6-9
10-15
>15

Hannen

vrouwen

2
8
3

4
4
4

totaal
6
12
7

Cursusprijs
Drie informanten noemden een redelijke prijs als randvoorwaarde voor
deelname. Voor geen van de informanten was de prijs van een cursus een
drempel geweest die deelname verhinderd heeft. De prijs die men bereid is
voor een cursus te betalen stellen de meeste informanten afhankelijk van
het soort cursus, de cursusduur en hun motivatie voor de betreffende
cursus. Enkele illustraties van kosten/baten-overwegingen:
"Op het moment dat je je op moet gaan geven kijk je wel naar de puijs,
ja, want je moet het er wel voor over hebben. De loonwerkcursus heeft
500,- gekost, dan schrik je wel even."
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"EVTO kost zo’n f 300,-. Dat is duur, maar voor die cursus vond ik dat
wel terecht. Het is één van de beste cursussen die je kunt v0lgen."
"Die conputercursus was f 150,-, dat had best minder gekund voor wat het
was. "
De maximumprijzen die genoemd zijn variëren van f 60,- (voor 6 avonden)
tot circa f 300,- (voor cursussen vergelijkbaar met EVTO). Men dient zich
te realiseren, dat de prijzen van (gesubsidieerde) cursussen in POOCverband voor de informanten het referentiekader vormen.

Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn is slechts door één informant als drempel ervaren.
In Drente en Utrecht wordt geen sluitingsdatum vermeld. In West-Brabant
geldt dat men zich voor 1 mei dient aan te melden voor een cursus. Bij
agrarische jongerencursussen is de aanmeldingstermijn meestal een paar
weken. Als optimale aanmeldingstermijn geeft men gemiddeld 2 maanden van
te voren aan. Een aantal mannen zegt dat het te maken heeft met het
tijdstip van plannen maken, bijvoorbeeld:
"Aan het eind van de zomer ga je denken: zal ik deze winter weer eens een
cursus gaan doen en zo ja, welke. Dan ga je eens kijken en geef je je zo
begin september eens op. Als je je veel eerder aan moet melden zit je nog
volop in je bedrijf en tegen de tijd dat die cursus komt ben je hem vaak
al weer vergeten of komt het niet goed uit of had je toch liever iets
anders gewild."

Cursusruimte

Ten aanzien van de cursusruimte hebben de meeste mannen geen voorkeur.
Drie mannen gaven aan liever in een schoollokaal te zitten omdat ze zich
daar beter kunnen concentreren en meer het idee hebben dat ze echt aan
het werk zijn dan in een zaaltje bij een café of iets dergelijks. De
vrouwen zijn nogal verdeeld. Een aantal informanten merkt op dat technische cursussen waar hulpmiddelen voor nodig zijn beter in een agrarische school gegeven kunnen worden omdat die daar voorhanden zijn, maar
dat voor de meer meningsvormende cursussen een zaaltje meer sfeer heeft.
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Persoonsgebonden factoren
De persoonsgebonden factoren die als drempel naar voren kwamen, zijn met
name psychologische variabelen zoals onzekerheid, angst voor een groep en
zaken die men met leren associeert (huiswerk, examen, een docent die
alles weet en dergelijke). Het zijn in dat geval persoonlijke gevoelens
die voor de informant een drempel vormen voor deelname. Een cursus-organiserende instantie zal deze gevoelens bij de potentiële deelnemer niet
kunnen wegnemen. Zij kan echter wel een bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van psychologische drempels bij de doelgroep door
goede informatievoorziening en aanpassen van cursussen aan behoeften van
de doelgroep. In hoofdstuk 6 worden hiertoe aanbevelingen gedaan.
Het alleen moeten gaan en/of in een onbekende groep komen wordt door
vijf vrouwen genoemd als iets waar ze tegen opzien. Een van hen nam nooit
deel aan een agrarische cursus. Vier vrouwen waren deelneemsters aan de
AJK-cursussen "Jonge agrarische vrouwen en bedrijfsovername" en noemden
het feit dat ze met bekenden konden gaan als één van de motieven voor
deelname. Twee andere deelneemsters van de AJK-vrouwencursussen hebben het
alleen gaan niet als drempel ervaren, maar noemden 'met bekenden gaan'
wel als een stimulans voor deelname. Het al dan niet alleen naar een
cursus gaan is voor zeven van de veertien vrouwen dus een drempel
respectievelijk stimulans. Enkele vrouwen geven aan dat liever-nietalleen-gaan te maken heeft met een zekere verlegenheid of angst om in een
onbekende groep mensen te komen. zij vinden het moeilijk om zich in een
groep te uiten, een mening te geven of een vraag te stellen. Mannelijke
informanten noemden het met bekenden naar een cursus gaan een aantal
malen als stimulans vanwege het onderhouden en leggen van contacten, maar
K
het alleen-gaan nooit als drempel.
Voor vier mannen lijken onplezierige associaties met school of met
leren psychologische drempels te vormen. Twee van hen hadden al enige
goede cursuservaringen, maar voor de EVTO-cursus en "Spuiten in de
landbouw" zagen zij toch op tegen een hele dag weer op school noeten
zitten, een prestatiegerichte sfeer of het examen. Een derde man, die
bezig was met zijn eerste agrarische cursus, had enige drempelvrees voor
de deskundigheid van de docent. De vierde man zat nog op school en heeft
nog nooit deelgenomen aan een agrarische cursus. Vanuit zijn ervaringen
op school echter was hij bang dat de instelling van zijn uedecursisten
vergelijkbaar zou zijn met de negatieve houding van enkele van zijn
medeleerlingen op de MAS. Bovendien zag hij op tegen eventueel huiswerk
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voor een cursus. Dit soort psychologische drempels zijn een resultante
van persoonlijke gevoelens en/of ervaringen enerzijds en verwachtingen
en/of beeldvorming van de cursus anderzijds. Het zijn in zo’n geval niet
alleen de negatieve school- of cursuservaringen die belemmerend werken
maar ook beeldvorming van de cursus. De mannelijke informanten zeiden dan
ook een aantal malen dat de drempels bij daadwerkelijke deelname nogal
bleken mee te vallen.

Zoals eerder vermeld kijken de meeste informanten

nu ook anders tegen leren aan dan toen zij nog op school zaten.

Als samenvatting_kan gezegd worden dat drempels altijd persoonlijk en
afhankelijk van omstandigheden ervaren worden. Men kan dus geen algemeen
geldende uitspraak doen over hoge, lage, belangrijke of minder belangrijke
drempels. Het is wel mogelijk een aantal eisen te noemen waaraan cursussen moeten voldoen om deelname voor deze doelgroep aantrekkelijk te maken
en een aantal factoren aan te geven die over de gehele doelgroep vaker of
minder vaak belemmerend werken. De voornaamste eisen aan cursussen
betreffen de leerinhoud:
- praktijkgericht en toepasbaar;
- gericht op (bedrijfs)situatie van de deelnemers;
- kennisvergrotend (nieuwe kennis aandragen).
Is aan deze eisen niet voldaan, dan kan sprake zijn van drempelwerking.
De meest algemene belemmerende factoren met betrekking tot de cursusorganisatie zijn:
indien meer dan 30 km;

-

afstand tot de cursuslocatie,

-

cursustijdstip, indien de cursus overdag plaatsvindt;

- cursusduur, indien langer dan 10 à 15 bijeenkomsten.
Tot slot is een aantal persoonsgebonden factoren opgevallen, namelijk bij

vrouwen angst om alleen naar een cursus te gaan en bij mannen associaties
met school of met leren.

4.6

VERGELIJKING VAN DEEINAME AAN AGRARISCHE JNGERENCURSUSSEN EN AAN
ANDERE AGRARISCHE CURSUSSEN

Een belangrijke onderzoekvraag is of cursussen die speciaal bestemd zijn
voor agrarische jongeren voor deze doelgroep toegankelijker zijn dan
cursussen bestemd voor de gehele agrarische bevolking. In de gesprekken
is bij een aantal items een directe vergelijking van beide typen agra78

rische cursussen of voorkeur voor één van beide typen aan de orde
geweest. Daarnaast hebben enkele items gegevens opgeleverd op basis
waarvan de toegankelijkheid voor de doelgroep als geheel kan worden
afgeleid.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens ter sprake:

- het belang dat alle informanten hechten aan de cursus-organiserende
instantie: heeft men voorkeur voor een bepaalde cursus-organiserende
instantie en zo ja, waarom (paragraaf 4.6.1);
-

(andere) redenen van deelnemende informanten om wel aan het ene maar
niet aan het andere type agrarische cursussen deel te nemen (paragraaf
4.6.1);

- directe vergelijkingen die deelnemers aan beide typen agrarische
cursussen maakten tussen de gevolgde cursussen (paragraaf 4.6.2);
- waardering van agrarische cursussen van beide typen op basis van korte
cursusevaluaties (paragraaf 4.6.3).
Tenslotte zal in paragraaf 4.6.4 getracht worden een antwoord te formuleren op de onderzoekvraag betreffende de toegankelijkheid.

4.6.1

Voorkeur voor één van beide typen cursussen?

Op de directe vraag of het uitmaakt door wie/welke instantie een cursus
georganiseerd of gegeven wordt, zegt het merendeel (24) van de ondervraagden geen voorkeur te hebben. Daarvoor noemen de meesten geen argumenten,

"het maakt me gewoon niet uit". Degenen die wel kunnen motiveren

waarom ze geen voorkeur hebben, zeggen dat het niet gaat om de instantie
die de cursus organiseert, maar om de cursus op zich of het onderwerp (6x
genoemd), de docent (lx genoemd), de groep (lx genoemd) of de praktijkgerichtheid (lx genoemd). Twee informanten gaven aan dat ze vanwege hun
geloofsovertuiging liever niet naar een cursus van een organisatie met
een andere levensovertuiging gaan.
Drie informanten zeggen liever een cursus van het AJK te hebben,
cmdat
- het leuker is, vooral als het met alleen vrouwen is (vrouw);
- bij het AJK meer bekenden zijn (vrouw);
- bij het AJK meer bekenden zijn en de bedrijfssituaties beter te
vergelijken zijn (nan).
Eén persoon heeft voorkeur voor een cursus van zijn vroegere school,
omdat een MAS-docent hem steeds op de hoogte houdt van voor de informant
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relevante cursussen die deze docent zelf geeft. Deze persoonlijke band is
voor de informant blijkbaar een stimulans. Hij volgde overigens wel een
agrarische jongerencursus.
Uit bovenstaande valt af te leiden dat bij de meeste informanten geen
voorkeur is voor een instantie die de cursus organiseert. Indien sprake
is van een voorkeur is deze gebaseerd op een aantal aantrekkelijke
aspecten die men aan één van beide typen cursussen koppelt.
Waarom namen sommige informanten wel deel aan het ene type agrarische
cursussen, maar niet aan het andere type? Deze vraag is gesteld aan zes
+/- informanten met betrekking tot agrarische jongerencursussen en aan
vijf -/+ informanten met betrekking tot andere agrarische cursussenk
Vijf vrouwen en één man volgden uitsluitend agrarische jongerencursussen. Bij één van hen was, zoals reeds bleek, sprake van een bewuste keuze
voor een cursus van het AJK. Het betreft een vrouw van 28 jaar die drie
jaar geleden een boerinnencursus volgde en deze cursus als opstapje
beschouwde. Vanwege haar grote betrokkenheid bij het AJK-bestuurswerk is
ze steeds op de hoogte van de jongerencursussen en ze ziet zichzelf in de
toekomst dan ook niet naar een andere agrarische cursus gaan. Het voordeel van de AJK-cursussen vindt ze dat je altijd met een bekende groep
zit en dat het dichtbij is.
Bij de vier andere vrouwen berust het cursusgedrag niet op een
bewuste keuze, maar zijn wel factoren aan te geven die een rol spelen om
wel deel te nemen aan jongerencursussen en niet aan andere cursussen.
Twee van hen volgden "Jonge agrarische vrouwen en bedrijfsovername" in
Drente. Eén van hen stroomde door naar de EVAV-op-maat die voor de groep
deelneemsters van de bedrijfsovernamecursus als vervolg georganiseerd is.
Zij is 20 jaar, begint net met het volgen van cursussen en omdat ze nog
bezig is met de EVAV-op-maat ziet ze zichzelf voorlopig nog niet deelnemen aan andere agrarische cursussen.

Ze zegt bovendien niet te kunnen

voldoen aan toelatingseisen en een zekere schroom te voelen zich in een

groep te uiten. De andere vrouw is niet doorgestroomd naar de EVAV-opmaat, omdat ze net haar tweede kind gekregen heeft en aan huis gebonden
is. Ze wil in de toekomst wel graag de EVAV-cursus volgen, maar verder
kent ze alleen cursussen van het AJK. Zij zegt niet bereid te zijn ver te

1Bij dit item zijn de antwoorden van informanten no.
benut, zie paragraaf 3.4.
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12 en 7 ook

rijden en ook niet alleen naar een cursus te gaan. Een vrouw van 19 jaar
uit Utrecht volgde tot nu toe drie agrarische jongerencursussen. Dit
houdt verband met het feit dat ze op haar zeventiende al begon met
deelnemen aan cursussen met een groep vriendinnen van het AJK. Ze wil in
de toekomst wel deelnemen aan andere agrarische cursussen, maar alleen
als ze 's avonds gegeven worden. Een vrouw van 33 jaar tenslotte zegt
waarschijnlijk geen agrarische cursussen meer te gaan volgen aangezien ze
zich nauwelijks met het bedrijf bezighoudt. Bovendien bleek bij een
basiscursus "Akkerbouw voor vrouwen"

(cursus-op-maat), dat ze niet vol-

doende basiskennis had om die goed te kunnen volgen. Ze heeft vervolgens
de cursus "Agrarische vrouw, hoe is het met jou?"

(AJK) gevolgd, waarvan

ze zegt:

"Zo'n cursus had ik nog nooit neegemaakt! Als alle cursussen zo zijn wil
ik best nog eens een cursus volgen."

wat betreft het al dan niet kiezen voor een agrarische jongerencursus
zegt de (enige) nannelijke +/- informant:
"Het is toeval.

We zochten met een aantal vrienden in het POOC-boekje

naar onderwerpen die ons interesseerden dniat we eens wat cursussen
wilden gaan volgen.

Toevallig waren dat alletwee cursussen van het UAJK.

En van die derde cursus kreeg ik een brief van het NAJK."

Hij is zeker van plan om in de toekomst deel te gaan nemen aan cursussen
van agrarische scholen. Bij deze man is geen sprake van bewust kiezen
voor het ene of drempels ervaren voor het andere type cursus. De onderwerpen van het UAJK spreken deze groep jonge agrariërs blijkbaar wel aan,
zij waren alle AJK-lid en zijn alle benaderd door het NAJK met een
uitnodiging voor een milieucursus.
De factoren die bij de vrouwelijke +/- informanten een rol spelen om
wel deel te nemen aan jongerencursussen en niet aan andere cursussen zijn
samengevat:

- het liever samengaan met bekenden of leeftijdgenoten of het niet alleen
willen gaan;
- onbekend zijn met het cursusaanbod;
- geen vooropleiding of basiskennis hebben;
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-

zeer positieve ervaringen hebben met vorige agrarische jongerencursussen;

- duidelijke voorkeur voor het AJK als cursus-organiserende instantie;
- afstand.
Van één man en één vrouw is het te verwachten dat zij in de toekomst wel
zullen deelnemen aan andere agrarische cursussen.
Drie Hannen en twee vrouwen volgden uitsluitend andere agrarische cursussen. Bij één man en één vrouw is het duidelijk dat ze nooit aan een
agrarische jongerencursus zullen gaan deelnemen. De man is geen lid van
het AJK, is niet op de hoogte van het cursusaanbod voor agrarische
jongeren en "heeft het niet zo op organisaties". De vrouw is inmiddels 33
jaar en zegt geen agrarische jongerencursussen te zullen volgen vanwege
haar leeftijd en omdat de onderwerpen haar niet aanspreken. De drie
overige informanten hebben geen voorkeur voor andere agrarische cursussen,
maar zien geen reden deel te nemen aan agrarische jongerencursussen. Eén
jonge vrouw is bedrijfsopvolgster en heeft net als eerste cursus EVTO
gevolgd. Zij heeft MAS als vooropleiding, ervaart geen drempels, was de
enige vrouw in de EVTO-cursus en "gaat rustig in haar eentje".

In de

toekomst gaat ze veehouderijcursussen van de MAS volgen. De twee Hannen
zitten in het cursuscircuit van agrarische scholen, hebben daar goede
ervaringen, zoeken elk jaar in het POOC-boekje een cursus uit en "rollen
van de ene in de andere cursus". Eén van hen zegt bij voorkeur vervolgcursussen op hoog niveau te volgen.
Een andere manier van benaderen van de vraag waarom men wel of niet
deelneemt aan een bepaald type agrarische cursussen vloeit voort uit de
in paragraaf 4.5 besproken drempels. Ervaart men voor het ene type
meer/andere drempels dan voor het andere, dan zal dit immers consequenties hebben voor het cursusdeelnamegedrag. Leerzaam is in dit verband na
te gaan of, en zo ja in welke mate en in welk opzicht, deelnemers van de
verschillende informantencategorieën opzagen tegen bepaalde aspecten van
de jongerencursussen dan wel de andere cursussen. Deze vergelijking levert
een drietal opmerkelijke verschillen op:
- de vijf vrouwen die uitsluitend deelnamen aan agrarische jongerencursussen (+/-) zagen tegen vrij veel zaken op, waarvan de meest voorkomende zijn: afstand, alleen moeten gaan, zich uiten in een groep; de
vrouwen die nooit deelnamen noemden dezelfde drempels;
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- de vier vrouwen die ook naar cursussen van agrarische scholen gingen
(-/+ of +/+) zagen nergens tegen op (twee van hen werken volledig mee
op het bedrijf);
- de meeste Hannen hadden voor agrarische jongerencursussen een aantal
drempels: onderwerp, tijdsinvestering en inzicht in de bedrijfsvoering
moeten geven; voor cursussen van agrarische scholen noemden zij echter
meer zaken waar zij tegen opzagen: huiswerk, examen, prestatiegerichtheid, weer op school zitten, luisteren in plaats van doen en inzicht
noeten geven in het bedrijf.
Uit deze vergelijking valt op te maken, dat vrouwen die de stap naar
andere agrarische cursussen zetten diegenen zijn die volledig meewerken in
het bedrijf en/of in het algemeen weinig drempels ervaren. Bovendien
lijken vooral mannen op te zien tegen zaken die met school of leren
worden geassocieerd als ze naar andere agrarische cursussen gaan; ze
stappen meestal wel over deze drempels heen.
Voor het uitsluitend deelnemen aan agrarische jongerencursussen lijken
voorlopig drie oorzaken te zijn:
- nen heeft positieve ervaringen en is bekend met het aanbod en/of het

AJK;
- net name voor vrouwen hebben deze cursussen een aantal aantrekkelijke
aspecten (dichtbij, bekende groep, geen toelatingseisen);
Het
name (niet volledig meewerkende) vrouwen ervaren drempels voor
andere agrarische cursussen zoals afstand en (zich uiten in) een
onbekende groep.
Voor het uitsluitend deelnemen aan andere agrarische cursussen zijn als
oorzaken tot nu toe gesignaleerd;
- nen heeft positieve ervaringen en zit in het cursuscircuit;
- nen verlangt een hoog niveau;
- nen is onbekend met/geen lid van het AJK;
- nen heeft een negatieve houding ten opzichte van cursussen van het AJK.

4.6.2

Vergelijking van cursussen door deelnemers

Het zal duidelijk zijn dat een EVTO-cursus niet vergeleken kan worden met
een cursus "Veeverloskunde" en een bedrijfsovernamecursus van een AJK niet
met een cursus "Klauwverzorging" of "Spuiten in de landbouw" van een
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agrarische school. Een uitspraak van een vrouw, 19 jaar, dochter van een
veehouder in Utrecht, illustreert dat dit ook de mening van de informanten is:
"Dat kun je natuurlijk nooit vergelijken. Het zijn twee heel verschillende cursussen. Veeverloskunde (via het LLAJK) is een heel praktische
cursus,

je komt het steeds weer tegen dat een koe moet kalven.

Dat andere

(bedrijfsovername) is een eenmalige gebeurtenis. Maar ik vind het ene
niet leuker of beter dan het andere, het is allebei leuk en nodig. "
Deze verschillen in onderwerp en de geheel andere motieven die men voor
deelname aan verschillende cursussen kan hebben, maken het voor de informant vaak onmogelijk een uitspraak te doen in de trant van 'beter' of
'slechter' . Hun is dan ook met name gevraagd verschillen en overeenkomsten die zij tussen cursussen zien te bespreken. Op deze vraag kwamen
vaak genuanceerde antwoorden die veel zeggen over de beleving van cursussen door de deelnemers. Daarom worden enkele uitspraken van informanten
geciteerd. On te beginnen een akkerbouwer uit West-Brabant, 28 jaar, die
veel ervaring heeft met beide typen cursussen:
"Kijk eens, het hangt af van het onderwerp welke manier van werken of
welke cursus het beste is. Als je veel kennis wilt opdoen in korte tijd
is een schoolse manier het beste, als je een mening moet vormen is praten
beter, als je iets praktisch moet leren dan is doen beter! De cursussen
van de MAS zijn meestal schools. De docent draait zijn lesprogramna af en
je leert veel stof in korte tijd. Bij cursussen van het AJK komen meer
praktische zaken aan de orde, maar je mag geen conclusie trekken wat
beter of slechter is."
Een akkerbouwer uit Drente, 28 jaar, heeft veel ervaring met cursussen
van agrarische scholen en vindt:
"Je hebt twee soorten cursussen, nl. de praktisch toegespitste bijvoorbeeld Trekkers en de algemeen theoretische cursussen, zoals Vervolgcursus
akkerbouw, Spuiten in de landbouw. Die laatste soort vind ik dus belangrijker. Maar de groep en de docent maken de cursus en de organisatie dat
maakt in principe niet uit."
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Een veehouder uit Drente van 24 jaar volgde via het AJK de cursus "Opvolgers en bedrijfsovername" en via een school de cursussen "Graslandverbetering" en "Klauwverzorging":
"Van die praktische cursussen (grasland, klauwverzorging) leer je altijd
neer. Theorie spreekt niet aan. Die papieren kijk je nooit meer in, naar
zo’n bezoek aan een praktijkschool vergeet je niet gauw."
Een akkerbouwer/loonwerker uit West-Brabant, 27 jaar, volgde drie agrarische jongerencursussen en vier cursussen via scholen of de loonwerkersbond.

Zijn reactie luidt:

"De cursussen van het RAK zijn vaak veel korter en de prijs is laag, da's
ook een positief punt om mee te doen. Bij andere cursussen moet je je
lang van te voren aanmelden en dan weet je nog niet wat je wilt."
Hij zegt liever naar een AJK-cursus te gaan.

Inhoudelijk vindt hij de
cursussen van het AJK van een lager niveau - ook wel eens te laag -, maar
een voordeel is dat bij cursussen in de eigen kring met alleen akkerbouwers de bedrijfssituaties beter vergelijkbaar zijn. Bij een cursus van de
MAS ziet hij op tegen de hoeveelheid werk en de zelfstudie, bij een
cursus van het AJK heeft hij dergelijke gevoelens nooit.
Een vrouw (33 jaar) uit Drente volgde geen agrarische jongerencursussen, maar heeft enige tijd geleden gedurende vier jaar in het AJK-bestuur
gezeten.

Zij volgde wel de (tweejarige) EVAV-cursus en gaf zich ooit op

voor een cursus van het AJK, die wegens gebrek aan belangstelling niet
doorging.

Zij denkt dat men liever naar cursussen van scholen gaat

vanwege goede toepasbaarheid van daar behandelde leerstof en dat de
onderwerpen van de AJK-cursussen de jongeren niet voldoende aanspreken. De
bedrijfsovernamecursussen vindt ze overbodig: we hebben toch EVAV en EVTO?
Cursussen apart voor vrouwen vindt ze niet nodig.
Een aantal informanten volgde zowel een bedrijfsovernamecursus van het
AJK als een EVTO- of EVAV-cursus. Zij vonden de EVTO- en EVAV-cursussen
diepgaander en zwaarder, maar ook leerzamer dan de AJK-cursus. Een vrouw
vindt de bedrijfsovernamecursus te oppervlakkig. De voorkeur voor één van
beide bleek persoonlijk, afhankelijk van de doelen die men nastreefde. Op
aansluiting van de bedrijfsovernamecursus op de EVTO en EVAV wordt ingegaan in paragraaf 4.7.
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De kenmerken van cursussen die in de vergelijkende uitspraken naar voren
komen, zijn het cursusonderwerp,

'praktische' versus 'theoretische’

leerinhoud en toepasbaarheid van kennis, lesmethode, docent, de groep
cursisten, cursusduur, aanmeldingstermijn en prijs. In deze uitspraken
worden bepaalde kenmerken aan één van beide typen cursussen gekoppeld,
zowel in positieve als in negatieve zin, afhankelijk van de voorkeur van
de informant. Aantrekkelijke aspecten die aan agrarische jongerencursussen
gekoppeld worden, zijn: korte cursusduur, korte aanmeldingstermijn, lage
prijs. Onaantrekkelijke aspecten die aan agrarische jongerencursussen
gekoppeld worden, zijn: de keuze van de onderwerpen, overbodig zijn van
het onderwerp bedrijfsovername, oppervlakkigheid en een vrij laag niveau.
Aantrekkelijke aspecten die aan andere agrarische cursussen gekoppeld
worden,

zijn: een bepaalde docent, toepasbaarheid van kennis, niveau. Aan

cursussen van agrarische scholen worden ook gekoppeld aspecten als een
schoolse nethode en veel kennis leren in korte tijd, maar daarbij is geen
positief of negatief oordeel uitgesproken.

4.6.3

Waardering van de gevolgde cursussen

Op grond van korte cursusevaluaties is de waardering van de gevolgde
cursussen door de informanten beoordeeld.

In deze paragraaf wordt de

waardering van agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen
vergeleken. Met informanten uit de deelnamecategorieën +/- en -/+ is één
agrarische jongerencursus respectievelijk één andere agrarische cursus
geëvalueerd en met informanten uit de +/+ categorie van elk van beide
typen één cursus. De algemene waardering van de cursus door de informant
is beoordeeld aan de hand van de reactie op de vragen of men achteraf
blij was de cursus te hebben gevolgd en welke oorzaken aan die waardering
ten grondslag liggen. Op basis van de antwoorden op deze vragen en de
verdere evaluatie ontstond een beeld van de positieve, matige of negatieve waardering door de informant, geïllustreerd met positieve en negatieve
punten. Bij de algemene waardering van andere agrarische cursussen zijn
alleen de cursussen van agrarische scholen betrokken. De agrarische
jongerencursussen zijn uitgesplitst in AJK-cursussen en cursussen-op-maat.
Tabel 4.18 toont de algemene waardering voor de cursussen.
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Tabel 4.18 Waardering van een aantal jongerencursussen (AJK-cursussen en
cursussen-op-maat) en andere agrarische cursussen. Aangegeven
is het aantal keren dat informanten een cursus als positief,
matig of negatief ervaren hebben.

AJK-cursussen

cursussenop-maat

cursussen van
agrarische scholen

mannen

mannen

mannen

vrouwen

vrouwen.

vrouwen

positief
matig
negatief

3
2
1

6
0
1

2
2
0

3
0
1

5
0
2

2
0
2

N
aantal
evaluaties

6

7

4

4

7

4

In tabel 4.18 is te zien dat de vrouwelijke informanten beter te spreken
zijn over de AJK-cursussen dan de nannelijke. Met betrekking tot de
cursussen-op-maat lijkt dat ook het geval, maar vanwege de geringe
aantallen is dit moeilijker te beoordelen. Hoewel slechts vier vrouwen
cursussen van agrarische scholen volgden, lijkt de waardering van de
mannelijke en vrouwelijke informanten voor deze cursussen vergelijkbaar te
zijn. De positieve waardering van de vrouwen voor de AJK-cursussen gold
een zestal bedrijfsovernamecursussen voor vrouwenl. De voornaamste redenen
om deze cursussen positief te beoordelen zijn dat men er veel van leerde,
gestimuleerd werd om een eigen mening te vormen en te geven, in groepjes
werkte, zelf actief was en ervaringen kon uitwisselen die bovendien zeer
herkenbaar waren. De ene negatieve waardering kwam van een vrouw die de
cursus oppervlakkig vond, er niet voldoende van geleerd had; bovendien
was de cursusleider volgens haar niet gewend aan vrouwen les te geven.
De waardering van de AJK-cursussen gold bij de mannen vijf bedrijfsovernamecursussen en een cursus "Iandbouwbeleid en organisaties". De
meesten vonden deze bedrijfsovernamecursus vooral geschikt voor "jonge
jongens die vlak voor een maatschap zitten". Degenen die al in naatschap
zaten toen ze deelnamen aan de cursus hebben er minder aan gehad dan
verwacht. Een man die nog niet in maatschap zat vond echter dat hij de
cursus te vroeg heeft gevolgd, maar heeft er wel veel van geleerd. In
1"Jonge agrarische vrouwen en bedrijfsovername" en "Agrarische
vrouw hoe is het met jou" zijn qua programma vergelijkbaar
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Utrecht is het programma aangepast toen bleek dat bijna iedereen in
maatschap zat. Allen zeggen er wel iets van geleerd te hebben door
bijvoorbeeld het doorrekenen van een bedrijfsovername (in Utrecht) en de
excursie naar een bedrijf in de overnamefase (in Drente). De deelnemer
aan de beleidscursus (voor aankomende kaderleden) was zeer tevreden.
De cursussen-op-maat die de vrouwen volgden (tweemaal basiscursus
"Akkerbouw voor vrouwen",

"Veeverloskunde" en EVAV-op-maat) werden door

hen positief gewaardeerd vanwege de praktische en toepasbare voorbeelden
en de vele kennis die is opgedaan. Een kanttekening bij de waardering
voor de de EVAV-op-maat is, dat alleen een aantal organisatorische
aspecten 'op maat' zijn; de inhoud is gelijk aan de EVAV die via scholen
wordt gegeven. De negatieve waardering kwam van een vrouw, voor wie de
basiscursus "Akkerbouw voor vrouwen" te moeilijk bleek.
De cursussen-op-maat (boekhoudcursus, computercursus) oogstten matige
tot positieve waardering van de mannen vanwege de actuele ontwikkelingen
en de praktisch toepasbare voorbeelden. Als negatief punt werd het niveau
van de cursus genoemd; twee nannen met vooropleiding HAS respectievelijk
MAS vonden dit te laag en een man met LAS en agrarisch leerlingstelsel te
hoog.
De positieve waardering van cursussen van agrarische scholen is
gebaseerd op waardering voor de EVTO-cursus (3x), de EVAV-cursus (lx),
"Graslandverbetering"
sus akkerbouw"

(lx),

"Spuiten en de landbouw"

(lx) en "Vervolgcur-

(lx); met name de nuttige en toepasbare kennis en goede

keuze van inhoud werden als zeer positief ervaren. Twee mannelijke
informanten waardeerden "Spuiten in de landbouw" negatief, omdat de cursus
volgens hen te moeilijk en te theoretisch is en te veel kennis geleerd
Hoet worden die niet bruikbaar is. Negatieve waardering voor twee (verschillende) informaticacursussen kwam van twee vrouwen, die de organisatie
nogal rommelig en de structuur onduidelijk vonden. Zij zeiden desondanks
de cursussen leerzaam te vinden.
Bij de cursusevaluatie is expliciet gevraagd naar de aansluiting van de
cursus bij de eigen situatie en de toepasbaarheid van de opgedane kennis.
De aansluiting van de AJK-vrouwencursussen op de eigen situatie vonden
zes van de zeven vrouwen zeer goed en één slecht, omdat het bedrijf van
haar man al overgenomen was. Drie vrouwen zeiden de opgedane kennis al
toegepast te hebben of merkten op dat "je er naar aanleiding van de
cursus thuis over gaat praten". De mannen waren minder positief. Op één
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na (die de aansluiting goed vond) zei men de cursus aan te raden aan
jongens die nog weinig weten en vlak voor een maatschap zitten. Eén van
de mannen had deze cursus bewust gevolgd als voorbereiding op de EVTO en
had daar veel aan de kennis gehad. De andere mannen zeiden het geleerde
nog niet gebruikt te hebben.
De aansluiting van de cursussen-op-maat werd door mannen en vrouwen
ongeveer gelijk beoordeeld: zeven vonden die goed, één matig en één
slecht. Zes informanten hebben het geleerde al kunnen gebruiken en drie
tot nu toe nog niet.

De aansluiting en toepasbaarheid van de cursussen van scholen werd
door zeven deelnemers goed gevonden, door drie matig en door één slecht.
De matige waardering kwam vooral van de vrouwen. Zes van de elf deelnemers zeiden de opgedane kennis al gebruikt te hebben en één denkt deze in
de toekomst zeker nodig te hebben.

Uit het voorgaande blijkt, dat de AJK-vrouwencursussen in het algemeen
positief gewaardeerd werden, met name vanwege de cursusopzet, en goed
aansloten bij de situatie van de deelneemsters. De gemengde AJK-bedrijfsovernamecursussen (in praktijk voornamelijk door mannen gevolgd) werden
minder positief gewaardeerd vanwege de geringe aansluiting bij de situatie
van de informanten. De cursussen-op-maat werden matig tot positief
gewaardeerd vanwege actualiteit en toepasbaarheid van kennis en sloten
goed aan bij de situatie van de informanten. De cursussen van agrarische
scholen worden positief of negatief gewaardeerd afhankelijk van het
onderwerp. Over EVTO- en EVAV-cursussen is men steeds zeer enthousiast.

4.6.4

Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van agrarische cursussen

Voor het beantwoorden van de onderzoekvraag of agrarische jongerencursussen toegankelijker zijn dan andere agrarische cursussen is in de voorgaande paragrafen getracht een aantal deelvragen te beantwoorden. Uit de
gegevens komt naar voren, dat onderscheid gemaakt dient te worden tussen
aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van een cursus. Aantrekkelijkheid
heeft betrekking op de aanwezigheid van stimulansen, vaak te herleiden
tot inhoud of niveau van de cursus; toegankelijkheid heeft betrekking op
de afwezigheid van drempels, vaak organisatorische aspecten of psychologische drempels ten aanzien van cursusdeelname in het algemeen. Een toe89

gankelijke cursus hoeft niet per definitie aantrekkelijk te zijn en
andersom hoeft een aantrekkelijke cursus niet toegankelijk te zijn voor
een potentiële deelnemer. Bovendien kunnen ten aanzien van beide aspecten
subgroepen bestaan binnen de doelgroep van de cursus. Aangezien het hier
gaat om agrarische jongerencursussen enerzijds en andere agrarische
cursussen anderzijds speelt bovendien de veel grotere omvang en diversiteit van het cursusaanbod aan andere agrarische cursussen een rol. Als
agrarische jongerencursussen in het algemeen toegankelijker blijken te
zijn, maar het gewenste onderwerp maakt geen onderdeel uit van het
aanbod, zal de potentiële deelnemer een cursus van een agrarische school
of andere instelling moeten gaan volgen of van deelname afzien.
Op basis van de resultaten als beschreven in de paragrafen 4.6.1 tot
en met 4.6.3 is een aantal conclusies te trekken ten aanzien van aantrekkelijkheid en toegankelijkheid.
1.

De AJK-vrouwencursussen zijn voor jonge agrarische vrouwen aantrekkelijker (werkvorm, onderwerpen) en toegankelijker dan andere agrarische
cursussen, omdat de belangrijkste drempels (grote afstand, onbekende
groep, alleen moeten gaan) ontbreken. Aangezien de cursussen goed
aansluiten bij de situatie van de jonge vrouwen doen de deelneemsters
waarschijnlijk positieve cursuservaringen op.

2.

De (gemengde) bedrijfsovernamecursussen zijn voor jonge bedrijfsopvolgers wel toegankelijker, maar niet voor allen aantrekkelijker dan
andere agrarische cursussen.

3.

De cursussen-op-maat lijken voor de meeste agrarische jongeren toegankelijker (ontbreken van drempels als grote afstand, onbekende groep,
lange cursusduur, overdag plaatsvinden en associaties met school) dan
andere agrarische cursussen. Naast aspecten met betrekking tot inhoud
en niveau zijn de lagere prijs en de kortere aanmeldingstermijn aantrekkelijk vergeleken bij die van andere agrarische cursussen.

4.

Andere agrarische cursussen (met name van agrarische scholen) lijken
vanwege het grotere aanbod en het hogere niveau voor jonge bedrijfsopvolgers en voor jonge vrouwen met een agrarische achtergrond, die
bovendien een verantwoordelijke taak in het bedrijf hebben, aantrekkelijker dan agrarische jongerencursussen. De toegankelijkheid van deze
cursussen is zodanig, dat degenen die de agrarische kennis nodig
denken te hebben voor het bedrijf over eventuele drempels heen stappen. Een kanttekening hierbij is dat het niet voldoen aan toelatingseisen een niet te slechten drempel is.
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4.7

DE AGRARISCHE JONGERENCURSUE ALS SPRINGPLAMK VOOR VERDERE
CURSUSDEELNAM

4.7.1

Doorstuxxmüug en opstapfuctie

Het NAJK streeft naar het opzetten en organiseren van cursussen die voor

agrarische jongeren laagdrempelig ofwel goed toegankelijk zijn. Door
ndddel van deze cursussen wil men meer jongeren met scholing bereiken,
hen kennis laten maken met agrarisch cursusonderwijs en hen stimuleren
tot deelname aan andere (vervolg)cursussen bijvoorbeeld van agrarische
scholen. De vragen die met betrekking tot dit doel van het NAJK aan de
orde komen zijn:
- Welke (formele) mogelijkheden zijn er om door te stromen van agrarische
jongerencursussen naar andere agrarische cursussen?
- Vervullen agrarische jongerencursussen een opstapfunctie?
- Welke rol speelt het (N)AJK bij het stimuleren van doorstromen en opstappen?
Onder doorstromen wordt in onderwijskundig opzicht verstaan het deelnemen
aan vervolgonderwijs van een hoger niveau op grond van toelatingseisen
waaraan in formele zin is voldaan doordat is deelgenomen aan onderwijs
van een voorafgaand niveau. Van opstapfunctie wordt in het algemeen
gesproken als deelname aan de eerste cursus leidt tot of bijdraagt aan
deelnemen aan een volgende cursus. Dit opstappen kan in dit geval onderscheiden worden in opstappen naar een tweede agrarische jongerencursus en
opstappen naar een niet-jongerencursus.
De formele mogelijkheden voor doorstroming van een agrarische jongerencursus naar een andere agrarische cursus zijn beperkt. Zoals aangegeven
in paragraaf 2.1 is het mogelijk om met geen of weinig vooropleiding door
te stromen van een basiscursus (derdegraads cursus) via een vakgebiedscursus naar een bedrijfsvoeringscursus (beide tweedegraads cursussen) met
een zelfde thema. Deze nogelijkheid geldt alleen voor agrarische cursussen
die een dergelijke formele status hebben, dat wil zeggen in POOC-verband
gegeven worden en voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van
landbouw, Natuurbeheer en Visserij (zie paragraaf 2.2). De jongerencursussen in het kader van het NAJK-Kursusprojekt hebben de status van basiscursus; voor de overige jongerencursussen geldt, dat de wijze van beheer,
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financiering en relatie met de andere agrarische cursussen per provincie
nqmluüeadqpm
De mogelijkheden om door te stromen van een agrarische jongerencursus
naar een andere (niet-jongeren)cursus is - vooralsnog - beperkt tot het
bedrijfseconomisch gebied. In figuur 4.1 is deze doorstromingsmogelijkheid
schematisch weergegeven.
De meeste agrarische jongeren, met name de mannen, hebben vanwege de
toekomstige bedrijfsovername veel belangstelling voor de bedrijfsvoeringscursus EVTO. De toelatingseisen voor EVTO zijn of een MAS-diploma (of
gelijkwaardig) of AVTO en een minimumleeftijd van 21 jaar en (bij voorkeur) enige jaren praktijkervaring. In principe kan een jonge agrarische
man of vrouw zonder MAS als vooropleiding doorstromen van een cursus "Opvolg(st)ers en bedrijfsovername" (NAJK) via een AVTO-cursus naar een EVTOcursus of - en dit geldt alleen voor vrouwen - van de cursus "Jonge
agrarische vrouwen en bedrijfsovername" via een EVAV-cursus naar een EVTOcursus. Deze doorstromingsmogelijkheid is echter niet in alle provincies
aanwezig, omdat de AVTO-cursus niet in alle provincies wordt aangeboden
en bovendien in sommige provincies een derde- en in andere provincies een
tweedegraads cursus is. In sommige provincies is het dus (formeel) niet
nogelijk voor iemand zonder MAS-diploma - en dat zijn op één na alle
vrouwelijke informanten in dit onderzoek - het EVTO-diploma te behalen.
Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat voor agrariërs zonder MASdiploma een basiscursus Economie voorwaarde is voor het verkrijgen van
een installatiepremie van het Ministerie van LNV.
In de praktijk beschouwt een aantal informanten de bedrijfsovernamecursussen van het NAJK als voorbereiding op EVAV of EVTO. De cursusorganiserende instanties presenteren de cursussen - althans in sommige
provincies - ook als zodanig. In Drente en Utrecht staan de bedrijfsovernamecursussen vermeld in de POOC-boekjes en de programmaboekjes van de
provinciale AJK’s. Bij de gemengde bedrijfsovernamecursus wordt aangegeven
dat deze, samen met een MAS-diploma of AVTO, kan dienen ter voorbereiding
op EVTO. Bij de bedrijfsovernamecursus voor vrouwen staat vermeld dat de
cursus gezien kan worden als een gedeeltelijke voorbereiding op EVAV
(Drente)

of dat de cursus een opstap vormt naar EVAV (Utrecht). Voor EVAV

worden in de praktijk namelijk toelatingsvoorwaarden gesteld met betrekking tot leeftijd en werkervaring.
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Figuur 4.1 De plaats van Kursusprojektcursussen binnen bedrijfseconomische
cursussen in POOC-verband en mogelijkheden voor doorstroming.
BASISCURSUS

agr.

jongerencursus

Opvolg(st)ers en bedrijfsovername
Jonge agr. vrouwen en bedrijfsovername

andere agr. cursus

Algemene Vorming Agparische Vrouwen (AVAV)
Algemene Vorming Toekomï
stig Ondernemers (AVTO)

VAKGEBIEDSCURSUS

andere agr. cursus

Algemene Vorming Toekome
stig Ondernemers (AVTO)
Economische Vorming Agrarische Vrouwen (EVAV)

BEDRIJFS-

andere agr.

cursus

VOERINGSCURSUS
(EVTO)

1

Economische Vorming

Toekomstig Ondernemers

Deze cursus wordt niet in alle provincies aangeboden

Z

Deze cursus wordt in sommige provincies als basiscursus aangemerkt,
in andere als vakgebiedscursus en bovendien niet in alle provincies
aangeboden
3
Deze cursus bestaat in somige provincies uit twee delen (EVAV I en
II; elk deel duurt een jaar

4.7.2

De jongerencursus als springplank

In hoeverre heeft het volgen van een agrarische jongerencursus
- al dan
niet in formele zin - een stimulerend effect op verdere deelname aan
agrarische cursussen? Met andere woorden: heeft de jongerencursus voor
informanten een springplankfunctie (gehad)? Deze vraag kan beantwoord
worden door de volgorde van deelname aan cursussen van beide typen
agrarische cursussen vast te stellen en door na te gaan in hoeverre de
betreffende deelnemer heeft ervaren dat het volgen van de agrarische
jongerencursus heeft bijgedragen of misschien zal bijdragen aan deelname
aan een andere agrarische cursus.
Voor het vaststellen van de volgorde waarin men deelnam aan cursussen
van verschillend type zijn gegevens beschikbaar van dertien informanten
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die aan beide typen cursussen deelnamen (+/+ informanten). Allen volgden
eerst één of meer andere agrarische cursussen en daarna agrarische
jongerencursussen. Bij het interpreteren van de deelnamevolgorde van deze
groep dient een kanttekening te worden gemaakt. De leeftijd van deze +/+
informanten varieert van 24 tot 33 jaar en zij volgden gemiddeld 4,5
cursus per persoon. De agrarische jongerencursussen worden relatief pas
kort gegeven en het aanbod is nog in ontwikkeling. De springplankfunctie
kan op deze wijze eigenlijk alleen geverifieerd worden bij deelnemers die
aan het begin van hun cursusloopbaan staan.
Teneinde een indruk te krijgen van een eventuele springplankfunctie
bij jongere deelnemers zijn tien mannelijke deelnemers van een bedrijfsovernamecursus in Utrecht telefonisch benaderd met de vraag of men heeft
deelgenomen aan andere agrarische cursussen en zo ja, in welke volgorde
men cursussen heeft gevolgd. Het organiserende AJK is recent opgericht en
het merendeel van de leden is jonger dan 25 jaar. Van de tien deelnemers
bleken er vijf zowel aan agrarische jongerencursussen als aan andere
agrarische cursussen te hebben deelgenomen en vijf uitsluitend aan
agrarische jongerencursussen. De deelnemers die aan beide typen deelnamen
waren 23 (twee informanten), 26 (twee informanten) en 28 jaar oud en
volgden alle eerst een andere agrarische cursus. Van de vijf deelnemers
aan uitsluitend agrarische jongerencursussen waren er vier 20 jaar en één
29 jaar oud. De indruk ontstaat dat de helft van deze informanten, en met
name de jongsten, de mogelijkheid om een jongerencursus ’dichtbij huis'
te volgen heeft aangegrepen om hun cursusloopbaan te starten.
De vraag of deelnemen aan een agrarische jongerencursus heeft bijgedragen
of misschien zal bijdragen aan deelnemen aan andere agrarische cursussen
wordt door zes van de negentien (+/+ en +/-) informanten positief beantwoord. Eén man volgde bewust de bedrijfsovernamecursus als (niet formele)
voorbereiding op de EVTO-cursus (hij had een MAS-diploma). Voor twee
vrouwelijke +/+ informanten was de agrarische jongerencursus weliswaar
niet de eerste kennismaking met het agrarisch cursusonderwijs, maar was
het volgen van een jongerencursus wel aanleiding voor doorgaan met een
andere cursus. Drie vrouwelijke +/- informanten beschouwden de jongerencursus voor zich zelf als 'opstapje', maar konden nog niet aangeven welke
cursussen zij in de toekomst eventueel zouden willen volgen. Het volgen
van agrarische jongerencursussen heeft voor deze vijf vrouwen de volgende
functies vervuld:
94

- notivatieverhoging: na twee negatieve cursuservaringen (één cursus van
een plattelandsvrouwenorganisatie en één cursus-op-maat via het AJK) is
deze vrouw door positieve ervaringen met de cursus

hoe is het met jou?"

"Agrarische vrouw,

(AJK) opnieuw gemotiveerd om in de toekomst

eventueel weer deel te nemen aan een cursus;
- drempelverlaging: een AJK-cursus voor aanstaande boerinnen heeft één
K

van de vrouwen over verlegenheid en angst heen geholpen, zodat ze nu
van plan is vaker cursussen te gaan volgen; ondanks vrij negatieve
waardering voor de eerste AJK-vrouwencursus heeft een andere vrouw,
naar eigen zeggen, de stap naar agrarische cursussen nu gemaakt, zij
ziet zich in de toekomst deelnemen aan andere agrarische cursussen;
- benutting van (formele) doorstromingsmogelijkheid: voor één van de
vrouwen was "Jonge agrarische vrouwen en bedrijfsovername" (AJK) niet
de eerste cursus, maar wel de directe aanleiding om EVAV-op-maat te
gaan volgen; voor een andere vrouw was "Jonge agrarische vrouwen en
bedrijfsovername" wel haar eerste cursus en de directe aanleiding om
EVAV-op-maat te gaan volgen.

Tijdens de bedrijfsovernamecursus voor vrouwen in Emmen is door cursisten,
AJK en één van de docenten (SEV>ster van een standsorganisatie) het
K
initiatief genomen een ’EVAV-op-maat' te organiseren voor deze groep
cursisten. De cursus werd voor hen 's avonds gegeven en op een locatie in
Emmen. Ook in Overijssel stroomden negen cursisten van een bedrijfsovernamecursus voor vrouwen door naar een (gewone) EVAV-cursus. Aangezien in de
praktijk gebruik gemaakt wordt van de bedrijfsovernamecursus als voorbereiding op de EVAV4 of ENTO-cursus is het zinvol de inhoud van deze
cursussen in onderling overleg op elkaar te laten aansluiten.
De meer of minder actieve rol die het organiserende AJK gespeeld
heeft in het stimuleren van zijn cursusdeelnemers om door te gaan met
agrarisch cursusonderwijs is per cursus en per AJK verschillend. Alle
informanten die deelnamen aan AJK-cursussen zeggen dat tijdens deze
cursussen andere agrarische cursussen of vervolgcursussen ter sprake zijn
gebracht en/of dat er tijdens de cursussen wervingsmateriaal aanwezig was.
Tijdens alle AJK-vrouwencursussen is gewezen op het bestaan van AVAV- of
EVAV-cursussen of zijn folders uitgedeeld. In Drente is bij de AJKvrouwencursussen tevens gewezen op de cursussen via agrarische scholen en
zijn DAK-boekjes neergelegd. Bij de (gemengde) bedrijfsovernamecursus is
in Drente wel, maar in Utrecht niet expliciet gewezen op de mogelijkheid
voor doorstroming naar EVTO. De deelnemers in Utrecht waren wel op de
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hoogte via een andere deelnemer die zelf aan EVTO had deelgenomen. Bij
alle cursussen-op-maat is gesproken over cursussen bij scholen of standsorganisaties met hetzelfde thema of in hetzelfde vakgebied (bijvoorbeeld
boekhouden, informatica bij scholen en spreken in het openbaar bij
standsorganisaties). Uit de antwoorden van de informanten blijkt dat de
stimulans om door te gaan vooral afhangt van degene die de cursus geeft.
Het blijkt dat de agrarische jongerencursussen vooral bij een aantal
vrouwen als springplank hebben gefungeerd. De indruk bestaat dat jonge
agrarische nannen hun cursusloopbaan starten met agrarische jongerencursussen indien die mogelijkheid in de regio bestaat. Dit laatste is echter
niet uitvoerig onderzocht.
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5

NABESCHOUWING

In deze nabeschouwing wordt ingegaan op de betekenis van de resultaten
van dit onderzoek en wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij de
samenstelling van de onderzoekgroep en de gevolgde werkwijze voor zover
deze consequenties hebben gehad voor de interpretatie van de resultaten.
Vervolgens wordt een aantal resultaten kritisch bezien en in verband
gebracht met gegevens uit de literatuur of met de theoretische uitgangspunten als beschreven in hoofdstuk 2.

5.1

BETEKENIS VAN DE ONDERZOEKRESUDTATEN

Onderzoek naar de toegankelijkheid of drempelhoogte van cursussen is
complex, omdat toegankelijkheid geen statische eigenschap is van een
cursus maar afhankelijk is van de individuele beleving van de potentiële
deelnemer. Bij het opzetten van dit onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat
-

leerbehoefte en leermotivatie in sterke mate bepalen of een potentiële
deelnemer over een drempel heen stapt;

- de aanwezigheid van een leerbehoefte startpunt is van een proces dat
leidt tot daadwerkelijke deelname aan een cursus;
- de vraag naar factoren die toegankelijkheid van een cursus bepalen niet
los gezien kan worden van de vraag naar factoren die deelname bepalen.
De complexiteit bleek nog te worden vergroot, doordat

l
- toegankelijkheid in wisselwerking staat met aantrekkelijkheid van een
cursus;

- het aanbod van agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen dermate verschillend is, dat vergelijken van toegankelijkheid en
aantrekkelijkheid een hachelijke zaak is.
Door de complexiteit van deze materie kan het resultaat van dit onderzoek
niet bestaan uit een eenvoudige opsomming van cursuskenmerken die de
doelgroep agrarische jongeren stimuleren dan wel belemmeren in deelname
aan agrarische cursussen. Het resultaat is een beschrijving en analyse
van deelnamegedrag van 28 vertegenwoordigers van de doelgroep op basis
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waarvan cursus-organiserende instanties beslissingen en maatregelen kunnen
nemen omtrent het (beter) bereiken van deze doelgroep.

BIJ DE (IWDERZOEKGROEP EN DE WERKWIJZE

5.2

In paragraaf 3.4 kwam de verdeling van informanten over de deelnamecategorieën aan de orde. Daarbij werd opgemerkt dat slechts zes (van de 28)
informanten nooit deelnamen aan agrarische cursussen (-/- informanten). De
onderzoekgroep bestaat dus uiteindelijk voor 75% uit deelnemers. De
consequentie is dat conclusies met betrekking tot niet-deelname (aan welke
agrarische cursus dan ook) gebaseerd zijn op veel minder informatie dan
conclusies met betrekking tot deelnamefactoren. Bovendien bestaat de kans
dat de niet-deelnemers die bereid waren tot een interview juist diegenen
zijn die in het algemeen weinig drempels ervaren. Het is inherent aan
onderzoek naar (belemmeringen voor) deelname, dat (actieve) cursusdeelnemers eerder bereid zijn tot een interview dan niet-deelnemers. Aangezien
niet van alle personen die een interview weigerden bekend is of zij aan
cursussen hebben deelgenomen, is de relatie tussen niet deelnemen aan
cursussen en niet bereid zijn deel te nemen aan een onderzoek niet te
kwantificeren.
De geringe bereidheid tot deelname aan dit onderzoek van jongeren met
drempelvrees voor scholingsactiviteiten komt ook tot uiting in het
opleidingsniveau van de informanten en de omvang van de bedrijven waarvan
zij afkomstig zijn. De informanten zijn - op twee na - afkomstig van
middelgrote en grote bedrijven en de meeste nannelijke informanten hebben
MAS (of hoger) als vooropleiding. Zoals aangegeven in de beschrijving van
de probleemstelling (paragraaf 1.2) richt dit onderzoek zich op toegankelijkheid van agrarische cursussen voor de (gehele) doelgroep agrarische
jongeren. De agrarische jongeren die in dit onderzoek als informanten
optraden zijn dus niet geselecteerd op het criterium dat ze vertegenwoordigers moeten zijn van de groep die moeilijk bereikbaar is voor onderwijs
(jongeren met alleen LBO-opleiding, jongeren afkomstig van kleinere
bedrijven en jonge agrarische vrouwen). Het bereiken van deze groep
jongeren voor onderzoek vereist veel tijd en een participerende aanpak
waarbij informanten bijvoorbeeld persoonlijk benaderd worden door plaatselijke AJK-besturen. De consequentie van de geringe vertegenwoordiging van
niet-deelnemers, laag opgeleiden en jongeren van kleinere bedrijven is,
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dat de hoogte van geconstateerde drempels voor agrarische jongeren
wellicht onderschat is.
De keuze voor het benaderen van informanten via het NAJK heeft ook
consequenties voor de resultaten. Slechts vier van de 28 informanten zijn
geen lid van een agrarische jongerenorganisatie. Uit het lidmaatschap van
een agrarische jongerenorganisatie blijkt immers al een zekere durf tot
het deelnemen aan activiteiten en betrokkenheid bij het maatschappelijk
leven en een niet te grote drempelvrees. Uit onderzoek naar cursusbehoefte in de glastuinbouw (Kooyman-van Thiel, 1985) bleek ook, dat
informanten die meer in het maatschappelijk leven geïntegreerd zijn meer
openstaan voor agrarisch cursusonderwijs.

Bij het benaderen van informanten is getracht een onderzoekgroep samen te
stellen die heterogeen was voor wat betreft leeftijd, geslacht, bedrijfstype en deelname aan agrarische cursussen. Wat betreft de leeftijd van de
informanten valt op, dat bijna twee derde deel van de onderzoekgroep 25
jaar of ouder is. Enerzijds kan deze leeftijdverdeling resulteren in een
wat eenzijdig beeld van de (on)toegankelijkheid van cursussen, omdat
oudere informanten meer gelegenheid hebben gehad om eventuele drempels te
overwinnen; uit de gegevens blijkt dat met name de nannelijke informanten
naarmate ze ouder zijn meer cursussen hebben gevolgd. Anderzijds kunnen
juist deze oudere informanten inzicht geven in het overwinnen van drempelvrees en kunnen zij meer informatie geven over gevolgde cursussen.
De categorie informanten die uitsluitend aan jongerencursussen deelnam
(+/- informanten) bestaat voornamelijk uit vrouwen. Uit een aanvullend
telefonisch onderzoekje onder cursusdeelnemers in Utrecht bleek, dat
mannen die uitsluitend jongerencursussen volgden wel aanwezig zijn onder
de wat jongere deelnemers van agrarische jongerencursussen (zie paragraaf
4.7.2). De resultaten met betrekking tot niet-deelname aan andere (nietjongeren) agrarische cursussen zijn dus voornamelijk gebaseerd op informatie van vrouwelijke informanten. Enerzijds kan dit eenzijdige conclusies
in de hand werken, anderzijds is het feit, dat vrouwelijke +/- informanten eenvoudiger te vinden zijn dan nannelijke een aanwijzing op zich:
voor jonge agrarische vrouwen die drempels ervaren blijken agrarische
jongerencursussen imers laagdrempeliger te zijn dan andere agrarische
cursussen (paragraaf 4.6.4). Voor onderbouwde uitspraken omtrent nietdeelname aan andere agrarische cursussen bij jonge agrarische nannen zou
deze groep nader onderzocht moeten worden.
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Ook dient opgemerkt te worden dat bij een aantal interviewvragen de
behoefte van de informanten om een sociaal wenselijk antwoord te geven
invloed kan hebben gehad op de resultaten. Hoewel deze neiging zoveel
mogelijk ondervangen is door de informanten voorbeelden te laten noemen
en naar feiten te vragen, is enige kleuring van de gegevens niet uitgesloten. Sociale wenselijkheid kan met name een rol gespeeld hebben bij
gegevens omtrent deelname aan agrarische activiteiten, deelnameplannen
voor de toekomst en het gewenste onderwijskundig niveau van agrarische
cursussen. Op de vraag naar het voor de informant ideale niveau van een
agrarische cursus (LAS, MAS of anders) zal iemand niet snel het laagste
’dom’
beschouwd te
niveau noemen, omdat men dan het idee heeft als
worden.

5.3

BESPREKING VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN

Werving en bekendheid
Als één van de uitgangspunten van dit onderzoek werd verondersteld, dat
goede informatievoorziening omtrent het cursusaanbod een factor is die
cursusdeelname sterk bepaalt. Ter illustratie: glastuinders in Brabant
waren eerder geneigd tot deelname, naarmate zij beter bekend waren met
het cursusaanbod en de informatie daarover helderder vonden (Kooyman-van
Thiel, 1985). Welke wervingsmethode het grootste effect sorteert bij een
bepaalde doelgroep, is nogal eens een punt van discussie. Met betrekking
tot werving van agrarische jongeren voor agrarisch cursusonderwijs
adviseren Weinans (1980) en het Projekt Agrarische Jongeren West-Veluwe
(1987) het inschakelen van plaatselijke verenigingen voor een persoonlijke
benadering van laag opgeleiden en jongeren afkomstig van kleine bedrijven.
Uit een wervingsonderzoek in Drente (Drents Agrarisch Kursuswerk,

1988)

blijkt dat in de praktijk de plattelandsjongerenorgannisaties relatief
weinig bijdragen aan werving voor agrarische cursussen in POOC-verband en
dat men meestal via de oude school in het cursuscircuit terechtkomt. Van
der Hoek (1987) concludeert, dat het ROOC-programmaboekje en mond-op-mond
reclame wervingskanalen zijn die het meest benut worden door cursisten in
Zuid-Holland.
In dit onderzoek bleek, dat wervingsmethoden waarbij een actieve
opstelling van de leden van de doelgroep verondersteld wordt (bijvoorbeeld
het jaarlijks verspreiden van een programmaboekje per bedrijf) en methoden
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waarbij dat niet het geval is (bijvoorbeeld de persoonlijke benadering
voor één bepaalde cursus) beiden een belangrijk effect hebben gehad (zie
paragraaf 4.2.2). Dit resultaat is te verklaren uit de wisselwerking die
blijkt te bestaan tussen motivatie voor deelname enerzijds en bekendheid
met het aanbod anderzijds. Het proces dat zich voltrekt tussen het
ervaren van een leerbehoefte en daadwerkelijke deelname (paragraaf 3.1)
kan op verschillende wijzen doorlopen worden. Men kan vanuit een bewuste,
actuele leerbehoefte gemotiveerd zijn om kennis te vergaren en zich
daarom actief gaan oriënteren op mogelijkheden om deel te nemen aan een
cursus, maar het is ook mogelijk dat door (toevallige) confrontatie met
het aanbod ndnder bewuste of minder gerichte leerbehoeften ineens concreter worden, zodat men gemotiveerd raakt voor deelname. Door het jaarlijks
verspreiden van niet-op-naam-gestelde programmaboekjes zullen met name
degenen bereikt worden die zich actief aan het oriënteren zijn. Bij een
persoonlijke (al dan niet schriftelijke) benadering komt de informatie
vanzelf op mensen af en kunnen degenen met een algemene, nog ongedefinieerde leerbehoefte aangezet worden tot het concretiseren daarvan.
Aangezien het NAJK streeft naar het bereiken van een brede doelgroep zijn
beide strategieën naast elkaar aan te bevelen.

Deelnamefactoren
In de paragrafen 4.3 en 4.4 is ingegaan op redenen voor niet-deelname aan
agrarische cursussen en motieven die ten grondslag liggen aan deelname
aan (bepaalde) cursussen. De resultaten wijzen erop dat deelname geïnitieerd wordt door het bewust ervaren van een kloof tussen datgene wat men
voor het bedrijf zou moeten weten/kunnen (wenselijke situatie) en datgene
wat men werkelijk weet/kan (huidige situatie), met andere woorden het
ervaren van een actuele, extrinsieke leermotivatie.

mgekeerd is niet-

deelname bij de zeven informanten die nooit aan een agrarische cursus
deelnamen in eerste instantie gebaseerd op het ontbreken van een directe
noodzaak of aanleiding om agrarische kennis te vergaren. Dit wordt nog
eens onderstreept door de motieven die zij aangaven voor eventuele
toekomstige deelname; deze hebben alle betrekking op het te verwachten
nut voor de dan geldende situatie. Dat deze informanten geen cursuskenmerken noemen die deelname belemmeren is te verklaren uit het feit, dat
iemand die geen actuele leerbehoefte ervaart niet actief zal zoeken naar
mogelijkheden om in die behoefte te voorzien en dus geen drempels tegen101

komt. Indien de leerbehoefte werkelijk ontbreekt zal het toegankelijker
maken van cursussen of een betere werving niet leiden tot grotere deelname. Zoals hiervoor betoogd kunnen cursus-organiserende instanties echter
wel degelijk bijdragen aan het bewust naken van onbewuste leerbehoeften
en deelname stimuleren. Overigens moeten cursus-organiserende instanties
niet veronderstellen dat bij iedereen onbewuste leerbehoeften zullen
leven.
In enkele gevallen bieden de persoonlijke omstandigheden geen gelegenheid tot deelname aan cursussen (een baan, het volgen van dagonderwijs,
de zorg voor kinderen). Enkele informanten die eerder wel deelnamen aan
cursussen geven aan wel behoefte te hebben aan kennis, maar voorlopig
niet te kunnen deelnemen aan cursussen vanwege veranderde omstandigheden
(een kind, een zwangerschap) of in de toekomst minder gelegenheid te
hebben om deel te nemen (kan dan niet meer gemist worden in het bedrijf).
Belemmeringen als gebondenheid aan huis, bedrijf of baan zijn in dit
rapport aangemerkt als persoonsgebonden factoren en niet als drempels,
omdat de cursus-organiserende instantie op het eerste gezicht geen directe
invloed lijkt te hebben op deze belemmeringen. Toch kan - en moet - een
onderwijsverzorgende instantie zodanige voorwaarden scheppen, dat de
doelgroep optimaal bereikt wordt en dat persoonsgebonden factoren deelname
van de doelgroep zo min mogelijk belemmeren. Door bijvoorbeeld cursussen
's avonds te geven kan het probleem van zorg voor kinderen, onmisbare
arbeidskrachten en de gebondenheid aan een baan in vele gevallen opgelost
worden. Als de belemmeringen verband houden met voorwaarden voor subsidiëring (bijvoorbeeld de voorwaarde dat deelnemers aan agrarische cursussen geen dagonderwijs mogen volgen) kan de cursus-organiserende instantie
echter niet meer doen dan trachten het beleid te beïnvloeden.
Uit de gegevens met betrekking tot gevolgde cursussen (paragraaf
4.4.1) blijkt dat veel meer nannelijke dan vrouwelijke informanten
deelnamen aan agrarische cursussen. Dit resultaat komt overeen met
gegevens uit diverse onderzoeken: in Zuid-Holland bleek de cursistengroep
voor 80% uit mannen en voor 20% uit vrouwen te bestaan (Van der Hoek,
1987); het profiel van 'de cursist' in Drente was een jonge man tussen 20
en 30 jaar oud; bij leden van plattelandsjongerenorganisaties bleken jonge
agrarische vrouwen weinig aan agrarische cursussen deel te nemen (Dohmen
en Munters, 1981). Dit verschil in deelnamegedrag is te verklaren uit het
verschil in positie in het bedrijf van jonge agrarische mannen en vrouwen.
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In paragraaf 4.1 werd een beeld geschetst van de situatie en positie
van de informanten. De mannelijke informanten zijn
- op twee na bedrijfsopvolgers of reeds bedrijfshoofd, besteden circa 65 uur per week
aan agrarische werkzaamheden op het bedrijf (in bedrijfsgebouwen en op
het land), zijn daarvoor de eerst verantwoordelijke of zullen dat in de
toekomst zijn. Vanwege deze positie kozen de meesten van hen bewust voor
een agrarische opleiding waarin met name praktijkvakken gewaardeerd
worden, omdat men verwacht in de nabije toekomst juist daarvan profijt te
hebben. In de huidige situatie nemen zij regelmatig deel aan agrarische
activiteiten en cursussen, omdat zij verwachten dat cursusdeelname ten
goede komt aan de uitvoering van deze verantwoordelijke taken en hen in
staat stelt actuele ontwikkelingen te volgen.
Voor de meeste vrouwen is de directe noodzaak van agrarisch-technische kennis minder aanwezig of nunder zichtbaar vanwege de geheel
andere situatie waarin zij verkeren. Overeenkomstig gegevens die Ioeffen
(1984) en Van der Wal (1990) verzamelden zijn de meeste vrouwen die in
dit onderzoek als informant optraden getrouwd of hebben verkering met een
boer of tuinder. Voor het trouwen (of samenwonen) werken ze buitenshuis.
Als ze trouwen en op het bedrijf gaan wonen houden ze hun baan meestal
eerst nog een tijd aan, maar als er kinderen komen stoppen ze vaak met
werken en gaan - naast het werk dat zij al voor het bedrijf deden gedeeltelijk meewerken in de agrarische werkzaamheden op het bedrijf. Zij
werken dan bijna nooit volledig mee en het werk is aanvullend op het werk
van de man die er meestal verantwoordelijk voor blijft. De situatie van
de meeste vrouwelijke informanten is geheel in overeenstemming met de
beschrijving van de situatie van jonge agrarische vrouwen als gegeven in
paragraaf 2.4 (Van Wijk, 1986). Het opleidingsniveau, dat`vrouwen hadden
was vaak lager dan dat van de mannen; de opleiding was minder gericht op
één bepaalde baan en hun motivatie voor school was vaak meer conditioneel
of intrinsiek bepaald. De vrouwelijke informanten die na hun (medische,
administratieve of algemeen vormende) opleiding gingen deelnemen aan
agrarische cursussen blijken daarvoor, evenals de mannelijke, vooral
actueel en extrinsiek gemotiveerd. Zij geven aan in de huidige situatie
behoefte te hebben aan kennis die zij kunnen gebruiken voor de taken die
zij in het bedrijf hebben: boekhouden, computer bedienen, opfok van
jongvee. Daarnaast hebben zij behoefte aan kennis omtrent de bedrijfsovername, omdat ze daar samen met hun partner voor staan en hun positie
in het overnamecontract ook vastgelegd moet worden. Vanwege het uitvoeren
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van inspringtaken zegt een aantal vrouwelijke informanten behoefte te
hebben aan agrarische basiskennis van de betreffende bedrijfstak. De roep
om agrarische basiscursussen voor vrouwen klonk ook vanuit diverse
provincies op een studiedag voor vertegenwoordigers van de agrarische
jongerenorganisaties in de POOC’s (studiedag "Agrarisch vervolgonderwijs,"
7 maart 1990 te Utrecht). Vrouwen dragen weliswaar geen grote verantwoordelijkheid, maar willen blijkbaar graag meepraten en -denken. Overigens
valt op dat bij de vrouwelijke informanten, naast een extrinsieke notivatie voor cursusssen, ook intrinsieke en conditionele notivatie een
belangrijke rol spelen. Dit gegeven stemt geheel overeen met de resultaten van een leerbehoefte-onderzoek onder meewerkende echtgenotes in
Utrecht (Van der Wal, 1990).

Drempels voor deelname
In paragraaf 4.5 zijn factoren besproken die deelname aan agrarische
cursussen door de doelgroep kunnen belemmeren en die voor cursus-organiserende instanties aangrijpingspunten bieden voor het toegankelijker maken
van hun cursussen voor agrarische jongeren. Met name enkele psychologische
drempels geven aanleiding tot verdere bespreking.
Slechts één vrouwelijke informant, een bedrijfsopvolgster, heeft een
agrarische opleiding. De toelatingseis voor vele agrarische cursussen is
MAS-niveau of voldoende praktijkervaring. Voor vrouwen is het ontbreken
van basiskennis of vooropleiding niet alleen een drempel ondat nen
daarmee soms niet aan de toelatingseisen voldoet, naar ook omdat het voor
hen moeilijk is in te schatten of ze voldoende werk- of praktijkervaring
hebben. Zij hebben de neiging hun eigen werkzaamheden op het bedrijf, en
daarmee hun werkervaring, te onderschatten. Er is in zo’n geval een reële
kans dat zij zich niet opgeven voor cursussen met een zo geformuleerde
toelatingseis.
De aanwezigheid van nannen in een cursusgroep bleek voor een aantal
vrouwelijke informanten gevoelsmatig een drempel op te werpen. Mannelijke
cursisten hebben meestal meer agrarische voorkennis en werkervaring dan de
vrouwelijke en vrouwen die toch al schroom hebben zich in een groep te
uiten, voelen zich door hun aanwezigheid geremd in het stellen van vragen
of het geven van hun mening. Agrarische basiskennis verwerven de neesten
van hen dan ook bij voorkeur in een vrouwengroep. Deze drempel werd ook
gesignaleerd door Van Herwaarden (1986) en Van der Wal (1990).
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Bij mannelijke informanten bleken zaken die men aan school of leren
koppelt nogal eens een psychologische drempel te zijn, vooral voor
deelname aan cursussen van agrarische scholen. De vrouwelijke informanten
die deelnamen aan cursussen van agrarische scholen hadden nergens tegen
opgezien. Deze verschillen kunnen te maken hebben met positieve of negatieve associaties met school. Vrouwen bleken immers positiever tegenover
school te staan dan mannen. Wat echter opgemerkt dient te worden is dat
slechts vier vrouwen naar cursussen van agrarische scholen stapten, van
wie twee volledig meewerkende partners. In motivatie en cursusdeelname
passen deze twee vrouwen geheel in het beeld dat is geschetst voor de
mannelijke informanten. Negatieve schoolervaringen lijken wel enigszins
als drempels te werken, maar deelname toch niet te verhinderen. De mannen
die opzagen tegen dingen die ze met school of met leren associëren waren
juist vrij actieve deelnemers. De vrouwelijke informanten hadden in het
algemeen veel positievere schoolervaringen en namen veel minder deel.
Onderzoek van Kooyman-van Thiel (1985) wees uit dat bij jongeren de
geneigdheid tot deelname groter is bij hen die school negatief ervaren
hebben dan bij hen die positieve ervaringen hebben. Eén en ander wijst op
een positiever geworden houding ten opzichte van leren in de huidige
situatie, wellicht te verklaren uit de ervaring dat men bepaalde achtergronden en kennis mist.
Gebleken is dat positieve cursuservaringen belangrijk zijn voor het
verlagen van psychologische drempels. Het organiseren van positieve
leerervaringen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij leermotivatie en
leerstijl van de jongeren, heeft bovendien een functie in de beeldvorming
van agrarische cursussen in het algemeen. Het beeld kan zich via mond-opmond reclame snel verspreiden binnen een afdeling van een agrarische
jongerenorganisatie. Een voorbeeld hiervan is de EVTO-cursus die in het
algemeen bij jonge bedrijfsopvolgers - ondanks de lange cursusduur en de
vrij hoge prijs - goed bekend staat. Teleurstellingen leiden echter vrij
gemakkelijk tot demotivatie voor verdere deelname. In een aantal gevallen
bleken informanten zich te hebben opgegeven voor cursussen die niet
doorgingen vanwege gebrek aan deelname. Vooral voor hen die schromen zich
in te schrijven is zo’n ervaring een verhoging van de psychologische
drempel. Voor cursussen die speciaal bestemd zijn voor de noeilijk
bereikbare groep jongeren zou een lager aantal minimum deelnemers overwogen kunnen worden.
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De psychologische drempels die in dit onderzoek naar voren kwamen
zijn dezelfde als die de jongeren in het onderzoekproject West-Veluwe
bleken te ervaren (Projekt Agrarische Jongeren West-Veluwe, 1987; Weinans,
1980). Het signaleren van deze drempels was voor het NAJK aanleiding tot
het pleiten voor laagdrempelige cursussen.

Toegankelijkheid van cursussen voor de doelgroep
In paragraaf 4.6 wordt de toegankelijkheid van agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen vergeleken. Ten aanzien van toegankelijkheid van en deelname aan agrarische cursussen kunnen vier subgroepen
worden onderscheiden binnen de doelgroep agrarische jongeren:
deel aan
- jonge, mannelijke bedrijfsopvolgers: zij nemen regelmatig
agrarische cursussen, ervaren wel drempels, maar zijn zodanig gemotiveerd, dat ze erover heen stappen;

-

jonge agrarische mannen die geen bedrijfsopvolger zijn, maar elders
werken of nog op school zitten: zij nemen deel aan agrarische cursussen
afhankelijk van het (toekomstig) beroep;

-

jonge agrarische vrouwen die hun hoofdtaak hebben in het bedrijf: zij
nemen deel aan andere agrarische cursussen en lijken weinig drempels te
ervaren;

-

jonge agrarische vrouwen die hun hoofdtaak niet in het bedrijf hebben
en/of geen agrarische voorkennis hebben: zij nemen niet deel aan
agrarische cursussen of uitsluitend aan agrarische jongerencursussen.

Bij het vergelijken van agrarische jongerencursussen en andere agrarische
cursussen dient men zich te realiseren dat aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van een cursus niet hetzelfde is. Deze twee eigenschappen van
cursussen spelen namelijk een rol in een verschillende fase van het
beslissingsproces dat leidt tot daadwerkelijke deelname (paragraaf 3.1).
Indien men er behoefte aan heeft zich bepaalde kennis eigen te Hükêh is
het eerste criterium waarop men een cursus kiest in het algemeen de
inhoud van de cursus. Men zoekt naar een cursus die - naar verwachting een zodanig onderwerp en niveau heeft dat het persoonlijke doel bereikt
wordt. Heeft men een dergelijke cursus gevonden, dan kijkt men naar
mogelijkheden voor deelname (bijvoorbeeld toelatingseisen) en randvoorwaarden zoals afstand, prijs, cursusduur en indien bekend naar zaken als
werkvorm en docent. Als een randvoorwaarde ongunstig is, volgt een
afwegingsproces tussen het verwachte nut van het geleerde (baten) en de
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inspanning die het kost om over de drempel heen te stappen (kosten).
Aantrekkelijkheid van een cursus wordt dus bepaald door de inhoud en het
verwachte leereffect van de cursus en toegankelijkheid door de inspanning
die men moet leveren om aan de cursus deel te nemen. Een cursus die
toegankelijker is, is dus niet per definitie aantrekkelijker voor een
potentiële deelnemer.
De vraag of agrarische jongerencursussen aantrekkelijker zijn dan
andere agrarische cursussen is dus in eerste instantie afhankelijk van de
wensen van de potentiële deelnemer. Het aanbod van agrarische jongerencursussen is minder omvangrijk dan dat van andere agrarische cursussen en
wat betreft onderwerpen minder divers. Dientengevolge heeft men bij nietjongerencursussen meer keuzemogelijkheden. Wil iemand bijvoorbeeld leren
lassen, dan kan hij of zij niet terecht bij het AJK, maar wel bij een
agrarische school. Een jonge bedrijfsopvolger die het EVTO-diploma wil
halen om voor een installatiepremie in aanmerking te komen, zal zich ook
tot een agrarische school moeten wenden. Het aantal cursussen dat een
regionaal AJK kan aanbieden is logischerwijs beperkt, maar de onderwerpen
zijn goed afgestemd op de situatie en behoefte van de jonge bedrijfsopvolgers en hun partners: bedrijfsovername, boekhouden, werken met de
computer, basiscursussen voor vrouwen, milieucursussen, sociale vaardigheden. In de praktijk blijken met name de AJK-vrouwencursussen en de
cursussen-op-maat goed aan te sluiten bij de situatie en behoefte van de
informanten (paragraaf 4.6.4. en bijlage 4). Vrouwelijke informanten die
hun hoofdtaak niet in het bedrijf hebben, volgden vaker agrarische jongerencursussen dan andere agrarische cursussen. Waarschijnlijk zijn de
jongerencursussen vanwege de onderwerpen voor hen aantrekkelijker en
vervolgens ook toegankelijker, omdat het aanbod hen automatisch en
persoonlijk bereikt en cmdat ze, vanwege het regionale karakter, met
bekenden kunnen gaan.
Gezien de aanleiding van het onderzoek is de belangrijkste vraag of
agrarische jongerencursussen een andere functie vervullen dan andere
agrarische cursussen of een doelgroep bereiken die door andere agrarische
cursussen niet bereikt wordt. De resultaten wijzen erop dat dat in elk
geval geldt voor een groep jonge agrarische vrouwen die geen agrarische
basiskennis hebben en/of geen hoofdtaak in het bedrijf hebben. Deze groep
wordt met cursussen van agrarische scholen niet of nauwelijks bereikt en
vinden we wel bij de AJK-vrouwencursussen en cursussen-op-maat. Voor jonge
agrarische Hannen lijkt het verschil in aantrekkelijkheid en toegankelijk107

heid tussen agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen
hun cursusgedrag minder sterk te bepalen. Voor verdere onderbouwing van
deze conclusie zou een breder opgezet onderzoek nodig zijn.
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6

CONCLUSIES EN AANBEVEIJNGEN

De hoofdvraagstelling van het onderzoek waarvan in dit rapport verslag
wordt gedaan, heeft betrekking op (mogelijk verschil in) toegankelijkheid
van agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen. De
resultaten van 28 gesprekken met agrarische jongeren van 19 tot 33 jaar,
van wie het merendeel is aangesloten bij een agrarische jongerenorganisatie, leveren een aantal conclusies op. Daarnaast bevat dit hoofdstuk
aanbevelingen (cursief), die in meer of mindere mate voortvloeien uit
deze conclusies. Deze aanbevelingen ten behoeve van cursus-organiserende
instanties beogen een bijdrage te leveren aan het voorkomen, verminderen
of wegnemen van drempels die agrarische jongeren belemmeren in hun
deelname aan agrarische cursussen. De conclusies zijn ter wille van de
leesbaarheid meestal op nogal stellige wijze geformuleerd, zonder de
nuanceringen aan te brengen die hier en daar in het licht van de veelkleurige werkelijkheid op hun plaats zouden zijn.
Daar waar in onderstaande conclusies sprake is van twee typen agrarische cursussen wordt gedoeld op agrarische jongerencursussen enerzijds
en andere agrarische cursussen anderzijds. Onder agrarische jongerencursussen worden verstaan zowel cursussen gegeven door de agrarische jongerenorganisaties (AJK-curussen) als cursussen die door een AJK in samenwerking met andere organisaties worden gegeven (cursussen-opanaat). Andere
agrarische cursussen zijn cursussen die bestemd zijn voor de gehele
agrarische beroepsbevolking onafhankelijk van leeftijd. Hiertoe worden
gerekend cursussen van agrarische scholen en andere instellingen. Voor
verdere indeling en definiëring van cursussen wordt verwezen naar paragraaf 3.1. Ten slotte: waar in conclusies en aanbevelingen sprake is van
’kennis', wordt steeds bedoeld 'kennis, vaardigheden en houdingen’.

Sazrenstelling van de onderzoekgroep
1

De gemiddelde leeftijd van de informanten (25 jaar) is gezien de
doelstelling van dit onderzoek vrij hoog. De informanten zijn in
het algemeen afkomstig van ndddelgrote bedrijven. Het opleidingsniveau van de Hannen is, vergeleken met landelijke cijfers omtrent
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het opleidingsniveau van bedrijfsopvolgers, aan de hoge kant.
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid is de categorie informanten die
nooit een cursus gevolgd heeft in de onderzoekgroep ondervertegenwoordigd gebleven.

kerving en bekendheid
2

Het wervingsmateriaal voor agrarische jongerencursussen en andere
agrarische cursussen is in het algemeen vrij goed bekend.

3

Bij het werven van jeugdige cursisten spelen twee wervingsmethoden
een rol. De eerste is die waarbij de potentiële cursist zichzelf
actief moet oriënteren (bijvoorbeeld via niet-op-naam-gestelde
programmaboekjes die men bij een landbouworganisatie of thuis aantreft); langs deze weg worden veelal de reeds gemotiveerden bereikt. De tweede is die waarbij geen rekening wordt gehouden met
een actieve rol van de potentiële cursist (bijvoorbeeld persoonlijke benadering, eventueel per brief); langs deze weg kunnen
aanvankelijk niet-gemotiveerden alsnog tot cursusdeelname bewogen
worden.

4

Alle jongeren die zijn aangesloten bij een agrarische jongerenorganisatie worden schriftelijk bereikt met het aanbod van agrarische
jongerencursussen; zij die niet zijn aangesloten worden daarmee
niet bereikt.

5

Van hen die niet deelnamen aan een van beide typen agrarische
cursussen is twee derde wel redelijk of goed bekend met het betreffende cursusaanbod.

6

Onbekendheid met het cursusaanbod is geen oorzaak van niet-deelname
aan agrarische cursussen.

7

Het ontbreken van een bewuste, actuele leerbehoefte werkt onbekendblijven met het cursusaanbod in de hand; omgekeerd kan bekend-raken
met het cursusaanbod een leerbehoefte doen ontstaan (zie conclusie
8).
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8

Voorlichting kan bijdragen aan het overgaan van een algemene
persoonlijke of onbewuste leerbehoefte in een actuele, bewuste
leerbehoefte en langs deze weg aanzetten tot daadwerkelijke deelname aan agrarische cursussen.

I

Om bewustwording en concretisering van leerbehoeften te bevorderen,
strekt het tot aanbeveling jonge agrariërs, voorafgaand aan de
toezending van een programmaboekje, persoonlijk (en niet via het
bedrijfshoofd) informatiemateriaal toe te zenden omtrent cursusaanbod en mogelijkheden voor deelname. Daarin dienen beknopt doelgroep, doel en thema's van de cursussen aangegeven te zijn met
verwijzing naar het programmaboekje, zodat zij die zich tot op dat
moment niet actief oriënteerden, gestimuleerd worden tot raadpleging
van programmaboekjes.

II

Alle agrarische jongerencursussen dienen te worden vermeld in de
programmaboekjes van de POOC’s en van de provinciale AJK’s.

Deelname- en niet-deelnamefactoren
9

Redenen voor niet-deelname aan agrarische cursussen zijn voornamelijk terug te voeren op de persoonlijke leefsituatie die op dat
moment geen aanleiding geeft om agrarische kennis te vergaren
(afwezigheid van een bewuste, actuele leerbehoefte) en/of beperkingen oplegt in verband met het deelnemen aan agrarische cursussen
(zoals school, baan, zorg voor kinderen).

10

Deelname aan agrarische cursussen wordt geïnitieerd door het
ervaren van een behoefte aan kennis die gewenst is met het oog op
de dagelijkse werkzaamheden of toekomstige ontwikkelingen in het
bedrijf (actuele leerbehoefte, extrinsieke leermotivatie) .

11

Motieven voor deelname zowel aan agrarische jongerencursussen als
aan andere agrarische cursussen zijn dan ook grotendeels terug te
voeren op het praktisch nut dat men van het geleerde verwacht voor
het bedrijf.
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12

Voor jonge agrarische vrouwen spelen naast een extrinsieke leermotivatie ook conditionele leermotivatie (met bekenden gaan) en
intrinsieke leermotivatie (het leren op zichzelf) een belangrijke
rol.

13

Indien sprake is van 'laagdrempelige’ cursussen dient onderscheid
te worden gemaakt tussen aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van
cursussen voor de doelgroep. Aantrekkelijkheid duidt op het aanwezig zijn van stimulansen; toegankelijkheid op het ontbreken van

drempels.
14

_

Bij agrarische jongeren wordt de keuze voor een bepaalde agrarische
cursus in eerste instantie bepaald door leerinteresse (inhoud) en
leermotivatie (doel) en niet door het ontbreken van drempels. laagdrempeligheid van cursussen leidt dus niet per definitie tot een
grotere deelname voor de doelgroep.

15

Daadwerkelijke deelname aan (agrarische) cursussen is het resultaat
van een individueel beslissingsproces dat bepaald wordt door de
aard en de sterkte van de motivatie van de potentiële deelnemer
enerzijds en de hoogte van de drempels die betrokkene ervaart
anderzijds.

16

Belangrijke eisen die agrarische jongeren aan agrarische cursussen
stellen met betrekking tot de inhoud van de cursus en de vormgeving
van het onderwijs zijn
- een praktijkgerichte leerinhoud en direct toepasbare kennis;
bedrijfssituatie;
- een leerinhoud die gericht is op de (eigen)
aandraagt;
- een leerinhoud die voor de cursist nieuwe kennis
de cursus.
van
vormgeving
- een praktijk-georiënteerde opzet en
Als aan deze eisen is voldaan is de kans op een positieve leerervaring maximaal.

III

Indien agrarische cursussen zich (mede) richten op jonge agrarische
mannen en vrouwen dienen inhoud en didactische vormgeving van de
cursus in overeenstemming te zijn met de actuele leerbehoefte, de
leermotivatie (praktisch nut) en de leerstijl (actief zijn en concreet denken) van deze doelgroep.
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Voor een praktijk-georiënteerde

opzet en vormgeving van agrarische {jongeren)cursussen dienen de
volgende richtlijnen in acht genomen te worden.
a. Peilen van de beginsituatie van de cursisten:
- doelen,

verwachtingen, wensen;

- leercapaciteit, niveau, aanwezige kennis;
- eerdere leerervaringen;
- achtergrond (bedrijfssituatie, positie in bedrijf).
I

b. Doelen, cursusopbouw en beoordelingsmethode motiveren en bespreken met de cursisten.
c. Inhoud aanpassen aan leermotivatie en leerinteresse van de doelgroep, dat wil zeggen:
- uitgaan van de praktijk, benodigde theorie/achtergronden
motiveren;
- praktijkvoorbeelden en toepassingsmogelijkheden aanreiken;
- ingaan op actuele ontwikkelingen;
- nieuwe kennis toevoegen.
d. Werkvorm in overeenstenming brengen met actieve en concrete
instelling van de cursisten.

Trefwoorden voor een passende werk-

vorm zijn: actieve betrokkenheid, zelfwerkzaamheid, uitwisselen
van ervaringen, probleemgerichte opdrachten, afwisseling.
e. Leermiddelen: schriftelijk studiemateriaal dient beknopt, overzichtelijk en van beperkte omvang te zijn. AV-media en demonstratiemateriaal ter ondersteuning van de leerinhoud zijn aan te
bevelen.
f.

Tijdsplanning; vanwege de beperkte tijd en de roep om een korte
cursusduur dient een cursus:

W

- compact en doelgericht opgebouwd te zijn;
- geen overbodige informatie en/of opdrachten te bevatten;
- zo min mogelijk zelfstudie te veronderstellen.
g. Evaluatie van de leerresultaten: indien toetsing wenselijk is,
dient de leerstof zo beknopt mogelijk en bij voorkeur in onderdelen getoetst te worden.
h. Evaluatie van de cursus is essentieel voor de docent {met het
oog op cursusverbetering) en voor de cursist (om kennishiaten
aan te wijzen en zich bewust te worden van wensen voor volgende
cursussen).
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17

De meest algemene cursuskenmerken met betrekking tot organisatie
die een drempelwerking hebben zijn:
- cursustijdstip: indien de cursus overdag plaatsvindt;
dertig
- afstand tot de cursuslocatie: indien de afstand meer dan
kilometer is of meer dan dertig minuten reizen;
maximum aantal bijeenkomsten
- cursusduur: indien de cursus een
is niet eenduidig
bijeenkomsten
aantal
maximum
overschrijdt. Dit
vast te stellen.

IV

Cursussen die zich (mede) richten op agrarische jongeren dienen
’s
avonds gegeven te worden;
- op meer dan één locatie per provincie gegeven te worden;
waarin doelgroep
- qua cursusduur afgestemd te worden op de mate
die men binnen de categorie agrarische jongeren wenst te bereiken
drempels ervaart.

18

Er zijn persoonsgebonden factoren die voor agrarische jongeren een
drempelwerking hebben en door de cursus-organiserende instantie
zodanig zijn te beïnvloeden dat de drempelwerking daarvan afneemt
of zelfs geheel verdwijnt, namelijk: angst om alleen te gaan en
schroom om zich in een (grote) groep te uiten (alleen bij vrouwen
gesignaleerd) en associatie met school of met leren (alleen bij
mannen gesignaleerd).

V

Ter verlaging van psychologische drempels dient een cursusorganiserende instantie:
- heldere, beknopte informatie te verstrekken omtrent doel, inhoud,
werkwijze en niveau van de cursus, zodat de potentiële deelnemer
zich een reëel beeld van de cursus kan vormen;

- de cursus zodanig in te richten dat in geval van deelname de kans
op positieve ervaringen maximaal is (zie conclusie 16);
- voor de aanvang van de cursus de cursisten deelnemerslijsten toe
te zenden, zodat men gezamenlijk kan reizen en/ of met bekenden
kan gaan.

114

Vergelijking van toegankelijkheid/aantreklcelijkheid van beide typen
agrarische cursussen
19

Inhoudelijke vergelijking van agrarische jongerencursussen en andere
agrarische cursussen is niet zinvol omdat, met het oog op doel en
doelgroep van beide typen cursussen, het aanbod van agrarische
jongerencursussen beduidend geringer van omvang is en minder divers
dan dat van andere agrarische cursussen.

20

Cursussen-op-maat voor agrarische jongeren in de eigen regio
sluiten goed aan bij de situatie van de doelgroep en zijn van
betekenis voor hen die afstand, cursusduur en niveau als drempels
ervaren.

VI

In overweging gegeven wordt cursussen-op-maat die tot nu toe
gegeven zijn te evalueren en op basis van de evaluatie modelleerplannen op te stellen, zodat de daarvoor in aanmerking komende
cursussen kunnen worden opgenomen in het reguliere {gesubsidieerde)
agrarisch cursusonderwijs.

21

Overeenkomstig het streven van het NAJK zijn de agrarische jongerencursussen zodanig opgezet en georganiseerd dat ze optimaal
toegankelijk zijn voor de doelgroep:
- ze vinden 's avonds plaats, ze worden in de regio gegeven (zodat
de reisafstand minimaal is en men met een groep bekenden kan
deelnemen), ze zijn kort en goedkoop en er zijn geen toelatingseisen;

- de onderwerpkeuze is afgestemd op de leerinteresse van jonge bedrijfsopvolg(st)ers en hun partners, het niveau is afgestemd op
een LBO-vooropleiding.
Het aanbod van agrarische jongerencursussen vergroot dan ook de
kans op cursusdeelname door agrarische jongeren die door drempelvrees worden weerhouden van deelname aan cursussen.
VII

Bij de verdere ontwikkeling van het aanbod van laagdrenpelige
cursussen voor agrarische jongeren (naar omvang en diversiteit)
dienen de volgende richtlijnen in acht genomen te worden:
- uit een oogpunt van herkenbaarheid en continuïteit worden ze
jaarlijks aangeboden:
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betref- ze krijgen de status van basiscursus (derdegraads) op het
fende vakgebied zodat doorstroming naar tweedegraads cursussen
mogelijk is;
- de enige toelatingsvoorwaarde is verwantschap met de agrarische
sector;

- de aanmeldingstermijn voor de cursussen is maximaal twee maanden
voor de start van de cursus;
- de cursussen worden qua inhoud en didactische vormgeving
opgezet conform de in aanbeveling III geformuleerde richtlijnen;
- de cursussen hebben een omvang van vijftien tot twintig uur en
zijn verdeeld over zes of zeven bijeenkomsten van twee of twee en
een half uur en beantwoorden overigens aan de organisatorische
eisen als geformuleerd in aanbeveling IV.
Tenslotte dient overwogen te worden bij deze cursussen het voorgeschreven minimum aantal deelnemers (veertien) te verlagen, zodat
annulering van een cursus minder vaak nodig is en teleurstellingen
zoveel mogelijk voorkomen worden.

22

Agrarische jongerencursussen zijn voor jongeren die drempels ervaren
toegankelijker dan andere agrarische cursussen, maar oefenen niet
per definitie aantrekkingskracht uit op alle potentiële deelneners
(vergelijk conclusies 13 en 14).

23

Agrarische jongeren kiezen niet voor een bepaalde cursus omdat een
bepaalde instantie deze georganiseerd heeft of omdat deze voor een
bepaalde doelgroep bestemd is. Hun keuzegedrag wordt voornamelijk
bepaald door positieve ervaringen of aantrekkelijke cursuskenmerken
(korte reisafstand, met bekenden gaan, korte cursusduur) .

24

Binnen de groep agrarische jongeren zijn subgroepen te onderscheiden met betrekking tot het ervaren van drempels, de aard van deze
drempels en de motivatie voor deelname. De belangrijkste daarvan
komen in de volgende conclusies (25 tot en met 30) aan de orde.

25

Minder jonge agrarische vrouwen dan jonge agrarische mannen nemen
deel aan agrarische cursussen. Jonge agrarische vrouwen die wel aan
agrarische cursussen deelnemen doen dat minder frequent dan jonge
agrarische mannen.
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26

Jonge bedrijfsopvolg(st)ers en vrouwen die hun hoofdtaak in het
bedrijf hebben ervaren wel een aantal drempels voor deelname aan
agrarische cursussen (zie conclusies 17 en 18), maar zijn vanwege
hun verantwoordelijke positie in het bedrijf zodanig gemotiveerd
dat ze er meestal overheen stappen (voorzover dit bij deze onderzoekgroep is vast te stellen).

27

Jonge agrarische mannen die geen bedrijfsopvolger zijn, ervaren in
dezelfde mate drempels als bedrijfsopvolgers en nemen deel aan
agrarische cursussen afhankelijk van hun (toekomstig) beroep.

28

Jonge agrarische vrouwen die hun hoofdtaak niet in het bedrijf hebben, nemen niet of nauwelijks deel aan andere (niet-jongeren)cursussen. Zij ervaren verschillende drempels voor cursusdeelname:
afstand, angst om alleen te gaan, schroom zich te uiten in een
(grote) groep, gebrek aan basiskennis of onvoldoende vooropleiding
en de aanwezigheid van mannen die die basiskennis of vooropleiding
wel hebben.

29

Voor jonge agrarische vrouwen die niet van agrarische afkomst zijn
en/of geen agrarische voorkennis hebben, zijn agrarische jongerencursussen toegankelijker dan andere agrarische cursussen.

30

Jonge agrarische vrouwen die geen agrarische opleiding hebben en/of
niet afkomstig zijn van een agrarisch bedrijf (in dezelfde bedrijfstak als hun partner) hebben behoefte aan agrarische basiskennis in de betreffende bedrijfstak en doen deze kennis bij voorkeur
op in vrouwengroepen.

VIII

Het aantal basiscursussen voor jonge agrarische vrouwen waarin zij
agrarische kennis kunnen verwerven van een bepaalde bedrijfstak
dient te worden uitgebreid. Deze cursussen dienen in vrouwengroepen
gegeven te worden met een beperkt aantal deelneemsters.

IX

Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar factoren die deelname aan agrarische cursussen belemenen bij agrarische jongeren die
geen lid van het NAJK zijn. Het strekt tot aanbeveling in een

117

dergelijk onderzoek onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen
vanwege het verschil in positie en behoeften van deze twee doelgroepen.

X

In eerste instantie is nader onderzoek gewenst naar leerbehoefte en
belemmeringen voor deelname bij agrarische mannen jonger dan 25
jaar die een LBO-vooropleiding hebben en tot nu toe niet deelnamen
aan (andere) agrarische cursussen (-/- of +/- informanten). Deze
groep dient bij voorkeur mondeling en via contactpersonen benaderd
te worden in plaats van schriftelijk via een organisatie of instantie.

De jongerencursus als springplank
31

In het algemeen hebben agrarische jongerencursussen een oriëntatiefunctie - op een bepaald vakgebied dan wel op een bepaald bedrijfsaspect, bijvoorbeeld bedrijfsovername.

32

Agrarische jongerencursussen, zowel NAJK-cursussen in strikte zin
als cursussen-op-maat, kunnen dienen als springplank voor deelname
aan andere agrarische cursussen.

33

De springplankfunctie van agrarische jongerencursussen wordt in
aanzienlijke mate bepaald door positieve ervaringen met betrekking
tot vormgeving en inhoud van deze cursussen (zie conclusie 16).
Door positieve cursuservaringen kunnen eventuele psychologische
drempels voor cursusdeelname worden voorkomen of verlaagd.

XI

In agrarische jongerencursussen dient actief aandacht te worden
besteed aan de mogelijkheid van deelnemen aan andere (agrarische)
cursussen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door wervingsmateriaal uit
te delen, informatie te geven over doel en inhoud van andere
cursussen,

aan te geven waar doorstroormnogelijkheden liggen, voor

te stellen met de cursistengroep aan een volgende cursus deel te
nemen en/of kort na te gaan welk beeld en welke verwachting men van
(bepaalde) cursussen heeft.
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34

De bedrijfsovernamecursussen voor jonge agrarische vrouwen worden
positief gewaardeerd, vervullen voor vele jonge vrouwen die hun
hoofdtaak niet in het bedrijf hebben een rol als kennismaking met
agrarisch cursusonderwijs en dragen bij tot het wegnemen van
psychologische drempels voor cursusdeelname in het algemeen.

XII

De bedrijfsovernamecursussen voor jonge agrarische vrouwen dienen
gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid te worden.

35

De indruk bestaat dat nogal wat bedrijfsopvolgers hun cursusloopbaan starten met een agrarische jongerencursus indien daartoe in de
regio mogelijkheden zijn. Zijn die mogelijkheden er niet, dan komen
degenen die MAO (of gelijkwaardig) als vooropleiding hebben toch
wel in het cursuscircuit terecht.

XIII

De gemengde bedrijfsovernamecursussen verdienen het te worden
gecontinueerd, waarbij aandacht besteed dient te worden aan goede
informatievoorziening over doelstelling en doelgroep.

36

Vanwege het verschil in cursusaanbod zijn er weinig (formele) mogelijkheden voor doorstroming van agrarische cursussen naar andere
agrarische (vervolg)cursussen op hetzelfde vakgebied.

37

Zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor bedrijfsvoeringscursussen kunnen van een (NAJK-)bedrijfsoverna1nec11rsus (basiscursus)
doorstromen naar een EVTO-cursus.

XIV

Er dient aandacht besteed te worden aan de inhoudelijke aansluiting
tussen agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen,
te beginnen bij de M-IJK-bedrijfsovernanrecurussen enerzijds en de
EWIV- en EVTO-cursussen anderzijds.

XV

Teneinde samenwerking tussen organisatoren van agrarische jongerencursussen en andere agrarische cursussen te stimuleren strekt het
tot aanbeveling aandacht te besteden aan goede informatievoorziening
voor alle leden van de POOC's, cz1rsusleiders en docenten, alle
provinciale beroepskrachten van de agrarische jongerenorganisaties
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en alle AJK-besturen. Het accent moet liggen op kennis van zaken,
wederzijds begrip en communicatie. Deze informatie moet beknopt en
overzichtelijk zijn en betrekking hebben op doelstellingen, doelgroep, structuur, richtlijnen en organisatorische aspecten van
agrarische cursussen en ingaan op wensen en behoeften van agrarische jongeren ten aanzien van cursussen.

Het MIJK als cursus-orgaxiisezermde insmntie
XVI

Het strekt tot aanbeveling een overzicht op te stellen van het
aanbod van agrarische jongerencursussen tot nu toe; systematische
registratie en jaarlijkse evaluatie van alle cursussen zal de
kwaliteit van de discussie over beleid en praktijk van het NAJKcursuswerk ten goede komen.

XVII

Aangezien nog onvoldoende zicht bestaat op knelpunten in organisatie en uitvoering van NAJK-cursussen, dienen deze geïnventariseerd,
vervolgens geanalyseerd en waar mogelijk weggenomen te worden.
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VERKLARING VAN AFKORTINGEN

AJK

Agrarisch Jongeren Kontakt

AJW

Agrarisch Jongeren Werk

AVAV

Algemene Vorming Agrarische Vrouwen

AVTO

Algemene Vorming Toekomstig Ondernemers

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DAK

Drents Agrarisch Kursuswerk

DirI.O

Directie Landbouwonderwijs

DIG

Drents Landbouw Genootschap

EVAV

Economische Vorming Agrarische Vrouwen

EVTO

Economische Vorming Toekomstig Ondernemers

GAJK

Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt

HAS

Hogere Agrarische School

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

INAS

Inrichtings Assistent (LBO)

INTAS

Interim Algemene Schakelklas

KPJ

Katholieke Plattelands Jongeren

KVO

Katholieke Vrouwen Organisatie

LAS

Lagere Agrarische School

LBO

Lager Beroeps Onderwijs

LEI

Landbouw-Economisch Instituut

LHNO

Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs

MAS

Middelbare Agrarische School

MAVO

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MEAO

.
Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs

Min. LNV

Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij

M'I'S

Middelbare Technische School

NAJK

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NFPJO

Nederlandse Federatie Plattelands Jongeren Organisaties

NCB

Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

POOC

Provinciaal Overlegorgaan Cursusonderwijs

RAK

Regionale Agrarische Kommissie

ROOC

Regionaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs

UAJK

Utrechts Agrarisch Jongeren Kontakt

ZAJK

Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt
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BIJLAGE 1A MODELLEERPLANNEN NAJK

Wel/sn' vastgesteld M O D E L L E E R P LA N

Code/Cursusbladnr. 3501

OP\/OLGERS EN
Aard en BEDRIJFSOVERNAIJEd
BASlS-cursus'
.
arm het N.A.;i.i<.
antwikkeit
Niebvastgesteld modelleerplan
ingediend door: Z.O.Z. l

BXD‘FNXPL'ï\XClKIR~XGS«K+XrX¤Xs'

Dounemngendomgmep

Beoogd wordt dat de deelnemers aan het eind van de cursus

vandecumusmsamwuumg

inzicht hebben in de diverse aspecten van de bedrijfs-

opdeamenmnedomnemng

overname en dat zij

verantwoorde beslissingen kunnen nemen

t.a.v. een eventuele bedrijfsovername.
Zij die werkzaam zijn in de Landbouw.

Aantal deelnemers ver klas
¤
5.

¤
7.

E
¤

ll.

min. 11a

max.

21+

Excursie en praktijk-

Aantal leerlinglesuren (duur van de cursus)

min./max. zg/jg

uur

Totaal aantal leraar-lesuren

rnin./max. 20/51+

uur

lessen voor de halve
gr0Bp_

Toelichting eventuele splitsingen

Tcelatlngtctde cursus

Conform de Richtlijnen.

Afsluiting van de cursus

Examen/cwgs;45g(‘)dg5(9glg°

Doorstroom-mogelijkheden Conform de Rlchtlljrieli.

.d
A an d uiingva
kk en /4ta k geb.md en

Vakken

Uren

code

tabe

a. Oriëntatie op de Bedrijfsovername
b. Beloningsvormen voor de overname
c. Mogelijkheden van bedrijfsovername
d. Belastingen en subsidies rondom overname
20

e. financiering van bedrijfsovername
f. Begroten en rondkomen
g. Overname: opvolger en partner
h. Overname: opvolger en andere gezinsleden

i. Excursie
j. N2-uren

10

Z.O.Z.

' Doorxrreperi, hetgeen nier van rpepuring ir.
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Aard en
naam van de cursus
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2a.

Niebvastgesteld modelleerplan

Code/Cursusbladnr.

BASlScursus°
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3502

JONGE AGRARISCHE VROUWEN EN
BEDRIJF SOVERNAME
,

Ontwlkkêl t (mor het N 'A J l`
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ingediend door: Z.O.Z.
l3,

Beoogd wordt dat de deelnemers aan het eind van de
cursus

Dounemngendougmep

vandecunusmsamwuumg
opdeamemenedodnemng

inzicht hebben in, en keuzes kunnen maken t.a.v. juridiscle,
financiële en belastingtechnische kanten van de bedrijfsovername.
Zij die werkzaam zijn in de Landbouw.

Aantal deelnemers per klas

min. lg;

_

¤
7.

8.

¤

ll .

max. 24

Excursie En praL,tiJk_

_

Aantal leerling-lesuren (duur van de cursus)

min,/max. ZQ/jg

uur

Totaal aantal Ieraarlesuren

min./max. 20/5A

uur

lassen voor de halve
groep.

Toelichting eventuele splitsingen

Tüüaüngïoldêcuüus

Conform de Richtlijnen of diploma MAVO.

Afsluiting van de cursus

Examen/rumuscucdnxuetof

o¤<>rma¤m.m¤geiijkhe¤en

Ccn ferm de Richtlijnen

V kk

Aanduiding vakken/vakgebieden

U

tag;

êodïn

a. Oriëntatie op de bedrijfsovername
b. Financiële aspecten van bedrijfsovername
c. Begroten en rondkomen
d. Overname en partner: juridisch
e. Overname en partner: sociaal

20

f. Overname en partner: beloning
g. Overname en familie

h. Excursie

_

i. N2-oren

10

Z.O.Z.
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2.

Aard en
naam van de cursus

________________
2a.

3.

Code/Cursusbladnr.

Wel/i' vastgesteld

BASlS·cursus°
-1-l-?

BBOJ

AGRARISCHE JONGEREN IN ORGANISATIE

ontwikkelt door het N.A-J-K.

Nietwastgesteld modelleerplan
ingediend door: Z.O.Z.l
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Doelstellingendoelgroep
vande cursus als aanvulling

Inzicht in organisaties uit de agrarische sector.
Inzicht in de belangrijkste beleidslijnen. Vaardigheden

opdealgemenedoelstelling

m.b.t.

functioneren in organisaties die van belang zijn

voor agrarische jongeren.
Zij die werkzaam zijn in de Landbouw.
Aantaldeelnemersperklas

min.

11;

max.

Praktiikleeeen EO

ZA

Excursies voor de halv
5.

7.

Aantal Ieerlinglesuren (duur van de cursus)

mii-i_/max_ 2[]/Zlg

uur

Totaalaantalleraar-lesuren

min,/max.2[]/350

uur

Ql`O9D-

Toelichting eventuele splitsingen

Toelatingtotde cursus

Afsluiting van de cursus
70-

D¤¤rStr¤¤m·m¤@e'iil<heden

11.

_d_
A an d ui ing va kk en / va k ge b ie d en

Conform de Richtlijnen of diploma MAVO.

Examen/ot¤st¤<xr>dei•;¤<1zk'
Conform de Richtlijnen

Uren
tabel

Vakken
Code

a. Algemeen

.

7

b. Organisaties

7

c. Belangenbehartiging

7

d. Besluitvorming

7

e.

Vertegenwoordigen

7

f. Spreken in het openbaar

7

g. Vergaderen en discussiëren

7

h. Meningsvorming

7

i. Beheer en bestuur van organisaties

7

j. Landbouwbeleid

7

N2-uren theorie per module
N2-uren praktijk per module

111
11+

N2-uren excursie per module

6

. ml"-Dcorxrrepen,
hergeen niet van toepasxmg rs.
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Totaal aantal le€rllng·lEsufEn

max.
,_

De Directeur van het Landbouwonderwijs,
A

BIJLAGE 1D

I
1.

TOELICHTING OP DE INVULLING VAN HET CURSUSBLAD
Code /cursusb/ad-nr.
Het nummer en code van het cursusblad wordt door Directie Landbouwonderwijs
ingevuld.

2a.

Niet-vastgeste/d mode//eerp/an
Het nietvastgesteld mode//eerp/an is ingediend door:
,..................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
(bevoegd gezag)

3.

Doe/ste//ing en doe/groep van de cursus
In het kort kan de doe/ste//ing worden omschreven, afgestemd op de inhoud
van de vakken en de te bereiken doelgroep

8.

Toelating
De toelatingsvoorwaarden voor het volgen van een cursus zijn in de regel
conform de Richtlijnen.
Indien hiervan wordt afgeweken, dient dit te worden vermeld, bijv. voor
w.b. leeftijd en/of vóór-op|eiding.

9.

A fsluiting
De afsluiting van de cursus vindt plaats conform de Richtlijnen.
Indien de cursus op andere wijze wordt beëindigt dient dit te worden vermeld,
bijv. door regelmatige evaluatie.

10.

Doorstroom moge/i/kheden
Na met gunstig gevolg deze cursus te hebben afgesloten, zo mogelijk aangeven
tot welke cursus binnen het
betreffende vakgebied de cursist kan worden toegelaten.

1 1.

Aanduiding vakken /vakgebieden
Binnen de beschikbare ruimte op het cursusblad dient zo volledig mogelijk te worden
aangegeven het aantal vakken
of vakgebieden (met eventueel een korte omschrijving van de inhoud) met het aantal
leerIinq·lewran en de bijbehorende
vakken-code.
`
In de kolom uren-tabe/ is/wordt aangegeven het aantal leerling-lesuren, hetgeen voor de
betreffende
vakken/vakgebieden als noodzakelijk/gewenst wordt geacht. Het eventueel aanwezige aantal N2uren
kan worden
verdeeld over de vakken/vakgebieden.
Voor cursussen, waarbij de leerstof geintegreerd wordt aangeboden, zullen de vakgebieden moeten
worden aangegeven
en het totaal aantal leerling-lesuren voor de gehele cursus.

11a.

Onderstaande ruimte te gebruiken voor nadere TOELICHTING op het leerplan.
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BIJIAGE 2

INTERVIEWSCHMA

Aandachtspemten voor de introductie van het gesprek:
- mezelf voorstellen
- onderzoek in opdracht van NAJK en met medewerking van Ministerie
- uitvoerder: Landbouwuniversiteit
- doel onderzoek: inzicht krijgen in toegankelijkheid van (agrarische)
cursussen voor jonge agrariërs.

- gesprekken met t 30 jonge agrariërs, mannen en vrouwen, in verschillende regio’s
- namen en adressen via NAJK en plaatselijke afdelingen.
Je bent uitgekozen, omdat (betreffende reden noemen)
* deelnemer van de cursus
* geprikt van ledenlijst
* je onlangs bent benaderd door de plaatselijke afdeling van het AJW

-

in dit gesprek:

jouw redenen om mee te doen aan een cursus
jouw ervaringen met en nening over cursussen
jouw redenen om niet mee te willen doen of te kunnen
doen.

- verloop van het gesprek:

~
-

gesprek aan de hand van vragen
ik stel uit deze lijst vragen,

je hoeft

alleen maar te antwoorden wat jij ervan
vindt of denkt
- verwerking:

duur i 1 (of anderhalf) uur.

-

alles wat je zegt zal vertrouwelijk behandeld worden

-

in een verslag, wil je dat ontvangen?

-

tijdens het gesprek maak ik aantekeningen om er zeker

(NOTEREN)

van te zijn dat geen informatie verloren zal gaan:
-

opname cassetterecorder bezwaar?
functie opname: achteraf nog eens nalopen of ik alles
wel goed heb opgeschreven.
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- Heb je nog vragen?

- cassetterecorder aan: beginnen met eerste vraag.

evens

- woonplaats respondent
-

leeftijd respondent (vragen)

- informant-categorie
* Deelname AJK-cursus checken:
gevolgd:

"Klopt het dat u de volgende cursus hebt

* Niet-deelname AJK-cursus checken: "Door de telefoon hebben we al
gesproken over cursussen voor agrarische jongeren. U zei dat u zo’n
jongerencursus nooit had gevolgd. Dat heb ik toch goed begrepen?"

1.

(Bedrijfstak/-grootte)

a.

Wat voor soort bedrijf hebben jullie/ je? (hoofdactiviteiten)

b.

Weet je hoe groot het bedrijf is in standaardbedrijfseerümeden (s.b.e)
of in nederlandse grootte-eenheden (n.g.e. )?

c.

Welke van de volgende produktietakken zijn er op het bedrijf:

(Zo niet: vraag c invullen)
0 melkvee

- hoeveel melk- en kalfkoeien
- quotum

0 akkerbouw

`

- welke gewassen
- aantal ha per gewas

O tuinbouw opengrond

- welke teelten
- aantal ares per teelt

0 tuinbouw onder glas

- welke glasteelten
mz
per teelt
- aantal

0 vee (mest- en fok/)

- soort vee
- aantal stuks per soort
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2.

(Actuele positie van respondent in bedrijf en t.o.v. landbouw)

a.

Van wie is het bedrijf nu?

b.

Ben je (zelf) afkomstig van een boerenbedrijf? (alleen indien nog

niet duidelijk)
c.

Welke positie heb jij nu op dit bedrijf? (cuüünmties zijn nogelijk)
O bedrijfshoofd (reeds overgenomen, nieuw aangekocht)
O maatschap met vader/moeder
0 werkzaam in loondienst op dit bedrijf
0 neewerkend partner/dochter/zoon (niet in loondienst)
(door naar onderdeel f)
O niet werkzaam op dit bedrijf
0 anders, nl.

..............

d.

Sinds wanneer werk je op dit bedrijf?

e.

Hoeveel uur per week werk je ongeveer op dit bedrijf?

f.

Heb je (ook) werk/een baan buiten het bedrijf?

g.

Sinds wanneer en hoeveel uur per week?

3.

(Positie van de respondent in de nabije toekomst)

Je bent nu dus .....(actuele positie uit vr.2) .....
a.

Denk je dat dat zo blijft voorlopig of heb je andere plannen, bv.
overnemen, baan zoeken, trouwen?
0 geen andere plannen
O bedrijf overnemen van .......
0 in neatschap gaan met .......
0 in loondienst gaan bij ......
0 baan buiten bedrijf zoeken, omdat ....
0 stoppen met werken, omdat .......
0 meewerken op bedrijf
0 anders, nl.

....

4.

(Lidmaatschap van een organisatie)

a.

Ben je met je bedrijf aangesloten bij een standsorganisatie?
noemen betreffende naen in die regio)
0 ja, nl.
0 nee
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(ev.

b.

Ben je lid van een agrarische jongerenorganisatie? (noemen plaatselijke afdelingen)

(zo nee, waarom niet?)

0 ja, van
0 nee, omdat
c.

Is de maat/partner/ouder lid van een dergelijke organisatie?

5.

(Vooropleiding + schoolervaring)

a.

Welke school of opleiding heb je gevolgd na de lagere school?

b.

Wanneer heb je die afgerond? (wel/niet examen noteren)

c.

Had je achteraf eigenlijk liever een andere opleiding gevolgd?

d.

Hoe heb je je schooltijd gevonden/ervaren?

e.

Kun je voorbeelden noemen van dingen die je leuk/goed vond aan
i
school?

f.

Kun je voorbeelden noemen van dingen die je niet goed/niet leuk vond
aan school?

6.

(Deelname aan activiteiten)

a.

Heb je (behalve de eventuele AJW-cursus) wel eens meegedaan aan een
(andere) cursus, voorlichtingsbijeenkomst, studiedag of excursie?
(geef aan per activiteit: - wanneer
- naam of thema
- aantal dagdelen
- door wie georganiseerd
- waar de activiteit plaatsvond).

7.
a.

(Bekendheid met agrarisch cursusonderwijs)
Ben je ervan op de hoogte dat er op landbouwgebied allerlei cursussen
worden georganiseerd waar jij aan deel kunt nemen?

Z¤ ia.
b.

Hoe weet je dat?

c.

Ken je toevallig dit boekje? (POOC-boekje en ander wervingsmateriaal

van betreffende regio laten zien)
d.

Weet je welke cursussen er zoal zijn?

e.

Wat weet je over/van deze cursussen?
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Hoe ben je daarachter gekomen? (gelezen, gehoord?)

f.

Ik zou je nu eerst een aantal vragen willen stellen over de cursus
....(AJW-cursus noemen)

......die je gevolgd hebt.

8.

(Werving AJK-cursus)

a.

Hoe wist je dat deze cursus werd gegeven? (gelezen: waarin? gehoord:
van wie?)

b.

9.

Ken je dit boekje?

(Stimulansen, genomen drempels AJW-cursus)

a.

Waarom heb je je destijds opgegeven voor deze cursus?

b.

Kun je nog meer dingen noemen die je aantrekkelijk vond aan deze
cursus?

c.

Waarom heb je voor een cursus gekozen om dit te leren? (Waarom niet
uit een boek, vakblad gehaald of op andere nanier).

d.

Waren er dingen in deze cursus die je vervelend vond, waar je tegen

e.

Waren er toelatingseisen voor de cursus? (doorvragen op vereiste

opzag?

opleiding, ervaring, leeftijd, geslacht)

10.

(Waardering van de AJK-cursus, algemeen)

a.

Was je achteraf blij dat je de cursus gedaan hebt? Waarom (niet)?

b.

Wat vond je goed/niet goed aan de cursus?

c.

Sloot de cursus aan op je eigen situatie?

d.

(Hoe) heb je het geleerde in praktijk kunnen gebruiken/toepassen?

11.

(Waardering van de AJK-cursus, inhoudelijk)

a.

Wat vond je van de onderwerpen?

b.

Vond je de cursus moeilijk/makkelijk? Wat vond je moeilijk/makkelijk?

c.

Wat vond je van de manier van werken?

d.

Wat vond je van het studiemateriaal dat gebruikt werd? (uitleggen)

e.

Wat vond je van de begeleider/docent?
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f.

Wat vond je van de groep? (hoe was de verdeling qua geslacht, leeftijd, bedrijfstakken, omvang van de groep)

12.

(Waardering van de AJK-cursus, organisatorisch)

a.

Welke maand werd de cursus gegeven en kwam jou dat goed uit?
Op welk tijdstip van de dag werd de cursus gegeven en wat vond je van
dat tijdstip?

b.

c.

Hoever/hoelang moest jij reizen naar de cursus en wat vond je van die
afstand?

d.

In wat voor ruimte werd de cursus gehouden en wat vond je daarvan?
wat kostte de cursus en wat vond je van die prijs?

e.
f.
g.

Hoe lang duurde de cursus en wat vond je van die lengte?
Wanneer moest je je aanmelden voor die cursus en wat vond je daarvan?

13.

(Controle waardering en aanbevelingen AJK-cursus)

a.

Zou je de cursus aan anderen aanbevelen?

b.
c.

Wat had - volgens jou - anders gemoeten aan deze cursus?
Hoe had je dat anders willen zien?

14.

(Cursusplannen in de toekomst)

a.

Ben je van plan om nog wel eens een cursus te gaan volgen?

Zo ja,
b.

Waarover/Over welk onderwerp dan? (noteren concrete of denkbeeldige
cursus)

c.

Waarom wil je zo’n/die cursus gaan volgen? Wat lijkt je aantrekkelijk?

d.

Wat lijkt je ndnder aantrekkelijk?

e.

Wanneer denk je zo’n cursus te gaan volgen en heb je je al opgegeven
voor zo’n/die cursus?

Zo nee,

f. Waarom niet? (doorvragen!)

15.

(Opstapfunctie AJK-cursus)

a.

Heeft de cursus

....(AJK-cursus noemen)..... bijgedragen aan je
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plannen om nog wel eens/niet weer een cursus te gaan doen?
b.

Kun je uitleggen hoe dat kwam?

16.

(Opstapfunctie/doorstroming)

a.

Weet je of je door het volgen van de cursus (AJK-cursus noemen) nu
gemakkelijker kan deelnemen aan andere cursussen?

b.

Aan welke cursussen dan?

c.

Hoe weet je dit alles?

d.

Heeft men in de AJK-cursus gepraat over andere cursussen?

e.

Wat heeft men verteld? Hoe?

Uit vraag 6 is gebleken of wel/niet andere cursussen zijn gevolgd.

geen cursussen : vraag 17
wel cursussen

17.

: vraag 18

(Redenen niet-deelname andere cursussen/belang organisatie)

Je hebt dus behalve de cursus (AJK-cursus noemen) geen andere agrarische
cursussen gevolgd?
a.

waarom niet? (doorvragen op persoonlijke redenen en cursusfactoren)

b.

Zijn er redenen waarom je wel aan de cursus (AJK-cursus noemen) hebt
meegedaan, maar niet aan een andere cursus?

c.

(door naar vraag 24)

Ken je cursussen van agrarische scholen? Waar ken je ze van (beeld?
verhalen?)

18.

(Werving andere cursus)

a.

Hoe wist je dat deze cursus werd gegeven?

(gelezen: waarin? gehoord:

van wie?)
b.

Ken je dit boekje? (wervingsmateriaal)

19.

(Stimulansen, genomen drempels andere cursus)

a.

Waarom heb je je destijds opgegeven voor deze cursus?
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b.

Kun je nog meer dingen noemen die je aantrekkelijk vond aan deze
cursus?

c.

Waarom heb je voor een cursus gekozen om dit te leren? (Waarom niet
uit een boek, vakblad gehaald of op andere manier).

d.

Waren er dingen in deze cursus die je vervelend vond, waar je tegen
opzag?

e.

Waren er toelatingseisen voor de cursus? (doorvragen op vereiste
opleiding, ervaring, leeftijd, geslacht)

20.

(Waardering van de andere cursus, algemeen)

a.
b.

Was je achteraf blij dat je de cursus gedaan hebt? Waarom (niet)?
Wat vond je goed/niet goed aan de cursus?

c.

Sloot de cursus aan op je eigen situatie?

d.

(Hoe) heb je het geleerde in praktijk kunnen gebruiken/toepassen?

21.

(Waardering van de andere cursus, inhoudelijk)

a.

Wat vond je van de onderwerpen?

b.
c.

Vond je de cursus moeilijk/makkelijk? Wat vond je moeilijk/makkelijk?
Wat vond je van de manier van werken?

d.

Wat vond je van het studienateriaal dat gebruikt werd? (uitleggen)

e.

Wat vond je van de begeleider/docent?

f.

Wat vond je van de groep? (hoe was de verdeling qua geslacht, leeftijd, bedrijfstakken, omvang van de groep)

22.

(Waardering van de andere cursus, organisatorisch)

a.

Welke maand werd de cursus gegeven en kwam jou dat goed uit?
Op welk tijdstip van de dag werd de cursus gegeven en wat vond je van
dat tijdstip?

b.

c.

Hoever/hoelang moest jij reizen naar de cursus en wat vond je van die
afstand?

d.
e.

In wat voor ruimte werd de cursus gehouden en wat vond je daarvan?
Wat kostte de cursus en wat vond je van die prijs?

f.

Hoe lang duurde de cursus en wat vond je van die lengte?

g.

Wanneer moest je je aanmelden voor die cursus en wat vond je daarvan?
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23.

(Controle waardering + aanbevelingen andere cursus)

a.

Zou je de cursus aan anderen aanbevelen?
Wat had - volgens jou - anders gemoeten aan deze cursus?
Hoe had je dat anders willen zien?

b.
c.

24.

(Bekendheid met AJK-cursussen, beeld van cursussen, werving AJKcursussen)

a.

Ben je ervan op de hoogte dat er cursussen bestaan die speciaal voor
agrarische jongeren georganiseerd worden?

b.

Hoe weet je dat?

c.

Ken je deze folder? (alle regionale AJK-folders laten zien)

d.

Weet je ook welke cursussen er zijn hier in de omgeving?

e.

Heb je wel eens iets over de cursussen gehoord?

f.

Hoe ben je dat te weten gekomen?

25.
a.

(Redenen niet-deelname (drempels: pers. + cursusfactoren)
Kun je uitleggen waarom je tot nu toe geen cursus hebt gevolgd?

b.

Zijn er nog andere redenen waarom je niet naar een cursus kunt of
wilt gaan?

c.

Zijn er mensen in je omgeving die wel eens naar cursussen gaan?

d.

Hebben ze je daar wel eens iets over verteld? (Wat dan?)

26.

(Beeld van cursussen, algemeen)

a.

Heb je wel eens overwogen om aan een cursus mee te gaan doen? Is dat
wel eens bij je opgekomen?

Zo nee: vraag 27

ZO Ja ,
b.

Had je daarbij een bepaalde cursus in gedachten?

c.

Wat leek je aantrekkelijk aan die cursus?

d.

Wat leek je niet zo aantrekkelijk aan die cursus?

e.

Waarom heb je besloten om toch maar niet aan de cursus deel te nemen?
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27.

(Cursusplannen in de toekomst)

a.

Zie je jezelf nog wel eens naar een cursus gaan in de toekomst?

b.

Zo nee: Waarom niet?

c.

Zo ja: Wat lijkt je aantrekkelijk?

d.

Wat lijkt je minder aantrekkelijk? (ev. waar zie je tegen op?)

e.

Wanneer zou je zo’n/die cursus willen gaan volgen en heb je je al
opgegeven voor zo’n/die cursus?

28.

(Vergelijking van de 2 cursussen)

a.

Kun je die twee cursussen die je gevolgd hebt eens vergelijken? Welke
vond je beter/leuker/prettiger en waarom?

29.

(Belang van de organiserende instantie)

a.

Maakt het je uit door wie/welke organisatie een cursus georganiseerd
of gegeven wordt? Waarom wel/niet?
0 ja
0 nee

30.

(Voorwaarden voor deelname aan cursussen/eisen aan cursussen)

Je hebt nu verteld waarom je wel/niet aan cursussen hebt meegedaan (en
wat je van cursussen vindt).
a.

Nu zou ik graag willen weten aan welke voorwaarden een cursus voor
jou moet voldoen. Op dit kaartje staat het begin van een zin. Kun je
die aanvullen? Je mag aanvullen zoals je maar wil en zoveel als je
maar wilt.

(Als ik een cursus zou uitzoeken.cn1aan nee te gaan doen, dan moet deze
cursus in elk geval (op zijn udnst)

...........................)

31.

(Wensen t.a.v. cursuskenmerken)

a.

Hoe zou jouw ideale cursus eruitzien?

b.

Ik zal een aantal dingen noemen waar je aan kunt denken:

(cgxuxanen en

noteren)
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onderwerp

0 alle bedrijfstakken

0 ...............

0 per bedrijfstak
nivo

werkvorm

docent

0 LAS

0 zelf een bedrijf

0 anders nl.

0 van organisatie

0 leraar vertelt
0 zelfstandig werken
0 praten in groepjes
0 discussies
0 anders

groep

0 alleen mannen
0 alleen vrouwen
0 gemengd
O alleen jongeren
0 alle leeftijden
O alle niveaus
0 alleen mijn niveau
0 groepsgrootte

cursusduur, max ......
tijdstip v.d. dag .....
prijs, max .....
aanmelding, max. van tevoren
afstand max .....
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O leraar agrarische school

0 MAS

.....

ruimte

0 school
0 zaaltje

AFSLUITDE VAN HET GESPREK

-

Zijn er nog dingen waarover we niet gepraat hebben die jij erg belangrijk vindt om te bespreken?

- Wat vond je van dit gesprek?

-

Ik wil je heel hartelijk bedanken voor alle informatie die je me hebt

gegeven.

-

Zoals ik al zei, zal alles wat je gezegd hebt anoniem blijven en
vertrouwelijk worden behandeld. Het cassettebandje luister ik alleen
nog een keer af.
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BIJLAGE 3

AANH\LMETEISENENENTEN
AANZIEN VAN DEEINAME AAN AGRARISCHE CURSUSSEN, NAAR GESLAC.H'I'

Genoemde voorwaarden voor deelname

Vrouwen

Mannen

Totaal

Onderwerp (moet me interesseren/aanspreken e.d.)

6

5

11

Prakti jkgericht/pra1<tisch/pra1<ti jk zien d .m . v .
excursies

4

6

10

Direct aansluitend op je eigen situatie, positie

1

1

2

Toegespitst/gericht op eigen bedrijf

4

2

6

Leerzaam/nieuwe dingen leren/kennis vergroten

4

4

8

Breed/niet alleen eigen bedrijfstak/van alles wat

2

2

4

Algemeen ontwikkelend

1

0

1

Doelgericht/toegespitst op onderwerp/compact

O

2

2

Doelstelling moet duidelijk zijn/moet in POOCboekje staan/inhoud zoals in doel vermeld

1

2

3

Actueel/inspelen op de toekomst

O

1

1

Niet voorschrijvend, receptmatig

1

0

1

Hoog niveau

0

2

2

Goede toelatingseisen

0

1

1

Geen toelatingseisen

1

O

1

Docent: goeie verteller

1

0

1

Docent: bevoegd/ervaren persoon

0

2

2

1 theorie en 1 praktijkdocent

1

0

1

Goed voorbereid

1

1

2

Cursusduur niet te lang

2

0

2

1

1

2

Cursusbijeenkomst max. 2 uur

2

0

2

Niet te ver weg/in de buurt/binnen de provincie

4

4

8

's Avonds

2

2

4

In de winter (november - maart)

0

3

3

Kleine groep

1

0

1

Ik moet met bekenden kunnen gaan

1

0

1

0

2

2

Cursusfrequentie max.

1 x per week

overeenstemming met cursusduur/c.q. be-
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BIJLAGE 4

AANTAL INFORMANTEN MET AANGEGEVEN LESINTERESSEN,

NAAR GESLACHT

VROUWEN
Computer/Informatica/Automatisering
Grondbeginselen van de akkerbouw voor vrouwen
Praktijkcursus voor aanstaande boerinnen
Akkerbouw en milieu
Bedrijfsovername

4
2
1
1
3

EVAV2

Boekhouden/Bedrijfseconomie
Beloning/Belastingzaken voor agrarische vrouwen
Boomkwekerij
Melkcursus
Kaasmaken
Landbouwbeleid en EEG
Veevoeding
Opfok jongvee
Veeziekten
Verzekering en belastingen
Fokkerij rundvee
Insemineren van rundvee
Veeverloskunde

5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

MANNEN
Computers/Informatica
Akkerbouw (aanv. MAS)
Trekkers
Spuiten akkerbouw
Motortechniek
Economie/Boekhouden/Bedrijfseconomie
Vruchtbaarheid melkvee
Vleesveecursus

_

3
2
1
1
1
3
1
1

EVTO2

Veevoeding
Graslandverbetering
Drachtigheid van rundvee
Klauw happen/-verzorging
Hydrauliek
Reparatie landbouwwerktuigen
Melkwinningtechniek
Geïntegreerde akkerbouw
Teelt nieuw gewas
Management
Spuiten bloementeelt
Cursus van de Zuivelcoöperatie

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
141

