Onderwijs

De herziening van het Landbouwhogeschoolstatuut

945

J. J. Westra
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek Landbouwhogeschool

licht verband zoeken met de beroering die zich ook
aan andere onderwljsinstellingen voordoet. Op andere

promoties, en daarnaast (bij de laatste wijziging) ook
de aan de diploma's verbonden onderwijsbevoegdheden regelt. Een karakteristieke trek van dit Statuut
is, dat het de voor de verschillende examens vereiste vakken uitvoerig opsomt en zo de programma's van de studierichtingen in hoge mate vastlegt.

momenten wordt gesproken over "herziening van het

Aanpassing van de studie aan nieuwe ontwikkelin-

L.H.-statuut'·. Menigeen zal moeite hebben om er

gen in de wetenschap of in de maatschappij is alleen

achter te komen wat er eigenlijk gaande is en welke

mogelijk via aanpassing van de Inhoud van de opgesomde vakken of via uitbreiding door de student van
zijn programma met niet genoemde, maar voor hem

Van tijd tot tijd dringen tot de buitenwereld geruchten door over veranderingen aan de Landbouwhoge-

school. Soms duikt in dit verband de term "herziening
van de bestuursstructuur" op, en dan zal men al-

betekenis deze veranderingen hebben. In dit artikel
zal getracht worden enig licht in deze zaken te brengen en met name te verduidelijken wat de "herziening

van het L.H.-statuuf' inhoudt. Verdere informaties
kan men vinden in twee vroegere artikelen (W. F.
Eljsvoogel: De hervorming van het L.H.-statuut;
Landb.k. Tljdschr. 77 (1965) 115-122 en F. Hellinga:
Schets ener hogeschool; Landb.k. Tijdschr. 78 (1966)
187-193).
Allereerst moet er nadrukkelijk op gewezen worden

wel belangrijke vakken. Om hieraan enigszins tegemoet te komen is later de mogelijkheid geopend om
twee van de voor de studierichting voorgeschreven

vakken te ruilen tegen andere, mits dit het karakter
van de studierichting niet aantast.

Sinds 1956 deed zich enerzijds een accentverschuiving in de landbouwproblematiek voor van technische
vraagstukken in de richting van sociaal-economische,

dat "herziening van de bestuursstructuur" en "herziening van het L.H.-statuut" zeer verschillende zaken

anderzijds gaf de snelle uitbreiding van de wetenschappelijke kennis aanleiding tot het ontstaan van

zijn. De eerste heeft betrekking op het bestuur van
de hogeschool als organisatie; dit alles maakt deel

staande. Hierdoor deden de bezwaren van de gede-

uit van de algemene problematiek van het bestuur van
hogescholen en universiteiten en In dit verband worden leuzen als "democratisering" en "inspraak" ge-

tailleerde omschrijving van de studieprogramma's
zich steeds scherper gevoelen. Vanuit deze achtergronden is men begonnen te werken aan de herzie-

hanteerd en wordt er gedebatteerd over de verdien-

ning van het L.H.-statuut.
Uit de ervaringen met het statuut van 1956 was gebleken dat verschillende studierichtingen ten gevolge

sten van de nota Veringa-Lardinois en het daarmee
samenhangende voorontwerp van wet. Dit alles is in
vele publikaties. in de pers en voor radio en televisie

belicht, al zullen er wellicht cynici zijn die menen dat
het probleem hierdoor eerder verduisterd wordt.
De herziening van het L.H.-statuut daarentegen heeft
betrekking op de opbouw van de studieprogramma's

nieuwe studievakken en tot uitbreiding van de be-

van de verdieping van de kennis van de daarbij betrokken vakken verder uit elkaar groeiden. Bovendien
trad binnen de studierichtingen een toenemende behoefte aan differentiatie op. Hierdoor werd het voor

de aankomende student steeds moeilijker om de vele

van de diverse studierichtingen. Ter beantwoording

mogelijkheden waaruit hij moest kiezen, te overzien;

van de vraag: "Wat is het Landbouwhogeschoolstatuut?" volgt hier de officiële aanduiding van het nu
nog geldende statuut:
"Koninklijk Besluit van 19 juli 1956 (Staatsblad nr
417), houdende regeling van de promotiën en examens aan de landbouwhogeschool, gewijzigd blj
Koninklijk Besluit van '12 januari 1959 (Staatsblad nr
11), van 22 augustus 1962 (Staatsblad nr 326) en van
21 augustus 1965 (Staatsblad nr 386)."
Uit deze omschrijving blijkt dat het gaat om een K.B.
dat de wettelijke grondslag legt voor examens en

na de propaedeuse moet hij een keuze doen uit 23
studierichtingen, een aantal dat nog dreigt toe te
nemen.

Op grond van deze overwegingen heeft men als
grondslag gekozen voor een systeem van geleidelijk
voortschrijdende differentiëring. Hierbij komt de
student in opeenvolgende fasen van zijn studie telkens voor keuzemogelijkheden te staan, zodat zijn
richtings- en specialisatiekeuze in trappen verloopt.
Het uit elkaar groeien van de economisch en socio-

logisch getinte studierichtingen (bijv. landhuishoud127
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kunde en agrarische sociologie) enerzijds en de meer
natuurwetenschappelijk georiënteerde richtingen
(bijv. de plantenteelten, veelteelt en technologie)
anderzijds leidde tot de behoefte aan Uiteenlopende

omgekeerde staande kunnen houden, nl. dat geen
maatschappijwetenschap beoefend zou kunnen worden zonder bestudering van de landbouwwetenschappen. Er kan immers gesteld worden dat het be-

basisvakken. Om hieraan tegemoet te komen, en

staan van een ontwikkelde landbouw essentieel is
voor het bestaan van een maatschappij met ingewik-

tevens om vakken die als ballast werden beschouwd,
af te stoten, is besloten de eerste keuzemogelUkheid
direct aan het begin van de studie te plaatsen in de
vorm van een keuze uit twee propaedeuses. In de
volgende studiefase vindt men een aantal groepen
van verwante richtingen met een gemeenschappelijk
programma. Daarna volgt de uitsplitsing over ruwweg
dezelfde studierichtingen zoals het Statuut 1956 die

kelde relaties tussen de samenstellende individuen
en groepen.
In het algemeen overheerst de mening dat in de klassieke land-, tuin- en bosbouwrichtingen het karakter
van toegepaste natuurwetenschap op de voorgrond
staat en dat voldoende inzicht in de maatschappelijke

deze richtingen. Dit alles dient dan in het nieuwe

factoren verkregen kan worden door bestudering van
relevante facetten van de maatschappüwetenschappen en door belichting van de sociale en economi-

statuut zo geformuleerd te worden dat de richtingen
hierin met een zo klein mogelijk aantal met name genoemde vakken getypeerd worden. De "faculteit der
Landbouwwetenschappen" krijgt de bevoegdheid de
rest van de programma's vast te stellen en zo nodig

sche achtergronden bij de behandeling van het eigen
vakgebied. Op deze wijze blijft de nodige tijdsruimte
beschikbaar voor dieper gaande studie van dit eigen
vakgebied. Toegegeven moet worden dat zich hierover soms aanzienlijke meningsverschillen hebben

aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. (Deze

voorgedaan.

kende, en tenslotte volgt de differentiëring binnen

Faculteit is het bestuursorgaan van de L.H. dat verantwoordelljk is voor de regeling van het onderwljs).
Deze hele herziening van de wettelijke basis van de

erkenning van de diploma's krijgt uiteraard pas zin
als tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt
wordt om de studieprogramma's kritisch te bekijken
op opbouw, inhoud en omvang. Daarbij komt nog,
dat moet worden nagegaan of de nieuw ontworpen

programma's door de gemiddelde student In een
redelUke tUd afgewerkt kunnen worden. Om deze
ingewikkelde problemen uit te werken, zijn er per
studierichting commissies gevormd uit de docenten,

de studenten en de afgestudeerden, die in onderling
overleg moeten komen tot voorstellen aan de Faculteit der Landbouwwetenschappen.
In het begin van 1969 zijn deze commissies aan het
werk gegaan en daarbij kwamen vele problemen naar
voren. Allereerst moest elk drietal commissies van
een bepaalde richting in verband met de keuze van
de propaedeuse de vraag beantwoorden of hun rich~

ting een overwegend natuurwetenschappelUk of een
overwegend maatschappijwetenschappelUk karakter
heeft. In alle Wageningse studierichtingen komen
beide elementen voor en voor de keuze tussen de
beide ontworpen propàedeuses is beslissend waar het
zwaartepunt wordt gelegd. Algemeen is men zich in
de laatste decennia ervan bewust geworden dat maatschappelijke verschijnselen een doorslaggevende invloed hebben op de toepassing van de kennis en de
vaardigheden die de landbouwwetenschappen (inclusief de bosbouwwetenschappen) hebben geprodu-

Een tweede probleem dat veel discussie uitlokt, is de
vraag in welke mate men de weg naar snelle specia-

lisatie moet openen. Specialisatie Is onontkoombaar
als men de diverse wetenschaps gebieden verder ontwikkelen wil. Snellere specialisatie is ook onvermUdelUk als men wil voorkomen, dat de speCialist een onredelijk lange studietijd nodig heeft om zUn gebied
voldoende te leren beheersen. Aan de andere kant
brengt specialisatie het gevaar van eenzijdigheid en

te grote beperking van het blikveld met zich mede.
Hiertegenover staat het gevaar, dat bestudering van
een te breed gebied leidt tot een oppervlakkige kennis van vele elementen. Men moet hier moeizaam

zoeken naar een tussenweg en daarbij kan men nog
de keuze geven tussen meer of minder ver gaande
specialisatie.
Een praktisch probleem dat hier om de hoek komt
kijken, is dat van het studierooster. Men kan uiteraard vele interessante vakkencombinaties ontwerpen,

maar men moet ook rekening houden met de eis dat
een student deze vakken binnen een redelUk tijdsverloop (totaal ca vijf à zes jaar) moet kunnen bestuderen. Dit technische probleem beperkt de mogelijkheden weer aanzienlUk. De oplossing wordt gezocht
in het aanbieden van een beperkt aantal vakkenpakketten in de latere fasen van de kandidaatsstudie, die
zo zijn samengesteld dat ze vooruitlopen op veelvuldig gekozen specialisaties in de ingenieursstudie.

Voor deze pakketten kan dan nog een redelijk realiseerbaar studierooster worden uitgewerkt.

De hier geschetste problemen hebben zich ook in

ceerd en nog steeds produceren. Dit behoeft echter

het overleg over de nIeuwe opzet van de bosbouw-

nog niet noodzakelijkerwijs te leiden tot de conclusie
dat men allerlei maatschappijwetenschappen op aca-

studie voorgedaan. De meningen zUn herhaaldelUk
gebotst en we moeten maar hopen dat toch het bekende gezegde weer waar blijkt te zijn: "Du choc des
opinions jaillit la verité".

demisch niveau moet hebben bestudeerd, voor men

zich kan wagen aan de toepassing van landbouwkundige kennis. Als dit wel zo was, zou men ook het
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