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Het thema "een leven lang leren" is een typisch voorbeeld van één van de vele onderwerpen die al decennia lang steevast figureren in nota's van nationale en internationale instellingen die zich bezighouden met onderwijsbeleid en -innovatie. Het onderwerp
is sleetvast, heeft een grote schare fans en is tegelijkertijd zo ongrijpbaar als paling in
olijfolie. De snelle ontwikkelingen in ons agro-food complex, gevoegd bij waardevolle
nieuwe inzichten op het gebied van competentiegericht opleiden hebben het onderwerp eenste meer op een prominente plaats op de agenda van onderwijsonderzoekers
en beleidsmakers gebracht. Nu lijkt het echter serieuste worden.Jonge mensen die zich
beperken tot een afgeronde initiële beroepsopleiding en denken dat ze het daarmee
wel redden in de maatschappij, hebben geen schijn van kans.Daarover zijn we het eens.
De paling van het levenslang leren moet dus stevig bij de staart gepakt worden. Wat is
levenslang leren? Hoe geef je het vorm en inhoud? Wat betekent het voor de organisatie van leerprocessen? Wie iser verantwoordelijk voor een leven lang leren? Kunnen de
bestaande instellingen voor groen onderwijs een rol van betekenis spelen? Kortom, hoe
krijg je de paling in het groen?
In de voorliggende publicatie wordt een geslaagde poging gedaan om het onderwerp
grijpbaar te maken zodat onderwijsdeelnemers en onderwijsbieders er in operationele
zin meeaan deslag kunnen. Het onderzoek dat daarvoor isuitgevoerd, kreeg een breed
draagvlak in het groene onderwijs. Het project kreeg de mooie titel 'Brainport' en werd
gefinancierd in het kader van het Plan Dienstverlening van de WUR. Kort gezegd werd
in het onderzoek een antwoord gezocht op de volgende vragen: welke doorgaande
leervragen zijn er, hoe kan hierin worden voorzien en hoe kan het groene onderwijs
hierop inspelen?
Dit onderzoek past daarmee prima in de ontwikkelingen naar een competentiegerichte
kwalificatiestructuur in de BVE-sector en het nadenken over Groene Standaarden als
belangrijke schakel tussen gevraagde competenties en te verwerven kwalificaties. De
onderzoekers stellen terecht dat een discussie over een leven lang leren inhoudt, dat de
strakke scheiding tussen intentioneel leren binnen formele en non-formele situaties en
het minder intentioneel leren in het dagelijks leven doorbroken moet worden. Een
leven lang leren is een persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu. Die persoonlijke verantwoordelijkheid kan waargemaakt worden alser,samen met andere partijen, gewerkt kan worden aan kennisopbouw in of dichtbij de praktijk. Die kennisconstructie moet zoweinig mogelijk gehinderd worden door het reductionisme van het huidige initiële onderwijs, zoals dat tot uitdrukking komt in vakgericht, klassikaal onderwijs volgens verouderde didactische principes.
Dat vraagt nogal wat van ons groene onderwijs! Het bestaande (groene) onderwijs is
nog lang niet toegerust voor individueel longitudinaal maatwerk waarbij coaching, het
articuleren van persoonlijke leervragen, het aanleren van zelfreflectie en het exploreren
van nieuwe leervragen centraal staan. Onze docenten zijn in het algemeen niet opgeleid om te functioneren als kennismakelaars die kunnen toegeven dat kennisconstructie
absoluut niet altijd op school hoeft te gebeuren. De relatie tussen scholen en het
bedrijfsleven is nog niet zodanig geëvolueerd dat het leren op school en in de praktijk
naadlos in elkaar over gaat.
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Maar er isgeen reden tot wanhoop. De onderzoekers bieden in de publicatie praktisch
bruikbare aanknopingspunten voor zowel de inhoud als de organisatie van processen
van levenslang leren,variërend vanvirtuele studiegroepen, leerondernemingen tot aanbod gestuurde interactieve on-line bedrijfsvoering. Dat betekent dat ICT-vaardigheden,
ondernemersvaardigheden, sociale vaardigheden en een duidelijke gerichtheid op technologische vernieuwingen -meer dan tot nu toe- een plaats moeten krijgen in programma's van het groene onderwijs. Dat iseen geweldige uitdaging voor (a) de bedenkers van nieuwe kwalificatiestructuren voor het (groene) beroepsonderwijs gericht op
doorgaand leren,(b) hervormers binnen de instellingen en (c) individuele docenten. Wie
goed rondkijkt in het groene onderwijs, kan zien dat op al die gebieden de laatste jaren
belangrijke initiatieven worden genomen. Dit onderzoek ondersteunt die initiatieven
met concrete handreikingen. Het isdaarom mooi op tijd.
Of we degladde paling van een leven lang leren nu in het metaforisch afhaalrestaurant,
luxe restaurant of cafetaria serveren, het beest zal toch een beetje gaar moeten zijn.
Dit onderzoek levert een belangrijke praktische énspirituele bijdrage aan die bereiding.
Vis moet zwemmen. Daarom zijn we de onderzoekers dank verschuldigd voor dit goedgerijpte glas brain-port!

Wout van den Bor
Voorzitter Klankbordgroep Brainport
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INLEIDING

Deze publicatie gaat over de resultaten van onderzoek naar een leven lang leren in het
agro-foodcomplex dat de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van
Wageningen URheeft uitgevoerd inhet project Brainport. Indit eerste hoofdstuk krijgt
u een toelichting op de achtergronden van dit project en een overzicht van de onderwerpen die in deze publicatie aan bod komen.

1.1.

Een leven lang leren:van concept naar praktijk
Europa ontwikkelt zich tot één van de meest sterke economieën van de wereld. Om op
wereldniveau te kunnen concurreren met andere economieën, moet Europa gebruik
maken van de kennis van haar inwoners (CEC, 2003). In zo'n kenniseconomie is het
belangrijk dat bedrijven het creëren en verwerven van kennis als kerncompetentie gaan
beschouwen. Dat besef is in verschillende publicaties verwoord in concepten als 'de
lerende organisatie', 'het managen van kennis' en 'het construeren van kennis op
bedrijfs-, keten of sectorniveau'.
Om de ontwikkelingen in de richting van de kenniseconomie te ondersteunen en te
bevorderen is het belangrijk dat de werkenden worden ondersteund in een leven lang
leren.Volgens Wolf (1999) ishet startschot voor leven lang leren al op een UNESCO-conferentie in 1960 in Montreal gegeven. In die tijd droeg het concept echter nog niet de
naam 'leven lang leren'. Het werd meestal volwassenenonderwijs, éducation permanente of recurrent education genoemd. In de daaropvolgende jaren is het volwassenenonderwijs opgekomen. Het moest als een soort sociaal vangnet dienen voor die
groepen die op de een of de andere manier buiten de scholing waren geraakt. Zij konden in het volwassenenonderwijs gebruik maken van eentweede kans.Deze eerste concepten van leven lang leren gingen in de beginjaren gepaard met veel idealisme en een
brede visie op de nieuwe samenleving. Daarentegen waren de verschillende overheden
terughoudend. Zij besteedden er weinig aandacht aan en waren met name bezig met
de praktische onderwijspolitiek (Wolf, 1999). De overheden voelden zich over het algemeen nauwelijks verantwoordelijk voor het leven lang leren. De laatste decennia is hier
verandering in gekomen en nam de belangstelling voor leven lang leren sterk toe.
Vanuit verschillende maatschappelijke instanties en vanuit verschillende landen komen
positiebepalende notities die de nadruk leggen op het leven lang leren. Deze notities
bevatten echter vaak geen implicaties voor de praktijk. Hoe een leven lang leren in de
praktijk vorm kan worden gegeven blijft veelal onduidelijk.
De ideeën rondom het leven lang leren zijn uiteraard ook van belang voor de
Nederlandse agrarische sector in brede zin. Het agro-foodcomplex in ons land is volop
in beweging. Net zoals in vele andere sectoren weet een ondernemer of werknemer in
het agro-foodcomplex vandaag niet wat de juiste beslissingen zijn voor morgen.
Onzekerheid speelt een hele grote rol inde dagelijkse gang van zaken.Ondernemers en
werknemers moeten blijven leren om mee te kunnen blijven gaan met de ontwikkelingen in de sector en zijn dus niet klaar met leren zodra zij de deuren van het opleidingsinstituut achter zich dichttrekken. Eengroot deel van de verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de ondernemer of werknemer - in dit geval de lerende - zelf. Toch kunnen instituten als scholen, voorlichtingsdiensten, onderzoeksinstellingen en financiële ondersteuningsstructuren (zoals de STOSAS-fondsen) hierin een grote rol spelen. Voorwaarde
iswel dat ze weten wat een ondernemer bezighoudt en hoe deze kan worden ondersteund bij een leven lang leren.
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1.2.

Context en probleemstelling
De publicatie 'Een leven lang leren in het Nederlandse agro-foodcomplex' istot stand
gekomen naar aanleiding van het project Brainport. Dit project is uitgevoerd door de
leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies, (voorheen Onderwijskunde) van
Wageningen URin het kader van het Plan Dienstverlening. Brainport maakt deel uit van
Deelprogramma 3van het Plan Dienstverlening dat onderzoek omvat dat wordt uitgevoerd ten behoeve van het overig groen onderwijs. De centrale doelstelling van
Deelprogramma 3is:
Het stimuleren van kennisoverdracht van Wageningen Universiteit naar het middelbaar
agrarisch onderwijs (MAO) in den brede.
De probleemstelling van het project Brainport hangt samen met het leven-lang-lerenvraagstuk in het agro-foodcomplex. Ingrijpende vernieuwingen in deze sector vragen
om nieuwe competenties om vorm te geven aan en om te gaan met innovaties (Mulder,
2000). Een belangrijke competentie daarvan zal kennisverwerving zijn. Er lijkt een sterke behoefte te zijn aan langdurige leertrajecten voor jonge, innovatieve ondernemers
en beroepsbeoefenaren in het kader van een leven lang leren.De nadruk ligt hierbij op
langdurig omdat het nadrukkelijk niet gaat om reeds bestaande kortdurende cursussen
waarin objectivistische kennis centraal staat, maar om leertrajecten die gebaseerd zijn
op een sociaal-constructivistische visie op leren. Leren is in deze visie een actief, sociaal,
doelgericht en zelfgestuurd proces waarin de lerende kennis construeert, niet alleen
maar in dialoog met de omgeving. Erisechter weinig bekend over hoe ondernemers en
werkenden leren in de praktijk van het agro-foodcomplex. Wat ervaren zij als zinvolle
leerprocessen? Hoe hebben zij geleerd om te gaan met de veranderende omstandigheden? Welke leervragen hebben zij en waar zitten de succes- en faalfactoren?
Onderwijsinstellingen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het vormgeven van
dergelijke leertrajecten. Maar ook daar ontbreken belangrijke inzichten. Wat zijn de
succesbepalende factoren in het cursus- en contractonderwijs? Welke marktpositie
nemen de onderwijsinstellingen op dit terrein in? Enwellke rollen kunnen of willen zij
in dergelijke trajecten vervullen?
Vanuit deze optiek is het initiëren van Brainport een logische stap geweest. In een aantal bijeenkomsten met het onderwijsveld en andere betrokken instanties is dan ook in
het najaar van 2000 het definitieve voorstel ingediend bij de Directie Wetenschap en
Kennisoverdracht van het Ministerie van LNV.

1.3.

Doelstellingen van Brainport
De doelstellingen van Brainport zijn:
1. Bepalen van leervragen die werkenden hebben in het kader van een leven lang leren
in het groene domein.
2. Nagaan op welke wijze in deze leervragen kan worden voorzien.
3. Onderzoeken welke rol een instelling voor groen onderwijs als leertrajectbegeleider
kan vervullen.
4. Analyseren van knelpunten in het groene mbo bij devormgeving van langdurige trajecten op het gebied van kennis en innovatie voor werkenden.
5. Ontsluiten van kennis over en rond het thema kennis en innovatie van AOC's.
6. Ontwikkelen en toetsen van nieuwe concepten voor langdurige leertrajecten voor
(jonge) ondernemers en beroepsbeoefenaars in het agro-foodcomplex.
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1.4.

Indeling publicatie
In dit eerste hoofdstuk heeft u kunnen lezen dat het agro-foodcomplex volop in beweging is en dat veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Vervolgens is verwoord
wat deze veranderingen inhouden en waar op moet worden ingespeeld willen initiatieven tot een leven lang leren aansluiten bij de belevingswereld van de ondernemer of
werknemer. In hoofdstuk 2 wordt de vraag beantwoord hoe het leven lang leren zou
kunnen worden ingericht. Welke (onderwijskundige) trends en ontwikkelingen spelen
er en waar kan gebruik van worden gemaakt bij een leven lang leren. In hoofdstuk 3
komt de doelgroep zelf voor het voetlicht. Wat zijn belangrijke kenmerken van de
ondernemer of werknemer? Wat vindt hij of zij belangrijke trends en op welke manier
zou hij of zij graag willen leren of geïnformeerd willen blijven over deze nieuwe trends.
Vervolgens worden in de hoofdstukken 4 en 5 verschillende trajecten uitgewerkt die
een basis zouden kunnen zijn voor een leven lang leren. Het zijn aanzetten tot unieke
samenwerkingsverbanden die tot duurzame resultaten zouden kunnen leiden als het
gaat om het leven lang leren in het agro-foodcomplex. Tot slot worden in hoofdstuk 6
de belangrijkste conclusies uit de voorgaande hoofdstukken nog even herhaald en worden deze kort teruggekoppeld met de doelstellingen die vooraf in het project zijn
geformuleerd.
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T R E N D S EN O N T W I K K E L I N G E N

Om de probleemstelling van het project Brainport helder te krijgen wordt indit hoofdstuk een beschrijving gegeven van detrends en ontwikkelingen in het onderwijs en in
het agro-foodcomplex.

2.1.

Trends en ontwikkelingen in het onderwijs
Voor het onderwijs gaat het om met name die trends en ontwikkelingen waarbij de
gevolgen duidelijk zijn voor de aanbieders van post-initieel onderwijs. Het betreft reguliere onderwijsinstellingen die cursus- en contractonderwijs verzorgen en commerciële
adviesinstellingen (zoals DLV en LTO-advies). Ook andere spelers op de kennismarkt
zoals bijvoorbeeld leveranciers van specifieke machines of hulpmiddelen behoren tot
die groep aanbieders.
Bij de beschrijving van die trends en ontwikkelingen onderscheiden we twee categorieën. Enerzijds de maatschappelijke trends die van invloed zijn op het onderwijs.
Anderzijds de onderwijskundige ontwikkelingen en trends binnen de onderwijsinstellingen die gevolgen hebben voor de starters en werkgevers op de arbeidsmarkt.

2.1.1.

Maatschappelijke trends
Kennis veroudert snel, razendsnel. Nieuw ontwikkelde kennis isvaak na vijf tot zesjaar
weer achterhaald. Deze omslag naar de kennismaatschappij is de belangrijkste en
omvangrijkste verandering ten opzichte van het onderwijs. De aandacht voor kennis is
zo snel gegroeid dat men kan spreken over kennis-intensieve organisaties, kenniswerkers, kennissystemen, kenniscentra, kenniscreactie, kennismanagement en burgers in
een kennismaatschappij (Kessels, 2001). Kennis en het construeren van kennis zijn concurrentiefactoren geworden. Kennisconstructie vindt plaats in verschillende contexten,
met verschillende partijen die aanschuiven en met een andere input (Onderwijsraad
2003). De toenemende mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie
(ICT) beïnvloeden en versterken die ontwikkeling (Van der Sanden et al., 2002). ICT
maakt dat afstanden te niet worden gedaan en dat nieuwe informatie met de snelheid
van het licht over de aarde worden gestuurd. In het licht van die ontwikkelingen is het
logisch dat de huidige kennismaatschappij op het gebied van kennis, vaardigheden en
attitude andere eisen aan mensen stelt. Belangrijke competenties zijn: leren leren, probleemoplosser samenwerken, informatie verzamelen, beoordelen en bewerken, onderhandelingsvaardigheden en netwerken. Bovendien groeit het besef dat onderwijs geen
complete voorbereiding meer biedt voor degehele beroepsloopbaan. Organisaties waar
niet wordt geleerd zullen zich op den duur niet kunnen aanpassen aan de gewijzigde
omgeving en zullen dan ook continuïteitsproblemen krijgen (Mulder, 2001). Het is daarom voor organisaties belangrijk ernaar te streven om te opereren als lerende organisaties en om continu open te staan voor nieuwe ontwikkelingen.
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Voor mensen persoonlijk betekent dit dat zij een leven lang zullen leren. En vanwege
de toenemende individualisering zal er tijdens hun loopbaan daarbij een sterk beroep
worden gedaan op hun zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Die ontwikkeling
zal leiden tot steeds meer specialisten. Om groepswerk toch mogelijk te blijven maken,
zal communicatie daarom steeds belangrijker worden. Alleen het aantrekken van nieuwe (hoogopgeleide) mensen is niet voldoende voor bedrijven en organisaties
(Onderwijsraad, 2001). Zij zullen daarnaast hun werknemers de mogelijkheid moeten
bieden om zich te blijven ontwikkelen.
Onderwijsinstellingen worden in toenemende mate toegerust om het opzetten van
opleidingsplannen voor bedrijven te ondersteunen. Hun toenemende werkdruk en afnemende capaciteit in combinatie met een groeiende diversiteit van (leer)vragen zal
daarbij wel toenemend beperkingen geven. In de toekomst zullen zij zich steeds verder
in de richting van kennismakelaars ontwikkelen. Zij zullen beschikken over geschikte
methoden om leervragen helder te krijgen en weten bij welke leervraag welke instantie ingeschakeld kan worden indien zijzelf niet over dejuiste expertise beschikken.
De overheid was in het verleden terughoudend over het concept leven lang leren. Dat
isgelukkig verleden tijd. Baert en Van Wiele (2001) geven aan dat het met name noodzakelijk isom the joy of learning te bewerkstelligen. Uitgaan van het gegeven dat men
nooit volleerd isen zorgen dat men leren als iets positiefs ziet. Leren moet ervaren worden als belangrijk, prettig en verrijkend. Naast een leven lang leren is het dan ook belangrijk een leven breed te leren (Van der Sanden et al., 2002). Een leven breed leren
houdt namelijk in dat er niet alleen geleerd hoeft te worden in het kader van de professionele ontwikkeling maar ook voor de persoonlijke vorming. De kans is groot dat
het leren in het kader van de persoonlijke vorming - waar de lerende dus altijd voor
gemotiveerd is - motivatie levert voor het leren in de professionele sfeer. Onderwijsinstellingen en werkgevers dienen gebruik te maken van dit gegeven en niet alleen te
focussen op ontwikkeling op professionele vlakken.
Er is vanuit bedrijven een toenemende behoefte aan werknemers met een goede
employability. Dit betekent dat nieuwe werknemers duurzaam, effectief en breed inzetbaar moeten zijn op interne enexterne arbeidsmarkten (Onderwijsraad, 1998).Dieeisen
staan op gespannen voet met de specifiek gerichte beroepsopleidingen. Het is voor
onderwijsinstellingen namelijk moeilijk voor brede functies op te leiden. Startende
werknemers zullen dus op de werkplek vaak nog veel moeten leren. Het belang van
post-initieel onderwijs neemt hierdoor toe. De rol van de onderwijsinstellingen in dit
onderwijs isechter veelal nog niet geheel duidelijk. Scholen dienen via andere kanalen,
zoals via werkgevers of hun alumni, contacten te (blijven) houden met de praktijk om
goed te kunnen weten wat daar speelt en daarop goed in te kunnen spelen.
Om de economische voortgang in een regio te garanderen, dienen onderwijsinstellingen aansluiting te bewerkstelligen met de arbeidsmarkt en de andere maatschappelijke
terreinen. Regionalisering wordt een belangrijk speerpunt voor onderwijsinstellingen.
Een concrete invulling van hun rol in de regio iste gaan functioneren als kennispoort:
een structureel en interactief knooppunt van aanbod en vraag naar goed opgeleide
werknemers. Vooral het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) speelt hierin een belangrijke rol
(Onderwijsraad, 2001). In dat licht dienen bestaande instrumenten als stages, afstudeeropdrachten en gastdocentschappen effectiever te worden benut. Hier isdus zowel
een rol weggelegd voor de onderwijsinstellingen (en dan met name de docenten) alsmede voor het bedrijfsleven.
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Eengoede leerinfrastructuur met ondersteuning van leerprocessen isvan groot belang.
Het zal de leercyclus van werknemers bij belangrijke kennisgebieden aanmerkelijk kunnen verkorten zodat medewerkers op deze gebieden sneller productief zullen zijn. Dit
betekent dat werknemers dienen te worden gestimuleerd en ondersteund bij initiatieven die zij nemen richting leren. Het informele kan hierbij een zeer belangrijke rol vervullen. Leren speelt zich immers niet alleen binnen scholen af. De werkplek iszelfs één
van de belangrijkste en één van de meest interessante leerplekken (Onstenk, 1997).
Cheetham en Chivers (2001) hebben in een onderzoek aangetoond dat het leren op de
werkplek - werken met ervaren collega's en werken in een team - een belangrijke bijdrage levert aan de competentieontwikkeling van professionals. In bedrijven is het
noodzaak dat decultuur medewerkers stimuleert te gaan of blijven leren.Belangrijk uitgangspunt bij het leren isde leervraag van de werknemers zelf. In de eerder genoemde
opleidingsplannen kan dit worden verwerkt.
Deelnemers aan het onderwijs -zowel jongeren alsvolwassenen (in de vorm van ouders
of in het kader van volwassenenonderwijs) - worden in toenemende mate assertief en
veeleisend. Zij weten steeds beter wat zij willen. Zij willen steeds over meer diverse en
meer gespecialiseerde onderwerpen leren. Leerlingen leren dus in de school al om exact
te definiëren wat zij willen leren. Het betekent dat zij dit in hun latere beroepspraktijk
ook kunnen. Het aanbod van scholing dient daarom ook niet een vaststaand aanbod te
zijn. Beter is het om ondernemers en werknemers door middel van prikkelende onderwerpen aan het denken te zetten en henvervolgens exactte laten definiëren wat zij willen leren. Een kennisaanbieder dient leervragen dan helder te krijgen en hier op een
adequate wijze op in te springen, of de structuren neer te zetten waarmee geleerd kan
worden zodat de lerende zijn of haar leervraag kan beantwoorden.
Het stimuleren van het leren op de werkplek hangt samen met het erkennen van elders
verworven competenties (EVC). Nieuwe werknemers kunnen enorm verschillen in datgene dat ze al wel of niet kunnen en kennen. Bij een EVC-traject wordt nagegaan wat
het inzetbaarheidsniveau is van een werknemer (Smulders en Klarus, 2000). Daarnaast
wordt ook het potentieel haalbare niveau bepaald. Het bepalen van het inzetbaarheidsniveau maakt het mogelijk de werknemers te certificeren (in de kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs) voor datgene ze reeds kunnen en kennen. Het andere,
potentieel haalbare niveau, maakt duidelijk welk niveau de werknemer zou kunnen
halen, indien hij of zij nog enige scholing volgt.
In het onderwijs wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het ondernemerschap. Dit is onder andere gestimuleerd vanuit de overheid door middel van het ter
beschikking stellen van middelen voor veelbelovende projecten die de bevordering van
het ondernemerschap gedurende onderwijstijd alsdoel hebben.Dehuidige arbeidsmarkt
vraagt om ondernemende werknemers en ondernemers. Ondernemerschap in zowel
grote als kleine bedrijven geeft een goede stimulans aan de economische groei en welvaart (EZ, 1999). Het gaat hier niet alleen om het ondernemerschap in de engste zin van
het woord,ook om ondernemend zijn. Leerlingen en studenten die nu vanschool komen
zullen in toenemende mate deze ondernemerskenmerken vertonen, mits dat enigszins
aansluit bij hun belevingswereld. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat zij
mondiger en meer zelfstandige startende werknemers in hun organisaties opnemen.
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Figuur1: Invloedsferen van vierstakeholders ophetagro-bedrijfsleven.

De in figuur 1aangeduide stakeholders hebben in verschillende publicaties/notities/inleidingen hun visie gegeven op de (al dan niet gewenste) veranderingen die zich in de
komende jaren zullen voltrekken binnen het agro-foodcomplex. Daarin zijn verschillende uitdagingen voor de toekomst geformuleerd. Van deze toekomstverkenningen over
het agro-foodcomplex zijn de belangrijkste en meest verstrekkende waarschijnlijk die
van de overheid, het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de Rabobank
(2002a,2002b). Devraag die in al dezetoekomstverkenningen centraal staat is:hoe ziet
het agro-foodcomplex er in de toekomst - zeg 2010 - uit en wat zou er (gezamenlijk)
moeten worden gedaan om deze veranderingen op te kunnen pakken? Voor het project Brainport isniet opnieuw eentoekomstverkenning uitgevoerd, maar isop basisvan
deze publicaties een drietal relevante trendgebieden gedestilleerd die aan de hand van
voorbeelden zullen worden toegelicht. Deze relevante trendgebieden zullen beschreven
worden vanuit de optiek van de primaire sector en de gewenste (levenslange) competentieontwikkeling.
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2.2.1.

Holistische trend
Door het ministerie van LNV wordt een aantal uitdagingen geschetst voor het agrofoodcomplex. Twee daarvan hebben betrekking op een meer holistische kijk op het
agro-bedrijf: het agro-bedrijf alsonderdeel van een groter systeem. Deeerste trap in dit
systeem isde positionering van het agro-foodcomplex alsonderdeel vande samenleving
(nationaal niveau). De tweede trap hierin is vergroting en versteviging van de positie
van het agro-foodcomplex in het internationale speelveld (mondiaal niveau).
Tot op heden zijn de ontwikkelingen binnen en rondom het agrobedrijf vrij ad hoc
benaderd. Niet vanuit één perspectief maar vanuit de gescheiden thematische gebieden
zoals energie, voedselveiligheid en duurzaamheid. Als de ondernemer op elk van deze
thema's adequaat zou moeten inspelen dan vraagt dat om de ontwikkeling van een
variëteit aan competenties. De meeste ondernemers zijn echter geen schapen met vijf
poten. Het is dan ook interessant om te zien dat in verschillende (wetenschappelijke)
studies naar deze ontwikkelingen de conclusies over competentieontwikkeling van de
ondernemer op al dezethema's vele gelijkenissen vertonen.Of het nu eenstudie isnaar
geïntegreerde teelt, een betere energie-efficiëncy of andere actuele onderwerpen. De
detaillistische, vakmatige en methodische competenties spelen niet meer de belangrijkste rol. Het gaat met name om de meer algemeen-strategische, bestuurlijk-organisatorische (zoals strategisch denken, visie-ontwikkeling, conceptueel denken) en leer- en
vormgevingscompetenties (denk aan:creativiteit, kennis delen, reflecteren). Zij worden
belangrijker bij het adequaat inspelen op de verschillende ontwikkelingen. Deze holistische kijk op het agro-bedrijf zal hieronder met voorbeelden - bedrijfsintern en
bedrijfsoverstijgend -worden toegelicht.
Binnen het agro-bedrijf zal de schaalvergroting in de land- entuinbouw in de toekomst
door blijven gaan. Echter niet meer alleen om beter te kunnen concurreren, maar met
name om voldoende kritische massate creëren voor deelname aan de keten (Rabobank,
2002a). Op bedrijfsniveau zullen de ontwikkelingen op het bedrijf meer in één perspectief worden gezien. Zo zullen bijvoorbeeld op het gebied van geïntegreerde teelt het
bedrijfseconomisch aspect, de ziekte- en plagenbestrijding, de volksgezondheid, de
voedselveiligheid, de arbeidsomstandigheden en de milieubelasting in één perspectief
moeten worden gezien (LNV, 2001). In de verschillende toekomstscenario's wordt
nadrukkelijk aangegeven dat het bedrijfsintern van belang isde houding te verbreden
door die te richten op de regionale, nationale en internationale omgeving. De invloed
van bijvoorbeeld het grootwinkelbedrijf zal alleen nog maar toenemen. Dit besef is de
laatstejaren inde productiekolom toegenomen door samenwerking inverticale en horizontale ketens en netwerken. Voor de toekomst zullen deze ketens en netwerken zich
uitbreiden in Europeesverband,aldan niet invirtuele vorm.Zo kande Nederlandse voedingstuinbouw uitgroeien tot een food-provider voor geheel West-Europa: een
Europees tuinbouwcluster (Rabobank, 2002a).Trefwoorden zijn schaalvergroting, internationalisering, samenwerking en integratie door de keten heen (Van der Geijn, 2002).
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2.2.2.

Maatschappelijk oriëntatie
De in de vorige paragraaf geschetste verbredingen gaan echter verder en worden nog
complexer. Naast internationalisatie in ketens en netwerken komt er ook meer nadruk
te liggen op duurzame bedrijfsvoering (milieuvriendelijk produceren), voedselveiligheid
en dierwelzijn. Verder worden ruimte(gebrek) en verkeerscongestie belangrijk
(Rabobank, 2002b). Bovendien zullen allerlei krachtenvelden in de maatschappij zorgen
voor voortdurende conflicten en botsingen (cultuurwaarden, multifunctionaliteit, versnippering, schaalvergroting) tussen de ondernemer en de verschillende stakeholders
die 'de maatschappij' worden genoemd. De ontwikkelingen en daarmee samenhangende opvattingen op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, milieu en betrouwbaarheid confronteren de ondernemer in de primaire sector in toenemende mate met hoge
eisen aan de productie, herkomst van voedingsmiddelen en andere (plantaardige) producten. In deze zin wordt er vaak gesproken van consumentgestuurde ketens, waarin
deveilingen, retail en supermarkten de eisenvan de consument vertalen in eisen aan de
productiewijze. Maatschappelijk verantwoord ondernemen isin dezecontext het begrip
dat hier vaak wordt genoemd. Niet alleen het ondernemen in de maatschappelijke context ishierin belangrijk, maarjuist ook de verschuiving naar deverantwoording van hetgeen de ondernemer doet. Een belangrijk onderdeel van deze verantwoording is de
controleerbaarheid en traceerbaarheid van de activiteiten. Elk bedrijf moet volledige
verantwoording kunnen afleggen over zijn werk- en kwaliteitszorgsystemen. Zo zal bijvoorbeeld in de voedingstuinbouw de afzet alleen nog worden gegarandeerd in ketens
waarin nauw en duurzaam wordt samengewerkt. Het gebruik van bijvoorbeeld certificeringsschema's kan gezien worden als instrument om de nationale doelstellingen (zoals
bijvoorbeeld van de consument) te vertalen naar eisen op bedrijfsniveau. In principe
maakt een gecertificeerd bedrijf zichtbaar in welke mate er zorggedragen wordt voor
bijvoorbeeld de volksgezondheid (denk aan HACCP), milieu en arbeidsbescherming. De
consument maakt zich bijvoorbeeld intoenemende mate zorgen om gezondheidsrisico's
van residuen van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen in voedingsmiddelen. De
doelstellingen die worden geschetst voor 2010 op het gebied van de gewasbescherming
vragen om ingrijpende veranderingen in het huidige productieproces. Veiligheid en
gezondheid zullen echter op den duur niet meer voldoende zijn. Creativiteit, exclusiviteit en emotionele betrokkenheid gaan een nog belangrijkere rol spelen. Voorbeelden
zijn 'de appel met een verhaal', en 'stamppotten uit Oma's keuken'.
Naast voedselveiligheid isduurzaamheid (zoals op het gebied van energie) een belangrijke eis die vanuit de maatschappij wordt gesteld. Voor met name de bedrijven in de
glastuinbouw isdetrend om energie-efficiënter te produceren duidelijk een doelstelling
geworden. Op het gebied van de energie isvoor 2010 een verbetering van de energieefficiëntie van 65% ten opzichte van 1980 als milieudoel afgesproken. De mate van
energiebesparing op bedrijven wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop de ondernemer met het energievraagstuk omgaat (Verstegen et al.,2003). De doelstellingen voor 2010 zijn niet eenvoudig te verwezenlijken. Zo is nu al duidelijk dat als
de huidige trend en het tempo van energiebesparing worden doorgezet, de gestelde
energiedoelstellingen niet zullen worden gehaald. Een ondernemer die dat wel wil, zal
op een andere manier moeten omgaan met het energievraagstuk. Samenwerking, clustering, ketenoptimalisatie, integratie en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke sleutelbegrippen. (Ruijgrok en Baber, 2002).
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2.2.3.

Trend tot ondernemen
In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het ondernemerschap van groot belang is
voor de economie en werkgelegenheid. Immers hoe meer bedrijven starten en snel
groeien, hoe meer banen er beschikbaar komen (Nandram en Samson, 2000). Het beeld
van de ondernemers als mensen die veel geld verdienen en carrière maken spreekt nog
steeds tot de verbeelding van veel jonge mensen. Tussen de praktijk en dit enigszins
geromantiseerde beeld van de ondernemer zit een behoorlijke mismatch. Het ondernemerschap behelst veel meer dan alleen veel geld verdienen. Ondernemerschap draait in
belangrijke mate ook om persoonlijke ontwikkeling, het creëren van kansen en het adequaat inspelen op veranderingen. De hedendaagse samenleving wordt alsmaar complexer en onzekerder. Dat stelt hoge eisen aan het ondernemerschap. Op mondiaal
niveau heeft de ondernemer te maken met de opkomende wereldmarkt, de omslag
naar de kennissamenleving (met behulp van informatie en communicatietechnologie).
Op nationaal niveau is er de confrontatie met bijvoorbeeld de milieuproblematiek en
ruimtedruk. Op organisatie- en individueel niveau spelen bijvoorbeeld employability,
geografische mobiliteit, flexibiliteit en diversiteit een belangrijke rol. Kijkt men vervolgens in detail naar ondernemers in de primaire productiesector, dan valt op dat zij van
oudsher een beschermde professie zijn geweest. Het geschetste krachtenveld heeft
slechts in beperkte mate invloed uitgeoefend op deze professie. Op nationaal en mondiaal niveau ishet vooral de overheid geweest die voor de ondernemers heeft gedacht.
Echter met eenterugtredende overheid, de handelsliberalisering en het verdwijnen van
het OVO-drieluik (Onderwijs, Voorlichting en Onderzoek) zal de agrarische ondernemer
in de primaire sector steeds meer moeten gaan werken in een marktgestuurde omgeving en zal de verzelfstandiging en verantwoordelijkheid van de ondernemers toenemen. In dat opzicht zullen de primaire land- en tuinbouw steeds meer dezelfde kenmerken krijgen als de handel en industrie (Rabobank, 2002b). De ondernemer zoekt in
overeenstemming met de marktontwikkelingen een productievorm die bij hem of haar
past. Daardoor zullen nieuwe vormen van productie en afzet ontstaan (Veerman,2001).
Het gaat daarbij dus niet direct om aandacht voor efficiëntie, productontwikkelingen,
marketing, omzet- en winstcijfers maar om een duurzame bedrijfsvoering in zowel economische als ecologische zin te bewerkstelligen in de toekomst. Om je in dit krachtenveld staande te houden is ondernemend gedrag noodzakelijk. Het is dus zaak dat de
ondernemer over dejuiste ondernemerscompetenties beschikt om zich hierin adequaat
te handhaven.
Welke competenties dit precies zijn, wordt in de literatuur niet eenduidig verwoord.
Duidelijk wordt wel dat uiteindelijk de persoonlijkheid, de persoonsachtergrond en attituden van de persoon van doorslaggevende betekenis zijn bij de stap om te ondernemen en de stap om het proces van het ondernemerschap voort te zetten (Nadram en
Samsom, 2000). Het gaat dan om vaardigheden als entrepreneurschap (Onstenk, 2000),
strategisch ondernemen, netwerkbeheer en omgevingsoriëntatie, maar zeer zeker ook
om sleutelvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten zoals durf, reflectie en communicatieve capaciteiten. Het spelen in eenjazz band geeft indie zin eenaardige metafoor van
hoe men zich dit voor kan stellen. Ondanks dat in de jazz bepaalde lijnen vastliggen
(zoals bijvoorbeeld akkoordenschema's en het ritme) is de weg die de muzikant aflegt
steeds verschillend en zal hij actief op zijn omgeving moeten inspelen om zijn vervolgweg te bepalen door te anticiperen op solo's van anderen, versnellingen in de muziek,
dynamiek, timing en interpretaties van collega-muzikanten.
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In het project Brainport is kritisch gekeken naar de doelgroep - de ondernemers en
werknemers in het agro-foodcomplex - om zicht te krijgen op hun kenmerken als het
gaat om leren. In dit hoofdstuk vindt udaar de weerslag van.
Langdurige leertrajecten voor eendergelijkedoelgroep zullen indeeerste plaatsvraaggestuurd moeten zijn, aangezien de betrokkenen anders weinig belangstelling zullen
hebben. Breeuwsma (1994) geeft aan dat bij volwassenen, willen zij open staan om te
leren, de nadruk moet liggen op het toepassen van kennis in plaats van op het verwerven van kennis.Volwassenen zijn gemotiveerd om te leren indien het binnen hun
domein van ervaringen past. Het leren moet prikkelend zijn, gekoppeld zijn aan bruikbaarheid, relevant zijn envantoegevoegde waarde zijnvoor deorganisatie. Inhet project is dan ook gekeken naar de leervragen, -mogelijkheden, -motieven en -condities
van de doelgroep. Daartoe is gewerkt met diepte-interviews met ondernemers en
enquêtes voor de werknemers van verschillende bedrijven in het agro-foodcomplex.
Aangezien hetgaat om relatief kleine bedrijven,waarvan kanworden aangenomen dat
zij niet beschikken over een eigen afdeling 'Human Resource Management' of zelfs
'Human Resource Development', was het afnemen van een gestandaardiseerde enquête voor het vaststellen van deze vragen niet toereikend. Discussie en interactie met de
geïnterviewden zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld sociaal-gewenste antwoorden te
voorkomen. Zo zal men bijvoorbeeld direct aankruisen dat leervragen met betrekking
tot ICTbelangrijk zullen zijn indetoekomst (Bücher, 1999).Erisvoor het interview dan
ook gekozen voor een semi-gestructureerde manier van aanpak: een vragenlijst met
open antwoorden, die in een persoonlijk interview is afgenomen. Deze semi-gestructureerde manier had als voordeel dat de geïnterviewden de mogelijkheid hadden om
één en ander té verduidelijken en de interviewer de mogelijkheid had om door te vragen en dieper inte gaan op interessante punten.

3.1.

Leerbehoeften
Volwassenen willen leren indien de kennis kan worden toegepast. Om kennis te kunnen
toepassen is het noodzakelijk dat deze aansluit bij de leerbehoeften uit de praktijk van
de volwassenen. Knelpunten of problemen die volwassenen in de praktijk ervaren dienen de aanknopingspunten te zijn om te leren.Ook door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen (2000) wordt gesteld dat alle strategieën voor leven lang leren in de
eerste plaats gebaseerd moeten worden op de leerbehoeften die bij de lerenden aanwezig zijn. Door deze Commissie van Europese Gemeenschappen wordt naar aanleiding
van een Europees onderzoek een vijftal onderwerpen omschreven die voor een groot
deel de leervragen voor de toekomst zullen bepalen. Deze onderwerpen zijn mede tot
stand gekomen naar aanleiding van het hiervoor beschreven trends- en ontwikkelingenonderzoek. Het betreft de onderwerpen: ICT,nieuwe technologieën, vreemde talen,
sociale vaardigheden en ondernemerschap. Deze onderwerpen zijn in dit project omgezet naar competenties. Dit heeft de volgende set van competenties met bijbehorende
beschrijvingen opgeleverd:
a) ICTvaardigheden: de ondernemer of de werknemer kan de nieuwste informatie- en
communicatietechnologieën, die toepasbaar blijken, bedienen entoepasbaar maken
in de praktijk.
b) Technologische innovatieve focus: de ondernemer of werknemer kan de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën inschatten en indien de technologie toepasbaar blijkt, deze toegankelijk maken voor collegae.
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c) Communiceren in vreemde talen: de ondernemer of de werknemer kan zich indien
gewenst eenvreemde taal eigen maken en dit zowel schriftelijk alsmondeling in het
bedrijfsproces toepassen.
d) Sociaal vaardig: de ondernemer of de werknemer weet in de omgang met anderen
hoe met deze personen of groepen moet worden omgegaan.
e) Ondernemen: de ondernemer en de werknemer kunnen kansen voor zichzelf of de
organisatie signaleren en hiernaar gericht actie ondernemen en zij durven hierbij
verantwoorde risico'ste nemen om op deze manier voordelen voor de organisatie te
behalen.
De resultaten uit de diepte-interviews geven het volgende aan:
• De belangrijkste leervragen van ondernemers enwerknemers zijn vakinhoudelijk op
nieuwe technologieën gericht. Vooral de nieuwe (teelt)technische ontwikkelingen
en de leervragen die hierdoor ontstaan worden belangrijk gevonden. Ondernemers
en werknemers vinden het lastig om op de hoogte te blijven van deze laatste ontwikkelingen, met name als deze ontwikkelingen voortkomen uit onderzoek.
• Daarnaast is de leerbehoefte van ondernemers sterk gericht op ondernemerschap.
Strategisch ondernemen heeft voor alle ondernemers een hoge prioriteit. Verder
wordt leidinggeven alseen belangrijke component van het ondernemerschap van de
toekomst genoemd. De verklaring? Met de toenemende schaalvergroting zullen
bedrijven steeds omvangrijker worden, ook wat betreft personeelsomvang. Het personeelwordt mondiger. Eenpassende leiderschapsstijl isvereist. Ook netwerkvorming
en netwerkbeheer vinden de geïnterviewden belangrijker en daarbij geven ze aan
dat er in toenemende mate in ketens moet worden gedacht (ketenmanagement).
• Aansluitend blijken er veel leervragen op het gebied van sociale omgang. Vooral
communicatieve vaardigheden worden belangrijk gevonden. Communicatie met het
personeel iszeer belangrijk. Communicatie met bijvoorbeeld leveranciers wordt niet
als aandachtspunt gezien. Al vinden de geïnterviewden het wel steeds belangrijker
om bijvoorbeeld de leverancier met lef en durf te kunnen benaderen. De behoefte
aan communicatie in vreemde talen (die overigens voor ondernemers ten opzichte
van de andere leervragen weinig prioriteit heeft) betreft vooral de beheersing van
Engels en Duits.
• Schaalvergroting is alleen mogelijk in een sterk geautomatiseerd bedrijf. Dit betekent dat ICT-vaardigheden belangrijk gevonden worden. Op het gebied van de ICTis
er al een aantal ontwikkelingen gaande waaronder de ontwikkeling en het gebruik
van beslismodellen en bijvoorbeeld milieu-indicatoren voor de gewasbescherming.

3.2.

Leermogelijkheden
Om degeschetste leervragen voor detoekomst optimaal te kunnen beantwoorden ishet
noodzaak om aan te sluiten bij de favoriete wijze(n) van leren van de doelgroep. In de
interviews stond dan ook devraag centraal:"welke leeractiviteiten ziet uhet liefstterugkomen in een langdurig leertraject?" Om de verschillende vormen van leeractiviteiten te
groeperen isgekozen voor dedriedeling formeel, niet-formeel en informeel leren.Onder
formele leeractiviteiten worden verstaan:activiteiten gericht op leren die plaatsvinden in
onderwijs- en opleidingsinstituten en die gericht zijn op het behalen van erkende diploma's en kwalificaties. Onder niet-formele leeractiviteiten worden de leeractiviteiten verstaan die buiten de formele onderwijs- en opleidingsinstituten plaatsvinden en niet
noodzakelijkerwijs leiden tot diploma's en kwalificaties. Deze activiteiten kunnen worden versterkt door het werk, maatschappelijke organisaties of organisaties die de reguliere stelsels aanvullen. De informele leeractiviteiten omvatten de 'gewone' activiteiten
van het dagelijks leven. Een belangrijk verschil met de (niet)-formele leeractiviteiten is
dat de informele leeractiviteiten niet persé intentioneel hoevente zijn. De resultaten van

l

->->

DE D O E L G R O E P

de interviews zijn weergegeven infiguur 2.Devetgedrukte leeractiviteiten werden door
de doelgroep binnen de betreffende categorie het meest gewaardeerd.
Figuur 2. Leeractiviteiten
schikt naar drie
De vetgedrukte

gerang-

categorieën.
leeractiviteiten

scoren het hoogst in de

interviews.

Formeel
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Onderzoeksinstituut
Kennisinstellingen

T
Een interessant detail in de
interviews was dat informele
leeractiviteiten vaak niet als
Informeel
leren als zodanig worden herkend. Nadat in de interviews
Vakbladen
Bank
Collegae
Lerenopde werkplek
informeel leren werd toegeTv/radio/internet
Werken in teamverband
licht, bleek dat de respondenLeveranciers
Zelfreflectie
Afnemers
Gebruik van voorbeelden
ten informele leeractiviteiten
Fabrikanten
Ervaring
het vaakst de meest geschikte
Boekhouder
Vriendenen kennissen
leervorm vonden. Ook blijkt na
uitleg van informeel leren dat de ondernemers gemiddeld drie dagen per maand aan
leren besteden. Indien informeel leren niet meegerekend zou worden, zou het aantal
dagen aanzienlijk minder zijn. Zowel de ondernemers als de werknemers vinden dan
ook dat het leren op de werkplek moet worden uitgebreid. Formele leeractiviteiten in
de vorm van cursussen bij AOC's of IPC'swaren voornamelijk cursussen met de doelstelling om zaken in da organisatie op het operationele of tactische niveau te veranderen.

3.3.

Leermotieven en leercondities
Waarom willen werkenden leren (motivatie), en welke factoren (condities) beïnvloeden
nu dit leren? Deze twee vragen stonden centraal in het laatste deel van het interview
met ondernemers en werknemers. Mulder en Witziers (1997) onderscheiden in hun studie naar leven lang leren zes categorieën leermotieven om bij te blijven en een leven
lang te leren (o.a. inzetbaarheid vergroten, loopbaanontwikkeling, ondersteuning en
salarisverhoging). Eraut et al. (1998) onderscheiden in een studie bij managers, professionals en technici twee typen factoren die het leren beïnvloeden: factoren in de microcontext van de werkplek en factoren in de macrocontext van de werkplek. Een voorbeeldvaneenfactor inde microcontext isdeaanwezigheid van begeleiding op de werkplek. Eenvoorbeeld van een factor in de macrocontext isde aanwezigheid van een professioneel leerbeleid binnen de organisatie. De motieven van Mulder en Witziers (1997)
en de condities van Eraut et al. (1998) hebben als uitgangspunt gediend voor dit deel
van de studie.
Het was opvallend dat in de interviews naar voren kwam dat werknemers niet alleen
leren om hun baas een plezier te doen. Motieven die vaker genoemd werden, lagen op
het vlak van de persoonlijke ontwikkeling. Meer in detail: leren omdat het nuttig voor
jezelf is,om de eigen competenties te verbeteren en om meer kennis en ervaring op te
doen op een bepaald gebied. Om daadwerkelijk te gaan leren vinden de geïnterviewden het wel belangrijk dat de leidinggevende het goede voorbeeld geeft. De leidinggevende moet het juiste leerklimaat voor de lerende scheppen. Andere factoren in de
microcontext die vaak genoemd werden, zijn het gebruik van feedback op het geleerde
en het belonen van leren. Factoren in de macrocontext die het meest genoemd werden
in de interviews zijn het belang van een bedrijfsbreed beloningssysteem voor het leren
en het opzetten van een gestructureerd systeem of protocol om het leren in de organisatie te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan het werken met opleidingsplannen).
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Om zicht te krijgen op mogelijke trajecten die als basis kunnen dienen voor een leven
lang leren,ishetvan belang eerst een beeldte krijgen vande mogelijkheden enonmogelijkheden van de reguliere onderwijsinstellingen om een rol te spelen bij het opleiden en ontwikkelen van ondernemers en werknemers. De rol van de onderwijsinstellingen voor reguliere opleidingen isduidelijk. Eenandere uitdaging ligt in het post-initieel onderwijs waarbinnen AOC's,IPC'sen verwante instellingen vaak ook opleidingsactiviteiten voor volwassenen organiseren.

4.1.

De rol die (agrarische) onderwijsinstellingen kunnen spelen
De Sociaal Economische Raad (2002) formuleert, in navolging van de OECD een zestal
nieuwe oriëntaties voor instellingen in het beroepsonderwijs. Eénvan die oriëntaties is
het omschakelen van een inerte (traag reagerende) benadering naar een responsieve
benadering. De uitdaging voor de onderwijsinstellingen is om effectief te reageren op
nieuwe uitdagingen als leven lang leren, veranderingen in beroepen en de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De taakstelling van het middelbaar beroepsonderwijs zal hierdoor verschuiven van regulier
beroepsonderwijs binnen stabiele en voorspelbare kaders naar het ondersteunen van
langdurige trajecten binnen onvoorspelbare en misschien zelfs chaotische kaders. Zoals
betoogd zal het voor geen enkele ondernemer mogelijk zijn om precies te zeggen aan
welke kennis hij over tien jaar behoefte heeft. Rosenfeld (1998) formuleert vier taakvelden voor responsieve instellingen voor beroepsonderwijs in de kenniseconomie.
•

Het beroepsonderwijs isten eerste verantwoordelijk voor voldoende toestroom van
geschoolde startende beroepsbeoefenaren, om te voldoen aan de economische
vraag op de regionale arbeidsmarkt;
• Het beroepsonderwijs heeft ten tweede een taak bij het onderhoud van de competenties van werkenden in de regio;
• Ten derde heeft het beroepsonderwijs de rol om sectorale innovaties in het regionale bedrijfsleven mede mogelijk te maken en over te nemen;
• Tenvierde kan het beroepsonderwijs een rol spelen bij het initiëren en onderhouden
van innovatieve netwerken van regionale bedrijven en ondernemers.

I
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Voor een onderwijsinstelling is het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven
responsief te zijn. Op de eerste plaats vanuit een sectoraal perspectief. Een onderwijsinstelling dient dan een rol te spelen bij devoorziening van de nieuwste informatie over
technologieën en producten die van belang zijn voor deze sector. Onderwijsinstellingen
spelen echter veelal een innovatie-volgende rol. Den Boer en Nieuwenhuis (2002) geven
aan dat de bedrijfstakken nauwelijks de neiging hebben de beweging richting het
(beroeps)onderwijs te maken als het gaat om innovaties. In sommige sectoren is het
zelfs zo extreem dat het onderwijs wordt buitengesloten als het om nieuwe ontwikkelingen gaat. Onderwijsinstellingen zouden als informatieverzamelpunt moeten worden
gezien en als dusdanig worden benaderd als het om de nieuwste ontwikkelingen gaat.
Veel onderwijsinstellingen schieten hierin nog te kort. De positie van de IPC's is op dit
vlak wat genuanceerder. Zij hebben van oudsher een betere binding met de praktijk. Zo
komen vandaag de dag bij hen in samenwerking met het bedrijfsleven al nieuwe ontwikkelingen in het opleidingsaanbod aan bod.
Het tweede perspectief is het regionale perspectief. Het regionale perspectief is van
belang omdat leren en innoveren veelal gelokaliseerde processen zijn, tenminste als er
wordt gesproken over ondernemers in het agri-foodcomplex. De ontwikkeling van kennis en de uitwisseling hiervan vindt voor een belangrijk deel plaats in de nabije omgeving. AOC's dienen ervoor te zorgen dat zij een herkenbare en waardevolle rol in de
regio gaan vervullen, zodat de ondernemers en de werknemers in de regio niet meer
om de AOC's heen kunnen en willen.
Tot slot kunnen AOC's handelen vanuit eenorganisatorisch perspectief. Rosenfeld (1998)
vermeldt enkele aspecten waaraan instellingen voor beroepsonderwijs moeten denken
als zij zich gaan richten op de regio. Hij noemt: een duidelijke missie (waarin expliciet
aandacht wordt geschonken aan de regionale economische ontwikkelingen), een hoge
mate van organisatorische flexibiliteit en aanpassingsvermogen en een actieve netwerkstrategie. Netwerken van onderwijsinstellingen met de sector of met de regio worden niet systematisch opgezet en onderhouden. Het gevolg daarvan isdat onderwijsinstellingen dan niet of beperkt op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen. Dit veroorzaakt dat de responsiviteit gering is. Interne organisatieculturen stimuleren vaak ook niet het onderhouden van netwerken. Dit onderhouden van netwerken
isoverigens niet puur de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen. Ondernemers
en werknemers dienen ook de juiste signalen af te geven.
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4.2.

ONDERWIJS

De rol die de (agrarische) o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n w i l l e n spelen
In de vorige paragraaf is aan de orde gesteld w e l k e rol (agrarische) onderwijsinstellingen z o u d e n m o e t e n spelen in de regio. A a n s l u i t e n d is de vraag aan de orde w e l k e rol
agrarische onderwijsinstellingen willen spelen?
In het project Brainport is gebleken dat alle AOC's en IPC's naast h u n reguliere onderwijsaanbod cursussen a a n b i e d e n . Deze cursussen gaan over vele u i t e e n l o p e n d e onderw e r p e n . Ook is het bij bijna alle AOC's en IPC's mogelijk o m cursussen o p maat te laten
o n t w i k k e l e n . In d a t v e r b a n d is het opvallend d a t AOC's vaak w o r d t v e r w e t e n d a t zij niet
aansluiten bij de l e e r b e h o e f t e n die leven bij de ondernemers en de w e r k n e m e r s in het
a g r o - f o o d c o m p l e x . In groepsinterviews met alle cursus- en contractdirecteuren van de
AOC's en IPC's zijn de k n e l p u n t e n die d o o r ondernemers en w e r k n e m e r s in het agrof o o d c o m p l e x w o r d e n ervaren nog eens stevig o n d e r de loep g e n o m e n . Tabel 1 geeft de
resultaten van deze interviews b e k n o p t weer.
Tabel 1.Knelpunten aangegeven door werknemers in het agro-foodcomplex (naar NEI,2000)
voorgelegd aan de groene onderwijsinstellingen (AOC's,IPCs).+ =ja, -= nee, +/— = gedeeltelijk.
Knelpunt

Als knelpunt ervaren door
onderwijsinstellingen?

Onvoldoende financiële middelen
Onvoldoende geschikt opleidingsaanbod/
geen maatwerk
Geen locatie in de buurt
Onduidelijkheden over mogelijkheden,
kwaliteit en effect van scholing
Geringe scholingsbereidheid en geen
gericht scholingsbeleid van werknemers
Onduidelijkheid omtrent toekomstige functie-eisen
Hoog verloop onder (geschoolde) werknemers
Geen gericht scholingsbeleid
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Op te lossen door
onderwijsinstellingen

+/-

+ /-

+/-
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Een aantal opvallende zaken die uit de interviews naar voren kwamen, zijn in groepsdiscussies verder besproken. De constatering dat werkenden in het agro-foodcomplex
niet met hun leervragen of leerbehoeftes naar de AOC's of IPC's komen, kwam daarbij
vaak aan deorde.Ondernemers enwerknemers veronderstellen dat de cursusgidsen van
de AOC's en IPC's uitputtend zijn. Het tegendeel is echter waar. Voor ondernemers of
werknemers is het heel goed mogelijk om met hun persoonlijke of organisatie specifieke vraag naar het AOC of IPCte stappen. Vragen die door AOC's of IPC's niet beantwoord kunnen worden door middel van een cursusof anderszins, kunnen door AOC's of
IPC's worden doorgespeeld naar instellingen of organisaties die daar wel mee uit de
voeten kunnen.Welke vraag een ondernemer of werknemer ook heeft, een AOCof IPC
heeft of maakt zelf een antwoord of kan doorverwijzen naar een instelling of organisatie die in staat isom het juiste antwoord te formuleren.
Dat steeds gesproken wordt over de vraag van de ondernemers of de werknemers, doet
overigens vermoeden dat alle ondernemers en werknemers exact weten wat hun leervragen of leerbehoeften zijn. Vaak blijkt dit toch wat complexer. Ook op dit vlak kunnen AOC's of IPC'seen rol spelen.Zij kunnen samen met de ondernemer van een bedrijf
een opleidingsplan opzetten. In het kader van de bedrijfsontwikkelingsplannen worden
deze opleidingsplannen vormgegeven. Erwordt ook wel eens gesproken over persoonlijke ontwikkelingsplannen. Op deze manier kunnen opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten in een breder kader worden geplaatst en kan het zelfs voor een ondernemer de
effecten van opleiding en ontwikkeling duidelijk maken.
In Brainport istevens gekeken naar de rol die docenten van AOC's en IPC'svoor zichzelf
zien als actor in een langdurig leertraject. Het betreft hier dus de rol die docenten zouden willen spelen als het gaat om langdurige leertrajecten. Daarin zijn zes rollen onderscheiden:
• Modelling: de docent treedt op als expert;
• Coaching: de docent geeft instructies over de uitvoering van de taak en geeft feedback;
• Scaffolding: de docent brengt door veel persoonlijke interactie structuur aan in het
denkproces van de student;
• Articulatie: de docent stimuleert het expliciet maken van kennis en strategieën van
de student;
• Reflectie: de docent stimuleert de studenten om het eigen functioneren analytisch te
beschouwen en te vergelijken met die van collegae en experts;
• Exploratie: de docent vergroot geleidelijk de autonomie van de student en de complexiteit van het probleem.
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Als in het project Brainport over een leertrajectbegeleider wordt gesproken zijn met
name coaching, articulatie, reflectie enexploratie passende begrippen in dit geheel. Het
gaat met name om het stimuleren van de ondernemers en de werknemers, zodat deze
blijven leren. In digitale enquêtes is aan de hand van stellingen achterhaald welke rollen docenten vanAOC's en IPC'shet meest bij zichzelf vinden passen indien zij in de toekomst betrokken zouden worden bij een langdurig leertraject. De stellingen waren op
een dusdanige manier geformuleerd dat het antwoord op de stelling juist wel of juist
niet ten goede kwam aan een bepaalde rol voor de docenten. De resultaten zijn weergegeven in bijgaande tabel 2. Detweede kolom geeft aan in hoeverre de onderzoekers
de verschillende rollen van de docenten vinden passen binnen langdurige leertrajecten.
Tabel2. Scores opderollenvoorleertrajectbegeleider (n=19) (schaal 1-5;
1=deze rolzieikmezelfniet doenen5=deze rolzieikmezelfweldoen).
Rol
Modelling
Coaching
Scaffolding
Articulatie
Reflectie
Exploratie

Passend binnen
een langdurig leertraject?
Nee
Ja
Minder
Ja
Ja
Ja

Gemiddelde score
3.95
3.14
3.75
4.00
3.47
2.46

De resultaten wijzen uit dat de docenten zich over het algemeen prettiger voelen bij
andere rollen dan de rollen die belangrijk zijn in een langdurig leertraject. Ze blijven
nog vooral de rollen aanhangen die met name in het traditionele onderwijs belangrijk
zijn: modelling enscaffolding. Daarentegen kunnen docenten zichwel vinden in het bijhouden van het inhoudelijke vakgebied en het raadplegen van coilegae ofwel multidisciplinair werken. Voor een docent is het belangrijk dat deze contacten (kan) onderhouden) met het bedrijfsleven.

!
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N I E U W E TRAJECTEN EN IDEEËN V O O R EEN LEVEN LANG LEREN

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan nieuwe trajecten en ideeën voor een
leven lang leren zoalsdie tot nutoe in het project Brainport zijn ontwikkeld. Deze trajecten zijn in de vorm van vijf pilots ontworpen op basis van de inzichten uit de verschillende fasen van het onderzoek. Ze hebben een vernieuwend (onderwijskundig)
karakter en moeten een aanzet geven voor een leven lang leren. Eén van deze vijf
pilots is uitgewerkt, getest en geëvalueerd. De selectie van deze pilot vond plaats op
basisvan een aantal criteria (zoals wenselijkheid, haalbaarheid) door vertegenwoordigers uit het onderwijs. De overige vier zijn in de ontwerpfase kort beschreven. In het
vervolg van dit hoofdstuk beschrijven we eerst de uitgevoerde pilot. Aansluitend worden de vier overige (niet verder uitgewerkte) pilot-ideeën beschreven.
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Van verplichte spuitlicentie naar geïntegreerd leren in de gewasbescherming 1
Injuni 1996 heeft de overheid de verplichte licentie voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen ingesteld. Deze licentie moet iedere vijf jaar worden verlengd. De
komende tijd zullen veel telers deze licentie moeten verlengen.
De ontwikkelingen op het gebied van de gewasbescherming verlopen in een hoog
tempo. Deze ontwikkelingen zijn met name gericht op een geïntegreerde teelt, certificering van het product en 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. Onderzoek en
onderwijs kunnen in deze ontwikkelingen belangrijke partijen zijn. Echter de huidige
traditioneel ingerichte spuitlicenties geven een geringe impuls aan deze ontwikkelingen. Vanuit de praktijk komen duidelijke signalen dat de verplichte spuitlicenties weinig vernieuwend zijn, een formeel karakter hebben en niet of weinig vraaggestuurd
zijn. Zesluiten dus slecht aan op de wijze waarop geleerd wordt in het bedrijf. Zo isde
tijdspanne tussen twee cursussen voor cursisten te groot om alle verstrekte informatie
te onthouden, afgezien van het feit dat informatie van vijfjaar oud nauwelijks nog toepasbaar is.Kennisveroudert snelendit geldt zeker voor de ontwikkelingen indegewasbescherming. De onderwijsinstellingen worstelen op hun beurt met het verkrijgen en
verwerken van nieuwe en bruikbare resultaten uit het gewasbeschermingsonderzoek.
Belangrijke knelpunten zijn het communicatieprobleem tussen onderwijs en onderzoek,
het marktgerichte denken van onderzoeksinstellingen ('kennis isgeld'), devertaling van
onderzoeksresultaten naar de belevingswereld van de doelgroep en het fragmentarisch
beschikbaar komen van informatie. Een knelpunt isook dat onderzoeksresultaten in de
vorm van halffabrikaten beperkt toepasbaar zijn voor het onderwijs (o.a.Schlooz etal.,
2002).
In het pilot-project 'Van verplichte spuitlicenties naar geïntegreerd leren in de gewasbescherming' isgetracht in het kader van 'een leven lang leren' een innovatief concept te
ontwerpen waarin ondernemers, het groene onderwijs en het onderzoek kennis encompetenties kunnen verwerven op het gebied van de geïntegreerde gewasbescherming.

1

Dit hoofdstuk ismedegebaseerdop het artikel LansenWesselink (indruk).
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5.1.1.

Scenario's
Naar aanleiding van het vooronderzoek en ter ondersteuning van de invulling van de
rol van de onderwijsinstellingen zijn een tweetal scenario's uitgewerkt. Met die scenario's wordt invulling gegeven aan concrete trajecten ter bevordering van een leven lang
leren op het gebied van gewasbescherming. Omte voorkomen dat de betrokkenen vervallen in het denken aan de tekortkomingen van bestaande structuren, iservoor gekozen om te werken aan de hand van metaforen. Dit werkt bevorderend voor de creativiteit als het gaat om de invulling van leertrajecten. In de gebruikte metafoor worden de
onderwijsinstellingen gezien als restauranthouders. Er bestaan verschillende soorten
restaurants: cafetaria's, restaurants met een keuzemenu, of met een wisselende kaart,
maar ook eetgelegenheden waar men zelf het eten kan samenstellen. Het luxe restaurant bijvoorbeeld iseen plaats waar het eten op een persoonlijke manier wordt bereid.
De bezoekers kunnen kiezen uit een uitgebreide kaart met allerlei regionale gerechten
en verse ingrediënten en kunnen hieruit een eigen menu samenstellen. De restauranthouder weet waar de meest verse producten en het grootste assortiment kunnen worden ingekocht en hij zal er steeds voor zorgen dat hij de beste producten in de aanbieding heeft. Eten in dit soort restaurants vindt vaak in groepsvorm plaats.Voor de onderwijsinstelling die volgens deze metafoor werkt, betekent dit dat kleine actuele eenheden worden gepresenteerd, zodat de lerende zelf of in overleg met een groep het programma kan samenstellen. De lerende moet actief op zoek naar de invulling van zijn
eigen leerbehoefte. Het is ook goed mogelijk dat de onderwijsinstelling een andere
gespecialiseerde instelling uitnodigt om belangrijke onderdelen te verzorgen. De onderwijsinstelling wordt gezien als een soort kennismakelaar.
Eenandere restaurantvorm - afhaalrestaurant - dient alstweede metafoor. Hier worden
kant en klare menu's aangeboden. Er kan worden gekozen uit verschillende vaak vaststaande menu's. De bezoekers weten van te voren wat zij kunnen verwachten.
Bezoekers hoeven maar een keuze te maken en de rest wordt voor hen geregeld. Niet
alle onderdelen van het menu zullen volledig in de smaak vallen bij de bezoeker. In dit
type restaurant biedt de onderwijsinstelling volledige programma's aan en de lerende
kan hieraan deelnemen wanneer hij daar behoefte aan heeft. Nadat de keuze voor het
programma is gemaakt, wordt van de lerende geen actieve zoekende houding verwacht. De lerende laat als het ware de informatie over zich heen komen.

5.1.2.

Resultaten
Beide beschreven vormen van 'restaurant' zijn in deze pilot in de praktijk in het kader
van de licentieverlening uitgezet en getest (zie kader 1en kader 2).
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Kader 1. Scenario Het luxe restaurant

Scenario Het luxe restaurant
regionaal - samenwerkend leren - zelfgestuurd leren - ervaring uitwisselen - authentiek
leren
'Ik kan zelf op zoek naar de informatie die voor mijn bedrijf relevant is.
Het is uitdagend om met onderzoekers in discussiete gaan over hun onderzoeksresultaten,
daarnaast ishet een mooie dag om mensen uit het vak tegen te komen en (beter)
te leren kennen'- Ondernemer uit de bollensector
Inhet luxe restaurant wordt nadrukkelijk aangesloten bij regionale niet-formele activiteiten op
het gebied van gewasbescherming. Zo isaangesloten bij de open dagen van het bloembollenonderzoek op de PPO-locatie in Lisse.Tijdens deze open dagen kan de lerende kennis maken
met diverse en actuele onderwerpen op onder andere het gebied van gewasbescherming in
het bloembollenonderzoek (voornamelijk in tulp, hyacint, narcis en krokus). Onderzoekers
laten op het veld hun proeven zien, geven toelichtingen en gaan met de deelnemers van de
open dag in discussie over de resultaten. De onderwijsinstelling zorgt voor formalisering van
deze niet-formele leeractiviteit door de open dag mee te laten tellen voor de verlenging van
de spuitlicentie (certificering). Daarnaast draagt de onderwijsinstelling er mede zorg voor dat
de onderzoeksresultaten op een dergelijke open dag worden vertaald naar de praktijk.

Kader 2. Scenario Het afhaalrestaurant
Scenario Het afhaalrestaurant
intake -specifiek - vraaggestuurd - redelijk constant aanbod
'We waren welkom alsonderwijsinstelling bij de studieclub. Bij het begin van
de bijeenkomst werd er eerst de nodige kritiek gegeven op de verlengingen
die we in voorgaande jaren hadden verzorgd. Het was te schools en bracht in
sommige opzichten te weinig nieuws. Na uitleg was men heel positief over
de vraaggestuurde aanpak en ook over het punt dat bijeenkomsten die toch
al gaan plaatsvinden ook erkend kunnen worden' -AOCClusius.
In het afhaalrestaurant staat vooral de intake voor een specifieke groep lerenden centraal. Op
basisvan deze intake wordt vervolgens in behapbare eenheden een programma samengesteld
waar in detoekomst weer op voort wordt geborduurd. In dit scenario isde onderwijsinstelling
pro-actief het aanbod gaan bepalen door naar een studiegroep te gaan en daar specifiek de
leervragen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming te identificeren (leervragen als
grondbehandelingen voor Rhizoctonia [bodempathogenen] en het gebruik van dompelsystemen). De gegenereerde lijst is vervolgens geprioriteerd en voorgelegd aan onderzoekers in
dezelfde sector. Samen met onderzoek is er een programma samengesteld voor deze studiegroep. De onderwijsinstelling zorgt voor formalisering van deze leeractiviteit door het leren in
deze studiegroep mee te laten tellen voor de verlenging van de spuitlicentie (certificering).

De deelnemers in beide scenario's is achteraf een schriftelijke vragenlijst a f g e n o m e n .
Tevens is een evaluatie u i t g e v o e r d bij een t r a d i t i o n e e l v o r m g e g e v e n leertraject ter vergelijking met de t w e e innovatie leertrajecten. In tabel 3 staan de gegevens van de vergelijkende studie.

33

BRAINPORT

Tabel3. Evaluatie van descenario's.
Item
Aantal deelnemers
Gemiddelde leeftijd
Percentage man
Percentage ondernemer
Algemene beoordeling
bijeenkomst (1-10)
Percentage deelnemers met
specifieke doelstellingen vooraf
Percentage deelnemers dat
doelstellingen heeft gehaald
Percentage deelnemers dat
onderwerpen heeft gemist
Tevredenheid over werkvorm
(schaal 1-5)
Percentage deelnemers dat het
de investering qua tijd waard vindt.

Luxe restaurant
27
37
92%
63%

Afhaalrestaurant
20
47
100%
90%

Traditioneel traject
32
42
94%
75%

7.5

7.3

6.8

75%

60%

23%

45% Volledig
50% Gedeeltelijk

58% Volledig
42% Gedeeltelijk

29% Volledig
7 1 % Gedeeltelijk

24%

17%

17%

4.6

3.8

3.3

100%

95%

77%

De scores op de items 'algemene beoordeling' en 'de mate van tevredenheid over de
werkvorm' maken duidelijk dat ondernemers en werknemers het meest tevreden zijn
over 'het luxe restaurant'. Zij vinden de meer actieve houding prettig en zij vinden het
fijn om te bepalen naar welke informatie zij wel en niet hoeven te luisteren. Het is ook
deze doelgroep die van te voren over het algemeen doelstellingen voor zichzelf heeft
geformuleerd. De rol van de onderwijsinstelling in beide scenario's ligt meer in de sfeer
van kennismakelaar. De onderwijsinstelling dient in dergelijke scenario's te weten waar
de meest recente informatie te vinden isen de lerende hierop te attenderen. Daarnaast
is het belangrijk dat de experts die zij inhuren over goede didactische vaardigheden
beschikken om de informatie over te brengen naar de ondernemers en werknemers.
Uit dit onderzoek komt zeer duidelijk de belangrijke rol van niet-formeel en informeel
leren naar voren voor de competentieontwikkeling van ondernemers en werknemers.
Desondanks waarderen ondernemers en werknemers het als dergelijke leeractiviteiten
worden erkend in het kader van de verlenging van hun licenties, dus wanneer wordt
overgegaan tot formele leeractiviteiten. Ook hier is een rol voor de onderwijsinstellingen weggelegd. De invulling die hier gegeven isaan de beide scenario's isuiteraard een
voorbeeld. Vele andere vormen zijn mogelijk. Creativiteit en het denken buiten de formele kaders van cursussen en trainingen zijn daarbij zeer belangrijke aspecten.

5.2.

Overige pilots
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, zijn er tijdens de ontwikkelfase
meerdere ideeën in meer of mindere mate uitgewerkt, maar nog niet getest in de praktijk. Deze ideeën hebben weer betrekking op andere onderwerpen of vinden plaats in
andere (virtuele) omgevingen. Hieronder zullen deze ideeën kort worden gepresenteerd. Wellicht kunnen ze als inspiratiebron dienen voor de eigen praktijk.
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5.2.1.

Virtuele studiegroepen
Letsgrow.com2 biedt applicaties aan voor ondernemers via het internet waarmee simulaties voor productiemanagement, het vroegtijdig signaleren van eventuele kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen van het productieplan en het aangeven van correctiemogelijkheden kunnen worden uitgevoerd. De teler voert alle gegevens in en
Letsgrow.com geeft aan of er afwijkingen zijn. De collega's die ook gebruik maken van
Letsgrow.com kunnen eikaars gegevens vergelijken.
Indien een teler gebruik maakt van deze tools via het internet, zal hij zich regelmatig
op de internetsite van Letsgrow.com begeven om zijn simulatiegegevens aan te vullen
of om te kijken welke beslissing het beste is.Het idee van deze pilot istweeledig, namelijk de aanzet tot discussiegroepen en het continueren van deze groepen in een bredere context (virtuele studiegroepen, uitwerking naar een leven lang leren). In het eerste
deel, de aanzet, ishet idee om een discussieplatform te ontwerpen (dat mede zou moeten worden ontwikkeld door de AOC's/IPC's),waarop telers aan de hand van de resultaten van de simulaties, ontwikkelingen of trends, kunnen discussieren over relevante
onderwerpen. Desuggestie vanuit Letsgrow.com was om per internetapplicatie een discussiegroep op te tuigen. De groepen zijn dan georganiseerd per applicatie, hetgeen
voordelig isvoor het identificeren van leervragen omdat meerdere teelten werken met
dezelfde applicatie. De discussies moeten worden uitgelokt, gestimuleerd, gemonitord
en waar nodig moet er ondersteuning worden geboden. Het uitlokken, stimuleren,
monitoren en ondersteunen van de discussies kan gebeuren door teeltexperts van
Letsgrow.com of andere adviesinstanties. Door middel van het monitoren van de verschillende vragen kunnen zij lijnen ontdekken en hierop inspringen. Inde discussies zullen naar verwachting veelal de meer operationele en tactische zaken aan bod komen.
Een expert kan door middel van het stellen van vragen bevorderen dat telers op een
meer strategisch niveau over hun organisatie gaan nadenken. In het kader van een
leven lang leren is het ook van belang om het leren leren te stimuleren (en dus innovaties te stimuleren die (in)direct voortkomen uit het toepassen van de Letsgrow.com
internet-applicatie). Daarvoor zal een uitbreiding van discussiegroepen richting virtuele
studiegroepen noodzakelijk zijn. Mogelijkheden om dit te stimuleren zijn bijvoorbeeld
het aanbieden van digitale persoonlijke- en/of bedrijfsontwikkelingsplannen (POP's &
BOP's) voor ondernemers en e-learning modules die door de onderwijsinstellingen op
maat worden gemaakt.

52.2.

Van

studiegroep naar leeronderneming
(G)LTO begeleidt studieclubs al vele jaren. Bij de begeleiders van enkele studieclubs
heerst enige onvrede met de huidige situatie. Zij willen graag nieuwe methoden introduceren en de ideeën rondom leven lang leren staan bij hen hoog in het vaandel. Op
dit moment wordt door hen een drietal knelpunten gesignaleerd:
• De in de studiegroep te behandelen thema's worden ad-hoc gekozen;
• Er is nog weinig structuur in het vormgeven van langdurige leerprocessen;
• De studiegroepen zijn nog weinig vraaggestuurd.
Samenwerking tussen studieclubs en onderwijs kan zeer krachtig zijn. Gezamenlijk kan
een aantal acties worden ondernomen om meer dynamiek in de studieclubs te krijgen.
Om te beginnen moet er eerst verwarring en uitdaging in de studiegroepen teweeg
worden gebracht. Ondernemers en werknemers moeten worden uitgedaagd om over
hun eigen leervragen (op bedrijfsniveau) kritisch na te denken. Verschillende actoren
binnen of buiten de sector kunnen als katalysator fungeren om de ondernemers en de
werknemers uit hun bestaande denkpatronen te halen enop een creatieve manier na te
laten denken over hun eigen bedrijf. Door middel van aansprekende voorbeelden of
trends en ontwikkelingen binnen en buiten de sector kunnen nieuwe ontwikkelroutes

2

http://www.letsgrow.com
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worden ingeslagen. Aan de hand van deze leervragen worden met behulp van de
AOC/IPC-docenten persoonlijke en/of bedrijfsontwikkelingsplannen (POP c.q. BOP)
gemaakt. Met het opstellen van een BOPof POPiser in feite nog weinig nieuws onder
de zon. Het gaat om het traject daarna. Hoe gaat de groep ondernemers nu om met
deze gegevens? Wat iseen zinvolle manier om hieraan te werken in de loop van de tijd?
Het antwoord is in de titel terug te vinden:van studiegroep naar leeronderneming, van
studeren naar leren. De gemaakte ontwikkelingsplannen moeten daadwerkelijk worden vertaald naar leeractiviteiten in het kader van een leven lang leren, naar zogenaamde veranderingsopgaven. In principe vormen de veranderingsopgaven de praktische vertaling van de leeropgaven naar een betekenisvolle context waarbinnen de geïdentificeerde leervragen (met bijbehorende) competenties worden uitgewerkt. De veranderingsopgaven worden in de studiegroepen gezamenlijk geformuleerd en vormen
dan ook de paraplu waaronder de participanten hun BOP's en POP's uitwerken. De uitwerking hiervan zal vervolgens per bedrijf verschillen, maar het gezamenlijke leereffect
zal groot zijn. De op te stellen veranderingsopgaven zijn te vergelijken met de kernopgaven uit het competentiegerichte onderwijs (Grotendorst et al., 2002). Een belangrijk
verschil isechter dat de veranderingsopgaven niet uitgaan van een (bestaand) beroepsbeeld, maar van een toekomstbeeld. Door middel van de ondersteuning van AOC/IPCdocenten kunnen deze plannen tot uitvoering worden gebracht.
5.2.3.

Vanaanbod gestuurd naar interactieve on-line agrarische bedrijfsvoering
Ziezo.biz3 geeft op internet een duidelijk overzicht van nieuws en actualiteiten, maar
breidt zich ook langzaam uit als medium waar allerlei toepassingen voor de dagelijkse
bedrijfsvoering 'web-based' geïntegreerd worden aangeboden. Tedenken valt aan toepassingen waar ondernemers via dit portal adviezen kunnen krijgen over het bestrijden
van ziekten en plagen,over het zaaien van bepaalde gewassen,over bemesting. In principe is Ziezo.biz zeer geschikt als medium om een leven lang leren te stimuleren bij
ondernemers en werknemers. Op dit moment is het mogelijk om als gebruiker van
Ziezo.biz (dit is overigens wel afhankelijk van het abonnement) van toepassingen voor
bedrijfsvoering gebruik te maken. Verschillende bedrijven bieden op Ziezo.biz toepassingen aan op het gebied van gezondheid, gewasbescherming en het weer. Daarnaast is
het in het innovatieportal op Ziezo.biz mogelijk om als ondernemer of werknemer via
een eenvoudige link op een discussieplatform met andere ondernemers of werknemers
te discussiëren over de onderwerpen die bijvoorbeeld in het nieuws staan. Erwordt nog
maar beperkt deelgenomen aan deze discussies en ze verlopen ook nog moeizaam. Om
de discussies meer input te geven en interactie tussen ondernemers en werknemers te
bewerkstelligen kan een aantal instrumenten in samenwerking met het onderwijs worden ontworpen en gebruikt.
Een eerste instrument iseen intake. Tijdens een intake wordt bepaald wat de interesses
en decompetenties van een ondernemer zijn. Eendergelijke intake kan in eerste instantie bestaan uit het interesseprofiel dat de ondernemer of werknemer (reeds) in kan vullen op de website Ziezo.biz. Dit interesseprofiel kan worden uitgebreid met een onderdeel waarin wordt vastgesteld in hoeverre een ondernemer of werknemer bepaalde
competenties reeds bezit en welke competenties nog dienen te worden ontwikkeld om
een succesvol ondernemer of werknemer te worden en te blijven. Het bepalen van de
aanwezige competenties kan bijvoorbeeld door middel van een self-assessment. Aan de
hand van vragen of stellingen, schat de ondernemer of werknemer zichzelf in. De
ondernemer of werknemers houdt als het ware zichzelf een spiegel voor.
Eentweede instrument om de discussies meer diepgang te geven en meer interactie te
bewerkstelligen is een uitbreiding van het discussieplatform. De normale gang van
zaken op een discussieplatform isdat er kan worden gereageerd op bepaalde stellingen

3

http://www.ziezo.biz
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of dat de ondernemer of werknemer zelf een stelling op het platform plaatst. In de huidige opzet ishet mogelijk om met ondernemers enwerknemers uit misschien hele andere sectoren, die op dezelfde stelling reageren, te discussiëren. Normaliter worden deze
discussies niet gemonitord. Er gebeurt overigens in het algemeen zelden iets met de
resultaten van een discussie. Om hier meer feedback op te geven en dit te stimuleren
kunnen de discussieplatformen worden gemonitord door docenten van AOC's en IPC's.
De leertrajectbegeleiders lokken de discussie uit, stimuleren diepgang en monitoren de
rode draad van de discussie. Een leertrajectbegeleider volgt de discussies, stelt kritische
vragen en probeert er voor te zorgen dat een ondernemer of werknemer ook daadwerkelijk zijn voordeel doet met het deelnemen aan de discussie. De leertrajectbegeleider dient er eigenlijk voor te zorgen dat de leervraag van de ondernemer of werknemer
duidelijk wordt en dat deze de discussie met een concrete doelstelling verlaat. De leertrajectbegeleider biedt de ondernemer vervolgens de mogelijkheid een bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) op te stellen om ook daadwerkelijk aan de leervraag te gaan werken.
Zonodig kan de leertrajectbegeleider experts inschakelen. Indien zich operationele of
tactische problemen voordoen in het bedrijf, kan een leertrajectbegeleider (dan in de
rol van een docent) er voor kiezen dat een leerling van een AOC dit probleem gaat
oplossen. De leertrajectbegeleider volgt vanaf de zijlijn het uitvoeren van de BOP en
biedt waar nodig ondersteuning. Deervaringen tijdens en nade uitvoering van een BOP
kunnen weer worden gedeeld met andere ondernemers en werknemers van Ziezo.biz.
Dit kan worden gezien alseenterugkoppeling naar Ziezo.biz van wat er met hun informatie isgedaan en welke gevolgen dat heeft gehad.
5 2.4.

fen

vraaggestuurd alumninetwerk
Uit het vooronderzoek van Brainport komt naar voren dat AOC's weinig tot geen aandacht besteden aan leerlingen die hun opleiding of cursus hebben volbracht. Zij investeren nauwelijks in hun alumni. Bij IPC'sisde situatie iets beter. Zij houden bijvoorbeeld
wel contact met hun alumni van internationale cursussen.
Oud-leerlingen zullen in hun verdere beroepsloopbaan (dan wel als middenkaderfunctionaris, ondernemer, vakbekwaam medewerker) echter te maken blijven krijgen met
doorgaande ontwikkelingen. Inhet hoger enwetenschappelijk onderwijs wordt hier bijvoorbeeld op ingespeeld door het aanbieden van korte (vaak kennisintensieve) bijscholingscursussen op het vakgebied. Het Post Academisch Onderwijs Wageningen (PAO)
(het voormalige PHLO, Post Hoger Landbouw Onderwijs) van Wageningen Universiteit
is een voorbeeld van een stichting die met een zeer omvangrijk alumninetwerk hierop
inspeelt en opleidingsactiviteiten aan de alumni van Wageningen Universiteit succesvol
aanbiedt. Eenvraaggestuurd alumninetwerk zal integenstelling tot dergelijke traditionele alumninetwerken meer inhouden dan het op gezette tijden aanbieden van specifieke bijscholingscursussen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de leervragen en
-behoeften van de alumni is het belangrijk een netwerk met hen op te bouwen. AOC's
en IPC's kunnen zeker een belangrijke rol voor alumni vervullen bij het beantwoorden
van hun leervragen. Alumni kunnen naast potentiële deelnemers voor bijscholingscursussen ook zeer waardevolle informatiebronnen zijn voor het inrichten van het huidige
en nieuwe cursus- en contractonderwijs. Daarnaast kunnen alumni ook veel leren van
elkaar, aangezien velen van hen met dezelfde problemen zullen worden geconfronteerd in de dagelijkse werkpraktijk. Het opzetten van een alumninetwerk zal in het vervolgproject van Brainport verder in de vorm van een pilot worden uitgewerkt.
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Het isniet eenvoudig een breed concept als een leven lang leren handen en voeten te
geven inde praktijk vanwerkenden invoedsel engroen.In het project Brainport iswel
een duidelijke aanzet hiertoe gegeven. Creatief omgaan met bestaande waardevolle
activiteiten en pro-actief handelen zijn waarschijnlijk de belangrijkste sleutelwoorden
inde ontwikkelingen van leertrajecten dieverder gaan dan een cursusvan drie dagdelen. Soms zit het verschil al in de benaming. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende titels
van twee cursussen:'licentieverlenging 3' en 'waterbroei, wat te doen met het restwatefl Het moge duidelijk zijn dat de laatste titel veel meer tot de verbeelding spreekt
dan de eerste, alhoewel in beide trajecten wellicht dezelfde onderwerpen aan bod
komen.
Het project Brainport ging vooral over leeractiviteiten waarin naast onderwijsorganisaties ook stakeholders uit andere betrokken instanties participeerden. Daarbij moet
worden gedacht aan onderzoekers, belangenorganisaties en bedrijven. De belangrijksteconclusiesdie gaandeweg het project boventafel zijn gekomen zullen in dit laatste
hoofdstuk nog eens kort worden aangestipt en worden voorzien van concrete aanbevelingen. Het betreft dan vooral het lerenvanwerkenden in het agro-foodcomplex,de
veranderende rol van de onderwijsinstelling, interactieve kennisconstructie en de rol
van ICTin dergelijke leertrajecten. Deze conclusies zullen leiden tot enkele aandachtspunten voor beleidsmakers.
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Lerenden kunnen alleen zichzelf ontwikkelen
De werkzaamheden van de ondernemers en werknemers in het agri-foodcomplex veranderen in een hoog tempo. Zowel detechnologische alsde maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat de transferabele competenties in belang toenemen. Waar
leren voorheen als verdienste van de overheid werd gezien, wordt leren nu als verantwoordelijkheid van het individu of de lerende zelf gezien. Lerenden kunnen alleen zichzelf ontwikkelen en niet worden ontwikkeld. Voor het faciliteren van een leven lang
leren is het dus noodzakelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van deze individuen.
Dit maakt het noodzakelijk om trajecten te starten waarin leervragen, leermogelijkheden en motivatie om te leren worden geïdentificeerd. De door de Europese Unie vastgestelde basisvaardigheden hebben in dit project als uitgangspunt gediend. Belangrijke
leervragen liggen aldus de respondenten in dit onderzoek op het gebied van ICT en
nieuwe technologieën. Er bestaan vele verschillende manieren om de benodigde competenties voor de toekomst te ontwikkelen. Vooral het niet-formele en informele leren
worden alsbelangrijke ontwikkelingsmogelijkheden gezien.Dezevoorkeuren voor nietformeel en informeel leren zijn eenvoudig te verklaren. In vergelijking tot andere sectoren nemen ondernemers en werknemers, met name in de primaire sector van het
agro-foodcomplex, nauwelijks deel aan het formele onderwijsaanbod. Hun interesse in
het formele onderwijs is minimaal aldus Verhaar et al.(1999).Als er al onderwijs plaatsvindt in agrarische primaire organisaties is het extern en in formele settings (Gimbrère,
1995). Interne bedrijfsopleidingen en een helder beleid voor de ontwikkeling van de
medewerkers ontbreken vaak. En meer in het algemeen kan worden gezegd dat het
MKB niet de weg vindt richting onderwijs en dus niet optimaal gebruik hiervan kan
maken. Mogelijke verklaringen voor deze minimale interesse kunnen zijn: onbekendheid, onduidelijkheid, bureaucratische drempels bij het verkrijgen van financiële ondersteuning, de leercondities, een verkeerde perceptie van de kritische succesfactoren en
onderzekerheid (IOO, 2000, Lange et al.,2000). Deze bevindingen worden ondersteund
door onderzoeken uit andere sectoren.Persoonlijke motieven spelen een belangrijke rol

39

om te blijven leren. Dus niet leren omdat de baasdit belangrijk vindt, maar leren in het
kader van de eigen ontwikkeling en ontplooiing. Dit betekent dat op bedrijfsniveau het
leren zowel op professionele wijze alsop persoonlijke wijze moet worden ondersteund.
Op professionele wijze houdt dit bijvoorbeeld in dat men gebruik gaat maken van beloningssystemen en door het creëren van een veilige leeromgeving voor werknemers.

6.2.

De onderwijsinstelling als kennismakelaar
Onderwijsinstellingen willen zeker een rol spelen in langdurige leertrajecten. Er zijn verschillende rollen voor onderwijsinstellingen denkbaar in langdurige leertrajecten, waarvan
de meestaansprekende waarschijnlijk wel dievan kennismakelaar is. Onderwijsinstellingen
moeten alsinformatieverzamelpunt worden gezien alshetomde nieuwste ontwikkelingen
gaat. De kennismakelaar brengt verschillende groepen in leertrajecten bij elkaar (zoals
onderwijs, bedrijfsleven, overheid) op dusdanige wijze dat voor allen een win-win situatie
ontstaat. Tevensdraagt de onderwijsinstelling zorg voor het formaliseren (en duswaarderen)vande inspanningen dieworden geleverd indergelijke transdisciplinaire leertrajecten.
Dit vraagt wel om een actieve houding van scholen in hun regio. Als het om het samenwerken gaat, zijn er zeer goede voorbeelden in de agrarische onderwijssector te noemen.
Deze samenwerkingsverbanden vinden echter vaak op ad hoc basis plaats, de contacten
zijn afhankelijk van bepaalde personen en het zijn vaak geen langdurige samenwerkingsverbanden. Het isbelangrijk dat informele netwerken adequaat worden gecommuniceerd
en gedragen binnen de organisatie, zodat het netwerk niet verdwijnt bij het vertrek van
de betreffende persoon. Langdurige, of liever gezegd voortdurende samenwerkingsverbanden hebben in de ogen van de cursus-en contractdirecteuren de voorkeur.
Het concept kennismakelaar is overigens nog vrij algemeen. In de praktijk en in de
pilots, zijn in concreto drie mogelijke invullingen aan deze nieuwe rol van onderwijsinstellingen gegeven, namelijk:
•

•
•

6.3.

Het ondersteunen van bedrijven in de regio door het ontwerpen, aanbieden, monitoren en evalueren van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en bedrijfsontwikkelingsplannen (BOP);
Het waar mogelijk ondersteunen van niet-formele en informele leeractiviteiten op
bepaalde relevante (regionale) thema's;
Het erkennen van niet-formele en informele leeractiviteiten in relatie tot een gangbaar accreditatiesysteem.

De weg naar een leven lang leren - aanbevelingen
Het project Brainport wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Door de unieke
positie van het groene onderwijs ishet ministerie zowel inhoudelijk als onderwijskundig
betrokken bij het leren in de groene sectoren. Onderwijskundige vernieuwingen en
inhoudelijke innovaties gaan veelal hand in hand. Het is bijna vanzelfsprekend om dergelijke thema's op een gezamenlijke wijze met onderwijskundige vernieuwingen in te
voeren. Immers het gaat niet alleen om de ontwikkeling van nieuwe kennis, maar ook
om vaardigheden en niet te vergeten het belangrijk aspect attitude. Kortom, competentieontwikkeling. In alle gevallen gaat het om meer dan alleen de ontwikkeling van
(technische) kennis. Het gaat om een breed pallet aan transferabele vaardigheden.
Leeractiviteiten en leertrajecten dienen hierop aan te sluiten. Niet enkel kortlopende
traditionele cursussen,maar meer de langdurige leertrajecten waarin de ondernemer of
werkende wordt gefaciliteerd in zijn of haar leerproces. Onderwijs, onderzoek en de
praktijk kunnen hierin prima eikaars partners zijn. Eennieuwe kijk op het lineaire model
van kennisdoorstroming isdan wel noodzakelijk.
De verwachting is dat de huidige leeractiviteiten en leeromgevingen in de nabije toe-
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komst niet meer zullen voldoen aan de snelle ontwikkelingen en het leren van ondernemers en werknemers (zie bijvoorbeeld Kupper et al., 2003). Ondanks dat de verantwoordelijkheid nadrukkelijk ligt bij de lerende kan de overheid wel een belangrijke rol
spelen bij het bieden van kaders en het ondersteunen van dergelijke leertrajecten. In de
volgende paragraaf geven wij in een bredere context een verdere uiteenzetting van
onze visie hierop.
$3 7.

Kenniscirculatie - interactieve kennisconstructie4
'We leren niets nieuws' iseen argument dat in het project Brainport nog wel eens werd
gehoord tijdens interviews met ondernemers en werknemers in verschillende sectoren
van het agro-foodcomplex. Was binnen de sector de kennishuishouding goed op orde,
sinds het vervagen van het OVO-drieluik, het opkomen van de neo-liberalistische sociaal-economische politiek en de post-moderne samenleving, iskenniscirculatie geen door
de overheid gereguleerd en bekostigd automatisme meer. Niet voor niets iskenniscirculatie een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat van het wetenschaps- en onderwijsbeleid binnen het Ministerie van LNV. Dat is niet verwonderlijk
gezien de grote volumes onderzoeksmiddelen die worden besteed aan diverse vraagstukken op het gebied van onder andere voedselveiligheid, duurzame productie, voeding in relatie tot gezondheid, genomics en de groene ruimte. Er zitten volgens veel
betrokkenen behoorlijk veel knelpunten in de vertaling van onderzoeksresultaten naar
de praktijk, bijvoorbeeld als gevolg van het sterk gefragmenteerde en zeer gespecialiseerde karakter van onderzoek dat niet relevant is voor het onderwijs. De term 'vertaling' doet overigens vermoeden dat de ontwikkelde kennis moet worden omgezet en
vervolgens moet worden doorgegeven aan de praktijk. Dit beeld van eenrichtingsverkeer isechter verre van correct. Endat dit proceste managen valt, zoals bijvoorbeeld tot
uitdrukking wordt gebracht in de term kennismanagement, valt ook te betwijfelen.
Daarvoor is het proces van doorstroming van kennis veel te complex. Er zijn zeer veel
actoren in het spel, er zijn vele soorten kennis en het vermogen om bepaalde kennis te
begrijpen en over te dragen varieert sterk. Kortom er isgeen sprake van dat alle kennis
zonder meer kan doorstromen naar welk segment in de samenleving dan ook.
Bovendien is het beeld van het onderzoek en de praktijk als twee homogene en onafhankelijke entiteiten onjuist. Uit leerpsychologisch onderzoek en epistemologische
theorievorming ('kennisleer') blijkt dat kennis wordt ontwikkeld en geconstrueerd.
Kennis kan niet zonder meer worden gekopieerd van de ene naar de andere persoon of
organisatie. 'Kennisconstructie' zou daarom een veel passender term zijn voor het proces wat wordt aangeduid door kennisdoorstroming of -circulatie. Omdat die kennisconstructie eigenlijk altijd in interactie plaatsvindt tussen personen en kennisdragers,
kan - om nog nauwkeuriger te zijn - worden gesproken van 'interactieve kennisconstructie'. Er dient in zekere zin een win-win situatie te worden gecreëerd in dit kennisconstructieproces tussen beide partijen. Geen enkele partij heeft trouwens voldoende
beleidsruimte om het kennisconstructieproces op eigen kracht in voldoende mate te
realiseren. Daarbij moet overigens worden bedacht dat er niet slechts één model isvoor
kennisconstructie. Beter is te denken aan een dynamisch geheel waarin vraag en aanbod geconcretiseerd en afgestemd worden.
In deze publicatie zijn verschillende stakeholders en hun (toekomstige) rollen aan bod
gekomen. Om een voortdurende interactieve kennisconstructie te realiseren is het
belangrijk dat de verschillende betrokken partijen op regelmatige basis bij elkaar
komen. De rollen en functies van de verschillende betrokkenen zullen net zo divers zijn
als de thema's die aan bod komen. Men moet er van uitgaan dat geen enkele rol of
functie alseenduidig of standaard kan worden beschouwd. De gewasbeschermingspilot

4

Naar: Mulder, Lansen Schlooz (2002).
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iseen voorbeeld waarin interactieve manieren van kennisconstructie worden gepresenteerd. De lerende zelf gaat actief op zoek naar (voor hem of haar) nieuwe kennis en zal
zich in dialoog met de omgeving de kennis eigen maken en ook daadwerkelijk de kennis kunnen toepassen op de eigen situatie. Het betreft hier het scenario luxe restaurant.
Tijdens het uitvoeren van de pilot werd ook de vergelijking gemaakt met een afhaalrestaurant. In dit model heeft de ondernemer of werknemer de keuze uit een palet van
formele, niet-formele en informele leeractiviteiten op het gebied van geïntegreerde
gewasbescherming. De doelgroep, in dit geval de tuinder of boer, kan dan kiezen welk
onderwerp hem het meest aanspreekt. Wie bepaalt het assortiment in de vitrine? De
'schijf van vijf' (om even in voedselterminologie te blijven) voor verbreding? Uit alle
schijven is eten nodig voor een uitgebalanceerde voeding. Voor dit onderwerp geldt
hetzelfde. Uit verschillende aandachtsgebieden dient de ondernemer of werknemer
kennis te halen, zodat hij of zij een breed beeld krijgt van de mogelijkheden en onmogelijkheden van gewasbescherming. De AOC's en IPC's kunnen daarbij een belangrijke
rol spelen in de regio. Door zowel inhoudelijk als onderwijskundig te faciliteren alsmede ondersteunen van de formele afhandeling.
Eenaantal kritische kanttekeningen bij het model luxe restaurant zijn hierbij wel op zijn
plaats (de meer onderwijskundige kanttekeningen zijn grotendeels ook toepasbaar op
het model afhaalrestaurant). Ten eerste isin deze pilot en de afsluitende studiedag duidelijk geworden dat veel docenten nog steeds denken in traditionele kaders, zowel
inhoudelijk als onderwijskundig. Spuiten wordt nog steeds door veel docenten als iets
onmisbaars gezien. Dit blijkt ook onder andere uit de aanvragen die bij Bureau
Erkenningen binnenkomen. Meer dan 50 procent van het kennisaanbod is gericht op
het oude denken: veiligheid en techniek inzake bestrijdingsmiddelen. Minder dan een
kwart isgericht op geïntegreerde gewasbescherming. Aangezien het merendeel van dit
kennisaanbod door AOC's en IPC'swordt verzorgd, zegt dit wel iets over de denkkaders
van de aanvragers. In de pilot is dan ook naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheid en onwetendheid istussen onderzoek en onderwijs. De schakels tussen delen van
de kennisketen zijn zwak te noemen. De bereidheid om samen iets aan dit probleem te
doen is er echter zeer zeker. Een gedeelte van het onderzoeksbudget beschikbaar stellen voor 'kenniscirculatie' isin onze ogen niet genoeg. Zoals betoogd moet kenniscirculatie kennisconstructie worden. Onderzoekers en onderwijs dienen gezamenlijk, en dan
het liefst met de praktijk, kennis te construeren in zogenaamd participatief of ontwikkelingsgericht onderzoek. Vanaf het begin dient daarbij te worden samengewerkt aan
een probleem, dilemma of conflict op het gebied van gewasbescherming.
LNV zou onderzoeksgelden beschikbaar kunnen stellen specifiek gericht op dergelijk
onderzoek. Zowel docenten als onderzoekers leren dan om in dergelijke omstandigheden samen te werken en de ervaringen hierin ook in de eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk toe te passen. Activiteiten in dergelijk participatief of ontwikkelingsgericht onderzoek zouden kunnen zijn:
• Actoren uit het onderwijs uitnodigingen bij onderzoeksactiviteiten als bijvoorbeeld de
bestrijding van ziekten en plagen op de proefboerderijen van onderzoeksinstellingen;
• Onderwijs, werknemers en ondernemers mee laten denken en werken aan onderzoeksplannen voor een proefstation (zoals bijvoorbeeld het geval is bij 'praktijknetwerken 5 ', waarin onderzoekers, werknemers en ondernemers gezamenlijk onderzoek doen);
• Uitwisseling van onderzoekservaring met didactische ervaringen - creëren van betere netwerken;
5

'Praktijknetwerken' is een overkoepeling van projecten die door PPO (en andere aanpalende
organisaties) uitgevoerdworden rondomactuelethema's inverschillendeteelten.Inpraktijknetwerken wordt door ondernemers, onderzoekers en andere inhoudsexperts gezamenlijk geleerd
rondom dethema's gewasbescherming,energie enmineralen.
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•

Inzetten leerlingen uit het onderwijs in onderzoek en hierover lesbrieven laten
schrijven die weer gebruikt kunnen worden als input voor het onderwijs of als informatie voor werkenenden.
Onderwijskundig gezien blijkt uit het project Brainport dat docenten zich nog steeds
aangetrokken voelen tot de traditionele didactische werkvormen. Als men in de toekomst bijvoorbeeld naar geïntegreerde leertrajecten wil, ishet ook noodzakelijk docenten uit te rusten met competenties noodzakelijk voor het opstellen en desgewenst
begeleiden van dergelijke trajecten. De rol van de docent verschuift van inhoudsexpert
naar leertrajectbegeleider of coach en kennismakelaar. Deze veranderende rol is niet
iets nieuws en doet op dit moment ook haar intrede bij de introductie van competentiegericht onderwijs in het onderwijs. Ook hier wordt de overgang naar een meer
coachende, transdisciplinaire rol van docenten als zeer lastig ervaren. Docenten werken
veelal nog sterk lesstof-georiënteerd (Wesselink en Lans, 2003). Ondersteuning in de
toekomst lijkt hierbij dan ook gewenst.
52,2.

!CTen een leven lang leren
ICTspeelt een belangrijke rol bij meerdere in Brainport omschreven pilots. ICTkan een
belangrijke rol spelen in de kenniseconomie omdat ze naast kennisdoorstroming ook de
verbreding naar een meer interactieve kennisconstructie mogelijk maakt (zie ook
Onderwijsraad, 2003). Platforms op internet schieten als paddestoelen uit de grond.
Denk bijvoorbeeld aan Livelink6, Zibb.nl 7 en Ziezo.biz en specifiekere applicaties als
Praktijknet 8 en Letsgrow.com. Dergelijke platforms zijn zeer geschikt als medium om
een leven lang leren te stimuleren bij ondernemers en werknemers. Een voorbeeld
waarin dit al gebeurt, is te vinden in Spanje9, waar Wellpath een digitale leven-langleren-omgeving vormt voor het leren in de ziektekunde (pathologie). Wel moet daarbij
in het achterhoofd worden gehouden dat ICT-vaardigheden nog steeds een belangrijk
ontwikkelingspunt vormen bij veel werkenden. Uit het onderzoek blijkt dat op het
gebied van ICTnog belangrijke leervragen liggen voor ondernemers en werknemers.
Op dit moment worden internet en andere ICT-toepassingenvoornamelijk nog gebruikt
alscontent-media. Concreet betekent dit dat internet over het algemeen wordt gebruikt
alseen soort databank. Erzijn echter duidelijk bewegingen richting een meer interactiever gebruik van internet. Zo ishet bij Praktijknet mogelijk omvragente stellen die onderzoekers beantwoorden, en bieden bedrijven op Ziezo.biz (beheersings)programma's aan
op het gebied van gezondheid, gewasbescherming en het weer. Daarnaast ishet op veel
platforms mogelijk om alsondernemer of werknemer via eeneenvoudige link op eendiscussieplatform met andere ondernemers of werknemers te discussiëren over de onderwerpen die bijvoorbeeld in het nieuws staan.Zo zijn er dusvele ICT-toepassingen mogelijk, maar is het gebruik echter nog van geringe omvang. Er wordt nog maar beperkt
deelgenomen aan discussies en discussies verlopen nog moeizaam. Om als medium nog
meer gebruikt te worden moet het eenduidelijke meerwaarde hebben voor de lerenden.
Op dit moment is het aanbod nog te versnipperd en nog te veel gericht op de inhoud.
ICTkan in de toekomst echter een belangrijke rol gaan spelen in het gezamenlijk opzetten van leeractiviteiten. Door on-line een palet van formele, niet-formele en informele
leeractiviteiten (of suggesties voor leeractiviteiten) op een aantal interessegebieden aan
te bieden met daarbij de randvoorwaarden voor accreditatie, kan door de lerende snel

6

Platformvoor groene onderwijsinstellingen, groen kennisnet. http://www.groenkennisnet.nl/
Algemeen platform voor ondernemers invoedsel engroenvanReedBusinessInformation ende
Rabobank, http://www.zibb.nl
8
Dekennisdatabank vanPraktijkonderzoek Veehouderij.
http://www.pv.wur.nl/Producten/PraktijkNet/
9
http://wellpath.uniovi.es/en/index.htm
7
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worden vastgesteld of er ietsvanzijn/haar gading bij is.Deonderwijsinstelling zorgt voor
(h)erkenning en evaluatie van de leeractiviteiten.

6.4.

Tot slot
Er komen op zowel het onderwijs, het onderzoek als de werkenden veel ontwikkelingen enveranderingen af. Om hier op een adequate wijze mee om te kunnen gaan ishet
noodzakelijk dat alle partijen gaan samenwerken. Beter gezegd:samen kennis construeren om zo de opkomende ontwikkelingen en veranderingen op adequate wijze het
hoofd te kunnen bieden. Dit vergt van alle partijen andere rollen en het zal enige tijd
vergen eer iedere partij zijn of haar rol beheerst. ICTkan daarbij alsondersteuning worden gezien. De verschillende partijen moeten samen één belang delen en dat is het
handhaven en verder ontwikkelen van het agro-foodcomplex in Nederland.
Meer informatie over dit project en gelijksoortige projecten iste verkrijgen bij:
Leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies
Wageningen Universiteit
Postbus 8130
6700 EW Wageningen
Tel: 0317 484343
Fax:0317 484573
Email: office.edu@wur.nl
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BIJLAGE 1

Wie hebben meegewerkt aan het project Brainport?
Het is bijna onmogelijk een complete lijst te maken met alle namen van personen die
opdeeen of andere wijze hun steentje hebben bijgedragen bijde totstandkoming van
het project Brainport. Datwaren er namelijk zeer veel. Deonderstaande lijst isdan ook
verre van compleet. Tochwillen we op deze manier iedereen bedanken die mee heeft
gedacht en gewerkt aan het project Brainport.
Klankbordgroep
AOC Terra
AOC De Groene Welle
PTCAOC Oost
AOC Friesland
AOC Limburg
Wellant college
AOC Oost
Educatie en Competentie Studies,
Wageningen Universiteit
AOC Raad
Helicon opleidingen
AOC Oost
IPCGroene Ruimte
Participanten in de pilot
AOC Clusius
AOC Friesland
AOC Limburg
Bureau Erkenningen
Helicon opleidingen
IPCGroene Ruimte
Laboratorium voor Nematologie,
Wageningen Universiteit
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
PTC+
PTC+

De heer W. van den Bor (Voorzitter)
De heer D. Bosch
De heer A. de Bruin
De heer G.van Gijsel
De heer S. Haverkamp
De heer H. Hermans
De heer A. Kok
De heer A. Jansen
Mevrouw P.Gielen
De heer D. Ettema
De heer W. den Ouden
De heer T. Westerhof
De heer P.Veldstra

De heer P.Vlaming
De heer F.Bos
De heer H.Janssen
De heer A. de Groot
De heer J.Wilmer
De heer P.Veldstra
De heer J. van Bezooijen
De heer E.van den Ende
De heer W. de Jong
Mevrouw M. Zwart
De heer S. Posthuma
De heer M. van Stokkum

Geraadpleegde personen in (groep)sinterviews en (potentiële) pilots
De heer P.Verhoeven
Aequor
De heer H.ten Have
AOC de Groene Welle
De heer F.Berends
AOC Friesland
De heer W. Hendrix
AOC Oost
De heer H. Weusthof
AOC Oost
De heer J. Hamersma
AOC Terra
De heer P.de Kooter
Boomkweker
De heer M. van Kampen
Boomkweker
De heer W. Vermeulen
Boomkweker
De heer van de Laan
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De heer Nieuwesteen
Boomkweker
Bos- en natuurbeleid,
De heer J.van Laar
Wageningen Universiteit
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Bureau Maatschappijwetenschappen,
Wageningen Universiteit
DeruNed
DLV Adviesgroep
Glastuinder
Glastuinder
GLTO
GLTO
GLTO
Helicon Opleidingen
IAC
ID Lelystad
Le Feber
Leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen,
Wageningen Universiteit
LEI
LEI
LEI
Letsgrow.com
LNV-DWK
LTO groeiservice
NLTO
Plantenziektenkundige Dienst
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
Praktijkonderzoek Veehouderij
Praktijkonderzoek Veehouderij
Praktijkonderzoek Veehouderij
Rabobank opleidingen
Rurale sociologie, Wageningen Universiteit
Stoas
Wellantcollege
WSM Business School
Ziezo.biz

Mevrouw M. Riemersma
De heer H. Stomp
De heer R. Sweijen
De heer P. Kempenaar
De heer P.Ammerlaan
De heer W. Pasman
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De heer A. Mutsaers
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De heer K. van Bemmel
De heer G. Hiddink
De heer D. Postma
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De heer A. Beldman
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De heer J.Zijlstra
De heer A. Rotteveel
De heer P.Dalfsen
Mevrouw A. van Stuijvenberg
De heer K. Nijssen
De heer B. Phillipsen
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Mevrouw B. Looman
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