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lentenonderzoek inspireert

samenwerken
Jolles, docent CAH
Ik merk wel dat ons netwerk groter wordt door deze
contacten. Weetje, het onderwijs loopt altijd op
bepaalde terreinen achter als het gaat om de nieuwste
tpnnis en dit is een unieke kans om upto date te
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Studentenonderzoek inspireert
Derk van Balen, onderzoeker PPO
'Wij hebben in principe altijd tijd en geld tekort. Het
onderzoek waar de student aan mee werkt is in
uitvoering. Met behulp van de student kanje soms net
iets meer doen.'

Mark Slot, student Clusius College Hoorn
'Je hebt zo veel gegevens nodig, alles moet goed op
papier staan. Ik had nooit gedacht dat onderzoek
zoveel werk was'
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Jeroen Nolles, docent CAH
merk wel dat ons netwerk groter wordt door deze
contacten. Weetje, het onderwijs loopt altijd op
bepaalde terreinen achter als het gaat om de nieuwste
kennis en dit is een unieke kans om upto date te

Winstdoor samentewerken
taten die uitje onderzoek komen, in de eerstvolgende
les op school ingebracht worden? Het is bij studentenonderzoek altijd spannend: komen er studenten op de
onderzoeksvraag af, hoe fanatiek gaan ze aan de slag,
wat voor informatie halen ze boven tafel?

Dewinst van studentenonderzoek is groot. Samenwerking inspireert. Niet alleen de studenten steken
er wat van op. Ook voor docent en onderzoeker is
studentenonderzoek waardevol. De docent hoort van
de onderzoeker wat voor onderzoek er loopt, enwie
weet kan hij dat weer in eenvolgende les gebruiken.
De onderzoeker ziet dat zijn onderzoek in vruchtbare
aarde valt en ontvangt soms waardevolle feedback.
Detoekomstige ondernemers nemen die kennis maar
mooi mee!Enwat is er leuker dante zien dat de resul-

Zo'n inspirerende samenwerking ontstaat helaas niet
vanzelf. Inde praktijk blijkt dat het onderzoek en het
onderwijs geen vanzelfsprekende partners zijn. Er is
een partij nodig die onderzoekers en docenten met
elkaar in contact brengt, zodat ze zelf de voordelen
kunnen ervaren. Daarom is er Leren met toekomst, dat

Jeroen Noties,
'Door Leren met toekomst maken onze studenten
kennis met de biologische landbouw. Wedoen dit
nueen aantaljaren en inmiddels loopt het goed.
Weweten de onderzoekers te vinden en zij ons.
Leren met toekomst is een prettig platform dat
samenwerking bevordert, ook kunje makkelijk
aanhaken alsje nog geen contacten hebt.'

een platform biedt om samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en docenten te stimuleren.
Het studentenonderzoek is één zo'n vorm vansamenwerking, er zijn ook andere vormen. Zo maakt Leren
met toekomst de zoektocht naar excursiebedrijven,
gastsprekers (zowel ondernemers als onderzoekers)
en stages gemakkelijker. Indeze brochure vindt ude
ervaringen van de deelnemers 'studentenonderzoek':
wat vinden deelnemers, zowel studenten als docenten
en onderzoekers, van de samenwerking via onderzoek?Watvoor meerwaarde heeft dit enwaar leidt het
toe?Wilt uook op zo'n manier samenwerken? Dat kan.
Kijk op pag 14 voor meer informatie over hoe dit in
zijnwerk gaat.

Kees van Veluw,

oeker LBI

'Ik vind het leuk om zulke jonge boeren over hun horizon
te laten kijken. Danzien ze inhoudelijk en qua stijl eens
wat anders. Het is belangrijk dat ze nieuwe dingen zien en
nieuwe mensen leren kennen.'

De stappen
1 Ondernemers lopen op hun bedrijf tegen een vraag
of een probleem aan waar ze antwoord op willen
krijgen.
2 Onderzoekers vormen de vragen of problemen, in
overleg met de ondernemers, om tot onderzoeksvragen die geschikt zijnvoor het onderwijs.
3 De onderzoekers bieden de vragen aan het onderwijs aan.
4 De docent legt de vragen voor aan zijn studenten
of leerlingen.
5 Studenten vormen teams en selecteren de vraag
waar ze mee aan de slaggaan.
6 De studenten voeren het onderzoek uit, onder
inhoudelijke begeleiding van de onderzoeker en
procesmatige begeleiding van de docent.
7 De studenten presenteren de resultaten.
8 De ondernemers passen de resultaten toe op hun
bedrijf.
9 De onderzoeker verspreidt de resultaten zodat ook
andere ondernemers er wat aanhebben.
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Voorbeelden van vragen voor studentonderzoek
• Wat is een goede manier om een groenbemester in
het voorjaar te verwerken?
• Wat voor mogelijkheden zijn er om trips biologisch
te bestrijden?
• Hoe kanje wortelonkruiden bestrijden zonder
chemie?

Het studentenonderzoek start altijd met een vraag die
uit de praktijk komt. Biologische ondernemers lopen
in hun bedrijfspraktijk tegen van alles aan. Soms zijn
dit heel praktische vragen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, andere keren meer strategische vragen. Voor
een deel van deze vragen is een antwoord te vinden
via studentenonderzoek. Welvormen onderzoekers de
vraag eerst, inoverleg met de ondernemers, om tot
een vraag waar studenten mee aan de slag kunnen.

•

Hoe ziet een optimaal energieplan voor een aantal
biologische melkveebedrijven eruit?

•

Hoe kanje als melkveehouder het organische
stofgehalte vanje bodem verhogen?

• Welke welzijnsbevorderende maatregelen zijn wenselijk en haalbaar om de voorloperspositie van de
biologische sector op het gebied van dierenwelzijn
te behouden?

Voorbeelduitde praktijk:GPS

Evert Evers, docent CAH
'De onderzoekers komen met leuke en zinnige
onderzoeksvragen uit de praktijk.
Belangrijk is dat een onderwerp echt speelt en niet is
verzonnen.'
Kees van Veluw, onderzoeker LBI
'Het is vooral leuk als de studenten met een onderwerp
aan de slag kunnen waar nog niets over bekend is. Dat
kunnen ze zelfs op hun bedrijf thuis toepassen.'

Wie echt precies wilwerken met de trekker maakt gebruik
van RTK-GPS. Dit staat voor RealTime Kinematic GPS,
een systeem dat satellietgegevens combineert met een
correctiesignaal vanaf een vast landbaken. Gegevens
worden bij het zaaien opgeslagen en kunnen later weer
gebruikt worden bij bijvoorbeeld schoffelen in het gewas.
Fabrikanten claimen dat de besturing zo nauwkeurig is dat
de trekker of de machine die het werk uitvoert, hooguit
twee centimeter afwijkt.
Boeren willen graag weten of die claim van defabrikant in
de praktijk echt waar is. Hoe nauwkeurig is het systeem
bijvoorbeeld als het terrein oneffenheden bevat of als
de trekker harder rijdt? Enis het voldoende als de gpsontvanger alleen op de trekker gemonteerd is of kan hij
beter ook op het apparaat achter de trekker zitten? Dat
zijn vragen die boeren graag beantwoord willen zien en
die Piet Bleeker, onderzoeker bij PPO inLelystad, wil
uitzoeken.

Ondernemer: devraag

student

rior.ent: unto date •+• onderzoeker: kennisverspreiden - • meedoen:hoe

Kees van Veluw, onderzoeker LBI
'Door de onderzoeksvragen komen de leerlingen in
aanraking met biologische landbouw. Danzien ze:
hé, zo kan het ook. Ze praten met de ondernemer
waar ze het onderzoek voor doen envinden het een
prachtkerel. Zo krijgen ze waardering voor een andere
manier van landbouw bedrijven. Het onderzoek helpt
jonge boeren om verder te kijken dan wat ze gewend
waren.'
Onderzoek doen is voor de meeste studenten nieuw.
Ze hebben er bijvoorbeeld nog nooit bij stil gestaan
dat veld- en potproeven in herhaling moeten. Of dat
onderzoeksresultaten niet altijd zo eenduidig zijn, maar
verschillend interpreteerbaar zijn. Onderzoek levert
dan ook zeker niet alleen inhoudelijke kennis op, de
studenten leren ook anderen zaken.Zo ontdekken de
studenten door de gesprekken met de ondernemers
en onderzoekers dat er ook andere denkwijzen zijn en
dat anders denken niet meteen verkeerd of raar is. Dit
verbreedt hunhorizon.

Michiel Drok, docent CAH
'Door dit studentenonderzoek leren ze ideeën te
ontwikkelen envragen te stellen.'
Evert Evers, docent CAH
'Dit is een manier om kader te vormen. Er is nu geen
hogere beroepsopleiding in biologische landbouw,
maar het bedrijfsleven vraagt daar om.'

Vervolgvoorbeeld:studentMarkSlot

Alma Dijks, studente CAH
'Het was veel werk maar het was vooral leuk om te
doen. Het was best spannend hoeje die mensen moet
benaderen. Je gaat daar voor het eerst naar toe en
daar staje dan.Je weet vante voren niet wat voor
mensen het zijn. We schrokken eerst ook wel van de
manier waarop ze hun koeien hielden: met horens en
niet genummerd. Dat waren we niet gewend. Later zie
je dat het allemaal goed is wat ze doen. Bij de presentatie zaten er wel 40 mensen in de zaal. Dan hebje
het gevoel dat het écht is watje hebt uitgezocht.'
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Lastig om te doen, maar ontzettend leuk. Zo spreekt Mark
Slot, vierdejaarsstudent aan het Clusius college inHoorn,
over zijn studentenonderzoek bij PPO in Lelystad. Drie
jaar lang heeft hij zich inzijn studie vooral bezig gehouden
met het bedrijven van landbouw. Praktisch werk, met de
handen. Onderzoek is toch wel iets heel anders. 'Nu doe ik
veel meer denkwerk. Dat is leuk, en interessant, het niveau
is wel vrij hoog.Alsje alles zelfstandig wilt doen is dat niet
makkelijk. Ik moest elke keer eerst zelf verzinnen hoe ik
het aan zou pakken. Dat kraakten ze dan niet af, maar ze
zeiden wel wat er nog meer moest gebeuren. Bijvoorbeeld
dat je iets in meer herhalingen moet doen. Zo leer je hoe
onderzoek in elkaar steekt. Dat is een mooie verbreding
vanwat ik eerst deed.Je hebt zoveel gegevens nodig,
alles moet goed op papier staan. Ik had nooit gedacht dat
onderzoek doen zoveel werk was.'

docent upto date
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die de student inhoudelijk begeleiden. Verder merkt
de docent wat er speelt inde boerenpraktijk omdat
het onderzoek altijd ingaat op vragen die vanuit de
praktijk komen. Het studentenonderzoek voegt daarom
een extra dimensie toe aan het vak van de docent.
De rolvan de docent is om het studententeam te
coachen en procesmatig te begeleiden. Hij bewaakt
de voortgang, houdt in de gaten of ze bijvoorbeeld
aan hunverslaglegging werken enop tijd beginnen
aande presentatie. Hij is degene die de uiteindelijke
beoordeling doet.
Studentenonderzoek is 'gewoon leuk', vinden docenten
die alvaker gewerkt hebben met deze onderwijsmodule. De student werkt immers mee aan het nieuwste onderzoek en presenteert de resultaten op school.
De docent raakt daardoor op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in zijn vakgebied. Endat kan hij direct
gebruiken inzijn reguliere lessen en opdrachten. Daarnaast heeft hij rechtstreeks contact met onderzoekers

Vervolgvoorbeeld:docentDe Geus

Jeroen Nolles, docent CAH
'Je ziet dat de studenten beter hun best doen bij zo'n
studentenonderzoek, dan als ze een opdracht van
school krijgen. Ze weten dat een onderzoeker er tijd in
heeft gestoken en dat de vraag van een ondernemer
af komt. Danwillen ze ook een goed eindproduct
neerleggen.'
Jan Broekhuizen, docent Groenhorst College
'Ik leer er zelf ook veel van. Ik pik altijd nieuwe kennis
op, die ik dan weer in mijn lessen kangebruiken.'

Theo de Geus, docent Clusius College: Dat zo'n jongen
nu mee mag doen met het ontwikkelen van een standaard
waar alle nieuwe akkerbouwsystemen aan getoetst
worden. Dat is toch geweldig? Dan staje wel aan de wieg
van nieuwe ontwikkelingen. Normaliter loopt het onderwijs altijd achter. Door Leren met toekomst kom ik nu
makkelijker op de instituten, vernieuw contacten of houd
ze instand. Enwij horen weer nieuwe dingen uit het onderzoek dat de studenten doen. Zo'n student presenteert zijn
resultaten en daar pikken wij dan weer dingen uit. Dat kan
je niet altijd één op één doorgeven aanje leerlingen, maar
ik gebruik het wel als ik zelf lesmateriaal moet schrijven.
Mark is van het bovenste puntje van zijn haar tot aan
zijntenen akkerbouwer. Ontzettend leuk dat hij dan met
onderzoekers inaanraking komt. Envoor het onderzoek is
dit een uitgelezen kans om de drempel voor dejongelui te
verlagen.
Mijn rol is om contact te onderhouden met de onderzoekers en ik zit natuurlijk regelmatig aantafel met de
leerlingen. Ik houd de voortgang inde gaten. Het is
bijvoorbeeld soms lastig voor leerlingen om goed op
papier te krijgen wat ze gedaan hebben.
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ondersteuning bieden als studenten contact hebben
met boeren entuinders. Deonderzoeker is degene die
het werk van de studenten beoordeelt op inhoudelijke
kwaliteit.

Eenverrassende vraag van een student kan de opmaat
zijnvoor een nieuwe wending in het onderzoek. Een
student begeleiden in onderzoek is altijd bijzonder en
biedt zeker meerwaarde. Daarnaast is het speciaal om
te zien hoe de leerling eenvraagstuk oppakt en ermee
aan de slag gaat. Enuiteindelijk vindt onderzoekskennis hierdoor een extra afnemer in het onderwijs.
De belangrijkste taak van de onderzoeker is erop toe
te zien dat het onderzoek goed verloopt. Hij is de
inhoudelijk begeleider. Tegelijk is hij de poort tot kennis
en contacten. Hijweet hoeje informatie op moet
zoeken en hoeje die kunt interpreteren. Ook kanhij

12

De studenten kunnen het onderzoek op verschillende
manieren uitvoeren. Soms lopen ze mee met
bestaande proeven op het onderzoeksinstituut. Een
andere keer voeren ze het meeste werk uit op school,
via internet of gaan ze langs bij boerenbedrijven.
Hoeveel werk de studenten kunnen verzetten, hangt
af van hunvoorkeuren en interesses, maar ook van
de omvang van hun onderwijsmodule en niveau.De
ene school biedt in het tweede leerjaar een studentenonderzoek aan,de ander in het derde of vierde. Er zijn
grote studentenonderzoeken waarbij studenten een
dag per week gedurende eenjaar de tijd hebben voor
een onderzoek. Er zijn ook er ook die eenweek de tijd
krijgen voor een onderzoek. Hierin is veel variatie.

Vervolg voorbeeld: leren onderzoeken

Alma Dijks, studente CAH
'Ik heb wel het gevoel dat wij een ander niveau van
onderzoek hebben gedaan dan ze op de universiteit
doen. Alsje van die wetenschappelijke artikelen leest,
zijn ze heel moeilijk, met ingewikkelde termen.Watwij
hebben opgeschreven is niet zo ingewikkeld.'
Rob van den Broek, onderzoeker PPO
'Voor de onderzoeker werkt het verfrissend om
contact te hebben met studenten.'

Mark Slot begint zijn onderzoeksstage met uitzoeken wat
voor stuursystemen er zijn, en hoe een systeem het beste
te onderzoeken is.Alles inoverleg met de onderzoekers.
Hijwerkt de vragen verder uit en stelt, uiteraard weer in
overleg, een onderzoeksplan op. Dan kan de proef in het
veld beginnen. Slot graaft in de helft van het perceel aan
twee kanten van het trekkerspoor gaten vanvijf centimeter
diep. Daarna gaat detrekker rijden,met een rijsnelheid
van 4 envan 8 km per uur. Samen met de onderzoekers
meet Mark de afwijkingen op. Degegevens verwerkt hij
samen met een wiskundige en maakt er een verslagvan.
Piet Bleeker: 'Dankzij Mark konden we het onderzoek veel
uitgebreider doen.Wehadden nutijd om meer vragen
te stellen en meer gegevens te verzamelen. Misschien
hadden we anders maar bij één snelheid gereden of
zonder hobbels in het veld. Ook kon hij alle gegevens
sorteren. Ja, hij heeft ons veel werk uit handen genomen.
Enje ziet hoe de student leert door zelf onderzoek te
doen. Het is voor hem echt een leerproces geweest. Hij
had vante voren niet in de gaten dat onderzoek doen
zoveel werk is.'
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Elke docent, student, ondernemer en onderzoeker kan
deelnemen aan studentenonderzoek. Het vinden van
dejuiste partner is daarbij het halve werk. Leren met
toekomst is het platform om elkaar te ontmoeten, met
elkaar aande slagte gaan,van elkaar te leren en met
elkaar te kennis te delen. Ineerste instantie op het
vakgebied van de biologische landbouw.
Leren met toekomst biedt daarvoor verschillende
leeromgevingen aan en ontsluit bestaande en
toekomstige onderzoekskennis. Dit alles is te vinden
via lerenmettoekomst.nl.
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Hoe doet u mee?
Op de site www.biokennis.nl is een apart gedeelte te
vinden over onderwijs. Hier vindt uhet Ontmoetingsplein. Als docent ziet ueen overzicht van onderzoeksvragen die algeformuleerd zijn. Wil een studententeam
met een vraag aan de slag dan kunnen zij direct in
contact treden met de onderzoeker die het onderwerp
heeft ingediend. Bent uonderzoeker, dan kunt uuw
onderzoeksvraag hier indienen. Op de site is ook te
zien welke ondersteuning het team van Leren met
toekomst unog meer kanbieden.

Toekomst van het leren
Degrenzen tussen onderzoek en onderwijs gaan
vervagen. Over een aantaljaren is het heel normaal
dat docenten en studenten leren aan de hand van de
nieuwste inzichten uit het onderzoek. Met één klik
op de muis komt precies dejuiste informatie op het
scherm. Ook is het heel gewoon dat degene die het
onderzoek uitvoert, zelf aan de leerlingen laat zien wat
er is uitgekomen. Eninéén moeite door een video met
instructie maakt of een hanteerbaar lesboek. Ondertussen draait de docent mee in een onderzoeksproject,
waar ook zijn studenten onderdeel van uitmaken.

De school verandert in een 'kenniscentrum' waar
onderzoekers, docenten, leerlingen én ondernemers
elkaar ontmoeten. Ze leren allemaal van eikaars kennis
en ervaringen. De ondernemer komt met vragen
die de 'deelnemers' oplossen inwisselende teams
en op verschillende manieren. De ene keer leggen
studenten een veldproef aan en rapporteren daarover.
Devolgende keer helpt een brainstorm van docent,
leerlingen en ondernemer een brandende kwestie
verhelderen. Een andere keer begeleidt een onderzoeker een groep ondernemers, waarbij leerlingen de
bedrijven analyseren enverslag leggen. Zoworden de
kenniscentra broedplaatsen van innovatie. Plaatsen
waar kennis te halen is en ervaringen zijn op te doen.
Plaatsen waar leerlingen en studenten een opleiding
volgen die hen inspireert. Leren met toekomst is een
eerste stap naar de hier geschetste toekomst van het
leren.
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Lerenmettoekomst
Leren met toekomst brengt structurele samenwerking tot stand tussen onderzoek
en onderwijs. Dat brengt de kwaliteit van het onderwijs omhoog en zorgt ervoor dat
onderzoeksresultaten beter worden benut. De projectpartners bevorderen de samenwerking
op verschillende manieren. Indeze brochure staat het studentenonderzoek centraal.
Leren met toekomst richt zich specifiek op biologische landbouw.

Leren met toekomst biedt u
• Eenonline ontmoetingsplein met onderzoeksvragen, excursie- en stageadressen en gastsprekers.
•

•

•

Een 'doos' met lesmaterialen voor de docent. Deze
zogenoemde leerarrangementen staan klaar in
de educatieve content catalogus (ECC) binnen het
besloten deel van groenkennisnet (livelink).
Onderzoeksartikelen en rapporten vanuit het onderzoek biologische landbouw, die digitaal beschikbaar zijn via www.biokennis.nl (Mediatheek).
Inhoudelijke workshops, seminars en kennisdagen
georganiseerd door onderzoekers.

Mogelijkheden voor leerlingen en studenten om
mee te doen in het onderzoek.
Matchingsbijeenkomsten waar docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten en afspraken maken
over de samenwerking.
Speciale trainingen voor onderzoekers en docenten
zodat ze hun nieuwe rollen leren.

Voor meer informatie kunt uterecht bij Jorieke Potters
T (0320) 291 216
E lerenmettoekomst@wur.nl
www.lerenmettoekomst.nl

