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I.

Inleiding
Inverband met deomstandigheid dat inNederland naast deLandbouwhogeschool geen andere instellingen of faculteiten voor landbouwwetenschappelijk onderwijs aanwezig zijn, lijkt het gewenst in dit vierjarenplan,
het eerste dat voor deLandbouwhogeschool wordt opgesteld, enigermate
uitvoerig opverschillende onderwerpen in tegaan. Inhet bijzonder is
dithet gevalmet dehoofdstukken 1.1. "Functie van dehogeschool",III.
"Onderwijs" enVIII. "Aspectenvan deLandbouwhogeschool ininternationaal verband".

I.1.

Functie van dehogeschool *)

1.1.1.Functie van dehogeschool t.o.v.de maatschappij
DeLandbouwhogeschool werd eenhalve eeuw geleden inhet leven geroepen
om deskundigen op teleidenvoor de tritsvan activiteiten: landbouwkundig onderzoek, landbouwonderwijsen landbouwvoorlichting, waarmee men in
Nederland enhet toenmalige Nederlands-Indiëde landbouw op een hoger
planwilde brengen. Inhet bestrekenvakgebied werden de teelt,de techniek en deeconomie van de landbouwproductie opdevoorgrond geplaatst.
Inde loopder jaren traden essentiëlewijzigingen op,eensdeels door
een krachtige verdieping inhetwetenschappelijkwerken endenken,anderdeels doordat het bestreken vakterrein zich ook ging uitstrekken tot
de inrichting van het platteland zowel maatschappelijk, planologisch,
cultuurtechnisch als landschappelijk; tot deverwerking van landbouwproducten, devoedselbereiding eneen aantal aspecten van voedselconsumptie
en tot de begeleiding van demens inde landbouw ineen snel zichwijzigend wereldbeeld. Verdere wijziging trad op doordat nade oorlog devanouds inWageningen aanwezige tropische opleidingen hun uitsluitende gerichtheid ophet voormalige Nederlands-Indië vervingen door een algemene
gerichtheid op deproblematiek van de landbouw inde tropen en subtropen.
Aldus iseenvoorNederland unieke instellingvanwetenschappelijkonderwijs ontstaan, een centrum vanwetenschappen op landbouwkundig gebied en
hun basiswetenschappen.
De geschetste ontwikkeling staat inwisselwerking met debehoefte van de
samenleving aan een groter aantal academisch gevormden en aaneengrotereverscheidenheid van specialisaties. Het aantal studenten inde landbouwwetenschappen ismet deze ontwikkeling meegegroeid, afgezien van tijdelijke vertragingen enversnellingen inde groei t.g.v.uitzonderlijke
economische enpolitieke omstandigheden. Hierbij zij opgemerkt dat de
landbouw inengere zin (akkerbouw, veeteelt en tuinbouw) waarschijnlijk
nogwel een toeneming vandebehoefte aan landbouwkundige ingenieurs zal
vertonen,maar toch inbeperkte mate en niet overeenkomstig de aanwas
aan studenten.
*) Inde richtlijnen van deAcademische Raad voor de samenstelling van
ontwikkelingsplannen ishoofdstuk 1.1. ingedeeld indrieparagrafen,
achtereenvolgens gewijd aan de functie vandehogeschool ten opzichtevan het onderwijs,het onderzoek en demaatschappij.Bijde samenstelling van dit hoofdstuk bleek het uiterst moeilijk deze volgorde
aan tehouden.Ditbetoog vindt mendan ook opgebouwd vanuit defunctie indemaatschappij,met daarna het onderwijs enhet onderzoek.
Het leek gewenst eenvierde paragraaf toe tevoegen met een opsomming
vanpuntenwaarmee hetbeleid van dehogeschool indenaaste toekomst
rekening zal dienen tehouden.

DeLandbouwhogeschoolheeftzichechternadeoorlogontplooid inallerleiaandelandbouwinengerezinnauwverwantegebieden(zoalshierboven
isuiteengezet),waarindeafgestudeerdeninsterktoenemendemateeen
werkkringvinden.
InhethuidigetijdsbestekwordtdeLandbouwhogeschool gekarakteriseerd
door devolgendekenmerken:
a.eenbreedprogrammavanvakgebiedendieinstudierichtingenzijngegroepeerd.Destudieprogramma'szijnbijdespecifiekelandbouwkundigerichtingenveelalinterdisciplinair tenaanzienvandewetenschapsgebieden;hiernaastkomenprogramma's,dieofnatuurwetenschappelijk
oftechnischofmaatschappelijkzijningericht,steedsmeernaarvoren.
b.deaandeLandbouwhogeschool vertegenwoordigdevakgebiedenomvattenbasiswetenschappenenwetenschappendichterbijhetgebiedvandewetenschapstoepassing;destudieprogramma'sbiedendaardoormogelijkheden
totopleidingvoorwetenschapstoepassingmeteenkrachtigfundamentin
debasiswetenschappen;
c.dewetenschappelijkeactiviteitenvandeLandbouwhogeschoolincorporerendewetenschapsgebiedenmeteenspecifiektropischkarakterengelegenbinnenhetbredeveldvan1andbouwkundeenplattelandsinrichting.
AldusvindenaandeLandbouwhogeschool eenaantaldisciplineseen
plaatsdieeldersinNederlandenookineenaantalomringendelanden
nietvertegenwoordigdzijn.
DegroeivandeLandbouwhogeschool heeftnogeenontwikkelingdoenplaats
grijpendieevenzeerkarakteristiekvoordezeinstellingvanwetenschappelijkonderwijskanwordengenoemd.Debovengenoemdeverscheidenheidvan
vakgebiedenscheptmogelijkhedentotnieuwecombinatiesvanwetenschappen
totstudieprogramma'sdieaannieuwebehoeftenvandesamenlevingaanspecialistenbeantwoordenzonderdatuitgebreidevoorzieningenindeuitrustingvanhetonderwijsnoodzakelijkzijn.Alsvoorbeeldwordtdetotstandkomingvaneenstudiespecialisatiewaterzuiveringgenoemd.Verderzijn
studiespecialisatiesvoeding,visteeltenvisserij,milieubeheersingen
moleculairewetenschappeninonderzoekbijdesenaatvandehogeschool.
Voordetoekomstvandehogeschoolzijndevolgendefactorenbepalend.In
deeersteplaatsdenogsteedsgroeiendebehoeftevandesamenlevingaan
deskundigenopzeerverscheidengebiedvoordelandbouw,deplattelandsvernieuwing,deproblemenvanlevensmiddelenproductie envoeding,deveelzijdigeproblematiekvandelandbouwindetropenensubtropen.Dezefactorvereistbijvoortduringeenactiefleerstoelenbeleidenherziening
vanbestaandeenvormingvannieuwestudiespecialisaties.
Indetweedeplaatszaldeaardvanveleindesamenlevingopkomendeproblemennopentoteeninterdisciplinairebenaderingomtoteenoplossing
vandezeproblementegeraken.Dezeontwikkelingindesamenlevingzal
zijnweerslagmoetenvindenindeinrichtingvanstudieprogramma'smet
interdisciplinaire samenwerkingvannatuurwetenschappelijke, technische
enmaatschappelijkewetenschapsgebieden.
IndederdeplaatszaldeontwikkelinginWageningeninbelangrijkemate
bepaaldwordendoordegroeivanhetaantal studenten.Totdusverisde
Landbouwhogeschool gekenmerktdooreenredelijkevenwichttussenaantallenafstuderendenenvraagnaarlandbouwkundigingenieurs.Deonstuimige
groeivanhetaantalstudenteninNederlandgaatookaanWageningenniet
voorbij.
DeLandbouwhogeschoolheefttotdusverdetoenemendeaantallenstudenten
zinvollestudiemogelijkhedenkunnenbieden.Zinvolomdattoegevoegde
nieuwestudierichtingenaanpassingmogelijkmakenaandevorderingenvan

dewetenschapenbeantwoordenaandetoenemendevraagvandeevoluerende
samenlevingnaardeskundigeninnieuwevakgebieden,zinvolookomdatde
nieuwestudierichtingengrotendeelswordengeformeerduitcombinaties
vanreedsaandehogeschoolgedoceerdewetenschapsgebieden.
Hetbehoeftgeenbetoogdathetopdezewijzecreërenvannieuwestudierichtingen,datvoerttoteenverrijkingvandescalavanopleidingsmogelijkhedenaandeLandbouwhogeschool,tevensbijdraagttothetdoelmatigeneconomischgebruikvanhetaanwezigonderwijspotentieel.
Dezegeleidelijkeaan-enuitbouw,inWageningsetermenaanteduiden
alseennatuurlijkegroei,zalkenmerkendzijnvoordeontwikkelingvan
dehogeschoolindeperiodewaarvoorhetonderhavige ontwikkelingsplan
geldt.Dezeontwikkelingzalechternopentotnauwlettendeanalysevan
deonderlingeverhoudingvanmaatschappelijkebehoeftenaanafgestudeerden,verscheidenheidvanstudierichtingenenaantallenstudenten.
1.1.2.Functievandehogeschoolt.o.v.hetwetenschappelijk onderwijs
Indevakgebiedendieindeeersteparagraafvandithoofdstukzijnaangeduid,heeftdehogeschool tottaakinhetwetenschappelijkonderwijs
naaromvangennaarvereistniveautevoorzien.Indeontwikkelingsgang
vandehogeschooloverheersenperiodenwaarindevraagnaarafgestudeerdengroterisdanhetaantalafstuderenden.
Menmagverwachtendatindeperiodevanhetontwikkelingsplanaanbod
vanenvraagnaaringenieursredelijkinevenwichtzullenblijkente
zijn.Reedswerdtotuitdrukkinggebrachtdatdehogeschool streeft
naareenintegratieindestudiespecialisatiesvantoegepastewetenschappenenvanbasiswetenschappen.Indetoekomstwordtverwachtdat
uniformestudiespecialisaties inditopzichtplaatszullenmoetenmaken
voorstudiespecialisatieswaarbinneneenkeuzekanwordengemaakttussen
eensterkopdebasiswetenschappengerichteopleidingeneenopleiding
waarineensterkeregerichtheidopdeproblemenvandesamenlevingvoorkomt.
Behoeftebestaataaneenduidelijkerplaatsvoordebehandelingvande
samenhangderwetenschappenenvandewetenschapsmethoden.Opdenduur
zalnietkunnenwordenontkomenaanincorporatievandewetenschapsleer
ineenaantalstudieprogramma's.
Voortdurendwordtaandachtbesteedaanhetwetenschappelijkniveau.
Enerzijdsgeldtditbijdekeuzevannieuwehooglerarenenlectoren,
alsmedebijaanstellingenbevorderingvanwetenschappelijkemedewerkers,anderzijdsgeldtditvoordeselectievandestudentendietotde
kandidaats-eningenieursstudiewordentoegelaten.Hetexamenaanhet
eindevandeéénjaardurendepropaedeutischestudievervultinditselectieproceseenbelangrijkefunctie.Derecenteinstellingvaneenkandidaats-A-examenaanheteindevanheteerstejaarnahetpropaedeutischeexamen-hoewelnietprimairhiervoorbedoeld-heefteveneenseen
zekerebetekenisvoordevaststellingofdeverderedelenvandestudie
succesvolkunnenwordendoorlopen.Hetniveauvanhetonderwijs,en
vooralderealisatievanditniveau,staatmedeonderinvloedvande
matewaarindestudenthetstudieaanbodkanverwerkenenbinnendedaarvoorgesteldetijdverwerkbaaracht.Inditverbandkanuitbreidingvan
hetoverlegtussendocentenenstudentenbijdragentoteenduidelijker
inzichtindeproblemendiedestudieduurrakenendaardoorindirect
aanhetniveaudatwordtnagestreefd.
DetoelatingvanbuitenlanderstotdestudieaandeLandbouwhogeschool
isinhetverledenvooralafgestuitopdeeisendieaandevooropleiding

indebasiswetenschappenwerdengesteld.Buitenlandersvindendaardoor
inWageningenvrijweluitsluitenddewegnaarkorte studiespecialisaties
ofnaareenonderzoekdatkanleidentothetbehalenvandedoctor's
graad.Ookhierbijvormtdeselectieprocedureeenpuntvanvoortdurende
aandacht.
OfenopwelkewijzehetonderwijsaandeLandbouwhogeschool eenherstructureringbehoeftdoortoevoegingvaneenopleidingmeteenkortere
duur,vormteenonderwerpvanvoortdurendoverleg.Centraalstaatdaarbijdevraaginwelkematedesamenlevingnaastabituriëntenvanhethogerberoepsonderwijsbehoefteheeftaanacademicimeteenspecialekorte
opleiding.Deherstructureringvanhetlandbouwwetenschappelijkonderwijszalinditopzichtuiteraardinsterkewisselwerkingstaanmetde
lijnenwaarlangsdeherstructureringbijdeoverigeuniversiteitenen
hogescholeninNederland zalplaatsvinden.Inmiddelswordtmetkracht
gewerktaaneenstudieherzieningdiededuurvandestudiemetinbegrip
vandepraktijkstages,op5 a 5jjaarbrengt.
1.1.3.Functievandehogeschool t.o.v.hetwetenschappelijkonderzoek
Hetonderzoekaandehogeschoolvormtdeachtergrondvanhetonderwijs.
Indepropaedeutischeenindekandidaatsstudieontlenendedocentende
richtingwaarinzijhuncollegestofontwikkelen,aanhunparticipatie
inhetwetenschappelijkonderzoekinhunvakgebied.Indeingenieursstudiegerakendestudentenmeerenmeergeïncorporeerdinhetonderzoekenontlenendaaraaninbelangrijkematehunwetenschappelijkevorming.Inpromotie-onderzoekingenculmineertdeintegratievanonderzoek
enonderwijs.
Juistdoorzijnpositiealsmilieu-bepalendefactorvoorhetonderwijs,
ishetonderzoekaandeLandbouwhogeschool nietineersteinstantiegerichtophetoplossenvanincidenteleproblemen.Veeleerrichthetonderzoekvandeverschillendeafdelingenzichopproblemenvanfundamenteleaard,waardoordedocentzichinstaatstelteenoordeel tevormen
overdegrotelijnenvandeontwikkelingeninzijnvakgebied.
Degewensteinschakelingbijhetonderzoekvanstudententijdensdeingenieursstudienoodzaaktvoortstothetleggenvaneenaccentopdewijzevanaanpakvaneengesteldprobleem,aangeziendehierbijopgedane
ervaringv?.nmeerblijvendewaardevoordestudentzalblijkentezijn.
Tenslottezijndepromotie-onderzoekingen -welkeeenbeduidendaandeel
vormenvanhetgeheleonderzoekprogramma -uitdeaardvanhunfunctie
diepgaandendaardoormeestalvanbeperktebreedte.
KenmerkendvoorhetonderzoekaandeLandbouwhogeschool ishetbetrekkenvandebasiswetenschappenbijhetonderzoekindedirecteropde
samenlevinggerichtevakgebieden.Inveleopzichtenishetonderzoek
indetypischlandbouwkundigesectorgerichtoponderwerpendiede
snelleevolutievandelandbouwinhunprobleemstellingbetrekken.Voor
eenaantalafdelingenwordthetterreinvanonderzoekontleend aande
problematiekvandelandbouwindeontwikkelingsgebieden.Tezamengenomenbedekkendeonderzoekprogramma'svandeafdelingenderLandbouwhogeschooleenmetdejarenwisselendaantalfacettenvanhetgeheleterreinvanhetlandbouwkundigonderzoekbenevensaangrenzendeterreinen
vandeondersteunendebasiswetenschappen.
1.1.4.Beleidslijnenvoordeplanperiode
Nadeomschrijvingindevoorgaandeparagrafenvandefunctievande
Landbouwhogeschoolwordeninhetvolgendeenkelepuntengenoemdwaarmee

hetopdenaastetoekomstgerichtebeleidvandehogeschoolzaldienen
rekeningtehouden.
1.Hetsedert1960aanzienlijkvergroteinzichtindefactorendiede
groeivanhetaantalstuderendenbepalen,maakthetmogelijkredelijkbetrouwbarevoorspellingen tedoentenaanzienvanhetaantal
studentenaandeLandbouwhogeschool indekomendejaren.
HetbeleidvandehogeschoolkandanookmeerdanbijdesamenstellingvanhetOntwikkelingsplan1961t/m1970hetgevalisgeweest,
wordenafgestemdophettoekomstigeaantalstudenten.
2.Hetplanologischbeleid,d.w.z.hetbeleidoplangetermijndatis
gerichtopdereserveringc.q. aankoop,inoverlegmetdegemeente
Wageningen,vangrondentebestemmenvoornieuwbouw,zalrekening
dienentehoudenmeteengroeivanhetaantalstudententot5000à
6000indejarenna1985.
3.Hetbouwbeleid,eenbeleidopmiddellangetermijn,moetwordengebaseerdopeenaantalstudentenindeordevangroottevantotaal5000
indethansbestaandevakgebieden.
4.Hetbeleidinzakedepersoneleenmateriëlevoorzieningenzalvoor
denaastetoekomst,d.i.voordeperiodevanditontwikkelingsplan,
rekeningmoetenhoudenmeteentoenamevanhetaantalstudententot
meerdan3000.
5.Devorderingenvandewetenschapendeontwikkelingvandebehoefte
vandemaatschappijaandeskundigenopuiteenlopendegebiedenzullen
nauwlettendmoetenwordengevolgd,opdatinitiatieventothetinstellenvannieuwestudiemogelijkhedentijdigzullenkunnenwordenontplooid.Daarbijzalvoortdurendvoorogenmoetenstaan,datdehogeschoolbijuitstekistoegerustvoorhetcreërenvanopleidingenmet
eeninterdisciplinairkarakter,waarnaarindesamenlevingeentoenemendevraagontstaat.
6.DeherzieningvandestructuurvanhetonderwijsaandeLandbouwhogeschool,waarbijbinnendeverschillenderichtingeneenkeuzetusseno.a.eenfundamenteelwetenschappelijke specialisatieeneendi'reetopdetoepassingsmogelijkhedenindesamenlevinggerichteopleidingzalwordenmogelijkgemaakt,dienttewordendoorgevoerd.
Dezeherzieningzalmedegerichtzijnopverkortingvandestudieduur.Inverbandhiermeewordtgestreefdnaareenkwantificeringvan
destudiebelastingindeverschillendestudiefasen.
7.Desnelleontwikkelingvandewetenschapmaakthetnoodzakelijkvan
jaartotjaargroterebedragenuittetrekkenomaandeverbetering
vandekwaliteitvanhetonderzoekdatomsteedskostbaarderapparatuurvraagt,enaanhetstijgendeprijsniveauhethoofd tekunnen
bieden.
8.Degroeivanhetonderzoekpotentieel,voortvloeienduitdetoename
inomvangvandehogeschool,vraagteennieuwebenaderingvandeinrichtingvanhetonderzoek,waarbijdeinzichtendieo.a.indeRaad
vanAdviesvoorhetWetenschapsbeleid endeAcademischeRaadontwikkeldwordentotrichtsnoerkunnendienen.
9.DeinNederland aandeLandbouwhogeschool gevestigdeopleidingenin
opdetropengerichtedisciplineszullendienentewordenvervolmaakt.
DeLandbouwhogeschoolzalindeplanperiodetakenopzichkunnennemeno.a.tenaanzienvanspecifiekeopleidingentotuniversitaire
gradenvanbuitenlandselandbouwkundigenentenaanzienvansamenwerkingmet(een)zusterinstelling(en)in(een)ontwikkelingsland(en).
10.OnderzochtdienttewordenofdeLandbouwhogeschoolzalkunnenwordenaangewezenalseen"Centreforconfrontationandresearch".
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DecommissievoorWetenschappelijkOnderwijsenOnderzoekvande
RaadvanEuropaheeftplanneninoverwegingbetreffendedeaanwijzingvandergelijke"centres"diebedoeldzijnombepaaldebestaande
onderzoekcentradiensttelatendoenals"growingpoints",terbevorderingvandemobiliseringvanhetonderzoekpotentieel inEuropees
perspectief.
1.2. Bestuurvandehogeschool
1.2.1.Functie,taakentaakverdelingvandetoporganen
A.HetBestuur
Bijdewetvan1augustus1956Stb.459werdvoordeLandbouwhogeschool
eenvandeoverigeinstellingenvoorwetenschappelijkonderwijsafwijkendebestuursvormingevoerd.Deleidingvandehogeschoolwerddaarbij, inplaatsvanaaneencollegevancuratorentoevertrouwdaaneen
bestuurvanachtleden,waarinderectormagnificusentweeandereledenvandesenaatzittinghebben.
Metdezenieuwebestuursvormwerdenuitstekendeervaringenopgedaan.
BijdeinpassingvandeLandbouwhogeschool indeWetophetwetenschappelijkonderwijs,welkeinpassingper1januari1968eenfeitwerd,is
dezebestuursvormdanookgehandhaafd.
BijdeinpassingverkreegdeLandbouwhogeschool rechtspersoonlijkheid.
Devoorzittervanhetbestuurvertegenwoordigtdientengevolgedehogeschoolsedert1januari1968inenbuitenrechte.Hetcollegevergadertmaandelijks.Desecretarisvandehogeschoolneemtdeelaande
vergaderingenenheeftdaarineenraadgevendestem.
Totdetaakvanhetbestuurwordtgerekend tebehorendebehandeling
vanalgemenebeleidsproblemen,zoalshetleerstoelenbeleid,deaanbevelingenvoorbenoemingenvanhooglerarenenlectoren,hetontwikkelingsplan,debegroting,hetfinancieelschema,enz.
Hetdagelijksbestuurwordtgevormddoordevoorzittervanhetbestuur
enderectormagnificus.Desecretariswoontdewekelijksevergaderingenvanhetdagelijksbestuurbijenheeftdaarineenraadgevende
stem.Hetdagelijksbestuurbereidtdevergaderingenvänhetbestuur
voorenbehandeltallezakendiehetbestuurterbehandelingheeft
overgedragen.Overdeafhandelingvandiezaken,waarvanhetdagelijks
bestuurkanvermoedendathetvoorhetbestuurvanbelangkanzijnte
wetenhoedezezijnafgehandeld,wordthetbestuur,indevormvan
schriftelijkemededelingenbijdeagendavoordebestuursvergaderingen,
ingelicht.Dewerkzaamhedenvanhetdagelijksbestuurzijnzoverdeeld,
datdevoorzitterinhetbijzonderzijnaandachtrichtoppersonele,
financiëleenbouwzakenenopdestudentenhuisvesting;derectormagnificusopdeonderwijs-,wetenschaps-enstudentenzaken.Dewerkzaamhedenvandestudentenartsendevoorlichtingsambtenaarhebbeninhet
bijzonderdeaandachtvandesecretarisvandeLandbouwhogeschool.
Deafdelingshoofdenvanhetbureauwoneninhetalgemeendiegedeelten
vandedagelijksebestuursvergaderingen bij,waarinonderwerpenworden
behandeld,diebetrekkinghebbenophunafdelingen(bouwzaken,personeel,financiën,onderwijsenonderzoek).
B.DeSenaat
BijdeinpassingvandeWettotregelingvanhethogerlandbouwonderwijsindeWetophetwetenschappelijkonderwijsmetingangvan1januari1968,isbepaalddatdesenaattevensoptreedtalsdefaculteit
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derlandbouwwetenschappenmetdebevoegdhedenenverplichtingendiein
delaatstgenoemdewetaandefaculteitenzijntoegekend.
Desenaatvergadertdoorgaanszevenmaalineenjaar.
Hetbestuursreglement,dato.m.deinstellingzalregelenvanvaste
commissies,welkehunmedewerkingzullenverlenenaanhetbestuurdoor
desenaat,inzoverredezeoptreedtalsfaculteit,moetnogworden
vastgesteld.Inafwachtingvandetotstandkomingvanditreglement,
datookdetaakvanhetcollegevanrectorenassessorenzalregelen,
isditcollegevoorshandsbelastmetdetaakdievoorheenwerduitgeoefend,doordecommissievooralgemenezaken.Dezecommissietrad
voornamelijkopalsagendacommissievoordesenaat.
VolgensbepalingeninwetenLandbouwhogeschoolstatuut zijnthansde
volgendevastecommissieswerkzaam:
decommissievoordetucht;
deexamencommissiesvoorhetpropaedeutischexamenenvoor
dekandidaats-eningenieursexamens;
decommissievooralgemenezaken;
decommissieinzakedeafgiftevanbewijzenvanvoldoende
pedagogisch-didaktische scholingen
debibliotheekcommissie.
Nietwettelijkvoorgeschrevencommissiesmeteenafgebakendetaak
zijno.a.:
decommissie totredactievandeMededelingenderLandbouwhogeschool;
decommissievoorhetstudiumgenerale;
decommissieherzieningstatuut;
decommissiestudentenstatistiekendocumentatie;
decommissievooractiviteitenvandeLandbouwhogeschool gericht
opdetropenen
decommissiestuderenendoceren.
Daarnaastwordenregelmatigcommissiesadhocgevormd.
Indeeerstkomendejarenzaleenoplossingvoordeinternestructuur
vandeinaantalledenomvangrijkesenaatmoetenwordengevonden.
1.2.2.Medezeggenschapvanwetenschappelijkemedewerkers enstudenten
Hetbetrekkenvandelectorenenwetenschappelijkemedewerkersbijdeuitoefeningvandetaak,welkeaandesenaatalszodanigisopgedragen-vermeldinartikel62W.w.o.-vindtnognietplaats.Inhetoptestellen
bestuursreglementzullenterzakeregelswordengetroffen.
Reedsthansvindtperiodiekoverlegtussenvertegenwoordigersvanbestuur
ensenaatenerzijdsmetvertegenwoordigingenvanwetenschappelijkcorps
enwetenschappelijke stafanderzijds,plaats.
Inverbandmetartikel81W.w.o.-inoverlegmetdestudentenoverzaken
hetwetenschappelijk onderwijsbetreffende-kanwordenvermelddatbij
deLandbouwhogeschool enhaarverschillendegeledingeneenvrijintensief
contactmetstudentenvertegenwoordigersbestaatennoggroeiendeis.Studierichtingsgewijsbestaatereenregelmatigcontactvandocentenenstafledenmetstudentendoormiddelvandestudieverenigingen.Bedachtdient
teworden,datdegeheeleigenaardvandeLandbouwhogeschool,dieslechts
éénfaculteitkent,meebrengt,datgedachtenwisselingmetstudentenopad
hoe-basisopeenvoudigewijzetotstandkankomen.Bijdeopstellingvan
hetbestuursreglementzalernaarwordengestreefdditoverlegteformaliseren.
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Deinschakelingvanstudentenbijhettreffenvanvoorzieningen tehunnenbehoeve-artikel82W.w.o.-isvrijvergevorderd.DeLandbouwhogeschoolkentreedsinverschillendevormeneennauwcontacthierovermet
destudenten.ZohebbenindeStichtingStudentenhuisvestingLandbouwhogeschooleendrietalenindecommissiestudentengezondheidszorgeen
tweetalstudentenzitting,terwijlhetbestuurvandesportstichtinggeheeluitstudentenbestaat.Laatstgenoemde stichtingkenteenraadvan
toezichtwaarin,naastvertegenwoordigersvanhetbestuurendesenaat
vandeLandbouwhogeschool,studentenvertegenwoordigerszittinghebben.
Methetvertegenwoordigend orgaanvandestudenten,deWageningseStudentenRaad,vindtperiodiekoverlegplaatsoveralgemenestudentenbelangen.Inhetoptestellenbestuursreglementzullenbepalingenworden
opgenomeninzakehetoverlegoveralgemenestudentenbelangen.

II.

Beheervandehogeschoolendaarbijoptredendealgemeneproblemen

II.1.

Structuur,taakenwijzevantaakvervullingvanhetadministratieve
entechnischeapparaat
Hetbureauvandehogeschoolmetzijnafdelingenenstafmedewerkers
vormthetcentraleapparaatvandeadministratie.HetstaatonderleidingvandesecretarisvandeLandbouwhogeschool.Hetbureauisonder-'
verdeeld indeafdelingen:onderwijs,wetenschapenstudentenzaken,financiëlezaken,personeelszaken,bouwzaken,internedienst,voorlichting
alsmededestudentendecanenendehogeschoolarts.Voordeorganisatie
vanhetbureauwordtnaardebijlageverwezen.Omtrentdetakenvande
verschillendeafdelingenkanhetvolgendewordenvermeld:
Deafdelingonderwijs,wetenschapenstudentenzakenbehandeltaangelegenhedenbetreffendehetonderwijs,dewetenschapsbeoefeningendestudententenbehoevevanhetbestuuralsmededekabinetswerkzaamheden
voorderectormagnificus,desenaateneenaantalcommissies.Naast
uitvoerendeenregelendewerkzaamheden,heeftdeafdelingeenadviserendetaakbijdetechnisch-organisatorische uitwerkingvanhetbeleid.
Deonderafdelingenalgemenezaken,studentenadministratie(pedel)endocumentatieenstatistiekverrichtenbinnendeafdelingspecifiekewerkzaamheden.
Deafdelingfinanciëlezakenheeftalstaak:
1.hetinachtnemenvandewettelijkevoorschriften,uitgevaardigde
richtlijnenenaanwijzingenmetbetrekking tot:hetaangaanvanverplichtingen,hetdoenvanuitgavenenontvangsten,hetsamenstellen
vandebegrotingenhetfinancieelschema,alsmedehetopstellenvan
hetfinancieelverslag;
2.deadministratiezodaniginterichtendatdegenoemdewerkzaamheden
naarbehorenkunnenwordenuitgevoerdenhetfinancieelbeheervande
hogeschoolduidelijkisnategaan;
3.zorgtedragenvoordeinformatiesdievoorhetvoerenvaneenjuist
beleidenbeheernoodzakelijkzijn;
4.deafdelingen*)vandehogeschool teinformerenenteadviserenmet
betrekkingtotdeonderpunt1genoemdeactiviteiten.
Deafdelingbestaatuittweesectoren.Desectorcomptabelezakenomvat
deonderafdelingenfinanciëlehoofd-administratie,inkoop-enreizenadministratieensalarisadministratie.Desectorbegrotingszakenomvatde
onderafdelingenbegrotingsadministratie,financiëlebouwadministratie
enkapitaalgoederenadministratie.
Deafdelingpersoneelszakenheefteencoördinerendenuitvoerendaandeelindezorgvooreenzodanigekwalitatieveenkwantitatievepersoneelsbezetting,datdegesteldedoelenoponderwijs-enonderzoekgebied
kunnenwordenverwezenlijkt.Dehieruitvoortvloeiendewerkzaamhedenbetreffendegeëigendearbeidsvoorwaarden,promotiebeleid,taakanalyse,
personeelsbeoordeling,werving,selectie,bevorderingstudiezin,vereffeningsocialemoeilijkhedene.d.wordenuitgevoerddoordesecties:
personeelsbeoordeling entaakanalyse,rechtspositie,aanstellingen
personeelsadministratie.
*)Onder"afdeling"vandeLandbouwhogeschool wordtverstaandekleinste
eenheidvandehogeschool,bestaandeuithoogleraren,lectoren,wetenschappelijke,technischeenadministratievemedewerkersdieinorganisatorischeofbelangengroepenzijnsamengebracht.Bijdeuniversiteitenenanderehogescholenwordendezeeenhedengemeenlijkaangeduidmet"instituut"of"laboratorium".
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Deafdelingbouwzakenheefteenvoorbereidendeencoördinerende taakinzakenieuw-,aan-enverbouw,exploitatievoorzieningenenhetonderhoud
vandegebouwen.Tevensisdeafdelingbehulpzaambijhetopstellenvan
programma'svaneisenenhoudthetbestuurgeinformeerdoverdegehele
ontwikkelingsgangvanbouwprojecten.Deafdelinghoudttoezichtopde
centraletimmerwerkplaats.Zievoortsonderstaande aantekeningenomtrent
debouwt9chniseheaangelegenhedenenhoofdstuk II.4.
Onderdeinternedienstressorterenhetarchief,detypekamer,detelefoon,dehuishoudelijkezaken,deconciergedienstinhethoofdgebouwen
debodedienst tussenditgebouwendehogeschoolafdelingen.
Deafdelingvoorlichtingverzorgtzowelinternalsexterndevoorlichting.Deregelingvandebezoekenvanbinnen-en.buitenlandersisaan
haaropgedragen.
Destudentendecanenbehorenorganisatorisch tothetbureau,maarressorterenvoorhunwerkzaamhedenonderderectormagnificus.Hetbestuur
wordtdoorhengeadviseerdbetreffendevoorzieningentenbehoevevan
studenten.Zijadviserendestudentendieditwensen,inpersoonlijke
aangelegenhedensamenhangendemethunstudie(financiëleproblemen,militairedienst enz.).ZietevenshoofdstukII.5.3.
Destudentenartsbehartigtdepreventievegezondheidszorg tenbehoeve
vandestudenten,verrichtkeuringen,verleentcuratievehulpe.d.zoalsnaderuiteengezetinhoofdstukII.5.2.
Eenbelangrijkdeelvandefinanciëleadministratieisreedsgemechaniseerd.Erwordtnaargestreefddezemechanisatienogverderdoortevoeren,teneindesteedstekunnenbeschikkenoverdevoorhetnemenvanbeleidsbeslissingenbenodigdegegevens.Nagegaanwordtdewenselijkheid
enmogelijkheidvaneenbeperktemechanisatievanandereafdelingenvan
hetbureau.
Erwordtnaargestreefddehoogleraren-beheerdersvanhogeschool-afdelingennietmeerdanbeslistnodigistebelastenmethetverrichten
vanadministratieveenbeheershandelingen.Inverbandhiermedezijnbij
enkelegroterehogeschool-afdelingen reeds"adjunct-beheerders"werkzaam.Insommigegevallfentredendezevoorenkeleafdelingentezamenop
terwijlzijtevensdeleidinghebbenvandegecombineerdeadministratievedienstenvandezeafdelingen.
Voordebouwtechnischeaangelegenheden,wordtvoorontwerpenuitvoering
inhoofdzaakgebruikgemaaktvanhettechnischeapparaatvandeRijksgebouwendienst.TenbehoevevandeinstallatiesvanwetenschappelijkonderzoekenonderwijswordtdeStichtingTechnischFysischeDienstvoor
deLandbouwingeschakeld,welke,diensttevenswerktvoordeniettotde
Landbouwhogeschoolbehorendeinstellingen,ressorterendeonderhetMinisterievanLandbouwenVisserij.Indetoekomstzullendecontacten
endesamenwerkingmetdeT.F.D.L.nogverderontwikkeldmoetenworden.
Inverbandmetdetoenemendedifferentiatieendetoenemingvanhetaantalalgemenevraagstukkenzulleninhetbureaumeerstaffunctionarissen
wordenopgenomen.
II.2.

Communicatieproblemen
Uithethierbovensub1.2.1.gesteldevolgtdatdeinterneinformatie
tussenhetdagelijksbestuurenhetbureauvlotkanverlopen.
Decoördinatieinhetbureauwordtbevorderddoorregelmatigestafbesprekingenvandesecretarismetdeafdelingshoofdenvanhetbureau.
Hetdagelijksbestuurenhetbureauonderhoudeninhetalgemeenrechtstreekscontactenmetdehoogleraren-beheerdersofadjunct-beheerders
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en ookmet devakgroepen (gevormd door dehoogleraren, die verwante
vakken doceren).
De informatie vanhetbestuur overhet onderzoek dat opde afdelingen
wordt verricht, ismetuitzondering vanenkele afdelingen, gering.
Zeer veel informatie in algemene zinwordtverschaft doormiddel van
deuitgebreide studiegids.
IndeL.H.-berichten, eenwekelijks periodiek, dat aan allendie tot
dehogeschoolgemeenschap behorenwordt toegezonden,worden allezakelijkemededelingen, dievoor de ledenvandeze gemeenschap vanbelang
kunnenzijn,opgenomen.
II.3.

Personeelsbeleid

II.3.1. Metbetrekking tothet wetenschappelijk corps:
a. leerstoelenbeleid
b. beleid inzake persoonlijke (extra) lectoraten
c.maatregelen tot instandhouding niveau wetenschappelijk corps.
ad a.
Het leerstoelenbeleid wordtprimairbepaald door deeisen die aanhet
door deLandbouwhogeschool teverzorgen onderwijs wordengesteld.Factoren alsde toeneming vande aantallen studenten endeinstelling van
nieuwe studierichtingen spelendaarbij eenvoornamerol.
Zoals indevolgende hoofdstukken zalworden toegelicht ishetwetenschappelijk onderzoek het onontbeerlijk milieu voor de tenuitvoerleggingvan deopleidende taakvaneeninstelling vanwetenschappelijk onderwijs.Hetbeleid inzake devestiging van leerstoelenvindt daarom
zijnbasis,behalve inde toenemingvande aantallen studenten ende
instelling van studierichtingen,vooral inde ontwikkeling derwetenschappen endedaaruit noodzakelijkerwijs voortvloeiende differentiatie inde wetenschapsbeoefening.
Voorbeelden van deinvoering inde afgelopen jarenvannieuwe leerstoelenzijn opgesomd inbijlageA IIbij hoofdstuk III,zowel als inparagraaf 1vanhoofdstuk IV, terwijl ingenoemdebijiage tevens een aantal
vakgebieden wordt opgesomd, ten aanzien waarvan de instelling van leerstoelen inde toekomstwellicht zalworden overwogen.
adb.
Tot nu toe isvan demogelijkheid totuitbreiding vanhet aantal persoonlijke lectoratenbestemd voor excellerende wetenschappelijke medewerkers slechts een enkelemaal gebruik gemaakt.Teneinde de hiermede
verband houdende problematiek nader inogenschouw tenemen iseensenaatscommissie ingesteld.Deverwachting is gewettigd dat indeplanperiode in toenemendemate gebruik zal wordengemaaktvanhet instituut
van hetpersoonlijke lectoraat.
ad c.
Devoorbereiding voor de aanbeveling vandebenoeming vaneenhoogleraar of lector geschiedt dooreendaartoe aangewezen commissie uit de
senaat,diebij deverwante faculteiten of afdelingenvan deuniversiteitenen anderehogescholen advies inwint omtrent devoor benoeming
inaanmerking komende kandidaten.Hierdoor wordt het wetenschappelijk
niveauvan devoor tedragen kandidaat gewaarborgd. Indit verband
wordt nog opgemerkt,dat de senaat onlangsheeft beslotennaastdebovengenoemde procedure,doormiddel vanbekendmaking indaarvoor inaanmerking komende vakbladen, inhet openbaar de aandacht op bestaande
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vacaturestevestigen.
Nuhetbezoldigingsniveauzodanigisgeworden,datdeLandbouwhogeschool
aantrekkelijkeperspectievenkanbiedenaanveelbelovendeacademici,zal
hetselectiebeleid dienovereenkomstig insterkerematewordengedifferentieerd.Vóórdeaanstellingzalvandevoordragendehoogleraareen
uitgebreidemotiveringwordenverlangd.Daarnaastzullenuitgebreideinformatiesoverdebetreffendekandidaatwordeningewonnen,zonodigaangevuldmeteenpsychologischrapport.
Voorwatdeaardendeduurvandeaanstellingbetreftwordtdetotdusvergeldendeproeftijd -zekervoorwatbetreftpasafgestudeerdeacademici-van2jarentekortgeachtomtoteengefundeerdoordeeltegeraken,wanneerdevraagbeantwoordmoetwordenofeenaanstellinginvaste
dienstmoetwordenverleend.
Inverbandhiermedebestaathetvoornemeninhetalgemeengeenaanstellinginvastedienstteverlenen,voordateenproeftijdvan4jarenis
verstreken.Daarnaastligthetindebedoelingopdenduur2categorieenvanwetenschappelijkpersoneelbijdeafdelingentecreëren,t.w.zij
diebehoren-ofgaanbehoren-totdevastestafendaarnaasteencategorievan(eenperafdelingtebepalenaantal)tijdelijkaangestelden,
dienietlangerdanb.v.4jarenindienstwordengenomen.Aldusontstaatnaastdevastestafeencategoriestafleden,dieslechtsvooreen
beperktaantaljarenaandeafdelingverbondenzullenzijn.Overhetalgemeenzullenditacademicizijn,dieeenpromotie-onderzoek terhand
zullennemen.Tochishuntaakbreder,doorgaanszullenzijookparticipereninbepaaldeonderwijstaken.Deledenvandewetenschappelijkestaf
zullen-waardatvoorhunontplooiingnodigis-indegelegenheidmoetenwordengesteldhunkennisteverdiepen,zoweldoorbinnenlandseals
buitenlandsereizen(hetzijvoorhetbijwonenvancongressen,hetzij
voorhet-gedurendekortereoflangeretijd-werkenaanandereuniversiteiten,hogescholen,instellingenoforganisaties).
Indemethodevanbeoordelingvandewetenschappelijkemedewerkerswaarmedeeenbeginisgemaakt,zijninoverlegmetvertegenwoordigersvanhet
wetenschappelijkecorpsenigeverbeteringenaangebracht.Debeoordeling
dievoortaanperiodiekzalplaatsvinden,zaldoorhetbestuurwordenbenutomzowelhetcontactvandehooglerarenmetzijnmedewerkerstebevorderen,alsomhetinzichtinhetwerkvangenoemdcorpsteverdiepen.
Hetbestuurverwachthiervanvoorts eenversterkingvande'samenwerking
metdehooglerarenophetgebiedvanhetcarrièrebeleid t.a.v.dewetenschappelijkemedewerkers.
11.3.2.Metbetrekkingtotdewetenschappelijkeassistenten(promovendi):
Hetwordtwenselijkgeachtindetoekomsteenbelangrijkeuitbreidingte
gevenaanhetaantalwetenschappelijke assistenten,waarbijhetooggerichtisopdie-alsregelsedertkortetijd-teWageningenofelders
afgestudeerden,vanwiewordtverwachtdatzijinstaatzullenzijntot
hetbewerkenvaneengoededissertatie.Hetaantaldaarvoorbeschikbare
plaatsen,momenteel40bedragende,zalbinnenenigejarenuitgebreid
dienentewordentot60,zijhetdateendeelvandeze60functionarissenzullenbehorentotdehierbovenvermeldecategorievandetijdelijk
aangesteldenineenzgn.roulerendefunctie.TerzakevandezeuitbreidingzijtevensverwezennaarhoofdstukIV.7.
Voordewetenschappelijkeassistentenisinsamenwerkingmetvertegenwoordigersvanhetwetenschappelijkecorpseenbeoordelingssysteemontworpen.
Vóórdatbeslistwordtomtrentdetoewijzingvaneenwetenschappelijkassistentschap,zalnagegaanwordenofdestudieresultateneendergelijk
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assistentschap rechtvaardigen.Daartoezalo.a.hetoordeelvandebij
hetlaatsteexamenbetrokkenhooglerarenwordengevraagd.
11.3.3.Metbetrekking tothogeradministratiefentechnischpersoneel;
Ooktenaanzienvanditdeelvanhetpersoneelzalhetbeleideropgerichtzijndiegenen,dieambitieaandedagleggenendaartoeinstaat
zijnindegelegenheid testellenhunvakkennistevermeerderen.
Invelegevallenneemtditpersoneelreedseenbelangrijkeplaatsbij
onderwijsenonderzoekin.Geziendegrotevakbekwaamheid,welkeindeze
categorievaakwordtaangetroffen,zowelinspecialistischealsinmeer
algemenezin,zalindetoekomstwordengestreefdnaareenruimemate
vaninschakelingvandezecategoriebijonderwijsenonderzoek.
11.3.4.Metbetrekkingtotlageradministratiefentechnischpersoneel:
Getrachtwordtdezepersoneelscategorieeveneensontwikkelingsmogelijkhedentebieden.DoorProf.Dr.P.C.Veenstra,hoogleraarindewerkplaatstechniekteEindhoven,isopdezerzijdsverzoekeenonderzoekingesteldnaardewijzewaaropdetechnischeassistentietendienstevan
onderwijsenonderzoekhetdoelmatigstzoukunnenwordenopgezet.
InenkelerapportenheeftProf.Veenstraeenaantaladviezenuitgebracht,
die,zowelinorganisatorischalsintechnischopzicht,totverbetering
vandesituatiezoudenkunnenleiden.Indegevallen,waarindevoorgesteldeopzetkanwordendoorgevoerd,iseenbegingemaaktmetdeuitvoering.Zozalo.m.overdemateriëletoerustingderwerkplaatsen,debezettinghiervanenhetniveauvanhetbijdewerkplaatsenwerkzamepersoneeladvieswordengevraagdaaneencommissievan drieleden,waarvan
éénaangewezendoorhetbestuurderLandbouwhogeschool,ééndoordeNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekT.N.O.,alsmedededirecteur
vandeTechnischeenFysischeDienstvoordeLandbouw.
InalgemenezinzalhetpersoneelsbeleidbijdeLandbouwhogeschool,onderinachtnemingvandebijzondereverantwoordelijkheid vandeminister
v£.nlandbouwenvisserij,wordenafgestemdopdatvanderijksuniversiteitenentechnischehogescholen.MethetoogdaaropisdeinteruniversitairesamenwerkingzoalsdiewordtgevondenindeAcademischeRaad,
hetOverlegD.G.W./Secretarissen, alsmedeindeCoördinatievergadering
Personeelszakenw.o.vangrootbelang.
II.4. Bouwbeleid
HetfeitdatdeLandbouwhogeschool totvoorkortgeenrechtspersoonlijkheidbezat,hado.m. totgevolgdatzijgeeneigenbouwbeleidkonvoeren,
dochopditpuntgeheelwasaangewezenopdeactiviteitvandeRijksgebouwendienst.Dezemoestuitzijnkapitaalsbegrotingdenodigegeldmiddelenverschaffen,nodigvoordefinancieringvandenieuwbouwenvande
verbouwingenvandeLandbouwhogeschool.Dewijzevanuitvoering,zoals
dekeuzevandearchitect,openbareofonderhandseaanbesteding,alsmededeaankoopvanbouwterreinenwasinhandenvandeRijksgebouwendienst.
DetaakvandeLandbouwhogeschoolbestond totvoorkortalleeninhet
bepalenvandeprioriteitenwatdenieuwbouwendeverbouwingenbetreft
enhetopstellenvanprogramma'svaneisen,gebaseerdopzonauwkeurig
mogelijkgemaakteprognosesenmettoepassingvandehiervoordoorde
Rijksgebouwendienst gehanteerdenormen.
NudeLandbouwhogeschool rechtspersoonlijkheid heeftverkregen,isde
verhoudingtotdeRijksgebouwendiensteenanderegeworden.Zijkanthans
alsprincipaaloptredenenkanzelfhetbouwbeleidbepalen.Aandehand
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vandoorhaaroptestellenontwikkelingsplannen enbouwprogrammering
zalzijzelfdebenodigdegeldenvoorbouwactiviteiteninhaarbegrotingmoetenopnemenendeRijksgebouwendienstzalopgrondvaneennog
nadertetreffenregelingalsadviserendenuitvoerendorgaangaanoptreden.Debouwplanningendeoptestellenprogramma'svaneisenzullen,meerdantotnutoehetgevalwas,gebaseerdkunnenzijnoplangs
statistischewegverkregengegevensenruimtelijkeanalyses,dankzijde
uitbreidingendeintensiveringvanhetwerkvandeafdelingbouwzaken
endeonderafdelingdocumentatieenstatistiekvandeafdelingonderwijs,
wetenschapenstudentenzaken.
Evenwichtigheid indeontwikkelingvanderuimtelijkevoorzieningenvoor
onderwijsenonderzoekzalkunnenwordenbevorderddoorhetconcipiëren
vanmeerjarenprogramma'senhetstellenvanprioriteiten.Daarbijspeelt
uiteraardhetfinancieringsvraagstukeenbelangrijkezonieteenoverheersenderol.Deplanningdientimmersmedetekunnenwordengebaseerd
opeenredelijkezekerheid tenaanzienvandeindeopeenvolgendejaren
beschikbaremiddelen.Hetjaarlijksinvesteringsplafondbepaalthetrealiseringstempoenverkortofverlengtdetijdsduurwaarbinnendethans
aanwezigeernstigeachterstandindehuisvestingzalkunnenwordeningelopen;hetbepaalt tevenshettijdstip,waarnadebeschikbaarstelling
vanruimtelijkevoorzieningendestijgendebehoeftevoorzalkunnen
blijven.
Deontwikkelingsplannen inbouwkundigezinvandeLandbouwhogeschool
zoudenkunnenwordenonderverdeeld in3categorieënwelkegeenstrenge
onderlingescheidingvertonen,docheerdermetelkaarinrelatiestaan
ofwelinelkaarovervloeien.Hetonderscheidwordtslechtsbepaald
doordematevanpreciseringendetailleringwelkedoordebeschikbare
gegevensmogelijkwordtgemaakt.Genoemdecategorieënzijn:
a.eenuitvoeringsprogramma opkortetermijn(4à5jaar)vannauwkeurigomschrevenobjecten,waarophetfinancieringsschemaoverdezelfdetermijnkanwordengebaseerd.Ditprogrammais-aandehandvan
gesteldeprioriteiten-eennaderuitgewerktonderdeelvan:
b.eenmeerjaren-ontwikkelingsplanopmiddellange termijn(10à15jaar),
datopgesteldisaandehandvanhistorischgegroeidegegevens,structuuronderzoekenprognosesopregionaal,nationaaleninternationaal
terrein.
c.eenfilosofieoplangetermijn(30à50jaar)welkeuiteraardin
hoofdzaakopgissingenberustenvoornamelijkvanbelangismethet
oogopdereserveringvanterreinenindebestemmingsplannendergemeente.
Defactorenwelkebepalendzijnvoordeomvangendevormgevingvande
ruimtelijkevoorzieningenzijn:
1.deaantallenstudenten
2.onderwijsstructuuren-methodiek
3.uitbreidingvanstudierichtingenenafdelingenendespreidingvan
studentendaarover
4.omvangvanhetwetenschappelijkonderzoek
5.voor1t/m4benodigdepersoneel.
Voorderuimtelijkeordeningisbovendiendeonderlingesamenhangtussendiversevakgebiedenvanbelang.
Dewenselijkheidvanhetopstellenvaneenintegraalbouwplanvoorde
hogeschoolmetdedaarbijbehorendeplanologischeontwerpen,zulksonderinschakelingvaneenbreedadviserendlichaam,zalindeplanperiodeinstudiewordengenomen.
Voorhetbouwbeleidisalsuitgangspuntaangenomen,dathetnietzal
wordengerichtophetstrevennaareenafrondingtoteenoptimalec.q.
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maximaleomvangvaneenhogeschoolmeteenscherpbegrensdecategorie
vanwetenschapsgebieden,maaropeenblijvendmeegroeienmetdeontwikkelingvanhetwetenschappelijkonderwijsinNederland,ervanuitgaande
datdoordegeografischeliggingenhetwerkklimaatinWageningenmogelijkhedenaanwezigwordengeachttotverdereuitbouwbovenheteigenlijkelandbouwwetenschappelijk onderwijsinengerezin.
Voorhetbouwprogrammaopkcrtetermijnzijngedetailleerdegegevens
overdebovengenoemdefactorennoodzakelijk,vooreenglobaalinzicht
indebehoeftenopmiddellangetermijnkaneenprognosevandeteverwachtenaantallenstudentenreedsenigeaanwijzinggeven.OphetbouwprogrammawordtindebijlagevanII.4.naderingegaan.
Overhetmeerjarenplankanhetvolgendewordenopgemerkt.
Uitgaandevandeverwachtingdatindejaren1980-'85hetaantalstudenteninWageningenzalzijnverdubbeldenderhalvegestegentot4à5.000
enrekeninghoudendemetdethansaanwezigeachterstandinderuimtelijkevoorzieningen,kanwordenaangenomendatindekomendeperiodevan
ca.15jaarrond130.000m2nettovloeroppervlakofca.600.000m^bruto
inhoudaangebouwenzalmoetenwordenopgezeteneenterreinuitbreiding
van35à40hazalmoetenwordenverworven.Hetintotaalvoordezevoorzieningen-metinbegripvanbijbehorendekassen,eersteinrichtingvan
terreinwerk-benodigdgeachtebedragwordtglobaalgeschatopca.ƒ250
àƒ 300miljoen.
Indienonverhooptmochtblijken,dat-medei.v.m.definancieringsmogelijkheden-hetrealiseringstempovanpermanenteruimtelijkevoorzieningendesnelgestegenennogstijgendebehoeftedaaraannietkanbijhouden,laatstaanvoorkanblijven,zalindeeerstkomendejarennog
rekeningmoetenwordengehoudenmeteen(ernstig)tekortaanaccommodatie.Hetzalzondermeerduidelijkzijn,dat,tenzijde'verwachteontwikkelingvandeLandbouwhogeschoolbewustwordtgetemporiseerdofzelfs
sterkafgeremd,hettreffenvanzekereovergangsmaatregelenentijdelijkevoorzieningenonvermijdelijkzalzijn.Ditlaatsteisoverigensgeen
bezwaarofzelfsaantebevelenvoordieafdelingenwelkeindebeginfasevanhaarontwikkelingdedefinitieveuiteindelijkevormgevingmoetenzientebepalen.
Hetzalevenzeerduidelijkzijndatdeoplossinghiervoorslechtsmogelijkzalzijnmetdemedewerkingvanplaatselijkeenregionaleautoriteiten,diehetnodigebegripvoordezeproblemenmoetenwetenopte
brengen,dooro.m.eensoepelehanteringvanbebouwingsvoorschriften.
TenaanzienvandebijdeLandbouwhogeschool ingebruikzijndeterreinen
kanhetvolgendewordenvermeld.
IndegemeenteWageningenbedraagthettotaledoordeLandbouwhogeschool
geoccupeerdeterreinoppervlak rond250ha,waarvan190à200haalsproefterreinisingericht.Uitbreidingvanlaatstgenoemd areaalmetvoorhet
gesteldedoelgeschiktegronden,isbinnendegemeenteWageningenen
haardirecteomgevingnietofslechtsinzeerbeperktematemogelijk.
Teneindeindetoekomstigebehoefteaanuitbreiding tekunnenvoorzien,
isinOost-Flevolandca.250havoordezedoeleindengereserveerd.
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II.5.

Studentenvoorzieningen

11.5.1.Studentenhuisvesting
DeStichtingStudentenhuisvestingLandbouwhogeschool heeftzichbelast
methetverstrekkenvanhuisvestingaanstudentenvandeLandbouwhogeschool.
Hetbestuurvandezestichtingbestaatuitledendiezijnaangewezen
doorhetbestuurvandeLandbouwhogeschool,desenaatderLandbouwhogeschool,hetcollegevanburgemeesterenwethouders,deWageningsestudentenraadenhetNederlands InstituutvanLandbouwkundigIngenieurs.
DestichtingtrachtmetdebouwvanstudentenflatshetinWageningenbestaandeensteedstoenemendetekortaanwoonruimtevoorstudentenopte
heffen.
Devoorzieningendiedestichtingtrefthebbeneenaanvullendkarakter,
d.w.z.dathetnietdebedoelingisomallestudentenaandeLandbouwhogeschoolinstudentenflatstehuisvesten.
Momenteelisca.10%vanhetaantalstudenteninflatsvandestichting
ondergebracht(214studenten).Velemoetenechtergenoegennemenmet
eenkamerbijparticulierendievèrbuitenWageningenligtofnietvoldoetaandeminimumeisendieaaneenstudentenkamergesteldmogenworden.OokzalhetaantalstudentenaandeLandbouwhogeschool indekomendejarenbelangrijkstijgen.
Inverbandmeteenenanderisbegonnenmetdebouwvantweesterflats
waarinintotaal768studentengehuisvestkunnenworden.Hetplanvoor
debouwvandesterflatsisontstaanuiteenreedsuitgevoerdwoningbouwprojectindegemeenteWageningen.Deflatszullenwaarschijnlijk
indejaren1969en1970ingebruikgenomenwordenendankunnenca.
1000ongehuwdestudenteninstichtingspandenwordengehuisvest.
VandestudentenaandeLandbouwhogeschool zijnerthansca.200gehuwd.
Vanhenwonenerveleninvrijdureflats.Verwachtwordtdatmetde
stijgingvanhettotaalaantalstudentenookhetaantalgehuwdestudentenzaltoenemen.Destichtingheeftinstudieinwelkevoorrangvoorzieningenvoordezegroepnodigzullenzijn.
Voordefinancieringvandebouw-eninrichtingskostenvandeflatszijn
ofwordenonderhandsegeldleningenafgeslotenwaarvandebetalingvan
renteenaflossingwordtgegarandeerddoordeStaatderNederlanden.
Voordeperiode totenmet1967werdenleningenafgeslotenterwaarde
vanƒ4.200.000,—, terwijlvoordeperiode1968t/m1972vooreenbedragvanƒ 11.000.000,—leningenmoetenwordenaangegaan.
Dehuurvandestudentenkamersen-woningenwordtbepaald overeenkomstig
dedoordeministersvanonderwijsenwetenschappenenvanlandbouwen
visserijgegevenrichtlijnen.
DeLandbouwhogeschool steltvoordeuitvoerendewerkzaamhedenwelkeverbandhoudenmetdeexploitatievandestudentenflats,personeelaande
stichtingbeschikbaar(administratiefpersoneelenhuismeesters).
Dezorgvoordeordeindegebouwenisopgedragenaanouderejaarsstudentenofafgestudeerdendieinhetbetreffendepandwordengehuisvest
envoorhunwerkzaamhedenvandestichtingeenvergoedingontvangen.
Deschoonmaakwerkzaamhedenworden,voorzovernietuitbesteedaaneenbedrijf,verrichtdoorpersoneeldatdoordestichtingwordtaangesteld.
11.5.2.Studentengezondheidszorg
Destudentenarts,involledigedienstvandehogeschool,behartigtin
hetbijzonderdepreventievegezondheidszorg t.b.v.destudenten,die
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slechtswordeningeschrevenindienzijeenbewijskunnenoverleggen,
datzijnietlangerdandriemaandentevoreneenröntgenologischborstonderzoekhebbenondergaan.Alleeerste-envierdejaarsstudentenworden
indegelegenheid gestelddoordestudentenartstewordenonderzocht,
waarbijtevensaandachtwordtbesteedaantropengeschiktheid.Inverband
metbeschikbaar testellensubsidievoorpraktijktijd inhetbuitenland,
wordteengezondheidsverklaringverlangd,diedestudentenartsverleent
evenalsdenodigevaccinaties.Beperktecuratievehulpwordtdoorhem
opeendagelijksgehoudenspreekuurgeboden;voorlangdurigerbehandelingenwordendestudentennaarhunhuisartsverwezen.
Opdekwaliteitvandemaaltijden,diedoordevijfstudenteneettafels
wordenverstrekt,wordttoezichtuitgeoefenddoorhetVoorlichtingsbureauvoordeVoeding.Desbetreffenderapportenontvangtdestudentenarts,diezichookpersoonlijkopdehoogtehoudtvandekwaliteitder
maaltijden.
Doordestudentenartswordtnauwsamengewerktmetdestudentendecanen,
metdehoofdsportleider,alsmedemetdegeestelijkeverzorgersderstudenten.Depsychiatrischeenpsychologischezijdederstudentengezondheidszorgkomtnogonvoldoendetothaarrecht.InhoofdstukII.5.3.
wordtvermeldopwelkewijzegetrachtzalwordenhierinverbeteringte
brengen.
Desportaccommodatieszijnvolkomenonvoldoende.Eenplanvoordeaanlegvaneensportveldencomplexensporthalverkeertineenvergevorderd
stadiumvanvoorbereiding.
Vanaf1september1967isdedienststudentengezondheidszorg derhogeschooldoordeFederatievanBureauxvoorMedischeSportkeuringinNederlandalsmedischsportkeuringsbureauerkend.Deorganisatieende
medischeadministratievandesportkeuringenvanallebijdeSportstichtingLandbouwhogeschool Wageningensportbeoefenende studentenberustbijdestudentenarts.Desportkeuringenvandeeerste-envierdejaarsstudentenzullendoorhemzelfwordenverricht(gecoördineerdmet
hetbovenvermeldegeneeskundigonderzoek);dekeuringderoverigestudentengeschiedtdoorhetSportkeuringsbureauEdeinhetziekenhuiste
Wageningen.
Eenverbeterdeoutillagevoordedienststudentengezondheidszorgzal
binnenafzienbaretijdtotstandkomen.
Alvorenstoteventuelebelangrijkewijzigingentebesluitent.a.v.de
studentengezondheidszorgwordthetterzakedoordeCommissieWesteruit
tebrengenrapportafgewacht.
II.5.3.Organisatievandebehartigingvandestudentenbelangen
Destudentendecanenwordenintoenemendematebelastdoordebezoeken
vanstudenten,diemetminofmeerernstigemoeilijkhedenvanpsychischeaardtekampenhebben.Ditiseentijdrovendeenconcentratievergendearbeiddiehogeeisensteltaandepsychologischegesprekstechniekendepsychologischebegeleiding.
Eentweedehiermeenauwsamenhangendeennietmindertijdvergendeaangelegenheid ishetverstrekkenvanadviezenaanstudenten,diedestudieomeenofandereredennietaankunnen.Hierbijkanookeenvormvan
zgn.nazorgaandeordekomen,waaraandedecanenzichnietgeheelkunnenonttrekken.Bovenstaandetakenzullenalsgevolgvandedemocratiseringvanhetwetenschappelijkonderwijs,welkenueenmaaleenintensieverebegeleidingvandealumnimetzichmeebrengt,waarschijnlijk
eensteedsgrotereomvangkrijgen.
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Ook demeerzakelijke werkzaamheden, zoals advisering inzake rijksstudietoelagen,militaire dienst, individuele voorlichting aan a.s. studenten
enhun ouders,secretariaten c.q. lidmaatschappen vancommissies,contactenmet senatenenbesturen der studentengezelligheidsverenigingen enhet
bestuur vandeWageningse Studenten Raad, organisatie vanvoorlichtingsbijeenkomsten, zullen toenemennaarmate debelangstelling voor hetwetenschappelijke onderwijsgroeit.
De verschillende personen,die,aldanniet inambtelijk verband, belast
zijnmet dezorg voorhetwelzijn der studenten,zoalsde studentenarts,
de geestelijke verzorgers,dedecanen en inzékeropzicht ookde hoofdsportleider, onderhouden met elkander een informeel contact,dat betrekkingheeft op individuele studenten enopde studenten inhun totaliteit.
Indit teamwordt voorshands een psychiater als centrale figuur -zij het
ingedeeltelijke dienst -hetmeest gemist.Wanneer een psychiater aanwezig isendedecanen psychologische intuïtie enenige fundamentele psychologische kennisbezitten,zal demedewerking vaneenpsycholoog indit
teamwaarschijnlijk achterwege kunnenblijven.
Uitwisseling vangegevens betreffende de studentenvoorzieningen metandere instellingen voorwetenschappelijk onderwijs iszekerbelangrijk. Een
der eerste vereistendaartoe isevenwel enige uniformering inde taakomschrijvingvandediverse functionarissen.
Inde taakomschrijving vande studentendecanen bijv.bestaan van plaats
totplaats verschillen,welkeuitgaanboven het niveau vanaccentueringen.
II.5.4.Numerieke gegevensbetreffende studentenvoorzieningen
Enkele gegevensbetreffende rijksstudietoelagen verleend doorhetMinisterievanLandbouwenVisserij aan studenten van deLandbouwhogeschool.
studiejaar aantal
volledig
ingeschrevenen

aan-

tal
beur-

zen

aantal rentelozevoorschottenmet
evt.aanvullende beurzen

c

tOtïlal aan-

tal studenten met een

totaal bedrag
aan toelagen

toelage

b

1956-1957

831

43

1960-1961

1.147

105

185

290

25

" 1 352.861,-

1965-1966

1.970

301

547

848

43

" 2.121.841,-

1966-1967

2.168

243

530

773

35

" 2.161.958,-

1967-1968

2.250

216

537

753

34

" 2.240.023,-

10(+49 via
part.fondsenmet
subsidie

d

in %
vana

a

53(102)

6(12%)

ƒ t

(stand per1-2-1968)
Hetmaximalebedrag per toelagewerd vanƒ 1.800,-in1956 geleidelijkverhoogd totƒ 4.100,- in1967.Het aantalbursalen datgedurende de laatste
tienjaren regelmatige toename vertoonde, laat voorhet studiejaar 19661967eenbelangrijke teruggang zien,als gevolg van dewijziging van de
financiële normenvoor debepaling vanhet toelagebedrag.

68.205,-(+ƒ?;
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Gesubsidieerdemaaltijden,
vergoeding
permaaltijd

studiejaar

aantalmaaltijden

1956-1957

93.821

àƒ0,50

1960-1961

119.649

à " 0,40

1965-1966

141.764

à"0,30

uitgekeerde
bedrag
ƒ46.910,50
"47.859,60
"42.529,20

Indeafgelopenjarenzijnaanzienlijkebedragenverstrektaandestudentengezelligheidsverenigingen indevormvansubsidievoordenieuwe
inrichting,uitbreiding,c.q.verbeteringvanstudenteneettafel-accommodatiesindeverschillendesociëteiten.
Bijdragenaande"Wageningse
StudentenRaad"(tenbehoeve
vanalgemeneenculturele
activiteiten)
1958 :
ƒ

en

aandeSportstichtingLandbouwhogeschoolWageningen(tenbehoevevanaanschafvanmaterialen)

7.850,-

ƒ 1.923,-

1961 :

" 11.724,-

" 8.600,-

1966 :

" 13.303,-

"12.226,-
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II.6.

Bibliotheekwezen
v

II.6.1 OrganisatievanhetbibliotheekwezenbinnendeLandbouwhogeschool ende
internefunctievandecentralebibliotheek.
DebibliothecarisvandeLandbouwhogeschool isverantwoordelijkvoorde
gehelebibliotheekbedieningbinnendezeorganisatie.
Eencommissieuitdesenaat,dezgn.bibliotheekcommissie,adviseertde
senaatals ervraagstukkeninzakedebibliotheekbediening tertafelkomen.
DehuidigebibliotheekvoorzieningvandeLandbouwhogeschoolomvat:
1.centralebibliotheek;
2.filiaalbibliotheken(dezewordendoordecentralebibliotheekingerichtalsdittendienstevaneenruimtelijkgeconcentreerdegroep
afdelingen,dievooreengedeeltedezelfdeliteratuurnodighebben,
wenselijkblijkt;tevensbiedtditdegelegenheid totconcentratie
vanbibliotheektechnischewerkzaamhedenentothetvormenvaneen
nuttigcontactpunt temiddenderafdelingenmetdecentralebibliotheek);
•3.handbibliothekenvandeafdelingen.
Debibliothekenbedoeldonder1en2staanonderrechtstreeksbeheervan
debibliothecaris.Watdeorganisatorische situatiet.a.v.degroeponder3betreft,kanhetvolgendewordenopgemerkt:inprincipebehorende
handbibliothekenonderhetbeheervandeafdelingsbeheerder,terwijlwat
bibliotheektechnischezakenbetreftdebibliothecarisdikwijlsalsadviseuroptreedt.Erkunnenzichechteromstandighedenvoordoenwaareen
bepaaldegroeioptreedtvandehandbibliotheek (b.v.doorcombinatiemet
eenanderehandbibliotheek)zodateeneenheidontstaatdienietmeerbeantwoordtaandat,watmenondereenhandbibliotheek instriktenzinverstaat,maardiemenjuisteralseenafdelingsbibliotheekbedrijfzoukunnenbetitelen.Demeestwenselijkebeheersvormvoorzulkeenafdelingsbibliotheekbedrijf ligtdichterbijdievaneenfiliaalbibliotheekdan
bijdievandeechtehandbibliotheek.Hiermeeontstaateennieuwtypedat
ligttussen2en3,b.v.aanteduidenmet2A(afdelingsbibliotheekbedrijf).
Alsmeneencriteriumzoekt,waarmeehetonderscheid tussentype3en2A
duidelijkkanwordengehanteerd,dankanditgevondenwordenindehoeveelheid teverrichtenbibliotheektechnischwerk.
Teneindeeenduidelijkesituatietescheppenindetaakverdelingtussen
decentralebibliotheekendefiliaalbibliotheekenerzijdsendehandbibliotheekanderzijdsiseennauwkeurigeenzorgvuldigebeschrijvingvan
dezeverdelingvastgelegdwaarinpuntvoorpuntdeverdelingindesectorencollectievorming,catalogus,classificatie,reproductie,administratie,circulatietijdschriften,magazijnen,uitleningenvoorlichting
omschrevenwordt.
Tervermijdingvanonduidelijkhedenishetdienstigdefunctievande
centralebibliotheek,speciaalophetgebiedvandecollectievorming,
nadertepreciseren:
deaanschafactiviteitvandecentralebibliotheekomvathetvolgende:
-algemenelandbouwliteratuur;
-literatuurvanbelangvoorméérdanéénafdelingvandeL.H.;hieronder
vallenindeeersteplaatsdetijdschriften;
-literatuurdiedoorgéénafdelingvandeL.H.verzameldwordt;speciaal
randgebieden,nevengebiëdenofnieuwegebieden;
-hiateninseriesdiegedeeltelijkaanwezig,zijninWageningen;
-speciaalvoordestudenten:
1.voorgeschrevenstudieboeken;
2.zgn.studiumgeneraleboekenen-tijdschriften;
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-Nederlandselandbouwliteratuur;
-bibliografischeliteratuurenmateriaalmetdocumentatiet.b.v.literatuuronderzoek;
-materiaalbevattendegegevensoverbezitenaanwinstenvanandere,
voornamelijklandbouw-bibliotheken;
-aangevraagdeennietteWageningenaanwezigelandbouwliteratuur;
-literatuuroverbibliotheek-endocumenta'tiewezen.
11.6.2.Externefunctiesvande centralebibliotheekvandeLandbouwhogeschool.
Nationaal.
Indeeersteplaatsiserdenationalefunctieomdatdezebibliotheek
degrootstegespecialiseerdelandbouwbibliotheek isinNederland.Er
wordtdanooksteedseentoenemendberoepophaargedaandoor:
1.inNederlandverspreidwonendeenwerkendeoud-alumnivandehogeschool;
2.hetbedrijfslevendatdirectofindirectmetlandbouwproductieof
landbouwproducten temakenheeft;
3.anderewetenschappelijkebibliotheken.
Kwantitatiefisdezelaatstegroepdebelangrijkste;gemiddeld80postentelexaanvragenperdag.
Daarnaast speeltonzebibliotheekdoorhaarstimulerendeactiviteitop
hetgebiedderonderlingesamenwerking(mechanisatie,publicatie,organisatie)derwetenschappelijkebibliothekeninNederlandeenduidelijke
rol.
Internationaal.
Indeverzorgingvandelandbouw-bibliotheekbediening, internationaal
gezien,speeltdebibliotheekvanhetMinisterievanLandbouwvande
VerenigdeStatendevoornaamsterol,zekert.a.v.Noord-enZuid-Amerika
enhetVerreOosten.VoorEuropa,AfrikaenhetNabijeOostenzijnerde
drievoornaamstesteunpunten:FAO-bibliotheekteRome,Commonwealth
AgriculturalBureauxinEngelandenonzebibliotheek.
GezienechterhetinternekaraktervandeFAO-bibliotheekinRomeende
gedecentraliseerdeorganisatieinEngeland,speeltonzebibliotheekeen
grotererolaandezezijdevandeAtlantischeOceaandanhaaronderandereomstandighedenzoutoevallen.
Gemetennaarhetaantallopendetijdschriftenenseries, - devijfdelandbouwbibliotheek terwereld,iszijinfeitefunctioneelgesprokende
tweede,zekermededankzijderoldiedoordezebibliotheekgespeeldis
ennogsteedsgespeeldwordtindeinternationaleorganisatievanlandbouwbibliothecarissen,welkeorganisatiede500voornaamstelandbouwbibliothekenoverdegehelewereld(inclusiefeenaantalOost-Europese
landen)omvat.
11.6.3.Ruimtelijkevoorzieningen.
Watderuimtelijkevoorzieningenbetreft,kanervanuitgegaanworden
dathethuidigegebouwover2à3jaarvolis.Metenigenoodvoorzieningenkanwordenvolstaanalsbinneneenperiodevan8jaareenbegin
gemaaktwordtmetdecentraleresearch-bibliotheekmetcompletevrije
toegankelijkheid ophetDreijen-complex.Hierbijmoetwordenaangetekend
datdezecompletevrijetoegankelijkheid vandecollectie,althansvan
hetmeestgebruiktegedeeltedaarvan,eenprimaireeisisvooreenmodernewetenschappelijkebibliotheek;allerwegewordthetouderwetsebibliotheektypemeteengroot,nietvoorhetpubliek toegankelijk magazijn,
eneenklein,welvoorhetpubliek toegankelijk,areaalmetuitsluitend
naslagwerkenencatalogi,verlatentengunstevanvolkomenvrijetoe-
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gankelijkheidzoalsdieinverrewegdemeesteafdelings-eninstituutsbibliothekentrouwensreedslangaanwezigis.Hetthansbijdecentrale
bibliotheekingebruikzijndegebouwisvanuitditgezichtspuntgezien
eenverouderdeaccommodatie.
Nahetgereedkomenvandenieuwbouw,zaldefunctievanhethuidigegebouwdievandepotvoorminderfrequentgeraadpleegdeliteratuurworden.
Devoorditdepotindetoekomstbenodigderuimtezalsnelstijgenin
verbandmetdetweevolgendefactoren:
a.destijgendeafstotingvanmateriaaldoordehandbibliothekennaarde
centralebibliotheek tengevolgevandegeïntensiveerdeactiviteit
t.o.v.dezehandbibliothekendoordeafdelingbuitendienst;
b.dekomendeafsprakenvandegrotewetenschappelijkebibliothekenin
Nederlandonderlingt.a.v.bewaringvanminderfrequentgebruikteliteratuur.Dezebewaringt.a.v.delandbouwpublicatieszalongetwijfeld,
gezienhaarnationalepositie,debijdragevandebibliotheekvande
Landbouwhogeschoolmoetenworden.
Tenaanzienvandereedsgenoemdenieuwbouwdientnogopéénaspectte
wordengewezen:
Indeperiode1958-1966washetCentrumvoorLandbouwpublikatiesenLandbouwdocumentatie(PUDOC)inhetaulagebouwgevestigd.Sinds1966isdit
centrumverhuisdnaareldersinWageningen.Gezienhetfeitvandenauwe
relatiestussenhetwerkopdecentralebibliotheekenspeciaaldatvan
deafdelingdocumentatievanPUDOC,isdezeruimtelijkescheidingdezozeernodigeintegratieniettengoedegekomen.Hetzalaanbevelingverdienenbijdenieuwbouwteoverwegenofergelegenheidzalzijnt.z.t.
PUDOCwederomdirectnaastdenieuwbouwvandecentralebibliotheekdefinitiefondertebrengen.
II.6.4.Andereaspectenvanhetopdetoekomstgerichtebeleid.
A.Takent.a.v.onderwijs.
Dezetakenzijntotnutoebescheidenmaarhetisduidelijkdatverbredingindenaastetoekomstgewenstis.Dehuidigeactiviteitenomvatten:
a.intern:
1.mondelingevoorlichtingopinstructiedagen(3xperjaar), tijdensrondleidingen(elkewoensdagom13.30uur)entijdensinstructielessenoverdeorganisatievanhetvastleggenvaneigen
literatuurgegevens(1x.per jaar).Alsuitbreidingwordtgedachtb.v.aaneeninstructiedagvoorbeheerdersvanhandbibliothekenenbibliothekenvanautonomeinstituten;
2.schriftelijkevoorlichtingmetbehulpvangidsenenfolders.
Eennieuwegidszalwordenuitgegevennahettotstandkomen
vanderuimtelijkenoodvoorzieningen.
b.extern(voorcursistenvancursussenopbibliotheek-endocumentatiegebied):
gevenvanlessen,ontvangenvanexcursiesenbegeleidingvanstagisten.Dezeactiviteiten,dieaanvankelijkbeperktwarentotNederlandsecursisten,gaanzichinstijgendemateookuitstrekken
totleerlingencursistenvanbuitenlandsebibliotheekscholenentot
buitenlandsestagisten.
B.Hetopvangenvandegevolgenvandevoortschrijdendemechanisatie.
Erzullenmaatregelengenomendienentewordenombibliografischmateriaaldattotnutoeingedruktevormbinnenkomt,teaccepterenin
anderevorm,b.v.magneetbanden.
Tevenszaldeoverschakelingopmechanisatievanbepaaldebibliotheektechnischehandelingensteedsmeeraandeordekomen.Eeneerstebegin
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t.a.v.desamenstellingenpublicatievandetijdschriftenlijstenbevindtzichreeds,dankzijdesamenwerkingmetdeanderegroteNederlandsewetenschappelijkebibliothekenendeRijkscentralevoorMechanische
Administratie,ineenietsmeergevorderd stadiumvanvoorbereiding.
C.Voortzettingenuitbreidingvandesamenwerkingmet-enservicevoordezgn.autonomeinstitutengevestigd teWageningen.Hierbijwordtgedachtaancentraalcatalogiserenvantijdschriftenenboekenaanwezig
indebibliothekenvangenoemdeinstituten,enookb.v.aanuitbreiding
vanhetportefeuillesysteem tenbehoevevangenoemdeinstituten,voorzoverdenormalebedieningvandeLandbouwhogeschoolafdelingen intern
ditzaltoelaten.
D.Uitbreidingvandecollectiesdooreenverdereuitbouwvandeinternationaleruilendooreenversneldeverdereopbouwvandestudiumgénerale-collectieendezgn.studentenstudieboeken-collectie.
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III.

Onderwijs

III.l. Algemenebeschouwingen
111.1.1.Inleiding
DeLandbouwhogeschool alsinstellingvanwetenschappelijkonderwijsis
voortgekomenuitdebehoefteaaneenhechtewetenschappelijkefundering
vandelandbouwproductieenvandelandbouwbedrijfsvoering.Deopleidingvandelandbouwkundigingenieursisinverbandmetdezedoelstellingvanhetbeginafgerichtgeweestopwetenschapsbeoefeningenwetenschapstoepassing.Karakteristiekvoordezehogeschoolisdaardoor
deaanwezigheidzowelvanleerstoelenindebasiswetenschappenalsvan
leerstoelenvoorwetenschapsgebiedenmeteenmeertoepassendkarakter.
Debehoefteaaneenwetenschappelijkegrondslagvoordelandbouwproductieleiddeineersteinstantietotdeinstellingvanstudieprogramma's-destudierichtingenwaaruitdestudentnadebasisvakkenvande
propaedeutischestudiekiest-dieopbepaaldealgemeneaspectenvan
delandbouwbetrekkinghadden.Ineenontwikkeling,diethansreeds
eenhalveeeuwomvat,zijngeleidelijk specialisatiesennieuwevakgebiedentoegevoegdzodatmenthansnaastde traditioneel-landbouwkundige
studierichtingenooktechnische,natuurwetenschappelijkeensociaalwetenschappelijkerichtingenkent.
Descheidingtussende^genoemdecategorieënisnooitzoverdoorgevoerd
dateentweedekarakteristiekvanhetlandbouwwetenschappelijkonderwijsverlorenisgegaan,namelijkdemogelijkheid ominhetlaatste
deelvandestudieuitdegedoceerdevakkendietekiezen,diebeantwoordenaandebelangstellingvandestudentenaandebehoefteaanbepaaldespecialisatiestenbehoevevandesamenleving.Verwachtwordt
dateengroeinaargrotereverscheidenheid onderinvloedvandeontwikkelingderwetenschappenendeopkomstvannieuweactiviteiteninde
samenleving,dieeenwetenschappelijkebenaderingvergen,zalvoortduren.DeontwikkelingvandeLandbouwhogeschool zalhieropafgestemd
moetenzijn.Deontwikkelingzalvoortsinoverwegendematebepaald
wordendoordeverwachteaantallenstudentenendoordeproblemendie
aanpassingvanhetonderwijsaannieuwereinzichtent.a.v.docerenen
studeren,daaronderbegrependestudieduur,vergen.
111.1.2.Huidigeinrichtingvandestudie
BijeenbeschouwingoverdeinrichtingvandestudieaandeLandbouwhogeschool ishetvanbelangeentweetalrichtpuntenteonderkennen,
zijndedeformuleringvandedoelstellingenindewetendeontwikkelingindegebiedenwaarindeafgestudeerdenwerkzaamzijn.
MetbetrekkingtotheteerstediendetotvoorkortdeformuleringzoalsgebruiktindeWettotregelingvanhethogerlandbouwonderwijs,
welkeluidt:"Hogerlandbouwonderwijsomvatdevormingenvoorbereidingtotzelfstandigebeoefeningderlandbouwwetenschappen'entot.het
bekledenvanmaatschappelijkebetrekkingen,waarvooropleidingindie
wetenschappenwordtvereist".
Thans,nadeinpassingvandeLandbouwhogeschool indeWetophetwetenschappelijkonderwijsgeldtalsalgemeenrichtsnoer:"Wetenschappelijkonderwijsomvatdevormingtotzelfstandigebeoefeningderwetenschapendevoorbereidingtothetbekledenvanmaatschappelijkebetrekkingen,waarvooreenwetenschappelijkeopleidingvereistisofdienstigkanzijnenbevorderthetinzichtindesamenhangvandewetenschappen".
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Metbetrekkingtothettweedepuntzijnenkelegegevensomtrentdeontwikkelingvandewerkkringenvandelandbouwkundigingenieursvanbelang.Indeperiodenadeeerstewereldoorlogwerdendeafgestudeerden
vandeLandbouwhogeschool vooralgevraagddooroverheidsdienstenophet
gebiedvandelandbouwvoorlichting,hetlandbouwonderwijsenhetlandbouwkundigonderzoek,terwijlinhetvoormaligeNederlands-Indiëook
afgestudeerdenwerdenaangetrokkenvoorfunctiesindeleidingvangroteondernemingen.Tussen1930en1950namhetaantalfunctiesbijde
Overheid -ookdievanmeeralgemeneaard-endiebijhetgeorganiseerdebedrijfsleven,sterktoe.Hetzelfdegoldvoormeergespecialiseerdewerkkringen,bijvoorbeeld ophetgebiedvandeplanteziektenbestrijding,decultuurtechniekendebodemkunde.Sedertdetweedewereldoorlogwordtbovendienintoenemendemateeenberoepgedaanop
landbouwkundigingenieursvooreengroteverscheidenheidvanwerkkringeninhetbedrijfsleven;genoemdkunnenwordendiebijingenieursbureausenbijgrondstoffenleverendeenproductenverwerkendeindustrieën.Ookinbasisvakkennadergespecialiseerde landbouwkundigenwordengewaardeerdalsonderzoekersinlaboratoriavoorfundamenteelen
toegepastlandbouwkundigonderzoek.
Opmerkingverdientdat,terwijlIndonesiëalswerkgebied indeperiode
sedert1950nagenoeggeheelwegviel,eldersindewereld,inhetkader
vandeontwikkelingshulp,dochevenzeerindevormvanrechtstreekse
verbintenissen,bijvoortduringvraagbestaatnaarWageningseafgestudeerden.
Dealgemenevolkstellingvan1960biedtdemogelijkheideenbeeldte
gevenvandedoorlandbouwkundig ingenieursinNederlandvervuldewerkkringen.Voorenigehoofdgroepenvanberoepenisdeprocentueleverdelingvooreentotaalaantalvan1827ingenieurs:onderzoekenwetenschappelijkonderwijs28j%,overigonderwijsllj%,overheid(voorzovernietbegrepenindebeidevorigegroepen)24%,particulierbedrijfsleven(exclusieflandbouw)24|%,landbouworganisatiesen-bedrijven6j%, overige5%.GegevensvanhetNederlandsInstituutvan
LandbouwkundigIngenieursstelleninstaateenindruktegevenvande
omvangvandewerkkringenbuitenNederland.Ongeveereenvijfdevan
deafgestudeerdenblijkteenwerkkringbuitenNeaerland tehebben,
voornamelijkinAfrika,Noord-AmerikaenZuid-Amerika.Dezeverdeling
geeftaandateengrootaantalwerkzaamisinhetkadervandeontwikkelingshulp;eenaanzienlijkaantalechterookinresearchenonderwijs,b.v.indeV.S.
Nadezebeschouwingoverderichtpuntenvandestudievolgteenbeknopteuiteenzettingomtrenthethuidigestudieprogramma.Vanouds
kentdeLandbouwhogeschool studierichtingenvanverschillendeaard,
ontworpeninwisselwerkingmetdebehoeftevandesamenlevingaan
landbouwkundigenvanbepaaldespecialisatiesenmetdeontwikkeling
vandelandbouwwetenschappen.
Devanoudsonderscheidengebieden:deteeltvangewassenenvee,de
agrarischeeconomieendeverwerkingvanlandbouwproducten,veelal
weeronderscheidennaartropenenniet-tropen,zijngeleidelijkuitgebreid,o.a.metspecialisatiesbetreffendedeinrichtingvanlandbouwgebieden;zijzijnvoortsgedifferentieerddoorafsplitsingvanspecialistischerichtingenuitbestaandestudierichtingen.
Eenindelinggebaseerdopnatuurwetenschappelijke,maatschappelijkeen
technischewetenschapsgebieden resulteertinhetvolgendeoverzicht
vandestudierichtingenaandeLandbouwhogeschool.
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StudierichtingenmeteenoverwegendNatuurwetenschappelijk Karakter
akker-enweidebouw
bosbouw(houtteeltkundigerichting)
tropischelandbouwplantenteelt bosbouw(techn.-economischerichting)
veeteelt
tropischeveeteelt
tuinbouwplantenteelt

landschapsarchitectuur
plantenveredeling
planteziektenkunde
bodemkundeenbemestingsleer

StudierichtingenwaarindeMaatschappijwetenschappen overwegen
landhuishoudkunde
tropischelandhuishoudkunde
agrarischesociologie
agrarischesociologievan
niet-westersegebieden

landbouwhuishoudwetenschappen
(techn.richting)
landbouwhuishoudwetenschappen
(sociaal-economischerichting)

StudierichtingenvanTechnischWetenschappelijkeAard
cultuurtechniek
tropischecultuurtechniek
cultuurtechniek
(specialisatiewaterzuivering)

zuivelbereiding
levensmiddelentechnologie
(technologischerichting)
levensmiddelentechnologie
(chemisch-biologische richting)

landbouwwerktuigkunde
Opgemerktwordtdatbovenstaandeindelingdoorveleanderevervangen
kanworden.Zijheeftgeenbindenddochuitsluitendeenillustratief
karakter.
Hetprogrammaisneergelegd inhetLandbouwhogeschoolstatuut,datin
zijnhuidigeopzetdateertuit 1956,toenhetaantalspecialisatiemogelijkhedenbelangrijkwerduitgebreid.Nadienzijnnogenigenadere
wijzigingenaangebracht;deopzetisinhoofdzaakongewijzigdgebleven.
Destudievangtaanmethetpropaedeutischegedeeltewaarvandestudieduurvolgenshetprogrammaéénjaarbedraagt.Destudentenvolgenallen
eengelijkluidendprogrammawaarindenatuurwetenschappelijkebasisvakkendomineren.Alsmaatschappelijkvakwordtdestaathuishoudkundegevolgd.Alsfacultatiefvakkandoordestudenteninditgedeeltevan
destudiedealgemenelandbouwkundewordengevolgdvooralalsintroductieophunlaterelandbouwkundigestudie.Defunctievandezepropaedeuseistweeledig:destudievanbasiswetenschappen,metinbegripvan
eenzekeretraininginlaboratoriumwerk,alsmede selectiedoormiddel
vanhetpropaedeutischexamenopgeschiktheidvoorvoortgezettestudie.
Nadepropaedeutische studievolgtdekandidaatsstudie,waarvandestudieduurvolgenshetprogrammatweeeneenhalfjaarbedraagt.Dezeis
gedifferentieerdintweeentwintigverschillende studieprogramma's
metoptweerichtingeneenvariant,destudierichtingendiehierboven
reedsvermeldwerden.Perrichtingwordteenbepaaldevoorgeschreven
vakkencombinatiemetlaboratorium-, teken-,zaal-ofveldpracticagevolgd.
Dedoelstellingvandekandidaatsstudieismeervoudig:
-voortgezettebestuderingvanvoordestudierichtingrelevantebasisvakken;
-bestuderinginalgemenezinvandegekozenspecialisatie;
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-kennismakingmetbelangrijkedenkwijzenenwerkmethodenvandespecialisatie;
-bestuderingvandebrederelandbouwkundigeachtergrond,inhetbijzonderdoorhetonderwijsindegewassenteeltenindeagrarische
economie.
Nadekandidaatsstudie,dieafgeslotenwordtmethetkandidaatsexamen,
volgtdeingenieursstudie,waarinbegrepeneenhalfjaarpractijk.
Dezeomvatdestudievanhethoofdvakvandegevolgdestudierichting
envantweeofdriekeuzevakken.Bijdevaststellingvanhetprogramma
voordeingenieursstudiewordtgestreefdnaareenstudieduurvantwee
jareninclusiefdepractijktijd.Inzijnfunctieisditgedeeltevan
destudiegerichtopeenmeerzelfstandigebeoefeningvanwetenschappelijkwerkenendenken,onderleidingvandedocentenenhunmedewerkers.Ditstudiegedeelteheeftgrotebetekenisvoordevormingvande
studenttoteenafgestudeerdemetdevanhemdoordesamenlevingverwachteeigenschappen.Doordekeuzemogelijkhedenkunnenspecialisaties
invelerleirichtingverkregenworden.Degenendieeenwetenschappelijkewerkkringambiëren,zulleninoverlegmethundocentenaanhun
hoofdvakbasisvakkentoevoegen;degenendieeenmeeralgemenefunctie
indesamenlevingwensen,zulleneendaaropafgestemdbredergetint
programmavaningenieursvakkensamenstellen.
Voordetoelatingtothetingenieursexamenisoverleggingvereistvan
eenbewijsdatdevoorditexamenverplichtepractijktijd isdoorlopen.
Dezepractijkwordto.a.doorgebrachtindelandbouw,tuinbouwofbosbouw,waarbijwerkzaamhedenopeenlaboratorium,fabriekofbeheerskantoorzijninbegrepen.Inoverlegmetdebetrokkenhoogleraar,resp.
hoogleraren,wordtdepractijkgeregeld.Deduurisbepaaldopzes
maanden.
Vóórdetweedewereldoorlogwerdendepractijkeninhetalgemeenin
Nederlanddoorgebracht,metuitzonderingvandestudentenindebosbouwkundigerichtingendiepractijkverrichtteninDuitsland,Zwitserland,DenemarkenofZweden,terwijlweleenstropischelandbouwstudentennaarItaliëofSpanjegingen.Nadeoorlogontstondvoordestudentenindetropischerichtingeneenveelgroterevraagnaarpractijk
inhetbuitenland.Integenstellingmetvroegertoendeafgestudeerden
ineigentropischgebiedkondenwordenopgevangendoorervarenlandgenoten,wordtvoordestudentenindetropischerichtingenthanseen
practijktijdineentropischofsubtropischlandzeergewenst,zoniet
noodzakelijkgeachtenaangemoedigd.Motiefisdaarbijmededatde
studentenlateralsafgestudeerdeninvrijeconcurrentiemetbuitenlandselandbouwkundigenvoorzichzelfeenfunctieinéénvandesinds
kortonafhankelijketropischelandenmoetentrachtenteverwerven,
waarbijhetvanzeergrootbelangisreedsopenigepractischetropenervaringtekunnenwijzen.
Inverbandmetdehogekostengemoeidmetdeuit-enthuisreisnaaren
vanhettropischepractijkadres,werdomstreeks1952beslotenvanoverheidswegeeentegemoetkomingindereiskostenteverlenenaanstudentendiedezekostennietzelfkunnendragen.
Dekwaliteitvandetropischepractijktijdenlooptuiteen.
Alseenernstigbezwaarwordtgevoelddatdebetrokkenhooglerarenin
eenaantalgevallenweiniginvloedkunnenuitoefenenopdeleidingvan
endevoorlichtingaandepracticantgedurendezijnstage.
Debezinningophetvraagstukvandebuitenlandsepractijktijdheeft
inverbanddaarmedein1966geleid totdestichting,naasthetNederlandsonderzoekcentrum teAdiopodouméinIvoorkust(Afrika),vaneen
onderwijs-enonderzoekcentrum inSuriname,CELOSgenaamd.
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Debeidecentrabiedenpractijkgelegenheid voorstudentenindetropischestudierichtingenonderdirecteleidingvanmedewerkersvandehogeschool.Deervaringenhiermedezijnbuitengewoongunstig.Vooreenklein
aantal'studentenbestaatsinds1964demogelijkheid onderdedirecteleidingvandeafdelingbodemkundepractijkwerkzaamhedeninTurkijeteverrichten.
Hetvolgendegeefteendenkbeeldvandeomvangvandebuiten-Europese
stagesindestudieaandehogeschool:in1966werktencircazestigstudentenpractischinhetMidden-Oosten,Afrika,Noord-,Midden-enZuidAmerika.
Gedurendedelaatstejarenheeftongeveer25%vanalleafgestudeerden
zichhoofdzakelijkofinbelangrijkemateopdetropengespecialiseerd.
Naarzichlaataanzienzalditpercentageindekomendeperiodeophetzelfdepeilblijven.Desnellegroeivanhetaantalstudentendoetde
drukophetverkrijgenvangoedepractijkadressendanooktoenemen.
Destudiekanwordenvoortgezetmeteenonderzoekdat,indienneergelegdinenaanvaardalsdissertatie,leidttothetbehalenvandegraad
vandoctorindelandbouwkunde.Ongeveereenderdevandedoctorsgraden
wordtbehaaldnaeenonderzoekaandeLandbouwhogeschool ofelders,dat
plaatsvindtaansluitendopdeingenieursstudie.Bijnadehelftbetreft
afgestudeerdendieeersteenfunctieindemaatschappijvervullenom
vervolgenseendissertatievoortebereiden.Deoverigenbetreffenbuitenlandersdie,ondertoepassingvaneenstrengeselectie,wordentoegelatentotdestudievoordedoctorsgraad aandeLandbouwhogeschool.
Daarnaastverrichtennoganderebinnen-enbuitenlandsegastmedewerkers
promotie-onderzoekingen aandeLandbouwhogeschool;zijpromoverenechterelders.
Wathetfeitelijkverloopvandestudiebetreftkanhetvolgendeworden
opgemerkt.Vooralindepropaedeutischestudievindtdescheidingplaats
tussendegenendiedestudiezullenvoltooienendegenendiedezevoortijdigdooronvoldoendecapaciteitenofandereredenenmoetenbeëindigen.
Ongeveer70a80%vanhetaantalingeschreveneerstejaarsstudentenbehaalthetpropaedeutischexamen,daarnavaltnog5à10%vanhetoorspronkelijkeaantaluit.Aangezienvermeldegeslaagdenpercentageseerst
naverloopvanjarenkunnenwordenvastgesteld,moetvandejongste,
zeergrotegeneratiesnogwordenafgewachtofzijookditresultaatbereiken.Eenenigszinsdalendetendensinderendementscijferstekent
zichdelaatstejarenaf.
Voortsisgeblekendatvandestudentendiehunstudievoltooien,i40%
binnenzevenjarenafstudeert,±50%binnenzeveneneenhalfjaaren
165%binnenachtjaren.Dezecijferszijnnietgecorrigeerdvoorhet
vervullenvanmilitairedienstplichtofvooranderelangdurigeonderbrekingenvandestudie.Naarschattingzaldezecorrectie,inbegrepende
correctievooroverschrijdingenvandeverplichteduurvandemeestein
hetbuitenlanddoorgebrachtestages,voordegenendiedegemiddeldestudieduuroverschrijden,intotaalomstreekseenhalfjaarbedragen.
Hetstudieprogrammaisthansopnieuwinstudie;eenwijzigingwordt
voorbereidinverbandmetdetoegenomenverscheidenheid indefuncties
vandeafgestudeerden,hetstarrekaraktervanhethuidigehogeschoolstatuutendeproblemenrondomdestudieduur.Hieropwordtinhoofdstuk
II1.2.uitvoerigingegaan.
III.1.3.Deaantallenstudentenenafgestudeerden
Devolgendetabelkandeonderwijsactiviteiten,gemetenaanaantallen
vanvoorvolledigonderwijsingeschrevenstudenten,afgestudeerdenen
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promovendi,naderillustreren:
Jaar
Eerstejaars-

1960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/68

studenten
Alle studenten
Afstuderenden
Aantal promoties

224
1147
73
24

243
1252
88
21

246
1355
97
22

266
1515
99
20

415
1805
99
18

396
1970
156
10

501
2168
146
13

I 475
t 2300

Dezegegevenswijzenopeenteverwachtensnelletoenamezowelvanhet
aantalafstuderendenalsvanhettotaalaantalstudenten.Vooreeneventueleextrapolatievandezegegevensdienttewordenoverwogendatde
Landbouwhogeschool overeenlangeperiodegenomentotophedensteeds
ongeveer3%vanhetaantalNederlandseeerstejaarsstudententelt.
Ofschoonhetuiteraardnietmogelijkisopditmoment tevoorspellenin
hoeverrehetprocentueleaandeelvandeLandbouwhogeschool indenaaste
toekomstgehandhaafdzalblijvenopdeze3 %,zijnergeenaanwijzingen
dieeendalingvanditpercentagedoenverwachten.
Deonderafdelingdocumentatieenstatistiekvanhetbureauvandehogeschoolsteldeeenprognoseopinzakedeindetoekomstteverwachten
aantallenstudentenaandeLandbouwhogeschool.Metinachtnamevangeboortecijfers,rendementvanhetv.h.m.o.,hetovergangspercentage
v.h.m.o.-w.o.engerelateerdaandelandelijkverwachteaantallen
studenten,zijnmaximum-,midden-enminimumramingenopgesteld.Hieruitwordteenmaximum-resp.minimumschattingvan2790resp.2716in
1970,4780resp.3680studentenin1980afgeleid.Uitvoerigeoverwegingvandeverschillendeschattingenleidttothetkiezenvandemiddenwaarden,2750in1970en4170in1980,alsrichtpuntenvoordeontwikkelingvandeLandbouwhogeschool.Hiermedecorresponderenaantallen
eerstejaarsstudentenvan485in1970en800in1980.
Inditverbandiseenbeschouwingoverdeomvangvandevraagnaarlandbouwkundigeingenieursopzijnplaats.In1960werdhieraaneennauwgezettestudiegewijd tenbehoevevanhetOntwikkelingsplan1961-1970van
deLandbouwhogeschool.Uitdezestudiewerdgeconcludeerddateensterkestijgingvanhetaanbod,voortvloeiendeuiteentoenamevanhetaantaleerstejaarsstudenten,envandevraag,opgrondvandemaatschappelijkeontwikkeling,teverwachtenis.Gesteldwerddatomstreeks1965
ruim150ingenieurszoudenmoetenafstuderen,oplopend tot200à250
indeperiode1970-1980,omaandevraaginvoldoendematetegemoette
kunnenkomen.
Inderdaad teldendeverstrekenjarenruim150afstuderenden.Hethuidigeaantaleerstejaarsdoetvoorhetbeginvandejarenzeventig200à
250afstuderendenverwachten.
Mendienthierbijtebedenkendatdeprognosesopeenextrapolatievan
beschikbarestatistischegegevensberusten.Deuitsprakenwordenechter
welgesteunddooreenkwalitatievewegingvanfactoren,dieopdetrend
vaninvloedzijn.Tenaanzienvandezefactorenkanopgrondvandesedert1960verkregenervaringenhetvolgendewordenopgemerkt:
a.DeagrarischeproductievanNederlandneemtvoortdurend toe,waarbij
hettechnischeniveauvandebedrijfsvoeringendebedrijfstakals
geheelsterkstijgtmededoordathetaantalkleinebedrijvenafneemt
endearbeidsbezettingopdegrotebedrijvendaalt.
Hethogeretechnischeniveaugaatgepaardmeteensterkeontwikkelingvanzowelgespecialiseerdedienstverlenendebedrijvenalsvan
verscheidenesamenwerkingsvormen.Ditleidttoteenkrachtige stijgingvanhetkennisniveauvanallendieindelandbouwwerkzaamzijn
en,alsonderdeeldaarvan,eentoenemendberoepopacademischgevorm-
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b.MenkaneengeleidelijkevergrotingvandevraagvanuithetparticulierebedrijfslevennaarafgestudeerdenvandeLandbouwhogeschoolsignaleren,zowelvanindustrieën,o.m.ophetgebiedvandetechnologie
endetoegepastebiologieenchemie,alsvanbedrijven,dievoortkomen
uitverschillendesamenwerkingsvormenindelandbouw.
c.Debevorderingvandeagrarischeproductieinveleontwikkelingslandenvananderewerelddelenvergtdeinschakelingvanlandbouwkundigenuitdeontwikkeldelandenvoorverscheidenedoeleindenuiteenlopendvanonderwijsenonderzoektotontwerpenenuitvoeringvanontwikkelingsprojecten.Bijvoortduringenintoenemendematewordenin
ditkaderafgestudeerdenvanWageningengevraagd.
d.Eenbijzonderefactorvormtdegroeiinverscheidenheid vanfuncties
waarvoorvanuitdesamenlevingeenberoepopacademischgevormden
wordtgedaan.DezeontwikkelingkanmetbetrekkingtotdeLandbouwhogeschoolaandehandvanenigevoorbeeldenwordengeïllustreerd.
Indeindustriëlesectorvandelevensmiddelenfabricage iseenkrachtigevraagontstaannaarspecialistenvoordetechnischebedrijfsvoeringenvoorderesearch.DezevraagrichtzichmedeopdeLandbouwhogeschool.Eentweedevoorbeeldbetreftdegroeienomvorming
vanhetNederlandseplatteland toteensamenlevingmeteenhoogontwikkeldetechnischeinslagvanhetlandbouwbedrijfenmeteensterke
verwevingmeturbaneelementen,bijvoorbeeld derecreatie.Ditvergt
deoplossingvaneenaantalproblemenvanplanologischeenvansociologischeaard,diedoordebetrokkenorganen-ondermeerdoorde
landbouworganisaties-inhandenzijngelegdvaninWageningenopgeleideagrarischesociologenenookbijvoorbeeld landschapsarchitectenenplanologen.Vraagstukkenvandeaanrakinginzijnvrijetijdsbestedingtussendeurbanemensendenatuurinlandschapeninrecreatiegebiedenvergenbestuderingenuitwerking totprojecten.Een
derdevoorbeeldwordtgevondeninhetsteedskrachtigerstrevennaar
beheersingenverbeteringvandehoedanigheidvandeopenwaterenin
Nederland.Voordemicrobiologisch-chemische entechnologischeaspectenheeftdesamenleving,zoweloverheid,industrieënalsingenieursbureauseenberoepopdeLandbouwhogeschool gedaan,teneindedoor
eenhergroeperingvanreedsonderwezenvakken,deopleidingvande
gewenstewaterzuiveringsspecialisten terhandtenemen.Eenstudiespecialisatiewerdhiervoorenigejarengeledeningesteld.Alsvierdevoorbeeldwordttenslottegenoemddevraagnaardeskundigenvoor
hetbeheervangrotenatuurgebieden,nietalleenindegematigde,
dochookindetropischedelenderwereld.*)
Lettendeophetbovenstaandelijkthetnoodzakelijkdeschattingenvan
1960inzoverreteherziendatindejaren1970-1975reedsmoetworden
gerekendopee-nvraagnaarlandbouwkundigingenieursliggendtussen
225en325perjaar.Hiermedehangtonvermijdelijksameneenonmiddellijkjaarlijksaanbodvan400à500eerstejaars,zoalsindeafgelopen
jarenookisopgetredenenvermoedelijkgedurendedeeerstvolgendejarenzalwordengecontinueerd.Dezetoeloopvanstudentenzalleidentot
eentotaalaantalstudentenaandeLandbouwhogeschoolvanomstreeks
3000aanheteindevandeperiodevanditontwikkelingsplan.
Reedslaatzichaanziendathetaantaleerstejaarsstudentenindeloop
vandenarenzeventigzalstijgentotbovendehiergenoemde400à500
*)OpgemerktwordtdatdeLandbouwhogeschool tezamenmethetNederlands
InstituutvanLandbouwkundig Ingenieurs,streeftnaareenkwalitatiefinzichtindeplaatsingsmogelijkhedenvanafgestudeerden.
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perjaar.Wijvermelddenhiervoorreedseenschattingswaardevan800in
1980.Dezeontwikkelingmoetinsamenhangmetandereontwikkelingenwordengezien.Hierbovenonderd.werdreedsgewezenophetverschijnsel
datdesamenlevingbijvoortduringeenberoepdoetophetwetenschappelijkonderwijsomvoornieuwevakgebiedenstudiemogelijkhedenteopenen
endeskundigentevormen.Ditverschijnseldoetzichinhetbredeterreinvandelandbouwkundevoordocheveneensinnauwdaaraanrakende
vakgebieden,waarvanterbepalingvandegedachtenalsvoorbeeldenwordengenoemddevoeding,dewater-enluchtverontreiniging,deplanologie.Herinnerdzijaanhetonontkoombarefeitdatinonzegehelemaatschappijdewetenschapeensteedsgrotereinvloedkrijgt.Ditiszowel
eengevolgvandeontwikkelingvandewetenschapzelfdieeensteeds
groterebijdragekanleverenbijdeoplossingvanpractischeproblemen,
alsvandeschaalvergrotinginonzesamenleving.Alsbelangrijkeontwikkelingwordtvoortsonderkenddatuitdesamenlevingsteedsmeerproblemennaarvorenkomenwaarvandeoplossingeeninterdisciplinairebenaderingvergt.Dehierbovengenoemdevoorbeeldenhoudendergelijkeinterdisciplinaireaspectenin.Opwereldschaalkanmeneenklemmendvoorbeeldvindenindeuitermatesamengesteldevraagstukkenrondomvoedselproductieenbevolkingsontwikkeling.
Dezebeideontwikkelingen,devraagnaarnieuweopleidingenenhettoenemendinterdisciplinairekaraktervantalvanprobleemstellingenin
onzesamenleving,vormdenreedsinhetverledenbelangrijkefactoren
bijdeinvoeringvannieuwestudiespecialisatiesvandeLandbouwhogeschool.Thansonderkennenwijduidelijkdenoodzaakendemogelijkheid
doordeaanwezigheidvansterkverschillendevakgebiedenbinnendefaculteitderlandbouwwetenschappen,omnieuwestudierichtingen aanons
studiepatroontoetevoegendieaanbelangrijke,nieuwesamenlevingsbehoeftenkunnenvoldoen.Dezerichtingenzullenvrijwelsteedseen
combinatiebevattenvanbasiswetenschappenenmeeroptoepassinggerichtevakgebieden.Indiendezelaatstenoverwegenbetreffenhetopleidingendiekenmerkendzijnvooreeningenieursopleiding aaneenhogeschool.Anderenieuwerichtingenzullencombinatiesbevattenwaarin
debasisvakkenoverwegen,dezezijnvooralgerichtopdeopleidingvan
dewetenschapsmensen,dieindesamenleving"achter"deingenieurs
staan.Hetlijktnietuitgeslotendatvoorafgestudeerdenvanbepaalde
indetoekomsttecreërennieuwestudierichtingen,detitulatuurnader
inbeschouwingzalmoetenwordengenomen.
DeLandbouwhogeschoolverkeert thansineenstadiumvanontwikkeling
waaraandoelbewusteenaantalnieuwerichtingenwordentoegevoegd.Zij
achtdezeontwikkelingvandubbelbelangnudestijgingvanhetaantal
studentenookaandezehogeschoolzichblijktvoorttezetten.
Tenaanzienvandezeontwikkelingdienennogtweeaanvullendeopmerkingentewordengemaakt.Allereerstzijgewezenophetfeitdatde
nieuwerichtingenvooralwordenverkregendooreennieuwegroepering
vanmerendeelsreedsaandehogeschool aanwezigevakkenmettoevoeging
vanslechtsenkelenieuweleerstoelen.Erisdussprakevaneengeleidelijkeuitbouw,menzoukunnenzeggen:vaneennatuurlijkegroei.De
tweedeopmerkingdieinditverbandmoetwordengemaaktbetrefthet
feitdatalduseenaantalleerstoelen,dietotdusvermeteenrelatief
geringeonderwijstaakbelastwaren,doorenindenieuwerichtingeneen
omvangrijkertaakkrijgentoegewezen,waardoorhetpotentieelvande
hogeschooloptalvanpuntenefficiënterwordtbenut.
Totslotmerkenwijindezeparagraafnogopdatbijdegroeiinverscheidenheidvandespecialisatiesuiteraardrekeningmoetwordengehoudenmetdeonderlingeverhoudingendemogelijkhedenvanoverlap-
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pingvanstudieprogramma'svande Landbouwhogeschool endievanandere
instellingenvanwetenschappelijkonderwijs.
Ineenaantalgevallenisinhetrecenteverledenervaringopgedaanmet
overlegoverdeonderlingeafstemmingvandeaardvanbepaaldespecialisaties.AlsvoorbeeldwordtgenoemdhetoverlegvandeLandbouwhogeschoolmetdeafdelingderweg-enwaterbouwkundevandeTechnische
Hogeschool teDelftoverdeopleidingvaningenieursophetgebiedvan
dewaterzuivering,respectievelijkophetgebiedvandeirrigatie.In
beidegevallenwerdovereenstemmingbereiktoverdeafbakeningvanbeideractiviteiten,bovendieninééngevalovereen,voorshandsnogbeperkte,vormvansamenwerking.
Eveneensvindteroverlegplaatsoverhetonderzoekprogrammavandeafdelinglandbouwwerktuigkundemetdeovereenkomstigeafdelingvande
TechnischeHogeschool teEindhoven;overlegdatleidtinderichting
vansamenwerking.Ookophetterreinvande levensmiddelentechnologie
zijnerregelmatigcontactenmetfaculteitenenafdelingenvandeuniversiteitenenhogescholen.
VoortsbestaateennauwerelatiemetdeNederlandseuniversiteitenen
hogescholenophetgebiedvandesocialewetenschappen.Ditgeldtzowelvoordehooglerarenalsdewetenschappelijkestaven.Eenbelangrijkaantalstudentenindesociologieofdesocialegeografievande
verschillendeNederlandseuniversiteitenstuderenagrarischesociologieteWageningenalskeuzevakvoorhundoctoraal.Eenzekere,historischgegroeidetaakverdelingkomtooktotuitdrukkinginhetvolgen
doorstudentenindefysischegeografieuitUtrechtenAmsterdamvan
decollegesregionalebodemkundeinWageningen.
III.1.4.Noodzakelijkevoorzieningenopkortetermijnenopmiddellangetermijn
BovenstaandeschetsvandehuidigeontwikkelingsfasevandeLandbouwhogeschoolkandienenalsinleidingtoteenbesprekingvandeproblemen,dieopkortetermijnomeenoplossingvragenenvandenoodzakelijkgeachteverdereontwikkelingoplangeretermijn.Hetmeestacute
probleemwordtgevormddoordesnellestijgingvanhettotaleaantal
studentenvanca.1000in1960totruim2000thans,totca.3000over
slechtsenkelejarenentotruim4000in1980.
Degroeivanhetaantalstudenten,dieinhettienjarenplan1960-1970
werdvoorzien,gafaanleidinginhetbeginvandejarenzestigvoorzieningentetreffenvoorhetopvangenvandezegrotereaantallenallereerstvoordelaboratoriavandepropaedeutischestudie.Collegezalen
werdentoegevoegd,enigelaboratoriawerdenuitgebreid,eennieuwgebouwvoorwiskundewerdinaanbouwgenomen.Parallelhiermedewerden
devereistepersonelevoorzieningengetroffen.
Inmiddelswerdacuuthettreffenvandevoorzieningenvoorhetopvangen
vandeoptredendeverdubbelingvanhetaantalstudentenindekandidaats-enindeingenieursstudie.Daarbijwordtinhetbijzondergelet
opdeverdelingvandestudentenoverdeverschillendestudierichtingen,
eenverdelingdiemetbepaaldetrendsaanwijzigingonderhevigis.Ook
hierbijgeldtdatparallelhiermedepersonelevoorzieningenmoetenwordengetroffen,alsmedevooralvoordelaboratoriawaardemeergevorderdestudentenalsonderdeelvanhunstudieparticipereninexperimenteelonderzoek,demateriëlevoorzieningen.Daarbijwordtookvoorde
uitrustingvanhetonderzoekinWageningenvoelbaardatonderzoekmethodengeleidelijkkostbaarderenomvangrijkerapparatuurvergen.
Hetfenomeenvanconstantegroei,datinhetlaatstvandejarenzestig
alskarakteristiekookvoordeLandbouwhogeschool onderkendwordten
datbovenstaandevoorzieningennoodzakelijkmaakt,isvoordebeleids-
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organenvandehogeschoolaanleidingomhetonderzoek,zowelstatistischalsverklarend,naarstudiekeuzeenspecialisatiekeuze,alsmede
hetonderzoeknaardeontwikkelingvandeonderwijsbelastingpervakgebieduittebreidenenteintensiveren.
Opkortetermijnzalvoordehogeschoolopgrondvandeindevoorgaandeenindezeparagraafvermeldeoverwegingenmeteengroeinaar3000
studentenrekeningmoetenwordengehouden.
Bijhetvoorbereidenvanderuimtelijkevoorzieningenmoetvoordebepalingvandeomvangvandezevoorzieningenmeteenlangeretermijndan
dievanhetontwikkelingsplanrekeningwordengehouden.Dehogeschool
stelthierbijhetgrondbeleidvooropomdathetontbrekenvangronden
voorvestigingvangebouwendeontwikkelingopnietteherstellenwijze
fnuikt.Inverbanddaarmedewordthetnoodzakelijkgeachtthansreeds
hetgrondbeleidterichtenophetgeleidelijkverwervenvanvoldoende
ruimtevoordevolgendeperiodevantwintigjaren,waarindehogeschool
tot6000studentenkangroeien.Hetaankoopbeleidzalhieropwordenafgestemd;devereisteplanologischevoorzieningenwordenhiervoor,in
nauwoverlegmetdeterzakebevoegdegemeentelijkeoverheid,bevorderd.
Opovereenkomstigewijzedienttenaanzienvandevoorbereidingvanbouwkundigevoorzieningente wordengehandeld.Aangezienhettijdsbestek
tussenaanvangvandevoorbereidingendevoltooiingvannieuwbouwveelal5à8jareninhoudt,ishetzinvoldeaantevattennieuwbouwquaomvangteontwerpenopdevermoedecapaciteitovervijftienàtwintigjaren.Derichtlijndie,geletopdehuidigegegevens,inhetbouwkundig
beleiddienttewordengevolgd,houdtdanookindeomvangvannieuwe
projectenafteleidenuiteenbezettingvandehogeschoolmet5000studentenindejaren1980-1985voordethansaanwezigevakgebieden.
Dezebeknopteschetsvandenoodzakelijkevoorzieningen,diewordtuitgewerktindeparagrafenoverdetetreffenpersonele,materiëleen
bouwkundigemaatregelen,doetduidelijkuitkomendatdeLandbouwhogeschooleenbijzondereontwikkelingsfasedoormaakt.Degedachtenwereld
neergelegdinhetOntwikkelingsplan1960-1970,waarineennauwgezette
afwegingplaatsvondvandeopnamecapaciteitvandelandbouwkundigeberoepenvoorafgestudeerdenenvandedaaruitafteleidenaantallenstudenten,maaktplaatsvooreenanderegedachtenwereld.Geconstateerd
dientthanstewordendatdeLandbouwhogeschoolwordtmeegezogeninde
onstuimigegroeivandestudentenaantalleninNederland,waardoorde
hogeschoolgeplaatstisvooreenontwikkeling,dievoorheennietwerd
voorzien.Denadereanalysevanditfenomeenenvandedaaraanverbondonconsequentiesbehorentotdemeestnoodzakelijkeactiviteitenvan
bestuurensenaatvandeLandbouwhogeschool indeperiode,waarophet
onderhavigeontwikkelingsplanbetrekkingheeft.
III.2. Bijzondere,nieuweontwikkelingenbetreffendedestudieprogramma's
Detaakvandelandbouwkundigeacademicusevolueertsnel;vooreengrotereverscheidenheid aanfunctieswordteenberoepopdezeacademici
gedaan,zijnwerkwijzeendenktrantmoetenmeerdaninhetverledende
snelleontwikkelingvanwetenschapentechnischehulpmiddelenkunnen
assimileren.
Bijdelaatstestudieherziening,in1956,heeftdehogeschoolhaarstudieprogrammaaandeeisenvaneentoenemendestudiespecialisatietrachtenaantepassen.Daaruitresulteerdedesplitsingvandekandidaatsstudieinmeerdantwintigstudierichtingenendeverminderingvanhet
aantalverplichtevakkenindeingenieursstudie.Deervaringheeftuitgewezendatdezeherzieninginbepaaldeopzichtennietvergenoegging,
inandereopzichtendaarentegenteverisgegaan.Desamenlevingvraagt:
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-ingenieursmeteenvooralopdewetenschapsbeoefeninggerichteopleiding;
-ingenieursmeteenoptechnischewetenschapstoepassing gerichtespecialisatie;
-ingenieursmeteenopbeleids-,onderwijs-ofvoorlichtingsfuncties
afgestemdstudieprogramma.
Eensenaatscommissieheeftinstudieopwelkewijzedezeeiseninhet
studieprogrammakunnenwordengerealiseerd,waarbijinoverlegmetgroeperingenvanlandbouwkundigenbuitendehogeschooldeuitgangspuntenzo
scherpmogelijkwordengeformuleerd.
Inhetkadervandevoorbereidingvandeherzieningvanhetstatuut
wordtvoortsstudiegemaaktvandevolgendepunten:
a.Deteeenzijdignatuurwetenschappelijke opzetvandepropaedeutische
studievoordegenendienaderhandeenmaatschappelijkestudierichtingzullenkiezen.Overwogenwordtdetoevoegingvaneenmeerop
dezestudierichtingen afgestemdepropaedeuse.
b.Deteabruptewijzewaaropdestudent thanszijnvakgebiedmoetkiezenbijdeovergangvandeuniformepropaedeusenaareender22studierichtingenindekandidaatsstudie.Gedachtwordtaandeonderverdelingvandeeerstetweesemestersvandekandidaatsstudieinslechts
zestotachtstudieprogramma's.
c.Hetgebrekaangeledirigindekandidaatsstudiewaardoordestudenten
onvoldoendesteunvindenvooreensystematischeindelingenopeenvolgingvanpractica,tentamensenexamens.
d.Dewenselijkheidenmogelijkheidvanintroductievaneenvakagronomiedatgedoceerdzalwordenalsalgemenelandbouwkundigeachtergrond
voorverschillendespecialisaties.Dezeagronomiekandandezich
steedsmeergespecialiseerdekandidaatsvakkenplantenteeltenlandhuishoudkundevervangen,voorzoverdezethansalsalgemenelandbouwkundigevakkenwordengegeven.
e.Deopeningvandemogelijkheid,gevolggevendaanvoorstellenvande
CommissieKoningsberger,indeingenieursstudievaneenaantalstudentendebasisvakkeneenmeeropdevoorgrond tredendeplaatste
geven.
Eenrecenteontwikkelingbetreftdeopvattingenomtrentdeopleidingen
indeopdetropengerichtedisciplines.Stemmenzijnopgegaandieer
voorpleiten,demogelijkhedenteonderzoekenomvooreenaantalvakgebiedenmeteenzeerspecifiektropischkarakter,deingenieursstudiete
doenplaatsvindenindetropenofdesubtropen.Uiteraardzouditde
overbrengingvanbepaaldeonderwijs-enonderzoeksactiviteitennaarde
tropenofdesubtropenimpliceren.
HierwordtreedsbovendienmeldinggemaaktvanplannenvoorhetstichtenvanM.Sc.opleidingenvoorbuitenlandersineenbeperktaantalaan
deLandbouwhogeschoolbeoefendespecialisaties,thansinstudiebijbestuurensenaat.
Debedoelingistekomentottweejaarlijksecursussenbestemdvoor
buitenlandsestudentendietenminstereedseenopleidingtothetniveau
vanhetB.Sc.hebbendoorlopen.InhoofdstukVIIIwordthieropnogin
hetkortteruggekomen.
Eenaspectvaneenstatuutsherzieningdatafzonderlijkbesprokendient
teworden,isdestudieduur.Bijdebesprekingendiethansgevoerdworden,ishetoogmedegerichtopeenzodanigeindelingvandestudiedat
eenvlotterestudie,metnamedankzijeengemakkelijkerplanningdoor
destudent,bevorderdwordt.Gedachtwordtaanhetopstellenvanaanbevolenstudieschema1s,waarinduidelijkerdanvoorheenindicatiesover
deomvangvandestudiebelasting,metnametenaanzienvangewichten
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aanbevolenperiodenvanzelfstudieenzulksvooralvoorheteerstegedeeltevandekandidaatsstudiezijnopgenomen.
Genoemdworden:
-deintroductievaneenexamennadeeerstetweesemestersvandethans
2^jarenminimaaldurendekandidaatsstudie;
-eenbetereregelingvandeexamensententamens;
-nauwercontactmetdehooglerarenenhunmedewerkersinhettweedegedeeltevandekandidaatsstudie;
-meerkeuzemogelijkhedeninditgedeeltevandestudieendaardoorenigebeperkingvandestudie-omvang;
-pogingenomdeomvangvandestudieindeingenieursvakkeninbepaaldenormenvastteleggen.
Tenaanzienvandezemateriewordtoverlegmetdestudentenwenselijk
geoordeeld;voortswordtgewezenopdeinhoudvanparagraafII1.3.
Tenslottewordthiernogafzonderlijkingegaanopdewenselijkheiden
demogelijkheidvandeopnemingvaneenbaccalaureaatsdiplomainhet
onderwijsprogrammavandeLandbouwhogeschool.Voorbaccalaureaatpleit
demogelijkheid studentenopeenmaatschappelijkerkendniveautedoen
afvloeiendiemindergeneigdzijntoteenvoortzettingvandewetenschappelijkestudietothetdoctoraalexamen(ingenieursexamen).Ookde
mogelijkheid,aldusinhetNederlandsepatroonvanopleidingvanlandbouwkundigenaansluitingtezoekenbijdegeledingvandeinternationalemarktvanlandbouwkundigen,kanalseenvoordeelwordengezien.Belangrijkisookdegedachtedataldusafgestudeerdenbeschikbaarkomen
opjongereleeftijdwaarvoorindemaatschappijveelbelangstellingbestaat.
Ooknadelenzijnduidelijkaantewijzen.Eenbelangrijkevraagvormt
bijvoorbeeld oferplaatsisvoorbaccalaurei;nureedseenopleiding
voorhogerelandbouwkundigenbestaatinbepaaldetakkenvandelandbouwkunde.EveneenswordtdevreesuitgesprokendatinhetNederlandse
milieuhetafzwaaienopbaccalaureaatsniveaunegatiefwordtbeoordeeld.
Hetvraagstukvandeinvoeringvaneenbaccalaureaatsopleidingvergt
voorde1andbouwkundemededoordeaanwezigheidvanhogereberoepsopleidingenendeaanstellingvanafgestudeerdendaarvanenvanlandbouwkundigingenieursgezamenlijkinvelewerkkringen,afzonderlijkestudie.
Hetaanvattenvandezestudieisvoorbereid;eenbeginzaldaarmede wordengemaaktzodrauit.deberaadslagingenindeAcademischeRaadenin
deregeringenparlementduidelijkwordtdatdewegnaareenbaccalaureaatdoormeerdereinstellingenzalwordeningeslagen.
III.3.

Maatregelenenonderzoekingengerichtopverbeteringderstudieresultaten

III.3.1.Docerenenexamineren
Inhetkadervanhethuidigestudieprogrammavalteentoenemendetendens
totintensiveringvanhetonderwijsenvandebijbehorendebegeleiding
teconstateren.Inhetrecenteverledenbetrofditvoornamelijkmaatregelenwelkeindividueelgenomenwerdendoorbepaaldedocenten,zoalshet
verstrekkenvancollegesyllabi,hetinvoerenvanwerkcolleges(voornamelijktijdensdeingenieursstudie),deconcentratievanéén-urigecollegesdielangduriglopen,b.v.ijjaar,totmeer-urigecollegesgedurendekorteretijd,b.v. \ jaar.Ookwerdinbepaaldegevallendemogelijkheidgeopendvoorstudentenomonderleidingvanwetenschappelijkemedewerkersvraagstukkentemaken(voornamelijkvoorwiskunde),terwijlin
eenenkelgevaldehulpvaneenmedewerkerwerdgegevenbijhetvervaardigenvanpracticumverslagen(opvrijwilligebasis).Voortswerdinhet
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cursusjaar1964/1965eenroosteropgesteldvoorallekandidaatspractica.
Ditroostermaakthetdestudentmogelijkzijngehelekandidaatsstudie
volgenseenbepaald schematedoorlopen,waarbijaandegenen,diezich
aanditroosterhoudenvoorrangvantoelatingtotdepracticawordtgegeven.Inditverbandwordtookvermelddeinstellingvaneenafdeling
pedagogiekendidaktiekaandeLandbouwhogeschool,welkeafdelingonder
meerdetaakopzichwilnemenstudietemakenvandeproblemenrondom
deoverdrachtvankennisvandocentaanstudent,inaanmerkingnemende
hetkaraktervandestudieaandeLandbouwhogeschool.
Metbetrekkingtotdeexamensdienteentendenstotinvoeringvanschriftelijkekandidaatsexamens tewordengesignaleerd.Redenhiervoorisdikwijlsdetoenamevanhetaantalstudenten.Voorzoverhieroverenquête's
wordengehoudenbleekbijdestudentenvoorbepaaldevakkenenigevoorkeurvoorhetschriftelijkexamentebestaan.
III.3.2.Studeren
Wasmetbetrekking totdocerenenexaminerensprakevaneeneersteterreinverkenningdoorbepaaldedocenten,directebemoeiingmethetstuderenheeftinWageningennauwelijksplaatsgevonden.Losvan"privé-aanbevelingen"-voornamelijkbijcollegeswaarindeleerstofineenkorte
periodewordtafgewerkt-omvooralmeetewerkenmethetgevolgdecollege,kanslechtswordengenoemddatinhetbijzondervooréénstudierichtingdebetrokkenwetenschappelijkemedewerkers,insamenwerkingmet
destudieverenigingvandestudenten,eenmodeltijdschemavoordestudieuitwerktendatdoorvelenruwwegwordtgevolgd.
Zoalsookblijktuitdelaatsteopmerking,zijnernietteminaanwijzingendatdestudiegewoontenvandeWageningsestudentweldegelijkkunnen
wordenbeïnvloed.Zoheeftdeinvoeringin1957vandeeenjarigepropaedeuse-waarbijeenonvoldoenderesultaatvoordeexamensaanheteinde
vanhetstudiejaareninseptemberd.a.v.inhoudtdatinprincipealle
vakkenmoetenovergedaaninhettweedestudiejaar-ertoegeleiddatnu
vrijwelallestudentenzichtegenheteindevanheteerstestudiejaar
voorbereidenophetexamen.Daarentegenblijktdatthansinheteerste
jaarvandekandidaatsstudievelestudentenzichbeperkentothetafleggenvanéénofenkeletentamens.Verwachtwordtdatdein1966ingevoerderegeling-waarbijhetkandidaats-A-examenmetgoedgevolgmoetzijn
afgelegdalvorenstoelatingwordtgegeventotdepracticaderB-studiedestudententotsystematischerstudieindezeperiodezalaanzetten.
HetinmiddelsverschenenrapportvandeCommissieStuderenenDoceren
vandeAcademischeRaadwasaanleidingtothetformerenvaneensenaatscommissiemetdezelfdenaaminWageningen.Dezecommissieonderzoektin
eersteinstantieinhoeverreopkortetermijnmaatregelenkunnenworden
genomenwelkedeefficiencyzullenverhogen.Voortsverzameltzijdegegevensnoodzakelijkvooreenkwantificeringvandehuidigeentoekomstigestudiebelastingvandestudent.
Gehooptwordtdatdezecommissie,bijgestaandoordegenoemdeafdeling
pedagogiekendidaktiekeneennogopterichtenbureauvooronderwijsresearch,debelangstellingvoordekeuzevandetegebruikenmethoden
zalstimulerenendatmogelijkbinneneentweetaljarenalthansrichtlijnenzullenkunnenwordengegevenopbasiswaarvanhetles-enpracticumroostervanhetteontwerpennieuwestudieprogrammakanwordenopgesteld.
Dezeplaatselijkecommissiehoopthierbijmetvruchtgebruiktekunnen
makenvanensamentewerkenmethetmogelijkintestelleninter-academiaalinstituutvoordezezaken.
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III.3.3.Functievandeinstituten(afdelingen)metbetrekkingtothetonderwijs
OnderwijstakenzijnaandeLandbouwhogeschool afdelingsgewijsgeorganiseerd.Instituten,indezinzoalsdezeaandeuniversiteitenvoorkomen,
kentdeLandbouwhogeschoolniet,ookalzijninhetverledenenigeafdelingenwelalsinstituutgezamenlijknaarbuitengetreden.*)
Deafdelingenvandehogeschoolzijnidentiekmetdeleerstoelvaneen
vakgebiedendedaaraantoegevoegdewetenschappelijkeenoverigestaf.
Hunomvanglooptuiteenvanslechtsenkeletotenigetientallenpersoneelsleden.Deafdelingenzijngehuisvestineenaantalverspreidgelegengebouwenen(voordeexperimentelevakgebieden)laboratoria.Verwanteafdelingenwordenveelalinééngebouwaangetroffen.
ZijndeafdelingendusdeeenhedenwaaruitdeLandbouwhogeschool isopgebouwd,binnendeafdelingenzijndoordegroeivanhetaantalstudentenendeontwikkelingvandewetenschapdifferentiatiesopgetreden,zodateenaantalafdelingenthansmeerdereleerstoelenenlectoratenomvatten.
Dealdusoptredendesamenwerkingtussenleerstoelen(lectoraten)berust
inhogemateophetgeeninhetverledenisgegroeid.Regelsvanalgemene
aardtenaanzienvandezesamenwerkingbinnenéénafdelingontbreken.
Ooktenaanzienvandeminimaleofmaximaleomvangvaneenafdelingbestaangeenvasteregelsenwordthetbeeld totdusvervrijwelgeheel
doordegeleidelijkehistorischeontwikkelingbepaald.
Tussendeafdelingenzijncontactengroeiendmetnamewaarhetonderwijs
overonderwerpenmeteeninterdisciplinairkarakterbetreft.Overleg
tussenafdelingenoveronderwijsproblemenvindttendeleplaatsinvakgroepen,diedocentenvanverwantedisciplinesverenigen.Voordieonderdelenwaardeindevakgroepverenigdeleerstoelenenlectorateneen
homogeengeheelvormenishetvakgroepoverlegveelalvangrotebetekenisvoorhetonderwijs.
Totdusverkonechterdeorganisatievandevakgroepennietvoordehogeschoolinalzijnonderdelenmetditbevredigenderesultaatworden'gerealiseerd.Voortswordenhiernogenigevoorbeeldenvanincidentele
vormenvansamenwerkinggenoemd.Dezebetreffendesamenwerkingvandrie
afdelingenineencollegereeksoverz-outegronden,vervolgensdevoorbereidingvanhetonderwijsindeplanologieentenslottederegelingdoor
eengrootaantalafdelingengezamenlijkvanpractijkstagesindecentra
vandehogeschoolinIvoorkusteninSuriname.In.verbandmetdeverdere
groeivandeomvangvanhetonderwijszullende structureringendesamenwerkingvanafdelingenpuntvanstudievanbestuurensenaatvormen.
II1.4.

Post-universitaireopleidingen
Stelselmatiggegevenpost-universitaireopleidingenzijnerniet.Wel
komen-incidenteel-afgestudeerdenvanbepaaldevakgebiedenbijeen,
omonderleidingvanhunhoogleraarkennistenemenvandevorderingen
ophungebied.
VoortswordeninsamenwerkingmethetKoninklijkGenootschapvoorLandbouwwetenschappenenhetNederlandsInstituutvanLandbouwkundigIngenieurs(N.I.L.I.)wetenschappelijke cursussen,dezgn.A-cursussen,van
eenduurvanca.éénweek,georganiseerdomdevooruitgangvandewetenschap__in_een_vakgebiedtebespreken.
*)HetbegripinstituuttreedtinWageningenvooralopdevoorgrondals
aanduidingvaneeninstellingvanlandbouwkundigonderzoek,direct
ressorterendhetzijonderhetMinisterievanLandbouwenVisserij,
hetzijonderdeRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekT.N.O.Erzijn
ongeveervijftiginstitutenvandezeaardinWageningen.
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Indelaatstejarengaandegedachteninderichtingvanspecialepostuniversitairecursussenmethetdoelbepaaldegroepenvanafgestudeerdendegelegenheid tebiedenzichinéénofenkelevakkenopdehoogte
testellenvandehuidigestandvandewetenschap.Onderzoekerszijn
meestalwelindegelegenheidditzelftedoenvoorheteigenvakgebied,dochnietvoorvakgebiedenwaarmeemengeendirectebemoeienissen
heeft,dochwaarvanmenderesultatenwelveelgebruikt.
Uitdesterkstijgendebelangstellingaandedaggelegdvoordebovengenoemdewetenschappelijkecursussen,blijktdatdoordesnelleontwikkelingvandewetenschapdebehoeftebijdeafgestudeerdenaanpost-academischonderwijsgroeiendeis.Vergrotingvandefrequentievandeze
cursussenisderhalvegewenst.Ditzalvoorzieningenopruimtelijken
personeelgebiednodigmaken,aangeziendeverzorgingvandezecursussenreedsthanseenaanmerkelijkedrukopbepaaldeafdelingenvande
Landbouwhogeschooluitoefent.
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IV.

Wetenschappelijkonderzoek

IV.1. Algemenebeschouwingen
NaeenbeschouwingoverdehistorischeontwikkelinginhethogeronderwijsinhetalgemeenendeNederlandsehogescholeninhetbijzonder,
wijdthetin1955verschenenrapportvandeCommissiePolak^,handelendeovertaakenfunctievaninrichtingenvanhethogeronderwijs,inhet
bijzondervandeLandbouwhogeschool,aandachtaanhetwetenschappelijk
onderzoekaandieuniversiteitenenhogescholen.DeCommissieconstateertdat
voorwaardevooreenjuistevervullingvanhaaronderwijs-en
haarwetenschappelijkefunctieinhetalgemeenis,datmenerkentenblijfterkennen,datdeprimairetaakvandeLandbouwhogeschool,evenals,vandeandereinrichtingenvanhogeronderwijsinNederland,ishetbevorderenvandeontwikkelingvan
dewetenschap".
Dezeuitspraakkanonverminderd alsuitgangspuntvooreenbeschouwing
overhetonderzoekvaneeninstellingvanwetenschappelijkonderwijs
gelden.
Hetverbandtussendeopleidingvandestudentenhetwetenschappelijk
onderzoekvandeopleiders-indemeestruimezin-ismeervoudigen
wederkerig.Bijdezichsnelwijzigendeinzichtenindewetenschapdient
hetopleidingssysteemzichterichtenopdemethodiekvanonderzoeken
ophetbijbrengenvaninzichtindestandvandewetenschapineenvakgebied;ondergelijktijdigebenadrukkingvanhetbesefdataanhetfront
vanwetenschappelijk werkenenkennenvoortdurendveranderingenplaats
vinden.Deopleidingdientdestudenteeninzichttegeveninhetgeen
opeenbepaald terreinwerdbereikt,waarbijhijdienttewordendoordrongenvandebeperkingenvanheteigeninzicht.Voortszalhembegrip
voordedynamiekvandeontwikkelingvandewetenschapmoetenworden
bijgebracht.Slechtsditbijbrengenvaneenkritischeinstelling,zowel
tenopzichtevandooranderenvergaardekennisalsooktenopzichtevan
deeigenervaringenkennis,maakthetmogelijktekomentotdegeestelijkeinstellingwelkehetkenmerkbehoorttezijnvandewetenschappelijkopgeleiden.
Mogedezekritischeinstellingonontbeerlijkzijn,daarnaastishet
evenzeernoodzakelijkdatdeopgeleidedoordrongenwordtvandeafhankelijkheidderwetenschapsontwikkeling vancreatiefenconstructief
denken.
Devoordezeopleidinggewensteinstellingvandeopleiderskanslechts
wordenontleend aanhetactiefenintensiefbetrokkenzijnvandelaatstenbijhetwetenschappelijkonderzoek.Deopleiderontleenthieraan
demogelijkheid totverdiepingenookherzieningvanzijninzicht,terwijlhethemdeelgenootdoetwordenvannieuweontwikkelingenopzijn
vakgebied.Enerzijdsgeschiedtditdoordezelfopgedaneervaring,anderzijdsdoordecontacteninpersoonenviageschriftmetanderenwelkecontactenslechtsmogelijkblijkenwanneermenzelfbetrokkenis
bijhetonderzoek.Dezeuitspraakgeldtvanzelfsprekendvoordegehele
groepdergenendieinonderlingesamenwerkingalsdocentenalswetenschappelijkmedewerkersbetrokkenzijnbijdeopleidingvandestudent
via_collegesipractischeoefeningen,instructiesendergelijke.
4"CommissietotreorganisatievandeLandbouwhogeschool",dezgn.
"EersteCommissiePolak".
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Vervulthetwetenschappelijkonderwijseenfunctiealsnoodzakelijk
werkmilieuvoordeopleider,hetverschaft tevensaandestudentdemogelijkheid totdirectekennismakingmetdewerkmethodevandewetenschappelijkewerker.Reedsindeeerstefasenvanzijnstudiezalde
studenthiermedeinaanrakingkomen.Inditmilieu,inwatmendewerkplaatsvanhetonderzoekkannoemen,zalvooraldegevorderdestudent
zichvertrouwdmakenmetdedenk-enwerkwijzenvanhetonderzoeken
metdeuitvoeringvanonderzoekingen,deverzamelingentoetsingvan
dooronderzoekverkregengegevensendeinterpretatie,leidend totconclusiesomtrenthetbestudeerdeonderwerp.
Mogeinhetbovenstaandehetwetenschappelijkonderzoekalsonontbeerlijkmilieuvoordetenuitvoerleggingvande opleidendetaakderLandbouwhogeschoolalsinstellingvanwetenschappelijkonderwijszijnaangemerkt,omgekeerddruktdezeopleidendetaakzijnstempelophetwerkterreinenopdewijzevanaanpakvanhetwetenschappelijkonderzoek
aandehogeschool.Naastdereedsvermeldefunctievanhetonderzoekals
middel tothetcourantblijvenvandeopleideralswetenschapsmens,is
hetvooraldenoodzakelijkeconfrontatievandestudentmethetonderzoekdierichtinggevendwerkt.Immersdezeconfrontatieisvoorelkstudievakbeperkttoteenzeerkorteperiode,welkeperiodevoordestudent
bovendienvervooruitlooptopzijntoekomstigecarrière.Gezochtdient
dustewordennaaronderzoekingendieeenzekerealgemeenheidvanaanpakinhoudenenwaarvanwerkwijzeenresultatendooreenhooggeneralisatieniveaugekenmerktzijn.
Deafgestudeerdezallater,hetzijzelfalsonderzoekerdeoplossing
voorconcreteproblemendienennatestreven,hetzijalsvoorlichterof
alsleidinggevend functionarisofalsstaflid ineenorganisatienieuwe
wegenmoetenzoeken.Hijzalproblemenmoetenanalyserenentotoplossingbrengendanweldooranderenvoorgesteldeoplossingenvandezeproblemenmoetenkunnenbeoordelen.Deuitkomstvaneendoorhemtijdens
zijnstudieverrichtonderzoekzalhierbijvangeringebetekeniszijn;
veeleerzalhijmoetenterugvallenopdedestijdsgekozenmethodevan
aanpakvanhetgesteldeprobleem,gewaarschuwddoordetoenmogelijkgeconstateerdeonvolledigheidvandeverrichtemetingenendedaaraanverbondenbetrekkelijkegeldigheidvandeopgesteldeconclusies.
BeidegeschetstefunctiesvanhetonderzoekaandeLandbouwhogeschool
voeren toteenduidelijkepreferentievoorhetverrichtenaandezeinstellingvanfundamenteel onderzoek,zoalsdatdoordeCommissieKoningsbergerinhaarrapportvan1961'werdomschrevenalsonderzoekgericht
ophetverkrijgenvaneeninzichtindeaardvanendesamenhangtussen
verschijnselendiezichvoordoeninnatuurenmaatschappij.
Nadezealgemeneinleiding,waarinenigeessentiëleuitgangspuntenzijn
weergegeven,dientthanstewordennagegaanhoehetonderzoekinfeite
gestaltekrijgt.Doordatenerzijdshetwerkterreinvandegehelelandbouwwetenschap-waarvoordeLandbouwhogeschool zijnabituriëntengereedmoetmaken-zeeruitgestrektis,terwijlanderzijdsdetotalebezettingmetwetenschappelijkewerkers-zekeralsmenrekeninghoudt
metdeverantwoordelijkheid vandebetrokkenenvoordeopleiding-relatiefgeringis,ishetnietweldoenlijkeenobject-gerichtonderzoekplanvoordehogeschoolalsgeheelteOntwerpen.Infeitekanenmag
menzichnietpermitterenom-zoalsditbijvoorbeeld indeontwikkelingsafdelingenvanindustriëlelaboratoriawelgeschiedt -allebeschikbarekrachtentebundelenteneindetetrachtengezamenlijkgedurende
SËï2_2;2DiÊi_iËüËne e n bepaaldprobleem totoplossing tebrengen.
-) "RapportderCommissieFundamenteelonderzoekindelandbouw"van
3februari1961.
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WelstreeftdeLandbouwhogeschool,doorhetinstellenvanafdelingenen
hetindezeafdelingencreërenvanleerstoelen,lectoratenenplaatsen
voormedewerkers,bijvoortduringnaareenadequatebedekkingvanhet
geheleterreinderlandbouwwetenschappenendaarmeeverwantewetenschappen.Voorzovermenhierinslaagt,wordthiermedehetgeheleterrein
vandelandbouwwetenschap totoperatiegebiedvanhetwetenschappelijk
onderzoek.Dehogeschoolmoethierbijdegroeiderlandbouwwetenschappen
weerspiegelen.
TerillustratiedienedatvoordetweedewereldoorloghetaantalafdelingenenlaboratoriavandeLandbouwhogeschool20bedroeg.Ditaantal
isthansuitgegroeid totnietminderdan60.
Bijnaderebeschouwingkanwordengeconstateerd,datdezeontwikkeling
inaanzienlijkemateisveroorzaaktdooreenprocesvandifferentiatie,
waarbijafzonderlijkeleerstoelenzijningesteldvoordisciplinesdie
voorheendeeluitmaaktenvaneensamengesteldeleeropdracht.Werdvóór
deoorloghetonderwijsindeveeteelt,deanatomieendegezondheidsenziekteleerderhuisdierendooréénhoogleraargedoceerd,terwijleen
cursusvoorzaginhetonderwijsindepluimveeteelt,thansisaande
Landbouwhogeschool eenafzonderlijkeleerstoelgevestigdvoordedierkunde,eenleerstoel,alsmedeeenlectoraatvoordeveeteelt,eenbuitengewoneleerstoelvoordetropischeveeteelteneenleerstoelvoorde
pluimveeteelt.Anderevoorbeeldenvandezedifferentiatie,diezichnaar
verwachtkanwordenookindetoekomstzalvoortzetten,zijntevinden
indevakgebiedenhydraulica,bevloeiîngenweg-enwaterbouwkunde,bodemkunde,landbouwscheikunde,planteziektenkundeenvoortsindelandhuishoudkunde.
DaarnaastiseenaantalnieuwevakgebiedenaanhetwetenschappelijkterreinvandeLandbouwhogeschool toegevoegd.Genoemdkunnenwordende
leerstoelenophetterreinvandemaatschappijwetenschappen,zoalsde
agrarischesociologieensociografie,desocialepsychologie,devoorlichtingskundeendeplanologie.
Ophetterreinvandelandbouwhuishoudwetenschappenwerdennieuwedisciplinesaangevat,tewetendelandbouwhuishoudkunde,devoedingenvoedselbereiding,detextielenhaargebruik,dewoningenhaarbewoning.
Voortswerdnaastdelevensmiddelentechnologiedelevensmiddelenleerals
disciplineingevoerd.
Totderecenteontwikkelingenbehoortdevestigingvaneenzelfstandige
leerstoelindebiochemie,vanwelkbasisvakverschillendeonderdelen
voorheen,onderleidingvaneenwerkgroep,bijverscheideneafdelingen
werdenbeoefend.
Evenalsbijandereinstellingenvanwetenschappelijkonderwijsishet
onderzoekprogrammaopgebouwduitdeprogramma'svandeverschillende
afdelingen.Deopdrachtvandeafdeling-opleidingvanstudentenen
kennisverruiming ineenbepaaldvakgebiedzoalsomschrevenindeleeropdrachtvandebetrokkenhooglerarenenlectoren-staatdaarbijcentraal.Binnendogrenzenvandegegevensituatie-bepaalddoorde
bruikbaarheid inhetkadervandeopleidingstaak,metnameookdikwijls
debruikbaarheid alspromotieonderzoekvoorpromotie-assistenten enwetenschappelijkemedewerkers-wordtdekeuzevandeonderwerpeningegevendoorgevoeldetekortenaaninzichtopbepaaldegebiedenendoorde
maatschappelijkerelevantievanhetonderwerp.
Uiteraard speeltbijditlaatstedeplaatsvandeafdelingtenopzichte
vanlandbouwenplattelandeenbelangrijkerol;sommigeafdelingenhebbeninditopzichteenveeldirectereaansluitingdanandere.Ookzal
dekeuzevanhetconcreteprogramma,datopelkmomentslechtseengeringefractievanhetaandeafdelingtoegewezenterreinkanbestrijken,
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dikwijlsmedebepaaldwordendoorreedsverworvenkennisenuitrusting
indezesector.Dezespecialisatiebinnenheteigenvakterrein,onvermijdelijkinhethuidigestadiumvanwetenschapsbeoefening,zaldangedurendekortereoflangeretijdderichtingvanhetonderzoekbeheersen,
waarbijdeontwikkelinginanderesectorenvanhetafdelingsgebiedvoornamelijkdoorverwerkingvanderelevanteliteratuurwordtgevolgd.De
mate,waarineenafdelinghaaronderzoekopeenonderdeelvanhaarvakgebiedkanconcentrerenistevensafhankelijkvandematewaarinopdit
gebiedonderzoekwordtgedaanaanandereuniversiteitenenhogescholen
enaaninstitutenvoortoegepastonderzoek.
Tegenoverdezegedecentraliseerdeinitiatiefnemingmetbetrekkingtot
dekeuzevanhetresearchprogrammaderafdelingenstaathetstrevenom
tekomentotcoördinatievanonderzoekactiviteitendooroverlegbinnen
eenkringvanverwanteafdelingen.Juistindehuidigeperiodevanspecialisatieblijkthetdatdeafdelingenookopwetenschappelijkgebied
vanelkaarafhankelijkwordenvoorondersteuning.Tevenszullendewortelsenuitlopersvanhetfundamenteleonderzoekindeeneafdeling
dikwijlsinhetterreinvanandereafdelingendoordringen.Naastwederzijdsesteunzijndanookafsprakenomtrenttaakverdelinggewenst.
Bijdebesprekingvanhethuidigeresearchprogrammavandeafdelingen
derLandbouwhogeschool lijkthetoverzichtelijkuittegaanvandevakgroepen,i.e.groepenvanafdelingenwelkeinhunonderzoekopbepaalde
wijzegelieerdzijnnaaraardvanhunvakgebied.Uiteraardblijkthet
nietmogelijkeenvoorditdoelinalleopzichtenbevredigendeindeling
ingroepentemaken,omdatbelangengemeenschappentussendeafdelingen
dikwijlsgevormdwordenopbasisvaneenbepaalddeelvanhetonderzoekprogramma.Dehiergebruikteindelinginvakgroepenisvoornamelijkgebaseerdopdepositievandeafdelingtenopzichtevandelandbouw.VanuitditgezichtspuntgezienkanmenalskernvandeLandbouwhogeschool
beschouwendevakgroepenplantenteeltenveeteeltalsmedeeconomie,
waarindeeigenlijkeproductieinhetcentrumvandebelangstelling
staat.Eenontwikkelingvanuitdezekerninderichtingvandeverwerkingvandeproductenvormtdegroepvoedingsmiddelen.Indegroephuishoudkundevindenweeenverdereevolutienaarhetgebruikvanhetverwerkteproductdoordeconsument.Rechtensociologiekanmenindit
verbandzienalswetenschappendiezichbezighoudenmethetbestuderen
vanhetmaatschappelijkbestelwaarinproductieverwërkingenconsumptie
plaatsvinden.Indegroepcultuurtechniekenindegroepplanologieen
landschapskundeligthetaccentopdemilieuverbeteringenopdevormgeving,vooralvanhetplatteland,indemaatschappijvanmorgen.Als
natuurwetenschappelijkespecialisatievandeplantenteeltiserdegroep
planteziektenenalstechnischebegeleidingvandeplantenteeltdegroep
landbouwwerktuigen.Aandezijdevandenatuurwetenschappelijkeondergrondvandeteeltgroepenvindtmendemilieuonderzoekers(vakgroepbodemkunde).Alsbredeonderlaagzijnerdevakgroepenbasiswetenschappen,
waarindeplantkunde,dierkunde,scheikunde,natuurkundeenwiskunde
hunplaatsvinden.Uiteraardisdegesteldegroeperingslechtséénder
velemogelijkevormenvanrangschikkingwaarintaakenfunctievande
verschillendetakkenvanwetenschapaandeLandbouwhogeschoolmaarzeer
gedeeltelijktothunrechtkomen.
Indebijlagenzijndehuidigeprogramma'svanonderzoekvandeverschillendeafdelingen,gecombineerdindebovenstaandevakgroepen,weergegeven.Hoeweldeterreinverdelingenenverbandenbinnendezevakgroepenhierdoorzijnverduidelijkt,ishetbestaanvanraakvlakkentussen
afdelingenvanverschillendegroepenhiermedeaanhetoogonttrokken.
Voorbeeldenhiervanzijno.a.bepaaldegemeenschappelijkeactiviteiten
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vandeafdelingenwiskunde,hydraulica,landbouwscheikundeCbodemfysica)
entechnologiebijdebestuderingvantransportproblemeninporeuzemedia,waarbijdoordeafdelingwiskundemetdeandereafdelingendeeigenschappenenmathematischeuitwerkingvandediffusievergelijkingwordt
besproken,terwijlindezeandereafdelingendoorelkopeigenterrein
metingeninditverbandwordenverricht.Eentweedevoorbeeldiseen
taakverdelingtussendeafdelingfysische-enkolloïdchemieenlandbouwscheikunde(bodemchemie)waarbijhetonderzoekoverdebindingvanfosfaationenaankleimineralenindelaatsteafdelingvoerdetotdeformuleringindeeersteafdelingvaneenonderzoeknaardeeigenschappenvan
ijzerkolloïdenmetbetrekkingtotdeadsorptievananionen.Deresultatenvanditlaatsteonderzoekkunnendanweeralsvertrekpuntdienen
voorverderonderzoekvanijzerkolloïdenindebodem.
Deboshuishoudkundeheeftverscheideneraakvlakkenmetanderedisciplines.Ophetterreinvandewaterhuishoudingzijnerpuntenvanaanraking
metcultuurtechnieken/ofhydraulicaenookmetwaterzuivering.Voorts
heefthetbosinvloedophetlocaleklimaat.Inverbandhiermeeisdebetekenisvandenatuur-enweerkundevoorhetboshuishoudkundigonderzoek
vanbelang.Defunctievanhetbost.a.v.erosiebestrijdingenbodemconserveringdoetdeboshuishoudkundeaansluitingzoekenbijdebodemkunde;
derecreatievefunctievanhetbosgeeftaansluitingbijlandschapsarchitectuur.Hetbosalsclimax-vormvoordeevolutievandefloraendefaunavormteenverbindingtussennatuurbehouden-beheermetdeboshuishoudkunde.Deeconomischebetekenisvanhetbos,steunendop.debosstatistiekendehandelsstatistieken,verleentraakvlakkenmetdewiskunde
Eenvierdevoorbeeldistevindenbijdeafdelingen tuinbouwplantenteelt
envirologie.Opdeeerstgenoemdeafdelingwerdhetbestaanaangetoond
vaneenbloeihormoon,tengevolgewaarvanbloemknopvormingoptreedt.Dit
hormoonbleekineigenschappenovereentekomenmetsommigeviren.Bij
eennaderebeschouwinghiervaniscontactverkregenmetdeafdelingvirologie,waarbijdewenselijkheidvaneengezamenlijkeexperimenteleaanpakevidentisgeworden.
ZoalsreedseerderwerdopgemerktlaathetaandeLandbouwhogeschoolverrichtelandbouwkundigeonderzoekzichnietalséénprogrammaanalyseren.
Welechterkanmeninhetbestrekenbredeterreinenigedoelstellingen
alsherkenningspuntenonderscheiden.
a.Onderzoeknaardefundamentelerelaties,diegroeienopbrengstbepalen,enderelatiesdieintechnischeenmaatschappelijkezinbeslissendzijnbijhetdenkenenwerkenindelandbouw.
Voorbeelden:plantenfysiologisch onderzoeknaardeomzettingvanzonne-energieinlandbouwkundigeopbrengsten,fysischonderzoekomtrent
demeteorologischerandvoorwaardenvandeproductievangewassen,organisch-chemischonderzoeknaardeeigenschappenvandestoffendie
debiologischelevensprocessenbeheersen,psychologischensociologischonderzoeknaardereactievandemensinzijnlevenenwerken
opdeomstandighedenwaaronderhijleeftenwerkt.Onderzoeknaarde
eigenschappendiedeconsumptievewaardevanlevensmiddelenbepalen.
Onderzoekooknaardemethodendieonsinstaatmoetenstellende
complexesamenhangteontrafelenvandeveleinvloedendiewerkzaam
zijnopgewasopbrengstenbedrijfsuitkomsten.
b.Onderzoekvoortvloeienduitdegeleidelijkevervangingvanervaringskennisdoorsystematischwetenschappelijkinzicht.
Tedenkenvaltaandeanalysevanhetverbandtussenneerslagenafvoer.Inzichtendoorrecentonderzoekverkregenleidentoteensystematischerendoeltreffendervaststellingvandecapaciteitvandete
verbeterenbekenenpolderwatergangen,alsmedevangemalen,waar
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voorheenmaatengetalvandeuittevoerenwerkenvooralopweinig
genuanceerdeempirisch-conventionele criteriaberustten.
c.Onderzoeknaardeproblemendiezichbijdeontwikkelingvandelandbouwenvanhetplattelandaandienenendievoortvloeienbijvoorbeeld
uitdegeleidelijkevervangingvanmanualedoorwerktuigelijkebewerkingenendedaarmeesamenhangendeproblement.a.v.detechnische
hanteringenbehandelingvanbiologischeproducten.Voortskanals
voorbeeldgeldendevraagopwelkewijzedehuidige,historischgegroeidelandbouwzijnwegkanvindennaardebedrijfstypen,diezich
voordetoekomstlijkenaftetekenen.
d.Onderzoekdatnietterstondonderat/mckanwordeningedeeldomdat
hetnieuwe,nieteerdervoorzieneproblemenbetreft.Devoorbeelden
uiteenrecentverledenzijn:hetonderzoekvanatomairesplitsing
enzijntoepassingindeplantenveredeling,debestuderingvannieuwe
stoffenalsdeuitpolymerenopgebouwdematerialen,deonderkenning
vandeontwikkelingsvraagstukken indeontwikkelingslanden alseen
autonomedisciplinevanweten,diedringendbezettingmetonderzoekersvergt.
Indezealgemenebeschouwingisgetrachteenschetstegevenvandetaak,
inhoudenorganisatievanhetwetenschappelijkonderzoekaandeLandbouwhogeschool.Deontwikkelingvanditonderzoekindenaastetoekomstzal
medestaanonderdeinvloedvanfactorendieookhetlandbouwbeleiden
deontwikkelingvanhetplattelandinalgemenezinbepalen:
-degroeivandebevolkingdieeensteedsomvangrijkeragrarischeproductievergtominhaartoenemendebehoeftetevoorzien;
-destijgendewelvaart,leidendetoteenvergrotingvandevraagnaar
veredeldeproducten;
-hetstijgendniveauvandelandbouw,dateenzwaarderelastophet
onderzoeklijktteleggen;
-denoodzaaknadeligeverstoringenvanhetbiologischevenwichtte
voorkomenentegentegaanenhetlevensmilieu tewaarborgen;
-debehoefteaanspecifieklandbouwkundigonderzoekvoordeontwikkelingslandendatindeontwikkeldelandendienttewordenverricht.
Voortskanwordengeconstateerd datinhetwetenschappelijk onderzoek
aandeLandbouwhogeschool eengeleidelijkewijzigingoptreedt.Methandhavingvaneensterkegerichtheidoplandbouwenplattelandneemthet
basisonderzoekdaarbijeeninbelangtoenemendeplaatsin.Dientengevolgeverkrijgthetonderzoekeenzodanigebreedte,datdemogelijkheden
tottoepassingvanderesultatenzichnietbeperkentotdelandbouwin
engerezin.Teverwachtenvaltdatdezewijziginginhetkaraktervan
hetwetenschappelijkonderzoekdespecialisatiemogelijkhedenbinnende
Landbouwhogeschoolzullenvergroten.
IV.2.

Maatregelenterverbeteringvandeorganisatievanhetwetenschappelijk
onderzoek
AlsmenletopdebeschrijvingindevorigeparagraafvanhetwetenschappelijkonderzoekaandeLandbouwhogeschool alsinstellingvanwetenschappelijkonderwijs,dankanwordengeconstateerd datdedeelname
vandeleidingvandehogeschoolindeorganisatievandatonderzoek
zichbeperkttothetbevorderenvandeinstellingvanafdelingenenbinnendeafdelingenvanleerstoelenenlectoraten,terverkrijgingvan
eenzogoedmogelijkebedekkingvanhetterreinderlandbouwwetenschappenenvandevoordebeoefeningvandelandbouwwetenschappendienstige
wetenschappen.
Voortswerkthetbestuurinzijnpersoneelsbeleid medeaannoodzakelijke
aanvullingenvanernstigehiatendanwelaanvoorkomingvanongemotiveer-
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stichtingvanafdelingenendeinstellingvanleerstoelenenlectoraten
zichvoltrektblijktgeenbehoeftetewordengevoeld.Deterzakedoorde
senaatuittebrengenadviezenberustenopdoorwrochtestudiesvancommissiessamengestelduitdeskundigesenaatsledendiezich,waarditnodigwordtgeoordeeld,verzekerenvandemeningvanfaculteitenc.q.vakgenotenvandeuniversiteitenenanderehogescholen.
Dewijzewaarophetwetenschappelijkonderzoekdoorinitiatievenvanuit
deonderscheidenafdelingengestaltekrijgt,vormtaandeLandbouwhogeschool,evenalseldersindeuniversitairewereld,intoenemendemate
onderwerpvandiscussie.De-senaatenhetbestuurvandeLandbouwhogeschoolzijndiligentmetbetrekkingtotdemogelijkheden totverbetering
vandeorganisatievanhetwetenschappelijkonderzoek.Tedienaanzien
zalmedewordengeletopdegedachtengangendieterzakewordenontwikkeldinorganisatiesalsdeRaadvanAdviesvoorhetWetenschapsbeleid,
deAcademischeRaadenindeNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekT.N.O.
Hetbesefwintveld,dathetstrevennaarcoördinatievanwetenschappelijkonderzoekdooroverlegtussenverwanteafdelingendientteworden
geïntensiveerd.Indevorigeparagraafwerdreedsgewezenopdesedert
enigejarenaandeLandbouwhogeschoolbestaandevakgroepen.Hetwordt
steedsduidelijkerdatdezevakgroepenophetterreinvandebevordering
vandesamenwerkingtussenafdelingeneffectiefwerkzaamkunnenzijn.
Inhoeverrehetmogelijkzalblijken,nu.deWetophetwetenschappelijk
onderwijsopdeLandbouwhogeschoolvantoepassingisenbestuurensenaateenbestuursreglementzullenmoétenvaststellen,toteenzekereinstitutionaliseringvanhetoverleginzakewetenschappelijkonderzoektussenmetelkaarverwanteafdelingentekomen,vormtthansonderwerpvan
studie.Eeninstitutionalisering alleenlijktechternietvoldoendeom
tegerakentoteenordenendoverleginonderzoeksaangelegenheden.
Naastdezeinstitutionaliseringzalvanzelfsprekendnodigzijndebereidheidvandewetenschappelijkeonderzoekers,medetewerkenaande
tenuitvoerleggingvandeconclusieswaartoehetoverlegvoert.Inwezen
komtdiebereidheidweliswaarneerophetprijsgevenvaneendeelvan
deindividueleautonomieinonderzoeksaangelegenheden vandeledenvan
hetwetenschappelijkcorps,daartegenoverstaatdewinstinarmslagvan
veelonderzoekdatopteamwerkberust.
Detechnischekwaliteitsverbeteringvanhetonderzoekvergtsteedskostbaarderapparatuur.Bijdegegevenbeperktheidvandemiddelenwerptde
toewijzingvandiemiddelendevraagopnaardoelmatigheidenoptimalisering.Hetisderhalveeennoodzaakeendusdanigonderzoeksbeleidte
voeren,datmogelijkhedentothetentamerenvanonderzoekwordenverschaftopgrondvanwetenschappelijkeenmaatschappelijkerelevanties.
Vooreendergelijkbeleidzaleeninstrumentatieinhetlevenmoeten'
wordengeroepen.
Gezienookdevoortgangvandemeningsvormingterzakeinuniversitaire
kringmagwordengehoopt,dathetineenverderverwijderdetoekomstmogelijkzalblijken,tekomentoteenzekerestructureringvanhetwetenschappelijkonderzoekaandeLandbouwhogeschool;eenstructureringdie
vanuitdeafdelingenvormkrijgtendiewellichthaaroverkoepelingzal
kunnenvindenineenvastecommissievandesenaat.
Voortbordurendopdezegedachtenganglijkthetvoordehandliggend,dat
dezevastecommissieaanhetbestuurvandeLandbouwhogeschoolstraks,
namensdesenaat,medewerkingverleentindevormvanadviezeninaangelegenhedenvanwetenschappelijkonderzoek,diehetbestuurbehoeftter
voorbereidingvanhetontwikkelingsplan,hetfinancieelschemaende
jaarlijksebegroting.
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IV.3. Documentatieeninterneenexterneinformatie
Hetzwaartepuntvandedocumentatieeninterneenexterneinformatiemet
betrekkingtotdeonderzoekactiviteitenligtalsonderdeelvandeorganisatievanhetwetenschappelijk onderzoekaandeLandbouwhogeschoolbij
deafdelingvandehogeschool.Dewijzewaaropaandezedocumentatieen
aandeinterneenexterneinformatievormwordtgegeven,isderhalveeen
aangelegenheiddiegeheelvoorverantwoordelijkheid vandieafdelingen
komt.Inhetalgemeenhanterendeafdelingendocumentatie-systemen,die
degegevensomtrenthetaandeafdelingenbedrevenonderzoekdirecttoegankelijkmakenvoordeafdelingsmedewerkers.
Voortsstaandezegegevenstendienstevandevakgenoteninbinnen-en
buitenland.Enigeafdelingenstellenjaarverslagensamenomtrenthetwetenschappelijkonderzoek.Eenvoorbeelddaarvanishetjaarverslagvan
deafdelingtuinbouwplantenteeltdat,ineersteinstantiebestemdvoor
interngebruik,dooreenbeperkteverspreidingbuitendeafdeling,tevens
dienstbaarwordtgemaaktalsmiddel tothetonderhoudenvancontactmet
verwanteinstellingenvanwetenschappelijk onderzoek.Hetzeeruitvoerigeverslagisingedeeldnaaronderzoekingeninhetverslagjaar,dieeen
voortzettingvormenvanlopendeonderzoekingen,alsmedeonderzoekingen
dieinhetverslagjaarzijnopgezet.Deonderzoekingenhebbeneenvaste
nummering.Devolgordeischronologisch,terwijlinhetverslagjaarafgeslotenproefnemingeninhetverslagvanhetvolgendejaarnietmeerwordenvermeld.Aanhetverslagistoegevoegdeenuitvoerigeklappermet
trefwoordenendenamenvandeindividueleonderzoekers,dieverwijzen
naardenummersvandeproefnemingen.Hetverslagwordtafgeslotenmet
eenopgavevandeinhetverslagjaarinbinnen-enbuitenlandsetijdschriftenverschenenpublicatiesoverhetonderzoekopdeafdeling.
Volledigheidshalvedienthiertewordenvermeld,datverspreideverslagenoveronderzoekaandeLandbouwhogeschool inverschillendebundelingenwordengepubliceerd,zoalsonderandereindeMededelingenvande
Landbouwhogeschool endeT.N.O.verslagen.Aangetekendkanwordendat
hetinhetvoornemenligtvoortaaninhetjaarboekvandeLandbouwhogeschooloptenemeneenlijstvandeinbinnen-enbuitenlandsevaktijdschriftenverschenenpublicatiesvandeaandehogeschoolwerkzamewetenschappelijkeonderzoekers.
Hoeweldirectemaatregelen totverbeteringvandesystematischeregistratieenuitwisselingvanwetenschappelijkegegevensbijdesenaatof
hetbestuurvandeLandbouwhogeschoolnietinoverwegingzijn,magwordenverwachtdathetingevolgeartikel46vandeWetophetwetenschappelijkonderwijsdoordeLandbouwhogeschool aandeministeruittebrengenjaarverslagaanleidingzalvormentoteenperiodiekemethodischeverslaggevingomtrentdeactiviteitenvandeafdelingen,medeophètgebied
vanhetwetenschappelijkonderzoek.Hetmoetzekernietuitgeslotenwordengeacht,datdezeverslagleggingopdenduurzalkunnenbijdragentot
vormenvaninteruniversitairesamenwerkingenafsprakenvantaakverdeling.
IV.4.

Ontwikkelingvaninterdisciplinaironderzoek
Indeeersteparagraafvandithoofdstukwerdreedsbenadrukt,dathet
initiatiefmetbetrekkingtotdekeuzevandeonderwerpenvanwetenschappelijkonderzoekaandeLandbouwhogeschool ligtbijdeafdelingen.
Debelangstellingvandeafdelingengaatdaarbijuiteraardvooraluit
naarproblemenophetterreinvanheteigenvakgebied.
Inonzesnelevoluerendesamenlevingdoenzichechterintoenemendemateproblemenvoor,dieeengelijktijdigeaanpakvanuitverschillende
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vakgebiedenvragen.Hierbijvaltvooral tedenkenaanproblemenophet
terreinvanhetbehoudenbeheervandenatuurlijkewelvaartsbronnenen
devoorkomingvandeverstoringvanbiologischeevenwichten,problemen
diekunnenwordengerekend tebehorentotdemilieukunde.
Geconstateerdmoetwordendateengezamenlijke,interdisciplinairebenaderingvandezeendergelijkeproblemenslechtsmoeizaamvandegrond
komt.Eengeïntegreerdeinterdisciplinairebenaderingkanwordengenoemd
deactiviteitvandewerkgroepindesectorvandetropischevakgebieden,
diethansstudiemaaktvandeproblematiekvanplanningenuitvoeringvan
projectentotverbeteringvandelandbouwinontwikkelingslanden.Hetgebied,waaropdezegroepzichbeweegt,zoumenalsdatderontwikkelingswetenschapkunnenaanduiden,nl.dewetenschapdiezichbezighoudtmet
hetopsporeneninonderlingesamenhangbestuderenvandefactorendiede
ontwikkelinginniet-industriëlelandenbevorderendanwelbelemmeren.
VoortskanwordengewezenopdeontwikkelingvandeplanologieinhetonderwijsenhetonderzoekaandeLandbouwhogeschool,metbetrekkingwaartoebesprekingengaandezijntusseneenaantalafdelingen.
Hetlijdtgeentwijfeldatdedifferentiatievanwetenschappenaande
Landbouwhogeschoolverderemogelijkhedenbiedttothetgeïntegreerdaanvattenvaninterdisciplinaireonderwerpen.Deovertuigingwintechter
veld,datvoorhetwelslagenvaninitiatievenopditterreinnieuweorganisatievormenaandeLandbouwhogeschool nodigzullenblijkentezijn.
IV.5. Bestaandeenvoorgenomensamenwerkingmetbuitenuniversitaireorganisatiesenondernemingen
1.DesamenwerkingopoverkoepelendbestuurlijkniveautussendeLandbouwhogeschoolendeNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoek
T.N.O.,waaronderzeervelevandeteWageningengevestigdeinsituten
vooronderzoekressorteren,isgewaarborgddoordatdevoorzittervan
hetbestuurvandeLandbouwhogeschool,tezamenmeteenhoogleraarin
genoemderaadzittinghebben.DeLandbouwhogeschoolwerktindeAcademischeRaadsamenmetdeuniversiteitenenanderehogescholen.De
voorzittervanhetbestuurenderectormagnificus,alsmedehunplaatsvervangers,hebbenzittingindezeraad.Hooglerarenvertegenwoordigen
deLandbouwhogeschool ineengrootaantalcommissiesensectiesvande
AcademischeRaad,waarondergenoemdmagwordendesectielandbouwwetenschappenwaarineenvijftalWageningsehooglerarenzittinghebben,
waaronderdevoorzittervandesectie.Enigehooglerarenzijnlidvan
deKoninklijkeNederlandseAcademievanWetenschappen.Desenaatis
voortsvertegenwoordigd indeRaadvoorhetZuiverWetenschappelijk
Onderzoekeninhetbestuurdezerorganisatie.
MethetInternationaalOpleidingscentrumvoorLuchtkartering(I.T.C.)
teDelftbestaateennauwesamenwerking.Ditinstituutwerdin1950
opgerichtdoordeTechnischeHogeschool teDelftendeLandbouwhogeschoolteWageningen.ZoweleenlidvanhetbestuuralsenkelehooglerarenvandeLandbouwhogeschool hebbenjarenlangzittinggehadin
hetbestuurvanhetI.T.C.SindsdereorganisatievanhetI.T.C.in
1965heeftdevoorzittervanhetbestuurvandeLandbouwhogeschool
zittinginhetcuratorium;verderzijntweehooglerarenthanslidvan
dedocentenraad.Telkenjarevolgeneenaantalstudentenvandestudierichtingenbodemkundeenbosbouweenvolledigecursusindeluchtfotointerpretatievoorhunvakgebieden.Ookophetgebiedvanonderzoek
indezespecifiekevakgebiedenwordtnauwsamengewerkt.
EenaantalbuitenlandsestudentenvanhetI.T.C.werktgedurendeenkelewekenophetlaboratoriumvoorbodemgenese.
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OphetniveauvandeafdelingenvandeLandbouwhogeschool isinde
eersteplaatsdesamenwerking tussendieafdelingenendeautonome
institutenvoorlandbouwkundigonderzoek tenoemen.Hooglerarenhebbenalsliddanwelalsadviseurzittingindebesturenvanverscheidenevandezeinstituten.Omgekeerdzijnerenkelegevallen,waarin
instituutsfunctionarissen alsbuitengewoonhoogleraardanwelalsdocentaaneenafdelingvandehogeschoolverbondenzijn.
Aantalvanbesturen,commissiesenwerkgroepenwelketendeleinde
NationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekT.N.O.eenzekereoverkoepelingvinden,verlenenhoogleraren,lectorenen/ofwetenschappelijkemedewerkersvandeLandbouwhogeschoolmedewerking.Vaneen55talvanderuim85instellingenvandezeaardmakenéénofmeerleden
vanhetwetenschappelijkcorpsdeeluit.
Behalvedezegeformaliseerdeaanrakingsvlakkenophetgebiedvanhet
wetenschappelijkonderzoekzijneruiteraarddecontactentussenwetenschappelijkemedewerkersenhuncollega'sbuitendehogeschoolin
develeverenigingenengenootschappenvanwetenschapsbeoefenaren,en
lastbutnotleastdedirecte,persoonlijkecontactenoverdeonderzoeksproblemenwaarbijzijzijnbetrokken.
Eenschieronuitputtelijke lijstzouontstaanbijvermeldingvande
samenwerkingvanallehogeschoolafdelingenenhunstafledenmetinstituten,metverenigingenopvakgebieden,metvakgenoteninredacties,
commissiesofcongresorganisaties,metbedrijven,bureaus,instellingene.d.Terillustratievolgenhiervoorbeeldenvandiversecontacten
vanenkelehogeschoolafdelingen.
DeafdelinglandbouwplantenteeltheefteengezamenlijkonderzoekprogrammamethetInstituutvoorBiologischenScheikundigOnderzoek,betreffendedemineralen-behoefteenmineralen-opnamevangraslandplanten.
Deafdelinglandbouwscheikundevoertonderzoekingenuitinsamenwerkingmetverschillendeinstituten:MethetInstituutvoordeToepassingvanAtoomenergieindeLandbouwiseenfall-out-onderzoek,alsmedeeenonderzoeknaardechromatografievankationenenanioneninde
bodemgaande.DeafdelingvoerttezamenmethetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishoudingeenonderzoekuitnaarderelatieve
dampspanningvanbodemvocht.Eenklei-leem-onderzoekisinganginsamenwerkingmetdeStichtingvoorBodemkartering.Samenwerkingbijfundamenteelonderzoekbestaattussendeafdeling1andbouwwerktuigkunde
enhetInstituutvoorLandbouwtechniek enRationalisatieophetgebied
vanarbeidsmethoden,ventilatoren,ploegenenroterendeschijven.
DeafdelingorganischescheikundewerktregelmatigsamenmetPhilips
Duphar.Alledooreigenresearchverkregennieuweverbindingenworden
doorPhilipsDupharophunherbicide,nematicide,insecticideenfungicidewerkingopdemeestvolledigewijzeonderzocht,zodatdaardoor
nietéénstof,dievanbetekenisvoordelandbouwzoukunnenzijn,aan
deaandachtvandeafdelingontsnapt.Detaakverdelingisdusdanigdat
detotnieuwegroepenorganischestoffenbehorendeverbindingendoor
deafdelingengevonden,doorPhilipsDupharwordengetest,waarnade
verkregenresultatenwordenbesproken.Heteventueelopgrondvandeze
resultatennoodzakelijkemassaalsynthetischwerkwordtdoorPhilips
Dupharuitgevoerd.Debatenvanhetonderzoekvloeienindekasvan
deLandbouwhogeschool.
Deafdelingbijzonderelandhuishoudkundeheeftvoorwatbetreftdeopzetvaneendoordeafdelingverrichtonderzoeksamengewerktmethet
LandbouwEconomischInstituut.
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IV.6.

Inschakelingvanstudentenbijhetonderzoek
Zoalsindeeersteparagraafvandithoofdstukwerduiteengezetheeftde
inschakelingvanstudentenbijhetwetenschappelijkonderzoekaandehogeschoolindeeersteplaatstendoelheninaanrakingtebrengenmetmethodiekenvanfundamenteelwetenschappelijkonderzoek.
Staatbijdieinschakelingderhalvehetonderwijs-motiefvoorop,dit
neemtnietwegdathetopdeafdelingenverrichteonderzoekprofijttrekt
vandeparticipatiedaarindoorgevorderdestudenten(vooralingenieursstudenten).
Indekandidaatsstudiehebbendestudentenreedsallerleimethodenen
techniekenvanonderzoekgeleerd.Gedurendedeingenieursstudieworden
zijrechtstreeksbijhetwetenschappelijkonderzoekbetrokken,teneinde
heneengoedewijzevandenkenenwerkenbijtebrengen.Zijdoendit
onderleidingvaneenlidvanhetwetenschappelijkcorps,ofwijworden
ingeschakeldbijeendaarvoorgeschiktonderzoekvandestaf.
Alsvoorbeeldkanwordengenoemdhetopleidings-enonderzoeksprojectin
CentraalAnatolië,Turkije,waarstudentenindetropischebodemkundegedurendeeenhalfjaaraanhetveldbodemkundigonderzoekdeelnemenende
geleerdemethodenentechniekenopgroteschaalkunnentoepassen.Elke
studentdoetaldaareveneenseenzelfstandigonderzoekbetreffendeeen
specifiekbodemkundig-landbouwkundigprobleem.Ditonderzoekwordtgedurendehetwinterseizoeninéénderlaboratoriavoortgezet,waardemeegebrachtebodemprofielenengrondmonstersnaderwordengeanalyseerden
geïnterpreteerd.

IV.7.

Onderzoekdoorpromotie-assistenten(promovendi)
BijhetonderzoekaandeLandbouwhogeschoolnemendepromovendieencentraleplaatsin.Allereerstfungeerteenpromotie-onderzoek alseendiepgaandespecialisatievandepromovendi,dieinhetverledenveelvuldig
vooraanstaandepositiesbijhetlandbouwkundigonderzoekinbinnen-en
buitenlandzijngaaninnemen.Dochvoortsvormendepromotie-onderzoekingenmeestalzeerbelangwekkendebijdragentotdewetenschapsontwikkelingaandeLandbouwhogeschool.Despeciaalvoorditdoelgecreëerdepromotie-assistentschappenhebbeneenbijzonderbelangrijkefunctievervuld
eneensterkeuitbreidingvanhunaantaliszekergemotiveerd.Inhetverledenzijnersteedsveelmeeraanvragengeweestdanerplaatsenbeschikbaarwaren.
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VI.Numeriekegegevensvanniet-financiëleaard
VI-A.
Deverwachteontwikkelingvanhetaantalstudenten,
(uitkomstenvaneenberekening)
1969/1970

1970/1971

1971/1972

1972/1973

(Eerstejaars)

(472)

(485)

(504)

(527)

Propaedeutischestudenten

729

745

769

801

Kandidaats

"

1.188

1.209

1.215

1.232

Ingenieurs

"

640

730

817

873

2.557

2.684

2.801

2.906

Totaalprop.+kand.+
ing.studenten
Promovendi,belangstellendenenanderevolledigingeschrevenen
Totaalvolledigingeschrevenen

65

70

70

75

2.622

2.754

2.871

2.981

VI-B.
Deverwachteontwikkelingvandeaantallenledenvanhetwetenschappelijkecorpsenvandewetenschappelijkeassistenten.
• armmw * m « « « W M M a a n « « M J i * M « « aasmm M I W M mm aaimtmm aai mrmwrnr m*» mmmammmmm*mrmmmmmmtmmwmmwt ar-svar.

Omschrijving

Basisjaar
1968
1967

a.hoogleraren

62

b.buitengewoonhoogleraren

62

8*

c.lectoren

15

3*

1970 1971 1972

65

8*

15

d.buitengewoonlectoren

1969

9*
17

3*

3*

67
9*
21
3*

69

72

10*

10*

25

28

4*

5*

e.wetenschappelijkemedewerkers

90

319

337

355

373

391

f.wetenschappelijke
assistenten

30

40

45

50

55

60

493

522

Totaalformatiepersoneel
Totaalpersoneelboven
deformatie

397

11*

436

11*

464

12*

12*

14*

551

15*

-51VI-C.
Deverwachteontwikkelingvandeaantallenpersoneelsledenvandeadministratieve
entechnischediensten.

Omschrijving

Basisjaar 1968
1967

1969

1970

1971

1972

Administratievediensten

266

279

297

314

331

350

Technischediensten

575

608

647

686

725

762

Totaaladministratieveen
technischediensten

841

887

944 1.000 1.056 1.112

Administratievediensten
Centraal:
a.academicienhoger
administratiefpersoneel

27

27

29

30

32

33

b.middelbaaradministratiefpersoneel

35

37

47

59

69

82

c.overigadministratiefpersoneel

83

92

95

97

100

102

145

156

171

186

201

217

16

16

17

17

18

19

105

107

109

111

112

114

sub-totaal

121

123

126

128

130

133

Totaal-generaal

266

279

297

314

331

350

4

4

6

7

9

10

35

38

41

44

47

51

39

42

47

51

56

61

a.middelbaar technischpersoneel

155

172

180

191

201

210

b.overigtechnischpersoneel

381

394

420

444

468

491

536

566

600

635

669

701

575

608

647

686

725

762

sub-totaal
Administratievediensten
Gedecentraliseerd:
a.middelbaaradministratiefpersoneel
b.overigadministratiefpersoneel

Technischediensten
Centraal:
a.middelbaartechnischpersoneel
b.overigtechnischpersoneel
sub-totaal
Technischediensten
Gedecentraliseerd:

Totaal-generaal

- 52 -

VI - D.

Verhoud ingsgetallen •
Jaar

Gewone
hoogl.

1967

62
1

;

290
4,7

:

30
0,5

:

842
13,6

:

2.300
37,0.

62
1

;

319
5,1

:

40
0,6

:

887
14,3

:

2.500
40,3

65
1

.•

337
5,2

:

45
0,7

944
14,5

:

2.625
40,4

67
1

;

355
5,3

:

50
0,7

:

1.000
15,0

:

2.750
41,0

69
1

î

373
5,4

:

55
0,8

:

1.056
15,3

:

2.875
41,5

72
1

:

391
5,4

:

60
0,8

:

1.112
15,4

:

3.000
41,6

1968

1969

1970

1971

1972

Wetensoh.
medew.

Wetensch.
assistenten

Overig
personeel

Studentei

53
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VII.3. Opgavevandebijdragentenbehoevevaninteruniversitaireinstituten
Nihil.
VII.4. Opgavevandebijdragenwelkewordenontvangenvanbuitenuniversitaire
wetenschapsorganisaties
TerzakewordtverwezennaarbijlageBvanhoofdstukIV"wetenschappelijk
onderzoek".

VII.5. Opgavevanaanteschaffenc.q.zelftebouwenapparatuur,waarvande
kostenperapparaateenbedragvanƒ200.0O0,— tebovengaan
Wiskunde

1969

ƒ1.200.000,— computer

Virologie

1971

ƒ

200.000,-- electronenmicroscoop
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VIII. AspectenvandeLandbouwhogeschool ininternationaalverband
DeLandbouwhogeschool heeftdeenifefaculteitder landbouwwetenschappen
inNederland.Zulksgevoegdbijhetfeit,dataanveleafgestudeerdenin
hunwerkkringproblemenvaninternationaleaardoplandbouwkundiggebied
terbehandelingwordenvoorgelegd,dientdevraagbeantwoord teworden
hoedeLandbouwhogeschoolzichinhaaronderwijseninhaaronderzoekverhoudtenopsteltt.o.v.problemenvanmeerdannationalebetekenis.In
ditverbandzullenhierondereenaantalopmerkingengemaaktwordenover
detropischeopleidingenaandeLandbouwhogeschool,derelatievandehogeschool totdelandbouwproblemenvandeontwikkelingslandenendepositievandehogeschoolinhetkadervanintegratiebinnenEuropa.
A.InhethoofdstukOnderwijsw<rdreedsgewezenopdeconcentratievan
eenaantaltropischestudiespecialisatiesaandeLandbouwhogeschool.
Toenhetlandbouwwetenschappenjkonderwijsnoginsterkematebeschrijvendwas,lagdeindelingintropischeenniet-tropischestudiespecialisatiesvoordehand.Naarmateindelandbouwwetenschappenhet
analytischencausaaldenkenenwerkensterkaanbetekeniswint,iser
minderaanleidingomdeindelingvandestudiespecialisaties intropischeenniet-tropischecategorieëntehandhaven.Eenuitzonderingmoet
wordengemaaktvoordiestudierichtingendiezichbezighoudenmetonderwerpenwaarindetropeninsterkemateverschillenvandegematigde
luchtstreken.Voorshandszaldithetgevalblijvenbijvoorbeeldvoor
destudievandelandbouwplantenteelt,voordeagrarischeeconomieen
deagrarischesociologie.Voorhetoverigewordtgestreefdnaareenzo
universeelmogelijkeinslagvandeverschillende studiespecialisaties
waarmeedeafgestudeerdezowelindegematigdeluchtstrekenalsinde
tropenaanwetenschapsbeoefeningofwetenschapstoepassingkandeelnemen.
Bijdewetenschapstoepassinggeldtoverigensdatdetoekomstigeafgestudeerdereedstijdenszijnstudieminofmeervertrouwdmoetgeraken
metdealgemeen-landbouwkundige enmaatschappelijkeachtergrondenvan
hetgebiedwaarhijzalgaanwerken.Inverbandhiermedemoetendestudieprogramma'svoordegenendieeenfunctieindetropenambiëren,enigealgemenevakkenoverdetropischelandbouwendetropischesamenlevingbevatten.
Ruim10%vandeleerstoelenenlectoratenbehelsteenvakgebiedmeteen
uitsluitendofoverwegend tropischeinslag.
Hetisvangrootbelangdatdestudenten,diezichopeenwerkkringin
detropenvoorbereiden,reedstijdenshunstudieeenpractijkstagein
detropenkunnendoorbrengenenvoortsdatzijkunnenparticiperenin
onderzoekondertropischeomstandighedenvanonderwerpendievoorde
tropenvanbelangzijn.DaarvoorstaandeLandbouwhogeschool eenaantalmogelijkhedentendienste.Zoheeftdehogeschool tweepermanente
buitenlandsevestigingen,nl.eenkleincentrumteAdiopodouméinde
Ivoorkust(insamenwerkingmetdeFranseonderzoekorganisatieORSTOM)
enhetgrotereCentrumvoorLandbouwkundigOnderzoekteParamariboin
Suriname.Semi-permanentkanwordengenoemdeenreedsjarenlangbenutterelatiemetbodemkundigeinstellingeninTurkijewaarstudentenvan
deLandbouwhogeschool participereninkarteringswerkvansubtropische
gronden.Detotstandkomingvanstagesvanstudenteneldersindetropenwordtbevorderddoordecontactendieeenaantalledenvanhetwetenschappelijkcorpsrechtstreeksofindirectviaorganisatiesvande
VerenigdeNatiesmetveleontwikkelingslandenhebben.Voortsisvan
grootbelangdatWageningen,doordeaanwezigheidvandeLandbouwhogeschoolenvaneenaantalinstitutenvanlandbouwkundigonderzoek(res-

57-

sorterendeonderhetMinisterievanLandbouwenVisserijenonderde
NationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekT.N.O.)eenkrachtigcentrumvanveleinternationalelandbouwwetenschappelijkeactiviteitenen
contactenis.Ookhierdoorwordtdetotstandkomingvanstagesvanstudentenbevorderd.
Vermeldenswaard iseenstudiereisin1964-1965vanongeveerachttien
maandendooreengroepvan10studenten,hiertoeinstaatgestelddoor
hetLandbouwhogeschoolfondseneenaantalandereorganisatieseninstellingen,naardeonderzoekingscentravaneenaantalrijstgebieden
inverschillendecontinenten.Dezestudentenverrichttenhierbijonderzoekingenalsonderdeelvanhuningenieursstudie.
TenslottewordennogenigespecialeactiviteitenvandeLandbouwhogeschoolophetgebiedvantropischonderzoekvermeld.Indeeerste
plaatseenbotanischstudieprojectwaarinmeteenmondialetaakverdelingtussendeverschillendeuniversiteiteninNederlanddoordeLandbouwhogeschooldeverzorgingvanvegetatiekarteringeninAfrikawordt
verricht.Hettweedeonderwerpdatgenoemdwordtbetrefteenbinnende
hogeschoolinterdisciplinairaangevatonderzoek,nl.eenonderzoeknaar
defactorendiedeontwikkelingvandelandbouwopregionaalniveau.in
deontwikkelingslandenbevorderendanwélbeletten,waarbijinhetbijzonderaandachtzalwordenbesteedaandeonderlingesamenhangenbeïnvloedingvandezefactoren.
B.Metbetrekkingtotdeproblematiekvandeontwikkelingslanden,inwelkelandendevooruitganginsterkematedoordemogelijkheden totverbeteringvandelandbouwwordtbepaald,kunnendevolgendeactiviteitenvandeLandbouwhogeschoolwordengenoemd:
1.Opleidingvoorfunctiesindetropen-'.zieA).Opdezep^.a.atszij
hierovernogopgemerktdatpogingenomstudentenuitdeontwikkelingslandeninhetnormalestudieprogramma totingenieursopteleiden,zijnmislukt.Detaalbarrièreblijkteenteernstigobstakel
tevormen.Voortskomenuitdeontwikkelingslanden teweinigstudentenmetvoldoendebelangstellingvoorde landbouwwetenschappelijke
studieenmetdatniveauvanbegaafdheid datvoorhetvolgenvande
zwaarderenatuurwetenschappelijkevakkenvandeWageningseopleiding
vereistis.
2.Specialisatievanbuitenlandse landbouwkundigenvoorkortereof
langeretijdoplaboratoriavandeLandbouwhogeschoolofindespecialecursussenvoorbuitenlanders.DezecursussenwordengeorganiseerdonderauspiciënvanhetInternationaalAgrarischCentrum;een
grootaantalinstellingenw.o.deLandbouwhogeschool,werktbijdezecursussensamen.Vermeldingverdientookdateenaantalbuitenlandersaandehogeschooleenpromotie-onderzoekverricht;hetaantalbuitenlandsepromovendibedroegindelaatstejarenomstreeks
vijfperjaar.Deprocedurevoordeselectievanbuitenlanders,die
totdepromotieaandeLandbouwhogeschool wensentewordentoegelaten,vergtnogeennaderetoespitsing.
3.VanincidentelebetekenisisdehulpdiedeLandbouwhogeschoolaan
hetontwikkelingswerkgeeft,doordebeschikbaarstelling vanstafledenvoorwerkzaamhedenindeontwikkelingslanden.
Ditwordtbeperkttotuitzendingendietevensvanbelangkunnenwordengeachtvooreeninbrengvannieuweelementeninhetonderwijs
enhetonderzoekvandeLandbouwhogeschool.
Dezegroepactiviteitenzalnoguitbreidingenwellichtookwijziging
ondergaan.Inonderzoekisdeintroductievannieuweonderwijsvormen
voorlandbouwkundigenuitanderelandenenvooraluitdeontwikkelingslandenenwelindevormvantweejarigecursussenopspecialistischge-
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bied,waaraankanwordendeelgenomenmeteenalgemeenlandbouwkundig
diplomaophetniveauvanB.Sc.endiezullenresulterenineenopleidingtothetniveauvanM.Sc.Voortswordtuitvoerig gediscussieerd
overmogelijkhedentothetverlenenvanonderwijsbijstandaanenkele
zusterinstellingeninontwikkelingslanden.Voorlopigestudieshierover
hebbendegedachtendoenpostvattendatditindevormvansamenwerkingdienttegeschiedenwaarbijdeLandbouwhogeschool haarspecialistenvoorkortereoflangeretijdaandezusterinstellingvoorhetgevenvanspecialecollegesterbeschikking steltenomgekeerd.
Aangeziendehuisvestingvandedeelnemersaandebestaandecursussen
voorbuitenlanderstengevolgevandewoningschaarstenogsteedsaanzienlijkeproblemenmetzichbrengt,dienterrekeningmeeteworden
gehoudendatuitbreidingvandeopleidingsmogelijkhedenvoorbuitenlanders,specialemaatregelenophetgebiedvandehuisvestingvande
deelnemerszalvergen.
OfschoonterzakegeenplannenzijnuitgewerktzullenhierondernogenigeopmerkingenwordengemaaktoverderelatievandeLandbouwhogeschool
totontwikkelingenophetgebiedvanhetlandbouwwetenschappenjkonderwijsinEuropeesverband.VoorzienkanwordendatdethansplaatsvindendeeconomischeintegratievaneenaantallandeninEuropa.gevolgdzalwordendooreencultureleintegratie,althansvooreenaantalaspectenvanonssamenlevingspatroon.
OngetwijfeldzalinditkadergedachtmoetenwordenoverdesamenwerkingmetzusterinstellingeninandereEuropeselanden.
Hetisnogtevroegomaantewijzenwelkkarakterdezesamenwerking
zalkrijgendochhetligtvoordehandtedenkenaaneenanalogiemet
vormenvanoverlegzoalsdeze'bestaantussenovereenkomstigefaculteiteninNederland.
OnderzochtdienttewordenofdeLandbouwhogeschool zalkunnenworden
aangewezenalseen"Centreforconfrontation andresearch".DeCommissievoorwetenschappelijkonderwijsenonderzoekvandeRaadvanEuropaheeftplanneninoverwegingbetreffendedeaanwijzingvandergelijke"centres"diebedoeldzijnombepaaldebestaandeonderzoekcentra
diensttelatendoenals"growingpoints"terbevorderingvandemobiliseringvanhetonderzoekpotentieel inEuropeesperspectief.
HetbelangvansamenwerkeninEuropeesverbandkanookzijndataldus
gelegenheidontstaatomstudentenenonderzoekersdeeltelatennemen
aanstudiesonderklimatologischeensociaal-economischeomstandighedendieinNederland slechtsalsextreme,docheldersalsnormaleomstandighedenvoorkomen.
Deverdereontwikkelingenopditpuntkunnen,zoalsgezegd,nietvoorspeldworden;zijzullenechteraandachtvanbestuurensenaatvergen
indeperiodewaaropditontwikkelingsplanbetrekkingheeft.

Bijlagen

biz.

II.1.

Bestuursschema

1

II.4.

Bouwprogramma

2

III.AI

Bestaandeordinariaten,extra-ordinariatenen
lectoraten

AII

5

Intestellenordinariaten,extra-ordinariatenen
lectoraten

BI

Bestaandestudierichtingen

B II

Intevoerenstudierichtingen

C

IV.A

9
10
12

Bestaandeenintevoerenpost-universitaire
opleidingen

14

Opgavevanvoorttezettenc.q.nieuwteentameren
onderzoekingenpervakgroep(groepafdelingenwaarinverwantevakkenwordengedoceerd)
B

16

Opgavevanpersoneleen/ofmateriëlehulpvan
buitenuniversitaireinstanties

36

HoofdstukII.1,
C
CD

en

3
O

u

CO

X•

c

•J

CD
U

£8

•P

•P
Ü

C
cd

CD
•o
3

•p

b
U
0

c

u
o

•H
<H
•ri

fad

•p

C
ID

•M

Bijlage

O
CD
Q

C
cd

a
c
CD

>

W

CD
bO
CD

O

ce

'CD
p-i
O
U

A

C

C
CD

•H

O

•P
cd

eu
C

CD
CO

1

c
CD

•P

C

o
T5
3

CD
•H

C

V)
•p

u
<s

•M

(A
•>"}
•H

(D
•O
C
O

co

•O
<H

Jd
et)
N

•P

cd
h

1

c
(D

CD

C

CD C
E CD

T3
3
•P
CO

<D ^
ho cd
i-H

+

<

N

-P
V

•P

-P

en

C •r(
<D C

•H
•o
3 E
•P

T3
CO cd
1

X
CD

p

cd

•H
-P
C
CD C en
CD -H

•p

e
3

•P

cd

0
0
p

•p

co

V
c

. be
X Ri

en • e
X J •

•r,
P
•H SH O

3 m
CD 3 CE:

H

bo -P +

C8 (0 •
Q CD N

ca u0
0

>

.
s

i

en

r-l

•
•

_I

X

to

Hl

kl
01

3
cd

•1-1

•p

«
h
u

£-

h

CD T3 •H
cd •P

a o

c

>

I

CD
•O •H
CD • P
O cd
bO h

I

m
bO
C
•H
•P

iH

•H •H

u
bO
C

P-i Q

C
(D
.M

•p

cd en
cd •H
•p
C

O

CQ

CD C
•P CD
C -H

E

a
.«i T3
w cd

bfi
CD
CQ

£8

N
(D
•O
«H

CD

CD

CO

CD
£l
cd
•p

co

m z

&

1-1

c CD c
0
cd
en •d X
h
cd
u
CD 0 cd

bO

•H
•p
J3
O
•H
iH
h
O
O

CD
C -P

CQ
Q

en

bO >>
CD c r-4
CD •H cd

ca

<

8
ta
eco iB
H

CD CD

i

«H

1
u

cä

3

CD
•O

g
H
B
co

C •H
0 c
en •H
u E CD

o.

c

1-1

en •H
•p- -P
£1 •H
Ü en
CD 0

60
C

a

&
en

P
CD •u
CD en

CD

o
(H>

1
CD

I
cd

bfi

c
•rt
i-l
(D

•o
<
«H

C
0
.M
ai
W

pt

3
0
CQ

a
s
o
u

•H

1 •P
•a cd
«H

0

fc<
en

•
c
•H

•H

E
•d
Pu cd

•a
cd

•H
•p
cd

G

•p

C 1
(1)

•P

o •H
X!
C

•H
-P

CD

SH

cd
1

(H
•P

en en

a CD 10
0
0 N •H

•H •H

.*
c
1-1

i-t

•1-1

c
CD •H
u

E

C
u
cd •H

E
cd •O
co cd

•p

HoofdstukII.4.
bijlage
Bouwprogramma
Devoornaamsteprojectenwelkeindekomendeplanperiodetotstandkomen
c.q.inuitvoeringzullenwordengenomen,mogeninhetondervolgendewordentoegelichttegendeachtergrondvanhetgeenindevoorgaandejaren
werdgebouwd,engezieninhetlichtvanderuimteliJKebehoefteinde
jarenna1972.
DeLandbouwhogeschool isnogeenbetrekkelijkjongeinstelling.Gedurendehaarbestaan-50jaren-zijnerperiodengeweestwaarinuitbreidingvandewerkruimten-hetzijdoornieuwbouw,hetzijdoorverbouwingaanzienlijkwerdafgeremd.Bedoeldwordendecrisisjarenvan1930-1940
endeoorlogs-ennaoorlogsejarenvan1940tot1950.
Eerstindevijftigerjarenkondeuitbreidingdoornieuwbouwopgang
komen.ZoverrezenertweenieuwelaboratoriaaandeHaarweg,n.1.voor
deafdelingenlandbouwplantenteeltengraslandcultuurenvoordeafdelingfysiologiederdieren.In1954kondeafdelinglandmeetkundeeen
nieuwlaboratorium ingebruiknemenopderandvandeWageningseBerg.
Voordeafdelingenlandbouwscheikunde,organischescheikunde,fysischeenkolloïdchemieenlevensmiddelentechnologie kwameennieuwgebouwencomplexopdeDreijentotstand.Inhetsouterrainhiervankonin1964
tijdelijkdeafdelingbiochemiewordenondergebracht.
IndezestigerjarenzijninWageningengereedgekomendelaboratoria
voorentomologieenfytopathologie,alsmededatvoortuinbouwplantenteelt;deafdelingplantenfysiologiewerdverrijktmeteenfytotron.De
afdelinglandbouwhuishoudkundemetdeonderafdelingwonen,alsmedede
afdelingenvoedingentextielkondenwordenondergebrachtineengedeeltevanhetnieuwegebouwvanhetInstituutvoorLandbouwhuishoudkundig
Onderzoek.IndegemeenteRhenenkwamendeeerstegebouwenvoordeafdelingpluimveeteelt totstand.
VerdermoetengenoemdwerdendehulpcollegezaalvoordepropaedeusevakkenaandeHollandseweg,derestauratieendevergrotingvandeAula.
Hetgebouwvoorwiskunde,meteengrotecollegezaalendeuitbreiding
vanhetlaboratoriumvandeafdelingplantkundezullenin1968worden
voltooid.
Behalvedoorgenoemdenieuwegebouwenkonnogopverschillendeplaatsen
doorin-enexterneverbouwingen,dochvooralookdoorhetbijplaatsen
vantijdelijkegebouwen,indebehoefteaanruimtewordenvoorzien.
Inhoofdzaakbetrofditdevolgendeobjecten:
-opDuivendaaldegebouwenvoorbodemkunde,voorwiskunde,voorcultuurtechniekenvoorhydraulica;
-aandeBinnenhavenhetsemi-permanentegebouwvoorvirologieende
barakkenvoornematologie;
-aandeHaarwegdebarakvoorlandbouwplantenteeltengraslandcultuur;
-deruimtenvoordesociologische,deeconomischeendejuridischeafdelingen;
-opdeDreijendelaboratoriavoorerfelijkheidsleerenvoorbiochemie;
-inhetoudearboretumeenbarakvoordeafdelingplàntensystematiek
en-geografie.
Almogedeglobaleopsommingvanbouwactiviteitenindevijftigeren
zestigerjaren*)misschiendeindrukgevendaternogalwattotstand
*)Hetaantalstudentenin1950rond1000bedragende,liepindevolgende
jarenterug,tot800in1955,omvervolgensgeleidelijk testijgentot
ruim1000in1960;depersoneelsbezetting groeideindezeperiodevan
ca.470totca.670personen.
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Hoofdstuk II.4.
bijlage
isgekomen,debeschouwingeninhoofdstukIIIoverhetaantalaanwezige
enindetoekomstteverwachtenstudenten,alsookoverdeuitbreiding
vanhetaantalleerstoelen,doetzien,daterindekomendejarennog
aanzienlijkmeermoetgebeuren.
Hetmoeilijkbeschikbaarkomenvanbouwvolumegevoegdbijdelangetijd
vergendevoorbereidingenwareneroorzaakvandatthans-voorjaar1968vooreenaantalnieuwegebouwennogslechtsdeplanneninbewerkingzijn.
Opgrondvandethansbestaandeenindekomende5à10jarenteverwachtenbehoeftezullenindeonderhavigeplanperiodedevolgendegrotebouwobjecteninuitvoeringzijnofkomen:
1.Uitbreidingvanhetlaboratoriumvandeafdelinglandbouwplantenteelt
engraslandcultuurenvandebedrijfsgebouwenendienstwoningenvan
dezeafdeling;
2.Hetzgn.veeteeltcomplex,waarinbegrepenzullenzijndelaboratoria
enbedrijfsgebouwenvoordeafdelingenveeteelt,veevoedingendierkunde;
3.Eengebouwvoordezgn.A-afdelingen.Daarinzullengehuisvestworden
allesociologische,economischeenjuridischeafdelingen,alsmedede
afdelingagrarischegeschiedenis;
4.Eengebouwvoorlevensmiddelentechnologie,zuivelbereidingenwaterzuivering;
5.Eengebouwvoorcultuurtechniek,weg-enwaterbouwkundeenhydraulica.
Nadetotstandkomingvanbovengenoemdenieuwegebouwenzullenenkele
ruimtenwaarindebetreffendeafdelingenthansgehuisvestzijn,vrijkomen.Dezezijnechtervoorhetmerendeeloudenonpractischingericht
enzullendaaromslechtszeertendelekunnenvoorzienindereedsbestaandeenimmerstijgendebehoefteaanhuisvesting.Hetstaatdaarom
welvastdatmetnieuwbouwdanwelmetaanzienlijkeuitbreidingvande
gebouwenvoordevolgendeafdelingenmoetwordenrekeninggehouden;met
devoorbereidingdaarvanisnognauwelijksofgeenbegingemaakt,doch
erzalnaarwordengestreefd,indeplanperiodedeuitvoering tekunnen
doenaanvangen.
6.Voordeafdelingenlandbouwwerktuigkundeenlandbouwgebouwen,die
thansonderdakvindenindegebouwenvanhetInstituutvoorLandbouwtechniekenRationalisatiezalnieuweruimtemoetenwordengesticht.Deafdelinggrondbewerkingzaldaarbijtevensmoetenworden
ondergebrachtterwijlhetindebedoelingligteenruimtetestichtenvoorbewaringententoonstellingvanoudewerktuigen.
7.Deafdelingplantensystematieken-geografiezietreikhalzenduit
naareengrotekasvoortropischegewassen.Debouwopeenaanvaardbareplaatskonnognietwordengeëffectueerd.Hetlaboratoriumvan
dezeafdelingiszodanigbezet,datreedseenbarakmoetwordenbijgebouwd.Spoedigzalookhiereennieuwengrotergebouwuitkomst
moetenbrengen.
8.BijzondereaandachtverdientdeslechtesportaccommodatiedieWageningenvoordestudentenbiedt.Aanlegvansportvelden,o.a.hockeyveldenentennisbanenisinvoorbereiding.Daarbijbehoortookeen
sporthal.Voorbereidingendaarvoorzijninbewerking.
9.HetgebouwHinkeloord,waarindeafdelingenvandebosbouw-richtingen
zijngehuisvest,isvoorhetaantalstudenten,datdezerichtingen
volgt,teklein.Bovendienishetweinigefficiëntingericht.Uitbreidingmeteenbarakisreedsnoodzakelijkgebleken,dochspoedig
zalookhiernieuwbouwuitkomstmoetenbrengen.
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bijlage
10.DeafdelingplantenveredelingvandeLandbouwhogeschool istezamen
metdeStichtingvoorPlantenveredelingondergebrachtinhetgebouwencomplexaandeLawickseAllee.Zodralaatstgenoemde stichtingeen
nieuweigengebouwzalhebbenbetrokken(metdevoorbereidingis
thansbegonnen),zalvoordeafdelingplantenveredelingmoetenwordennagegaanwateraandebestaandegebouwenmoetwordenveranderd.
Eeningrijpendewijzigingvandeuit1916daterendelandbouwschuur
envandeoverigegebouwenzalzekernoodzakelijkzijn.
Tenslotteisgedachtaandemogelijkheidvaneeneersteaanzet-tegen
heteindvandeplanperiode-voordevolgendeobjecten:
11.Virologieennematologiezijntweeafdelingendieinhetcomplexvan
deBinnenhavennoginsemi-permanentestenenenhoutengebouwenzijn
gehuisvest.Eennieuwgebouwzalvoorgenoemdeafdelingeneendefinitievebehuizingmoetenverschaffen.
12.Eennieuwevleugelvoorfysische-enkolloïdchemie+biochemie,welke
laatsteineen tijdelijkonderkomenisgehuisvest.
13.Nieuwbouwtervervangingvanhetoudegebouwvoornatuur-enweerkunde.
Voordejarenna1972kan,inhetkadervanhetnoginbewerkingzijnde
meerjarenplan,reedshetvolgendewordenaangetekend:
a.Deafdelingenplantenfysiologieenplantenfysiologisch onderzoekzullenindetoekomst totééngeheelwordenverenigd.Zijzijnthansnog
ingescheidengebouwenondergebracht.Dezelenenzichnietvooruitbreiding,zodathetstichtenvaneennieuwgebouwdanweleengrondigeverbouwingnoodzakelijkzalzijn.
b.Deafdelingenplanologie,natuurbehouden-beheer,enlandschapsarchitectuurzullenmedio1968tijdelijkonderdakvindeninhetgebouwmet
bijbehorendebarakken,waarinvoorheenhetlyceumwasgevestigd.Bij
enigegroeivandezeafdelingen-welkezekerteverwachtenis-zal
spoedigdoormiddelvaneennieuwgebouwvoorbeterehuisvestingmoetenwordengezorgd.
c.Voordeafdelingerfelijkheidsleer iseenuitbreidingnodigwelkein
hethuidigeoudegebouwenhetomliggendeterreinmoeilijk terealiserenzalzijn,zodatwaarschijnlijknieuwbouwelderszalmoetenwordenoverwogen.
d.Voordecentralebibliotheekindethansvoorgestanenieuweconceptie,
waarbijnaarvolkomenvrijetoegankelijkheidwordtgestreefd,zal
nieuweaccommodatiemoetenwordengecreëerd.Ditgebouwzalcentraal
moetenliggent.o.v.degrootstegroepengebruikers.
e.Voorhethoofdgebouwdaterenduitdevorigeeeuw,zulleningrijpende
verbouwingenmoetenwordenoverwogen.
f.Naastdeverdernognoodzakelijkevervangingvanoudeenuitbreiding
vandeoverigebestaandegebouwen,moetmetdenodigeaccommodatie
i.v.m.denieuwtecreërenstudierichtingenc.q.afdelingen(zie
hoofdstukIII)rekeningwordengehouden.
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HoofdstukIII
bijlageAI
Bestaandeordinariaten,extra-ordinariatenenlectoraten
Dehoogleraren,buitengewonehooglerarenenlectorengevenalsregelonderwijsaanstudentenvaneen,perdocent,uiteenlopend aantalverschillendestudierichtingen.Eenopsommingvandeordinariaten,extraordinariatenenlectoratenperstudierichtingzouderhalveleidentoteen
grootaantalzinlozeherhalingen.Terzakemogenaardestudiegidsworden
verwezen.
Ingevolgeartikel18bisvandeWetophetwetenschappelijkonderwijs
kentdeLandbouwhogeschool slechtséénfaculteit,nl.diederlandbouwwetenschappen.Onderdezewetenschappenwordenbegrependevoordebeoefeningdaarvandienstigealgemenewetenschappen.
InhethiernavolgendeoverzichtzijndeaandeLandbouwhogeschoolbeoefendelandbouwwetenschappenverdeeldin:
a.voordebeoefeningvandelandbouwwetenschappendienstigealgemene
wetenschappen;
b.landbouwwetenschappenvannatuurwetenschappelijkkarakter;
c.landbouwwetenschappenvanmaatschappijwetenschappelijk karakteren
d.landbouwwetenschappenvantechnischwetenschappelijkkarakter.
a.Voordebeoefeningvandelandbouwwetenschappendienstigealgemene
wetenschappen
Ordinariaten

Extra-ordinariaten

wiskunde
wiskundigestatistiek
natuurkunde,meteorologie
enklimatologie
fysische-enkolloïdchemie
organischescheikunde
biochemie
algemenemicrobiologieen
microbiologievanbodemen
water
erfelijkheidsleer
algemenedierkunde
plantkunde
fysiologiederplanten(2)
plantensystematiek,dendrologieenplantengeografie
plantensystematieken-geografievandetropischeen
sub-tropischegebieden

Lectoraten
wiskundigeproeftechniek
natuur-enweerkunde

organischescheikunde
technischemicrobiologie

erfelijkheidsleer

-6HoofdstukIII
bijlageAI
b.Landbouwwetenschappenvannatuurwetenschappelijkkarakter
Ordinariaten
leervandelandbouwplantenteeltenhet
grasland

Extra-ordinariaten
landbouwplantenteelt

tropischelandbouwplantenteelt

Lectoraten
leervandéteeltder
akkerbouwgewassen
leervanhetgrasland
tropischelandbouwplantenteelt

theoretischeteeltkunde
tuinbouwplantenteelt(2)
bosbouw
houtteeltenbosbescherming
indetropen(deelvaneen
samengesteldeleeropdracht)
leervandeplantenveredeling
planteziektenkunde

nematologie*)

hetdierkundigedeelvan
deplanteziektenkunde
virologie

bijzonderedelenvan
deplanteziektenkunde
veeteeltwetenschap

veeteeltwetenschappen
tropischeveeteelt
leervandeveevoeding
pluimveeteelt
dierenfysiologie,waarin
begrependestofwisseling
vanmensendier
regionalebodemkunde
tropischebodemkunde
aardkunde,delfstofkunde
engesteentenleer
1andbouwscheikunde
bodemscheikundeenbodemnatuurkunde

bemestingsleer

1andschapsarchitectuur
natuurbehoudennatuurbeheer

*)tevenselderswerkzaam
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c.Landbouwwetenschappenvanmaatschappijwetenschappelijk karakter
Ordinariaten

Extra-ordinariaten

Lectoraten

staathuishoudkunde
marktkundeenmarktonderzoek
algemenelandhuishoudkunde
bijzonderelandhuishoudkunde
tropischelandhuishoudkunde
boshuishoudkundeendetropischebosgeschiedenis(deelvan
eensamengesteldeleeropdracht)
bedrijf
sleer*)
bosbedrijfsleer(deelvaneen
samengesteldeleeropdracht)
algemenelandbouwkunde
rechts-enstaatswetenschappenvandewestersegebieden
rechts-enstaatswetenschappenvandeniet-westersegebieden
empirischesociologieen
sociografie,alsmedede
socialestatistiek
empirischesociologieen
sociografie,inhetbijzondervangezinenhuishouding
empirischesociologieen
sociografiederniet-westersegebieden
planologie
socialepsychologie
pedagogiekenalgemenedidactiek
voorlichtingskunde
agrarischegeschiedenis
1andbouwhuishoudkunde

leervandetextiel
enhaargebruik

leervandewoningen
haarbewoning

leervandevoeding
envoedselbereiding
kunstgeschiedenis*)

*)tevenselderswerkzaam
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d.Landbouwwetenschappenvantechnischwetenschappelijkkarakter
Ordinariaten

Extra-ordinariaten

Lectoraten

cultuurtechniek
cultuurtechniek
irrigatie

weg-enwaterbouwkunde

agrohydrologie
hydraulicaengrondmechanica
landmetenenwaterpassen
landbouwkundigeaspecten
vandelandbouwwerktuigkunde
kennisvandelandbouwgebouwen*)
werktuigkundigeaspecten
vandelandbouwwerktuigkunde
grondbewerking
houtmeetkunde(deelvan
eensamengesteldeleeropdracht)
busexploitatie(deelvan
eensamengesteldeleeropdracht)
technologie
levensmiddelenleer
zuivelbereidingende
melkkunde(2)
waterzuivering
algemeneensociale
gezondheidsleerende
tropischehygiëne

*)tevenselderswerkzaam
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Intestellenordinariaten,extra-ordinariatenenlectoraten
IndeafgelopenjarenzijnaandeLandbouwhogeschoolenigegewoneen
buitengewoneleerstoeleningesteldinvakgebiedendiebereidsdooreen
hoogleraarwerdenvertegenwoordigd.Eendergelijkeverdubbelingvan
leerstoelenmetidentiekeleeropdrachthadplaatsindelandbouwplantenteelt,detuinbouwplantenteeltendecultuurtechniek.Verdubbeling
vanleerstoelenmeteennauwverwanteleeropdrachtvondeno.m.plaats
indebodemscheikunde,debodemkundeendesociologieensociografie.
Daarnaastwerdineenaantalgevallenaaneenbestaandeleerstoeleen
lectoraatmeteenidentiekeofnauwverwanteonderwijsopdrachttoegevoegd.Vrijrecentevoorbeeldendaarvanzijndelectoratenindemicrobiologie,deleervanhetgrasland,debemestingsleer,deorganische
chemieendeerfelijkheidsleer.Demotievenvoordezeuitbreidingvan
hetdocentencorpsvondensomshunuitgangspuntindegroeivanhetbetrokkengebiedvanwetenschap,inanderegevalleninhettoenemenvan
hetaantalstudenten.Veelalwassprakevaneencombinatievandeze
factoren,dietotuitbreidingaanleidinggaf.Teverwachtenvaltdat
indeplanperiodeinverbandmetdegenoemdefactoren,alsmededeprognosemetbetrekkingtotdeverderestijgingvanhetaantalstuderenden
indenaastetoekomst,hetprocesvantoevoegingvanleerstoelenof
lectoratenmetonderwijsopdrachtenidentiekofnauwverwantaanreeds
bestaandeleerstoelen,zalvoortgaan.Daarnaastzullenopnieuwegebiedenvanspecialisatieleerstoelenoflectoratenmoetenwordeningesteld.Zonderdatdaartoedefinitievevoorstellenzijngedaandanwel
prioriteitenzijnaangegeven,zijnindesenaatwensenvernomenmetbetrekkingtotdevolgendeterreinen:
detoxicologie,dehydrobiologie,deecologie,defotogrammetrie,de
arbeidskunde,derecréatiekunde,debestuurswetenschappen,demethodologiederwetenschappenendekennisleer.
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Bestaandestudierichtingen
I

deakker-enweidebouw

II

detropische landbouwplantenteelt

III

deveeteelt

IV

detropischeveeteelt

V

dezuivelbereiding

VI

detuinbouwplantenteelt

VII

debosbouw(houtteeltkundigerichting)

VIII debosbouw(technisch-economischerichting)
IX

de1andhuishoudkunde

X

detropischelandhuishoudkunde

XI

decultuurtechniek

XII

detropischecultuurtechniek

XIII detuin-enlandschapsarchitectuur
XIV

deplantenveredeling

XV

deplanteziektenkunde

XVI

debodemkundeenbemestingsleer

XVII delandbouwwerktuigkunde
XVIIIdelevensmiddelentechnologie
XIX

deagrarischesociologie

XX

deagrarischesociologievanniet-westersegebieden

XXI

delandbouwhuishoudwetenschappen(technischerichting)

XXII delandbouwhuishoudwetenschappen(sociaal-economischerichting)
Ineenaantal studierichtingenzijnverderespecialisatiesmogelijk.
Bijdestudierichtingencultuurtechnieken levensmiddelentechnologie
begintdespecialisatietijdensdekandidaatsstudieenmondtuitin:
Xla

cultuurtechniek

Xlb

cultuurtechniek,specialisatiewaterzuivering

XVIIIalevensmiddelentechnologie,chemisch-biologischerichting
XVIIIblevensmiddelentechnologie,technologischerichting
Voortskanmenreedsindekandidaatsstudievaneenaantalrichtingen
inplaatsvanéénofmeerwestersgeoriënteerdevakkeneentropische
variantnemen,waardooreenzekerespecialisatieintropischerichting
ontstaat.Dezemogelijkheid,veelvuldigbenut,bestaatbijderichtingen:
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VI

tuinbouwplantenteelt

VIIenVIII bosbouw
XIV

plantenveredeling

XV

planteziektenkunde

XVI

bodemkundeenbemestingsleer

XVII

landbouwwerktuigkunde

Tenslottebestaatsindsenigejarendemogelijkheid tothetdoenvervallenc.q.vervangenvantenhoogstetweevakkenuitdékandidaatsstudie,methetdoeleenmeeraandepersoonlijkevoorkeurvandestudentendezichontwikkelendeeisenvandemaatschappijaangepaststudieprogramma teverkrijgen.Devervangingvanstudievakkenmagechter
hetkaraktervandestudierichtingnietaantastenenhetlatenvervallenvanvakkenwordtslechtstoegestaanwanneerdekandidaatzichzal
specialisereninhetwetenschappelijkonderzoek.
Devoortgaandeverdiepingvandestudievindtplaatsindeingenieursstudie.Voordezespecialisatieisuiteraardeenaanzienlijkevernauwingvanhetstudieterreinnoodzakelijk.Deingenieursstudieomvatdan
ooknaastéénrichtingsvakslechtstweeofdrieanderevakken,terwijl
bijverzwaringvanééndezervakkendeingenieursstudiezelfskanwordenbeperkttotslechtsdrievakken.
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Intevoeren studierichtingen
Indeeersteparagraafvandithoofdstukisdegroeiinverscheidenheid
vandespecialisatiesderafgestudeerdenbesproken.Dezegroeiiseen
bijzonderefactor,vaninvloedopdematewaarinvanuitdesamenleving
eenberoepopdeafgestudeerdenvandeLandbouwhogeschoolzalwordengedaan.Bijdesenaatisdeintroductievanenkelenieuwemogelijkheden
totspecialisatieinoverweging.
Zowordteenplanoverdeinvoeringvandemogelijkheid totspecialisatieophetgebied vandevoedingsleeruitgewerkt.Inbinnen-enbuitenlandwordtdebehoeftegevoeldaanspeciaalopgeleidevoedingsdeskundigenvanacademischniveau.Devoedingswetenschap iseenoverkoepeling
vanallewetenschappenbetreffendevoedingenvoedingsmiddelen.Zokunnendelevensmiddelenchemieen-technologie,evenalsdevoedingsleer
(scienceofnutrition)alsonderdelenvandevoedingswetenschapworden
beschouwd.
InNederlandbestaatweleenmiddelbareopleiding totvoedingsdeskundige(diëtistenopleiding),docheenacademischeopleidingontbreekt.De
aanwezigevoedingsdeskundigenzijnoverhetalgemeen"selfmade"enkomenvoortuitverschillendedisciplines(geneeskunde,biologie,landbouwkunde,e.a.).
Lettendeopdebehoefteaanacademischopgeleidevoedingsdeskundigenen
overwegendedatdeopleidingvandezedeskundigenbeterdaninwelkeandereNederlandseinstellingvanwetenschappelijkonderwijsindeWageningseopleidingzalkunnenwordeningepast,heeftdesenaateencommissieingesteldmetdeopdrachtaantegevenwelkevoorzieningenvoorde
invoeringvaneenstudierichtingvoedingvereistzullenzijnenopwelkewijzedezestudierichtingzoudienentewordengeorganiseerd.Deinvoeringvaneenstudierichting"voeding"zoukunnenwordenbeschouwd
alseenlogischeuitbreidingvandereedsaanwezigespecialisatiemogelijkheden.
Hetzelfdekanwordengezegdvaneenstudierichting"visteeltenvisserij'
waarvandeinvoeringeveneensonderwerpvanstudieindesenaatvormt.
Visiseenuiterstwaardevollebronvanvoedsel.Eenwetenschappelijke
benaderingvandevisteeltenvisserijzoudezebroninbetekeniskunnendoenwinnen.Tevenszouzulkeenbenaderingkunnenleidentoteen
beterebeschermingtegendegevarenwaaraandezevoedselbronisblootgestelddoorurbanisatieenindustrialisatie,maarookdoordeontwikkelingenindelandbouw(bestrijdingsmiddelen).
Hetbegripvisserijkaninditverbanduitgestrektwordentotallevormenvaneconomischebenuttingvanderijkdomaanlevendeorganismen,
diehetoppervlaktewaterbevat.Tenaanzienvandevisserijdoenzich
problemenvoor,waarvandebiologischeenteeltkundigeaspecteninde
allereersteplaatsaandeLandbouwhogeschool zoudenmoetenwordenonderwezen.Degenendiezichophetterreinvandevisteeltendevisserij
zoudenwillenspecialiserenzouden,behalvemetgenoemdeaspecten,ook
vertrouwdmoetenwordengemaaktmetdetechnologischeproblemenvande
vangst,deverwerkingendeverduurzaming,terwijlvoorts debedrijfseconomischeencommerciëleaspectendeugdelijkebehandelingzoudenmoetengenieten.
Aangeziendeoriëntatieopditgebiedreedsindekandidaatsstudiezou
moetenkunnenbeginnen,gaandegedachtenuitnaardeinstellingvan
eenstudierichtingvisteeltenvisserij.
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Voortsisbijdesenaatinstudiedewenselijkheid totinvoeringvan
eenstudierichtingophetgebiedvandegezondheidstechniek.Reedskent
deLandbouwhogeschooleenopleidingtotspecialistindeafvalwaterzuiveringalsdifferentiatievandecultuurtechnischestudierichting.
Nagegaanwordtoferaanleidingbestaatdeze specialisatiemogelijkheid
teverzelfstandigenengeleidelijkaanuittebouwentoteenstudierichtingdiezoukunnenwordenaangeduid alsdiedermilieubeheersingmet
specialisatiemogelijkhedenophetgebiedvanandereafvalstoffenenvooralookopdatvandeluchtverontreiniging.
Eenanderespecialisatiemogelijkheid dieeenlandbouwkundigeopleiding
beoogt,gepaardmeteendiepgaandestudievandeindelandbouwtoepasbarewiskunde,isinoverweging.
Naarverwachtingzalinstudiewordengenomenhetopenenvandemogelijkheidtotspecialisatieindemoleculairewetenschappen,d.w.z.hetgebieddernatuurwetenschappenwaarinmenzichmetdestudievandeeigenschappendermoleculenbezighoudt.Ditgebiedomvatvrijweldegehele
chemieengedeeltenderfysicaenbiologie.Hetheeftdelaatstetijd
meeraandachtgekregendoordatfysicienchemicihunkennisenervaring
opbiologischeproblemengingentoepassen,terwijlbiologenzijngaan
zoekennaardefysisch-chemischeachtergrondenvandelevensverschijnselen.
Eeneventueelteintroducerenstudierichting"moleculairewetenschappen"
zoumendienentezienalsvoortvloeiendeuithetaanwezigewetenschappelijkepotentieel.
Voortskanwordenvermelddatindesenaatstemmenzijnvernomenmetbetrekkingtotdemogelijkeinvoeringindeverderverwijderdetoekomst
vaneenstudierichting"natuurbehoudennatuurbeheer"envaneenrichting"recreatiekunde".
Tenslotteisdevraaggerezenofindetoekomstdeinstellingvaneen
studierichtingkeramischetechnologie,dieinbelangrijkematezoukunnenprofiterenvanreedsbestaandeafdelingen,zal:moetenwordenoverwogen.
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Bestaandeenintevoerenpost-universitaireopleidingen
1. EnkeleafdelingenvandeLandbouwhogeschool gevenincidenteelcursussenvoorafgestudeerdenwaarinontwikkelingenindeverschillendevakgebiedenwordenbehandeld,diehebbenplaatsgegrepennahetafstuderenvandecursisten.Deduurvandezecursussenbelooptcirca
eenweek,hetaantaldocenten±7,hetaantaldeelnemers20à30,
terwijlgeengetuigschriftenwordenverleend.Enkelevoorbeelden
hiervanzijn:eencursus"BosbouwenWildbeheer",eencursusinfysischeenkolloïdchemiegeorganiseerd onderauspiciënvan"Velines".
Invoorbereidingzijncursussenbijdeafdelingenerfelijkheidsleer,
organischechemieenplantenveredeling.
Hetkaraktervanbijscholing,maarnietindevormvaneenaaneengeslotenopleiding,heefteveneensdevolgendeactiviteiten:
colloquia,zoalsbijvoorbeeldhetkunstmestcolloquiumvandeafdelinglandbouwscheikunde(duureenhalvedag,frequentie4maalper
jaar,aantaldeelnemers30à40);
tuinbouwdagenendeveeteeltdag,jaarlijksgeorganiseerddoorde
betreffendeafdelingen,waarvanhetaantaldeelnemersÎ80bedraagt;
studie(kring)dagen,o.a.onderauspiciënvandeKon.Ned.Bosbouwvereniging,deNed.ZoölogischeVereniging,deVerenigingWeide-en
Voederbouw,frequentie2tot6maalperjaar;
oud-alumnidagen,welkeincidenteelperafdelingwordengehouden.
2a.HetKoninklijkGenootschapvoorLandbouwwetenschappen(K.G.V.L.)en
hetNederlands InstituutvanLandbouwkundig Ingenieurs(N.I.L.I.)
organiserendezgn.A-cursussen,insamenwerkingmetstafledenvan
deLandbouwhogeschool.Dezezijnbedoeldombelangstellendeninde
gelegenheid testellenvandejongstewetenschappelijkeonderzoekingenopeenbepaaldvakgebiedkennistenemenenzijnstriktwetenschappelijk.DeleidingberustbijeenhoogleraarvandeLandbouwhogeschool.Deinleidingenwordennaderhandgepubliceerd,hetzijin
eenspecialeuitgave,hetzijineenextranummervanhetLandbouwkundigTijdschriftofhetNetherlandsJournalofAgriculturalScience.
Enkelevoorbeeldenzijn:
cursusveeteelt,1960,aantaldocenten9,aantaldeelnemers±40,
duur3dagen,frequentieéénmaalper5à6jaar;
cursuscultuurtechniek,1964,aantaldocenten±10,aantaldeelnemersÎ75,duur1week,frequentieéénmaalper5à6jaar.
2b.DeDirectieLandbouwonderwijsvanhetMinisterievanLandbouwen
Visserij,organiseertinnauwesamenwerkingmethetK.G.V.L.enhet
N.I.L.I.dezgn.B-cursussen,waarstafledenvandeLandbouwhogeschoolhunmedewerkingaanverlenen.Dezezijnondermeerbedoeld
alsleergangvoorlerarenaandehogereenmiddelbareland-entuinbouwscholen,teneindehenopdehoogtetebrengenmetderesultaten
vandenieuweontwikkelingenopeenbepaaldvakgebied.Debijdragen
aandeB-cursussenwordengepubliceerddoorenopkostenvanhet
MinisterievanLandbouwenVisserij.Duurvandecursus±1week,
frequentieéénmaligoféénmaalper5à6jaar,aantaldocenten10
tot16,aantaldeelnemers60tot120.
Enkelevoorbeeldenzijndecursussen:
veevoeding1956,arbeidskunde1963,cultuurtechniek1966,veehouderij1964,landbouwwerktuigkunde 1965,meteorologieindelandbouw1966.
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3.Apartevermeldingverdienendebuitenlandsecursussen.InWageningen
wordeninonderlingesamenwerkingvaninstitutenvanlandbouwkundig
onderzoekenandereinstellingenonderauspiciënvanhetInternationaalAgrarischCentrum,jaarlijkscursussen,inhoofdzaakaanbuitenlanders,gegevenzoals:de"Internationalcourseonlanddrainage";
de"InternationalpostgraduatenematologycourseWageningen"(een
subcursuswerdin1967inIndiagehouden,de"South-east-Asiapost
graduatenematologycourse,NewDelhiandAligarh");de"Internationalcourseonruralextension"ende"Internationalcourseonsoil
science".
BuitenWageningenverlenenenkeleafdelingenmedewerkingaano.a.:
decursusSocialPolicyvanhetInstituteofSocialStudies;eenlandbouwweekoverEuropeseintegratievraagstukkengeorganiseerddoorhet
EuropaInstituut;eensymposiumoveragrarischeplanning,jaarlijks
georganiseerddoorhet"RuralDevelopmentCollege"inHolte,Denemarken;eensymposiumoverdeontwikkelingsproblematiekeneen"Seminar
fürlandwirtschaftlicheEntwicklung",beidenjaarlijksgeorganiseerd
doorhetInstitutfürAusländischeLandwirtschaftinBerlijn.
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Opgavevanvoorttezettenc.q.nieuwteentamerenonderzoekingenper
vakgroep(groepafdelingenwaarinverwantevakkenwordengedoceerd)
EvenalsinbijlageA IvanhoofdstukIII,"Onderwijs",isdehiernavolgendeopgavesamengesteldopbasisvandeindelingin:
a.voordebeoefeningvandelandbouwwetenschappendienstigealgemene
wetenschappen;
b.landbouwwetenschappenvannatuurwetenschappelijkkarakter;
c.landbouwwetenschappenvanmaatschappijwetenschappelijk karakteren
d.landbouwwetenschappenvantechnischwetenschappelijkkarakter.
Deverdereonderverdelingisalsvolgt:
a.Voordebeoefeningvandelandbouwwetenschappendienstigealgemene
wetenschappen.
1.VakgroepalgemenewetenschappenA,omvattendedeafdelingen:
erfelijkheidsleer
plantenanatomieen-morfologie
plantenfysiologie
plantensystematieken-geografie
zoölogie
2.VakgroepalgemenewetenschappenB,omvattendedeafdelingen:
biochemie
fysische-enkolloïdchemie
microbiologie
natuur-enweerkunde
organischechemie
plantenfysiologischonderzoek
wiskunde
b.Landbouwwetenschappenvannatuurwetenschappelijkkarakter.
1.Vakgroepplantenteelt,omvattendedeafdelingen:
houtteelt
landbouwplantenteeltengraslandcultuur
plantenveredeling
tropischelandbouwplantenteelt
tuinbouwplantenteelt
2.Vakgroepplanteziektenkunde,omvattendedeafdelingen:
entomologie
fytopathologieennematologie
virologie
3.Vakgroepveeteelt,omvattendedeafdelingen:
fysiologiederdieren
pluimveeteelt
veeteelt
veevoeding
4.Vakgroepbodemkunde,omvattendedeafdelingen:
bodemkunde
1andbouwscheikunde
5.Vakgroeplandschapskundeenplanologie,omvattendedeafdelingen:
kunstgeschiedenis
landschapsarchitectuur
natuurbehoudennatuurbeheer
planologie
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c.Landbouwwetenschappenvanmaatschappijwetenschappenjkkarakter.
1.Vakgroepeconomieenrecht,omvattendedeafdelingen:
algemenelandbouwkunde
algemenelandhuishoudkunde
bedrijfsleer
bosbedrijfsregeling
bijzonderelandhuishoudkunde
marktkundeenmarktonderzoek
rechts-enstaatswetenschappenderniet-westersegebieden
rechts-enstaatswetenschappenderwestersegebieden
staathuishoudkunde
tropischelandhuishoudkunde
2.Vakgroepsociologieenpsychologie,omvattendedeafdelingen:
agrarischegeschiedenis
pedagogiekendidactiek
psychologie
sociologieensociografie
sociologieensociografievandeniet-westersegebieden
voorlichtingskunde
3.Vakgroeplandbouwhuishoudkunde,omvattendedeafdelingen:
algemeneensocialegezondheidszorg
landbouwhuishoudkundeenwonen
textiel
voedingenvoedselbereiding
d.Landbouwwetenschappenvantechnischwetenschappelijkkarakter.
1.Vakgfoepcultuurtechniek,omvattendedeafdelingen:
cultuurtechniek
hydraulica
1andmeetkunde
weg-enwaterbouwkunde
2.Vakgroeplandbouwwerktuigkunde,omvattendedeafdelingen:
busexploitatie
grondbewerking
landbouwwerktuigkundeen1andbouwgebouwen
3.Vakgroepvoedingsmiddelen,omvattendedeafdelingen:
levensmiddelentechnologie,opgebouwduit:
a.levensmiddelenchemieen-microbiologie
b.levensmiddelenfabricageen-techniek
waterzuivering
zuivelbereidingenmelkkunde
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al.VakgroepalgemenewetenschappenA.
Algemeen
Inhetalgemeenkanwordengesteld,datbinnendevakgroep"algemene.,wetenschappenA"eengroteverscheidenheidvanfundamenteelonderzoekwordt
uitgevoerd.Bijdekeuzevandeonderwerpenvoeltmenzichvrij,hoewel
dezetochineenaantalgevallenduidelijkbeïnvloedwordtdooreventuele
toepassingsmogelijkheden indelandbouw.Naareenverdereuitbouwzalwordengestreefddaarwaarzichnieuweontwikkelingeninhetbetreffendevakgebiedvoordoen.
Perafdeling
Erfelijkheidsleer
Desterkeontwikkelingendifferentiatiebinnenhetvakgebiedgedurende
delaatstedecenniahebbengeleidtoteendivergentievanonderzoekrichtingen.Hierbijzijnnaastdeklassiekegenetica,vooraldecytogenetica,
depopulatieenkwantitatievegenetica,hetmutatie-onderzoekendebiochemische-enschimmelgeneticatotontwikkelinggebracht.
Plantenanatomieen-morfologie
Hetanatomisch-morfologischonderzoekisvooralgerichtopdesamenhang
tussendestructurenvandeplantenhetmilieu.Inhetbijzonderkunnen
wordengenoemd:
1.deinvloedvanhetmilieuopdeepidermisvanbladerenenzaadhuiden
debouwvandecuticulairelagen,
2.deinvloedvandestandplaatsopdestructuurvanhout,
3.deinvloedvanwisselendehydratuuropdeanatomischestructuur.
Plantensystematieken-geografie
Hetklassiekesystematischeonderzoekheeftbetrekkingophetlerenkennen,hetbeschrijvenenaanleggenvanplantencollectiesenhettoegankelijkmakenvandeflora.
Hetmoderneonderzoekvoegthieraandestudievandelevenscyclusenhet
biologischgedragvandeplantindebreedstezintoe.Dehuidigeplantentaxonomieverwerkthetfeitenarsenaal,datvanwegedezusterwetenschappenovereenplant(eensoort)beschikbaarkwamenkomt:hetiseen
"sciencedesynthese".
Derelatievandemensmetdeplantenwereld ontvangtindeLandbouwhogeschoolinhetbovengeschetstekadernadrukkelijkenuitvoerigdeaandacht.
Hetlaboratoriumvoorplantensystematiek en-geografiewerktvoorwatde
tropenensubtropenaangaatvooraloverAfrika,voorwatNederlandbetreftvooraloverdehoutigegewassenendesiergewassen(oorsprong,benamingensortimentskeuze).
Voortswordtruimschootsaandachtgeschonkenaandevegetatiekundewaarbijdetypen-inventarisatievanbosgezelschappenenhakhoutcentraal
staan,naastdebeïnvloedingvandevegetatiedoormilieufactoren.
Zoölogie
Deonderwerpenvooronderzoekhebbenvooreenbelangrijkdeelbetrekking
opdeanalysevanderelatiestussendierlijkeorganismenenhunmilieu.
Inééntakvanonderzoekligtdenadrukopdeanalysevandifferentiatieprocessenbijdeembryonaleontwikkelingvandieren.Indeloopvande
komendejarenzalhetonderzoekvandeoecologischebetekenisvandebodemfaunaterhandwordengenomen.
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a2.VakgroepalgemenewetenschappenB.
Algemeen
Hoeweldevakgebiedendieindevakgroep"algemenewetenschappenB"zijn
ondergebrachteengrotematevanverscheidenheidvertonenkantochinhet
algemeenwelgesteldwordendatfundamenteelonderzoekgedaanwordtmet
eenopenoogvooreventueletoepassingenoplandbouwkundiggebied.
Inhetalgemeenverwachtdevakgroepeenverdereintensiveringvanhet
fundamenteleonderzoekindelandbouw,ongeveerconformhetrapportKoningsberger,waarbijmetnamegedachtwordtaandeontwikkelingvandemoleculairebiologie.Waarmogelijkennodigzalgebruikwordengemaaktvanmodernefysischeenmathematischehulpmiddelen.
Perafdeling
Biochemie
Hetbiochemischonderzoekzalzichhoofdzakelijkintweerichtingenontwikkelen.
a.Onderzoeknaarhetverband tussenstructuur,conformatieenbiologische
activiteitvaneiwitten,vooralredox-eiwittendieeenrolspelenbij
deenergieconserveringenstikstoffixatie.
b.Biofysischonderzoek,betrekkinghebbendopdeinteractietussenreagerendebiochemischinteressantestoffen(enzymensubstraat).Bijaldezeonderzoekingenzalvandemodernstefysischemeettechniekengebruik
wordengemaakt.
Fysische-enkolloïdchemie
Hetonderzoeknaarkolloïdchemischestabiliteitsverschijnselenblijfteen
centraalonderzoekthema.Naastdeklassiekeelectrostatischestabiliteitsfactorenzalookaandachtwordenbesteedaanniet-electrostatisoheverschijnselen,zoalssterischerepulsieenvlokkingdoorpolymerenofpolyelectrolyten.Ditlaatsteonderwerpismetnamevanbelangvoordewaterzuivering.Alsmodelstofwordengoedgedefinieerdehydrofobeenhydrofiele
kolloidenengeïsoleerdedunnelaagjesbestudeerd.
Microbiologie
Hetlopendeonderzoekoverecologie,fysiologieenbiochemievandealgemenemicrobiologieendemicrobiologievanvoordeLandbouwhogeschoolbelangrijkesystemen(bodem,water,zuivel,enz.)wordtvoortgezetenverdiept.Enkelevoorbeelden:onderzoeknaarhetmechanismedermicrobiologischestikstofverbindingmetbehulpvancelvrijeextracten,hetopstellen
vanreactieschema'senenergiebalansenbijhetonderzoekoverreservestoffen,defysiologieenbeheersingvantechnischbelangrijkemicrobiologischeprocessen.
Natuur-enweerkunde
Hetonderzoekbetreftinhoofdzaakwarmte-enstofoverdrachtenwarmtebestraling.DezeonderwerpenzijninbelangrijkemateafgestemdopdebehoeftenvananderestudierichtingenaandeLandbouwhogeschool.Hetfysisch-technologischentheoretischwerkoverwarmteoverdracht aankokendevloeistoffenendampbelgroei(destillatie)isvanbelangvoordetechnologie,hetmicroklimatologischwerkvooro.a.diverseteeltrichtingen.
Veelaandachtwordtbesteedaandeontwikkelingvannieuweapparatuuren
meetmethoden.
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Organischechemie
Hetonderzoekophetgebiedvandechemiederhetero-cyclischeverbindingen(metnamedatovertele-substitutiesenringveranderingendoor
inwerkingvannucleofielen)wordtvoortgezetenuitgebreid totdestu-:
diedernatuurstoffen.Deonderzoekingenzijninhetbijzondergericht
ophetbepalenvanhetmechanismevanreacties,nietalleenmethet
oogophetvaststellenvandebestepreparatievemethodemaarookom
hetinzichtindereactiviteitteverdiepen.Vanallenieuwestoffen
dieinhetkadervanhetresearchprogrammawordenverkregenwordende
voordelandbouwwetenschapbelangrijkeeigenschappengetest.
Plantenfysiologischonderzoek
Hetonderzoekomvatoverwegendfotobiologischeverschijnselenenweldie,
waarbijdeenergie-inhoudvanhetlichtaldannietspecifiekeenrol
speelt(fotosynthese,waterhuishoudingentranspiratie)alsmedestimulatoireeffecten(morfogeneseenfotoperiodiciteit).Opdezegebiedenwordt
zowelgewerktaandetail-onderzoek(b.v.fotosynthetischefosforylatie,
eigenschappenvanpigment-eiwitcomplexen,omzettingenvanfytochroom)a?.s
aanproblemendegeheleplaatbetreffende(b.v.verband tussenmorfogeneseenenergiebalans,invloedvanmilieufactorenopbladvorm,waterhuishoudingenstofproductie,specifiekespectraleeffecten).
Erwordtgewerktondergecontroleerdeconditieseninveldproevenmetmonofactoriëlevariatie(b.v.daglengte,lichtintensiteit).
Wiskunde
Ingrotelijnenishetonderzoekvandeafdelingwiskundevoordekomende
jarengerichtop:onderzoekvanstochastischeaspectenvandemathematischebeleidsanalyse,analysevanmeervoudigeeigenschappen(inclusief
factoranalyse),onderzoekvannieuwealgebraïschesystemen(zoalsstructuroïdenenbijnahalfringen)numeriekeentheoretischebehandelingvan
partiëledifferentiaalvergelijkingen vanstromingsverschijnselen,historischonderzoekophetgebiedvandewiskunde.Deafdelingisdikwijls
behulpzaambijhetoplossenvaninandereafdelingenvandeLandbouwhogeschoolgerezenmathematischeproblemen.
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bl.Vakgroepplantenteelt
Bijhetonderzoekophetgebiedvandeveredelingenteeltvangewassen
kunnendriehoofddoeleindenwordenonderscheiden,nl.verhogingvande
nuttigeopbrengst,aanpassingvandekwaliteitaandeeisenvandeconsumentendeverwerkendeindustrieenverlagingvandekostenvandeteelt.
Deinspiratievoorhetonderzoekwordtenerzijdsverkregenuitdeontwikkelingenindepractijkvanland-,tuin-enbosbouw,anderzijdsuitnieuwe
inzichtenvanuitdebasiswetenschappen,i.e.plantenfysiologie,genetica,
bodemkunde,biochemie,microbiologie,taxonomieenz.(Invelegevallenbetekentdeuiteindelijkeoplossingeensynthesevanwerkwijzenuitverschillendevakgebieden.)Hetonderzoekisinzoverrefundamenteel,dat
wordtgestreefdnaarhetvindenvannieuwemogelijkhedenvanonderzoeken
toepassing.Deresultatenkomenindeeersteplaatstengoedeaandeinstitutenenproefstations.
Devolgendevoorbeeldenvanbelangrijkeontwikkelingenvanhetonderzoek
kunnenhierwordengenoemd:
1.Ecologievancultuurgewassenenanderenuttigeofschadelijkeplantesoorten.Ditbetekenthetontrafelenvandeinvloedenvanhetsamenspelvanuitwendigeomstandigheden,zoalslicht,temperatuur,koolzuur,
water,mineralenenz.opgroeienontwikkelingenhetzoekenvanwetmatighedendievoormeerplantesoortenvankrachtzijn.Degegevenskunnenwordenverkregenuitverslagenvanproeveninandereklimaatsgebiedenenverslagenvaneigenonderzoekinhetvrijeveld,indekasofin
hetfytotron.Hetdoelkanonderanderezijn,vergrotingvandenuttige
oogst,verkrijgingvaneenspecifiekesamenstelling,verkortingvande
teeltduur(tuinbouw),hetintroducerenvannieuwegewassenineenbepaaldklimaatsgebied (tropen)ofhetdodenvanschadelijkeplantesoorten.
2.Hetgebruikvangroeiregulatoren.Dezestoffenbiedendemogelijkheid
degroeivanorganen,dievoordeoogstvandirectofindirectbelang
zijn,testimulerenen/ofdegroeivanandereorganenteremmen.
Voorbeelden:bevorderingvanbloei,afremmingvanstengelgroeienbladvorming,stimulerenvandevormingvanwortelsaanstekkenenz.
3.Demechanisatie,detoepassingvanchemischemiddelenbijdeteelt,de
nieuwegebruikswijzenendeindustiiëleverwerkingvandeoogstmaken
fundamenteelonderzoeknaardewisselwerking tussendezegewassenen
plantenenerzijdsendehandelingenvantelerengebruikeranderzijds
noodzakelijk.Datgeldtzowelvoordeteeltvansuikerbietenenoliepalmalsvoordeproductievanhoutvoorpapier,ofderesistentievan
grassen,struikenenbomentegenweidendedieren,voetballersenpicknickers.
4.Bijdeveredelingishetmanipulerenmetdechromosomenvangewassen
tenbehoevevanresistentietegenziekten,versnellingvandegroeien
wijzigingvanhetontwikkelingsrythme,vanveelbetekenis.Verbetering
vandetechniekenopditgebied,speciaaltenaanzienvandeinvloed
vanstraling,chemicaliën,soortkruisingenenz.
5.Bestuderingvandemannelijkesteriliteittenbehoevevandehybride
teeltvanzelfbestuivendegewassen.
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b2.Vakgroepplanteziektenkunde
Hetonderzoekvandeafdelingenentomologie,fytopathologie,nematologie
envirologieisgerichtopdebestuderingvanziektenenplageninde
landbouwinderuimstebetekenis.Hetuiteindelijkdoelistekomentot
demeestrationeleeneconomischebestrijding.Ingrotelijnengezien
speelthetonderzoekzichaftussendeplant,deparasiet(ofvirus)en
hetmilieu,waarbijdebestuderingzowelophetniveauvancelenweefselalsopdatvanplantengewasplaatsvindt.Deonderwerpenzijndeels
vanfundamentele,deelsvanmeer toegepasteaard,waarbijopgemerktkan
wordendatdebelangstellingvooronderzoekingenmeteenfundamenteelkaraktersterktoeneemt.
Wathetonderwijsbetreftkanvermeldwordendatstudentennauwbetrokkenwordenbijdeverschillendeonderzoekingenenveelalzelfstandigeen
onderdeelvanhetonderzoekbewerkenonderleidingvandedesbetreffende
onderzoekers.
Belangrijkerichtingenvanonderzoekzijn:
Morfologischentaxonomischonderzoekvanziekteverwekkers.Hierbij
sluitnauwaanhetonderzoekteridentificatievanplantevirussen.
Fysiologischenbiochemischonderzoekbijveroorzakersvanziektenen
plagen.Hierondervalleno.a.onderzoekingenoverinsectenhormonenen
overwerkingsmechanismenvanbestrijdingsmiddelen.Ookderesistentieontwikkelingbijparasietentenopzichtevanbestrijdingsmiddelenwordt
inhoofdzaaklangsfysiologischewegbestudeerd.
Fysiologischenbiochemischonderzoekoverdeprocessendiezichafspelenindeziekeplant.Indevirusziekeplantwordeno.a.devermeerderingvanhetvirusendeveranderingeninhetenzympatroonbestudeerd.
Hetonderzoekismedegerichtopdeinvloedvanchemischeverbindingen
opdeinteractietussenplantenparasietenopdevormingvanafweerstoffen.
Ecologischenepidemiologischonderzoek.Hetbetreftdelevenscyclivan
waardplantenparasietenhunonderlingerelatieineennatuurlijkmilieu.Zoweldepractischlandbouwkundigeaspectenzoalsb.v.cultuurmaatregelen,vruchtopvolging,chemischeenharmonischebestrijding,als
demeerfundamenteleaspecten,zoalspopulatiedynamicaenregulerende
factoren,vormenonderwerpenvanbestudering.
Resistentieonderzoekmethetoog'opdeveredeling.Hierbijwordende
interactiestussenrassenvandewaardplantenrassenvandeparasiet
bestudeerd.Hetontstaanvannieuwerassenvandeparasiet,diederesistentiedoorbrekenishiervaneenvandeaspecten.

23-

HoofdstukIV
bijlageA
b3.Vakgroepveeteelt
Hetonderzoekbijdeafdelingenbehorendetotdevakgroepveeteeltis
zoötechnischgericht.Datwilzeggendathetdiersteedsinhetcentrum
staat.Hoeweldeeconomischeaspectenvandeveehouderijzeerbelangrijk
zijnenzelfsvaakdeeersteaanleidingzijnvooreenbepaaldonderzoek,
komenzijslechtsbijhetonderwijsaandeorde.Voordesocialeaspectenvandeveehouderijgeldthetzelfde:welbetrokkenbijhetonderwijs,
maarnietopgenomeninhetonderzoek.
Verderkanwordengestelddatindeveeteeltsectordevraagstellingbij
hetonderzoekzonietaltijd,dantochwelinzeerveelgevallenvoortkomtuitdepractijk.Ditwilechternietzeggen,dathetinevenveel
gevallenomtoegepastonderzoekgaat.Nietzeldenzalvoorhetverkrijgen
vaninzichtinpractischevraagstukkeneenfundamenteleaanpakvanhet
onderzoeknodigzijn,watdanookvaakgebeurt.Deonderzoekingenkunnen
minofmeerscherpingedeeldwordenintweecategorieën,teweten:
1.die,welkezichbezighoudenmetdeerfelijkeaanleg(dusdefokkerijzijdevandeveehouderij);
2.die,welkezichbezighoudenmethetmilieuinderuimstezinvanhet
woord,duszowelhetmilieuin,alsrondhetdier(fysiologie,voeding,huisvesting,klimaat,melken,sanitairevraagstukken,enz.);
3.bijdeafdelingpluimveeteeltisdeinteractietussendeerfelijke
aanleg(punt1)enhetmilieu(punt2)eenzeerbelangrijkonderwerp
vanonderzoek;naarverwachtmagwordenzalditaspectookbijdeafdelingveeteeltbelangrijkergaanworden.
Hetonderzoekmetbetrekkingtotdeerfelijkeaanleg(fokkerij)maaktop
uitgebreideschaalgebruikvanstudiemateriaalvanbuitendeLandbouwhogeschool(samenwerkingmetK.I.-verenigingen,stamboekenvanrundveeen
kleinvee,melkcontrôle-organisatiese.d.).
Bijpluimveezijnersedertkortbinnendehogeschoolredelijkefokkerijmogelijkheden,tendelewordendezesamenmetdeafdelingerfelijkheidsleerenveeteelt(bloedgroepenonderzoek)uitgevoerd.
Hetonderzoekinzakehetmilieukanvooreendeelwordenuitgevoerdmet
onderzoekmateriaalvandeeigenproefbedrijven,maarisvoorandereonderdelentochookaangewezenoponderzoekingsmateriaal,datverschaft
wordtdoorandereproefbedrijvenofpractijkbedrijven(voortplantingsonderzoek,veevoeding,weidehygiëne-onderzoek, e.d.).
Enkelevandevoornaamste terreinenvanonderzoekbinnendevakgroep
"veeteelt"zijn:
1.defunctievandevoormagenbijherkauwers
2.demelkvormingenhetmelken
3.depluimveefysiologie
4.devoortplantingmetnamepartusenbronstsynchronisatie
5.defokmethodenbijgrotehuisdieren
6.deveevoedingenvoedermethoden
7.deveeverzorgingo.a.klimaatenhuisvesting
8.hetbloedgroepenonderzoek.
Hetonderzoekisinvelegevallengerichtopmoderneontwikkelingenop
hetgebiedvandedierlijkeproductie.
Eennieuwfacetdatzomogelijkinonderzoekwordtgenomenis:
9.hetgedragderdieren.
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b4.Vakgroepbodemkunde
Hetonderzoekvandeafdelingenverenigdindevakgroepbodemkundeisgerichtopdebestuderingvandebodem,inhetbijzonderinverbandmet
hetgebruikhiervan.Dedirecteaanleidingtotbepaaldeonderzoekingen
issomsdewensomvoorspellingentekunnendoenoverdelandbouwkundige
gebruikswaardevanteontginnennatuurgrondeneldersindewereld,dikwijlsookdeonbekendheidmetdewerkingvannieuwontwikkeldemethoden
ophetgebiedvanirrigatie,drainage,bemestingenbodembehandeling.
Anderzijdsblijkthetvaakgewenstomdeoorzaakvanervaringenenempirischopgesteldeverbandenop tesporen,teneindeaandezeverbandeneen
hogeregeneralisatiewaarde tekunnengeven.Inditverbanddienttewordenopgemerkt,datdebodemkundealsstudievakaandeLandbouwhogeschool
eenhalf-toegepastkarakterheeft,waarbijhetnaspeurenvandewetmatighedenwaaraanhetbodemsysteemvoldoettevens dientomtekomentoteen
basis,waaropanderestudievakken,zoalsplantenteeltencultuurtechniek,
kunnenteruggrijpenvoorhuneigenonderzoekenonderwijs.
Bijeennaderespecificatievanhetonderzoekindezevakgroepkaneen
verdelingwordengemaaktin:
a.Onderzoekingenbetrekkinghebbendophetontstaan,hetvoorkomen,de
verbreidingendeeigenschappenvanverschillendebodemtypen(regionaleentropischebodemkunde).Alsvoorbeeldenhiervanwordengenoemd
hetonderzoeknaarrijpingsprocesseninjongegrondenenhetonderzoekenvanaride-,alkali-enzoutgronden,medeinverbandmetlandclassificatieenlandbouwgebruiksmogelijkheden(Turkije-project).
Voortswordtonderzoekverrichtoverdezwartetropischegronden(Sudan)enverdieptmenzichinpalynologischemilieu-reconstructiesen
chemisch-pedogenetischprofielonderzoek inbepaaldeNederlandsegronden.
b.Onderzoekingennaardemineralogische,chemischeenfysischeeigenschappenvanbepaaldebodemtypenofookvandebodeminhetalgemeen.
Inditverbandverrichtdeafdelinggeologiesediment-petrografisch
onderzoekvangebiedeninNederland,SurinameenTurkije.Doordeze
afdelingwordentevensdekleimineralenendeverweringennieuwvormingvanmineralenbestudeerdmetnabootsingvannatuurlijkeprocesseninhetlaboratorium.
Bijdeafdelinglandbouwscheikundewerdeenuitvoerigestudieverricht
overhetgedragvanfosfaatenandereanionenindebodem.
Inhetkadervanhetverkrijgenvaneeninzichtindechemischeeigenschappenvandebodemwordtgetrachteeneenduidigeinterpretatieop
testellenvantitratiekrommenvanbodemmineralen.Opbodemfysischgebiedvaltmomenteelhetaccentopdebestuderingvandebewegingvan
waterenzoutoplossingenindeonverzadigdebodem.
c.Bijdeonderzoekingenoverdeeigenschappenvandebodemmetbetrekkingtotdeplantenvoedingwordtmomenteelmetbehulpvanpotproevën
enwaterculturesgroteaandachtbesteedaandeinteractietussenvoedingsionenonderlingendiemetwater.Tevenswordtaandeverbetering
vandeanalysemethodenvangrondengewasonderzoekgewerkt.Nieuwonderzoekzalzichvooralrichtenopdemechanisatievanderoutineanalyse,deverbeteringvandehumustoestand vandegronddoormiddel
vananorganischebemesting(inhetbijzonderbijtropischegronden)
endeinvloedvankunstmestopdeafbraakvandegrond.
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b5.Vakgroeplandschapskundeenplanologie
Hetvoorgenomenonderzoekbetreftondermeer:
DeproblematiekvandevormgevingvanhetlandschapvanNederlandin
samenhangmetdezich wijzigendestructuren.Dezewijzigingendoenzich
inhetbijzonderenopgeconcentreerdewijzevoorindevormvan:
-versneldeurbanisatieprocessen,
-grotewaterstaatswerken tenbehoevevandekustverdediging,delandaanwinningendeontwikkelingvanhetverkeer,
-deherstructureringvandelandbouw,
-desocialeenmaatschappelijke structuurwijzigingen(o.m.:woonvormen,
deopenluchtrecreatie,toenemendeinternationaleinvloeden).
Hetonderzoekzaldusinhetalgemeengerichtzijnophetstimulerenvan
demenselijkecreativiteitinderichtingvandeopbouwvaneenharmonischfysiekmilieu.DitmoetgeschiedenmedevanuitdespecifiekeWageningsekennisvandeopbouwvanhetfysischeenbiotechnischemilieu.
Alsbijzondereonderwerpenwelkedirectvooronderzoekinaanmerking
komenzijntenoemen:
-dewisselwerkingtussenbestaandeènmogelijkewoonvormenèndeNederlandselandschappen.Depotentiesvandezelandschappentenaanzien
vanhetwonenendeopenluchtrecreatie.Randverschijnselenvanurbane
agglomeratiesenhetvraagstukvandekleinekernen.Deproblematiek
vandedetailleringvanterreinenvoordeopenluchtrecreatie.
Hetonderzoekzalvoorbepaaldeonderdelenresultereninhetopstellen
vanruimtelijkemodellen.
Samenwerkingmetanderevakgroepenalsmedeinstellingenenpersonen
buitendeLandbouwhogeschoolwordtalseendringendenoodzaakgevoeld.
Hetverbredenenverdiepenvandekennisvanhetbiotechnischemilieu
hangtsamenmethetonderzoektenaanzienvandevolgendeonderwerpen:
1.De1andschapsecologisehefunctiesvannatuurelementen,o.a.bossen,
windsingels,wildegraslanden,moerassen,wateren,alofgeennatuurreservaatenhunplanten-endierenwereld,inhetlandschap.
2.Deconsequentiesvanmenselijkebeïnvloedingenop"denatuurlijke
rijkdommenvaneenlandschap(o.a.nevenwerkingvancultuurmaatregelen,invloedenvanvervuiling).
3.Debetekenisvannatuurelementeninlandschappenvoordeopenluchtrecreatieenhetdraagvermogenvandenatuurelemententenaanzien
vanrecreatiefgebruik.
4.Methodiekenvanonderzoekvoorinventarisatiesvannatuurelementenin
landschappen.
5.Opwelkewijzedienennieuwtemakennatuurgebiedenwordeningericht:
richtlijnenvoornatuurbouw.
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cl.Vakgroepeconomieenrecht
Algemeen
Devakgroepeconomieenrechtbestrijktdeelshetgebiedvandeeconomie,deelsdatvanhetrecht.
Vanalgemene,overwegenddescriptieveaardishetvakalgemenelandbouwkunde.Eveneensalgemeen,overwegendechteranalytisch,ishetvakstaathuishoudkunde,datvoordesamenlevingalsgeheelhetwelvaartsproces
trachttekarakteriseren.
Deoverige,totdezevakgroepbehorendedisciplines,bestrijkeneendeel
vandesamenlevingofeenaspectvanheteconomischproces.Indezesamenhangvaltvooreersttewijzenophetonderscheid tussentropenen
niet-tropenwelkonderscheidvoordeonderhavigedisciplineshoofdzakelijkneerkomtopeenonderscheid tussensamenlevingendienogvoornamelijkineenpre-kapitalistische faseverkerenenanderediealsmodern
ontwikkeldmogenwordenbeschouwd.
Verdervalttewijzenopdeomstandigheiddatdedisciplinesdiezich
als1andhuishoudkundigaandienen,deeconomischeproblemenvandelandbouwalsbedrijfstaken/ofalsbedrijftotobjectvanonderwijsenonderzoekhebben.
Dedisciplinemarktkundeenmarktonderzoekbeperktezichtotvoorkort,
naasthetonderzoekderresearchmethoden,totdeproblemenvandeafzetorganisatieinontwikkeldelanden.Recentelijkrichtzijzichooktot
diederonderontwikkelden.
Devraagstukkenvanhetcoöperatiewezeninontwikkelingslandenworden
behandelddoordehoogleraarinhetrechtvandeniet-westersegebieden.
Debedrijfsleerbehandeltdeeconomischeproblemenvanindustriëlebedrijven,meerinhetbijzonderdevraagstukkenvaninterneorganisatie.
Deafdelingenbovenbedoeldverrichtenallenonderzoekdatinonmiddellijkverbandstaatmethettegevenonderwijs.Geziendehevigemaatschappelijkedynamiekneemthetverkennenvandeplaatshebbendeveranderingendaareengroteplaatsin.Evenwelvindenookonderzoekingen
vanmeerfundamenteelkarakterplaats.
Voordeafzonderlijkeafdelingenvindtuonderstaandeenkortekarakteristiek.
Algemene1andbouwkunde
Hetonderzoekvandezeafdelingsluitgeheelaanophetonderwijsinde
algemene1andbouwkunde.DeontwikkelingindelandbouwvanNederland
staatdaarbijopdevoorgrond,maarerwordtookaandachtgeschonken
aandeWesteuropese-enwereldlandbouw.
Algemenelandhuishoudkunde
Hetonderzoekvandezeafdelingis,medetenbehoevevanhetonderwijs,
gerichtoponderwerpenwelkevanbelangzijnvoorhetnationaaleninternationaaleconomischbeleidbetreffendedelandbouwsector,metname
markt-enprijspolitiek,handelspolitiek,structuurpolitiekensociale
politiek,waarbijdrieaspectenonderscheidenworden,t.w.voorziening,
productiviteiteninkomensverdeling.
Bedrijfsleer
Dewijzevanvoorzieninginhetvakbedrijfsleer(buitengewoonlector)
heeftmeegebracht,datzelfstandigonderzoektothedenontbrak.
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Aangenomendatindepersoneelsformatie adequatewijzigingenkunnenwordenaangebracht,zalindetoekomstzekerematevaneigenonderzoek,
metnamevanbedrijfsvergelijkendestudies,echterineenbehoeftevoorzien.
Bijzondere landhuishoudkunde
Hetonderzoekprogrammavandezeafdelingisgerichtopdebetekenisvan
programmeringstechniekenvoorhetbepalenvanontwikkelingsmogelijkhedenvanland-entuinbouwbedrijven,alsmedeopdesamenhangtussende
beleidsbeslissingenvanboerentuinderenhetbedrijfsresultaatvande
respectievelijkinhetonderzoek tebetrekkenland-entuinbouwbedrijven.
Marktkundeenmarktonderzoek
Hetonderzoekinhetkadervanhetvakmarktkundeenmarktonderzoek
richtzichopdeuitoefeningeninstitutionaliseringvanhandelsfuncties,deplaatsdiehetproduct,deprijs,deverkoopbevorderingenhet
distributiesysteeminhetmarktbeleidvanbedrijfstakenonderneminginnemenenopdeonderzoektechnieken terverkrijgingvaninformatieover
demarkt.
Rechts-enstaatswetenschappenderniet-westersegebieden
Dezeafdelingrichthaaronderzoek,medetendienstevanhetonderwijs,
voornamelijkophetgrondenrecht,de"ruralinstitutions",derechtsbedeling,detoepasselijkheidvanautochtoondanwelgeïmporteerdrecht,
landbouwcoöperatieenlandbouwcredietwezenmetspecialeaandachtvoor
desnellewijzigingendiezichdaarinvoordoen.
Rechts-enstaatswetenschappenderwestersegebieden
Naasteenaantalkleinereonderzoekobjectenheeftdezeafdelingdevolgendegrotereonderzoek-endocumentatie-objectenonderhandenresp.
voorogen:rechtssociologische studiebetreffendedeouderlijkemacht;
dedeelnemingvandeskundigenaanrechtspraakinagrarischezaken;de
beschrijvingencommentariëringvanhetrechtbetreffendedelandbouw
endevoedingsmiddelensector indelandenvandeE.E.G.;hetrechtvan
deE.E.G.;heteconomischbestuurindeNederlandselandbouw.
Staathuishoudkunde
Bijdezeafdelingishetonderzoekinhoofdzaakeenbegeleidendeactiviteitvanhetonderwijsenrichtzichvooralopdeterreinenvaneconomischegroeiendatvaneconomischeontwikkelingvanachtergebleven
gebieden.
Tropischelandhuishoudkunde
Hetonderzoekvandezeafdelingrichtzichoptweefacetten;debedrijfseconomie(farmmanagement)vande(kleine)boerengezinsbedrijven
indeovergangsfasevaneengeringenaareensterkergecommercialiseerdelandbouwende1andhuishoudkundigebenaderingvandeproblemen,verbandhoudendemetdeontwikkelingvandelandbouwinontwikkelingslandenende1andhuishoudkundigebegeleidingvanprojecten,diedelandbouwontwikkeling tendoelhebben.
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c2.Vakgroepsociologieenpsychologie
Hetdoelvanhetonderzoekbinnendevakgroepsociologieenpsychologie
kanmenomschrijvenalsdestudievanhetgedragvandemens,metname
datvandemensindelandelijkegebiedenbinnenonzesamenlevingen
vandemogelijkhedentotbeïnvloedingvanditgedrag,meerinhet bijzonderdoorverschillendevormenvanoverdrachtvankenniseninzicht.
Hoewelinhunkerngebiedenduidelijkteonderscheiden,bestaanertussendestudieterreinenvandeverschillendevakgebiedenbinnendevakgroeptallozeovergangen.Hetbestaanvandezeovergangsgebiedenzal
echterinhetalgemeeneerderaanleidinggeventothetstimulerenvan
interdisciplinaireonderzoekingendantotpogingentothettrekkenvan
scherpe,arbitrairegrenzen.
Vandeverschillendevakkenbinnendevakgroephebbendesociologieen
psychologiebehalveeenbetekenisopzichzelf,ookeensteungevendkaraktervooranderevakken.Dezesteungevingbetrektzichmetnameopde
voorlichtingskundeendepedagogiekendidactiek.Degeschiedenisonderhoudtnauwerelatiesmetdesociologie.Anderzijdsdraagtdegeschiedenisbeoefeningdoordeaardvanhaaronderwerpenhaarmethodiekeenduidelijkeigenkarakter.
Sociologieensociografie(westersegebieden)
Desocio-cultureleachtergrondenvanheteconomischhandelenvande
agrariërs,inhetbijzonderhetvraagstukvanhetcultuurpatroon,het
onderzoekmetbetrekkingtotdesociaal-ruimtelijke ontwikkeling,het
demografischonderzoekalsmedeonderzoekaangaandedeontwikkelingvan
landbouwenplattelandbinnendeE.E.G.hebbensteedssterkdeaandacht
gehad.Depolitiekeverhoudingen tenplattelandeendesnelledynamiek
vandeplattelandssamenleving inhaartotaliteitkrijgenindelaatste
jarensteedsmeerdebelangstelling.Eenbelangrijkeenbijzondereplaats
neemthetgezinssociologischonderzoekin.
Sociologieensociografie(niet-westers)
Hetvraagstukvandetoepassingvansociaal-wetenschappelijkekennisbij
deontwikkelingvandelandbouwindeniet-westersewereldheeftbijhet
onderzoekopdevoorgrondgestaan.Ditheeftzichvooraltoegespitstop
deregionaleplanningvanagrarischeontwikkeling.Aandeanderekantis
gepoogdinzichtteverkrijgeninhetgedragvantraditioneleboerenbij
inschakelinginhetmoderneeconomischeproces.Ditprocesisbeschouwd
inhetkadervanhetsocio-culturelesysteem.
Agrarischegeschiedenis
1.DeagrarischegeschiedenisvanNederlandinhaar(macro-en/ofmicro-)
sociale,economischeendemografischeaspecten.
2.Deontwikkelingsgeschiedenisvandelandbouwwerktuigen.
3.AlgemeneenvergelijkendeonderzoekingenvanhetNederlandseplattelandinhetkadervandeWesteuropeseontwikkeling.
4.Historisch-sociologisch onderzoekvanniet-westersegebieden.
Psychologie
Alsbasiswetenschapwordtdesocialepsychologiealszodanigontwikkeld
endaarnaastoppractischeproblemengericht.Erwordtaanalgemene
theorieenfundamenteleresearchtechniekengewerkt(zoalsdesemantische
differentiaal),terwijlenkelepsychologischeaspectenvanvoorlichting
enplanologieonderzochtworden.Ookonderwijsproblemenkrijgendeaandacht.
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Voorlichtingskunde
Aandachtwordtvooralgeschonkenaanhetinschakelenvandeplaatselijke
bevolkingbijdeplanningvanhuneconomischeontwikkeling,devoorlichtingoverstructuurveranderingenoplandbouwbedrijvenendevoorlichting
inontwikkelingslanden.Indetoekomstzalwaarschijnlijkmeerdantot
nutoeaandachtwordenbesteedaandeafzonderlijkevoorlichtingsmethoden.
Pedagogiekendidactiek
Hetonderzoekbeweegtzichzowelopmicro-alsopmacro-didactischterrein.Prioriteitheeftbinnenhetlandbouwonderwijsvigerendecurricülumproblematiek,alsmedehetvergelijkendpedagogischonderzoek.Research
inzakededidactiekvanhetonderwijsaandeLandbouwhogeschool zalwordenaangevatafhankelijkvanbeschikbarepersoneleentechnischehulpmiddelen.
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c3.Vakgroep landbouwhuishoudkunde*)
Hetonderzoekisgerichtophetverkrijgenvanwetenschappelijkgefundeerd
inzichtindeverbandentussenleefmilieu,dagelijkseverzorgingdoormiddelvandegezins-engroepshuishoudingenmenselijkwelbevinden.Hetricht
zichdoorgaansopenkelevandevolgendefacetten:
a.debehoeftenvanindividuenengezinnentenaanzienvandeaspectenvan
hetwelbevinden;
b.defunctievanmateriëlehulpmiddelen(huis,voedingsmiddelen,textielproducten,apparatuur);
c.dekeuzeproblementenaanzienvanarbeid,inkomenenmateriëlehulpmiddelen;
d.hetmaatschappelijkkadervoorzoverdithetwelbevindenmedebepaalt.
Hetonderzoekheeftmedetotdoelbijtedragentotdeoplossingvanactueleproblement.a.v.dedagelijkseverzorgingenhetleefmilieu,diezich
voordoenindesfeervanvoorlichting,overheidsbeleidenbedrijfsleven.
Leidingenbeheervandehuishouding
Alsonderwerpenkomeno.m.naarvoren:vaststellenvanbasisgegevensvoor
eentypologievanhuishoudingen(o.m.attitudesvanhuisvrouwent.a.v.de
huishouding),verzorgendegezinsarbeidenberoepsarbeidvandehuisvrouw,
besluitvormingenoverlegbijaanschaffingvanhuishoudelijkeapparatuur,
degebruikswaardevanhuishoudelijkeapparaten.
Dewoningenhaarbewoning
Structureringenvormgevingvanwoonruimteinverbandmetdevolkshuisvestingvereisto.m. functioneelonderzoekomtrentderuimtelijkeconsequentiesvanhuishoudelijkeactiviteiten,omtrentmodulairecoördinatie(industriëlebouwsystemen,inbouwpakketvandewoning),voortsonderzoeknaar
debelevingenwaarderingvanruimten(enthescopie,kleur-enlichtsystemen)
Voedingenvoedselbereiding
Alsonderwerpentredeno.m.naarvoren:hetverbandtussendegezondheid
(samenstellingvanweefselincl.bloed)enhetgebruikvanvoedingsmiddelen
(o.m.boter,margarine,suikers,specifiekeeiwitten,complexekoolhydraten),tussenbereidingswijzenvanspijzen(huishoudelijkedanwelindustriële)endevoedingswaarde,hetcorrelerenvanorganoleptischonderzoekmet
objectievemetingen,voedselgebruikenvoedselkeuzeinverbandmetproblemenvanvoedingsvoorlichting.
Textiel
Hetvaststellenc.q.verbeterenvaneigenschappendiedegebruikswaardebepalenvereisto.m.metingvandezwellingvanvezelsentorsieweerstandvan
vezels,garensenweefselsin(was)vloeistoffen,langdurigegebruiks-en
wasproeven,hetontwikkelenvanmeetmethodenvantwist,vankreukeffect.
Voortsonderzoekomtrentdekledingfysiologieenomtrentkoopmotievenvoor
textiel.
Algemeneensocialegezondheidszorg
Nodigzijnonderzoekingennaaraspectenvanhetleefmilieualsmicroklimaat,
geluidsniveaus,verlichtingdoormiddelvankunstlicht
Deaanduiding"landbouwhuishoudkunde" is,zoalsreedseerderdoordevakgroepisopgemerkt,teengvoorhetterreinvanonderzoek.Despecifieke
problematiekvanhetlandelijkleefmilieuendeagrarischehuishouding
komentothunrechtbijdestudievandeinhetbeginvandezenotagenoemdefacetten,metnameaend.
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dl.Vakgroepcultuurtechniek
Deafdelingenvandevakgroepcultuurtechniekontlenendeonderwerpen
vanonderzoekvooralaandeontwerptechniekvanlandinrichtings-enwaterbeheer
singsplannen.Inhetontwerpvandezeplannenmoettenaanzien
vaneenaantalonderdelennogwordenafgegaanopervaringenopconventioneleuitgangspunten.Systematischonderzoekgerichtopdezeuitgangspuntenkanleidentotinzichtendiedebasisvoorhetcultuurtechnisch
ontwerpzullenversterken.
Inhetverrichteonderzoekwordtveelplaatsingeruimdaandeontwikkelingvandemethodenvanonderzoek.
Alsonderwerpentredennaarvoren:
a.Indeagrohydrologie:deinvloedvanwaterbeheersingsmaatregelenop
dewater-enluchthuishoudingindebodem.Dereactiesdieverschillendedrainage-enbevloeiïngssystemenin-diversebodemtypenteweeg
brengenonderverschillendemeteorologischeomstandigheden,vormen
eenonderwerpvanagrohydrologischonderzoekwaarbijveldwaarnemingenenlaboratoriumproevenelkaaraanvullen.
b.Hetverbandtussendeneerslagendeafvoeruitgedraineerdepercelen,poldersenlandelijkeenstedelijkestroomgebieden.
Hetdoordeneerslagveroorzaakteafvoerverloopwordtmetbehulpvan
rekenmodellengereconstrueerd.Electrischeanalogontechniekenzijn
vantoenemendbelangvoordeoptimaliseringvandezemodellen.Verderwordtaandachtgegevenaandenauwkeurigheidvandeveldgegevens
waarbijijkingvandemeetinrichtingeninhetlaboratoriumvanbelangisgebleken.
Naastdezeempirischebenaderingwordendeafvoerprocessenlangs
theoretischeenexperimenteleweggeanalyseerd.
c.Inhetlandinrichtingsonderzoekwordtvooralaandachtgewijd aande
dichtheidvanhetwegennetendeverkeersintensiteitopplattelandswegeninrelatietothetgrondgebruikendesitueringvanwoonkernen
enboerderijen.Deontwikkelingvandemethodenvanonderzoekneemt
bijditonderwerpeenbelangrijkeplaatsin.
d.Onderzoekvanmethodenbetreftookdefotogrammetrischeopnametechniekvangebieden,metnamevanruilverkavelingsblokken.Hierbijmoetenpaspuntenwordenbepaald.Hetonderzoekisgerichtopdeontwikkelingvaneensnellemethodedieaandevereistenauwkeurigheidkan
voldoen.
Automatiseringvanmetingenvormteenverwantedoelstellingvanaangevatonderzoek.
e.Bijcultuurtechnischewerkeniseendoelmatigevormgevingvankleine
kunstwerkenenopenleidingengewenst.Theoretischonderzoekwordt
hieraaninwisselwerkingmetonderzoekaanmodellengewijd.
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d2.Vakgroep landbouwwerktuigkunde
Hetonderzoekheefttotdoeldefundamentelebetrekkingenindelandbouwtussenhandelenenresultaatalszoeenvoudigmogelijkewettenvan
oorzaakengevolgteformuleren.Ditistevensdebasisvanhetonderwijs.
Dooringenieursstudentenbijditonderzoektebetrekken,wordtgetracht
hundepractischevaardigheidvoordeandersslechtsintheoriegeaccepteerdebenaderingswijzetegeven.Voorhetbenuttenvandeopleidingsmogelijkhedeninminderophetoorzakelijkverbandgerichte,dusmeerpractische,onderzoekingenissamenwerkingmetveelonderzoekinstellingen
noodzakelijk.Demogelijkheidhiertoewordtpasreëeldoordeeigeninbrengvandeuniversitaireinstelling.
Afdeling1andbouwwerktuigenen-gebouwen
Dewerkzaamhedenindeland-entuinbouwzijnhetterreinvanonderzoek
vandeafdelinglandbouwwerktuigenen-gebouwen.Ditonderzoekbetreft
derelatiemens-werktuig(=ergonomie),dearbeidsmethoden,detechnischeorganisatie,dewerktuigkundigeendebouwkundigeaspecten.
Hetdoelvanhetonderzoekisdesociaaleneconomischverantwoordeontwikkelingvanmachinesvoordeland-entuinbouw.Hetonderzoekbeperkt
zichnunogtotbepaaldeonderwerpenvanhetgeheel,dieechterzoveel
mogelijkwordenuitgediept.
Dezeonderwerpenzijn:
-Hetopstellenvanergonomischeeisenenhetkomentoteenbeoordelingsprocedurevanwerktuigen,inhetbijzondertrekkersenmaaidorsers.
-Hetbestuderenvandehandelingendiebijbepaaldewerkzaamhedenmoetenwordenverricht,o.a.bijhetwerkenme'tplant-enpootmachines.
-Hetonderzoekvankunstmeststrooiersenzaaimachines,bestaandeuit
hetverzamelenvanfysischegegevensvandematerialendiemoetenwordengestrooidofgezaaid,hetbestuderenvandewerkingvanbestaande
strooi-enzaalsystemenenhetontwikkelenvanverbeterdesystemen.
-Hetonderzoekvanspuitdoppenvanspuitmachines,waarbij-naeeninventarisatievandeeisendieaandevloeistofverdelingwordengesteld
eneenonderzoekvandebestaandeuitvoeringenvanspuitdoppen-getrachtwordttekomentoteenuitvoeringdieaandeeisenvoldoet.
-Hetonderzoeknaardeschaalwettenvoorhetwerkenmetmodellenop
verkleinde schaalvanlandbouwwerktuigen.
-Hetonderzoeknaardeinterrelatiewerktuig(wiel)-grond,bezienvanuitdeontwikkelingvanhetwerktuig(wiel)metinbegripvanhetzoekennaarverbeterdegrondbewerkingswerktuigenen-methoden.
-Hetonderzoeknaarhetverdichtenvanlandbouwproducten.
-Onderzoeknaarbedrijfseisentestellenaaneengebouw.
Dezeeisenzijntengevolgevandelandbouwkundigeontwikkelingende
mechanisatiedelaatstejareninbelangrijkemategewijzigd.
Eenfundamenteelonderzoekzaldaaromnoodzakelijkzijn:
a.fysiologisch
Gedachtwordtb.v.aaneenonderzoekzoalsdit
heeftplaatsgehadnaardeoptimaleklimaatsomstandigheden.
b.bedrijfstechnischWelkearbeidsmethodenzijndemeestjuiste,zowel
inverbandmetdemechanisatiealsmetdetotale
arbeidsplanningophetbedrijf.
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-Onderzoeknaardewijzewaaropaandegesteldeeisenvormmoetworden
gegevenindegebouwen:
a.klimatologische.d.
b.constructief
Hiertoeisonderzoeknodigt.a.v.klimaatsregelingindestallen,waaruitnagegaanmoet
wordenwelkematerialenenconstructieszich
hetbestlenenomoptimaleomstandighedente
verkrijgen.
c.planmatig
Watishetonderlingeverbandvandeverschillendebenodigderuimtenenopwelkewijzezijn
dezeopdemeestjuistemaniersamentevoegen
toteenverantwoordgebouwofcomplexvangebouwen.
Afdelingbosexploitatie(enboshuishoudkunde)
Hetonderzoekdatdeafdelingbosexploitatiezichvoorsteltindekomendejaren teverrichten,bestaatuitviergedeelten.
a.Onderzoekophetgebiedvanarbeidsrationalisatie,arbeidsmethodeonderzoekendetoepassingvannieuwewerktuigenvoornamelijkophet
gebiedvandehoutoogst.Deprecairefinanciëleomstandighedeninde
NederlandseenMiddeneuropesebosbouwveroorzaaktdoordesterkgestegenlonenbijstationairehoutprijzen,makenzulksurgentendit
onderzoekheefttevenseenhogedidactischewaarde.
b.Onderzoeknaardemechanischeeigenschappenvandiversehoutsoorten
zoalsdesterktebijbuiging,druk,afschuivingetc.vanzowelinlandsealstropischehoutsoortentervermeerderingvanonzekennis
vandetoepassingsmogelijkheden.
c.Demicroscopischedeterminatieenanatomischebeschrijvingvantropischehoutsoorten,i.e.Nieuw-Guinea-houtsoorten uitdehoutmonstercollectie.
d.Onderzoeknaardebruikbaarheidvanbepaaldebos-bijproducten,welke
insommigegevalleneenwaardevollebijdragekunnenleverenalsgrondstoffenvoordeindustrie,voordepharmacopéeenalsvoedingsmiddelenofgenotmiddelen.
Eriseenonderzoekingezetnaardechemischesamenstellingvan
Pinusharsen-terpentijnuitSuriname.
Afdelinggrondbewerking
Deonderzoekingenvandeafdelinggrondbewerking sluitentendelenauw
aanbijdievandevakgroepbodemkunde.Erwordtn.1.onderzoekverricht
naardemechanischeeigenschappenvandegrond,inverbandmetzowelhet
effectvanbewerkingenalsdeinvloedvandemechanisatie.
Uitgaandevandegegevensdieverzameldwordenomtrentbinnen-enbuitenlandsegrondbewerkingsgebruikenenvankarakteriseringenvandelangs
mechanischewegaangebrachtestructuurveranderingen,wordtaansluiting
gezochtbijaspectenvoordebodemstructuur,dievoordeplantengroeien
teeltwijzevanbelangzijn.
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d3.Vakgroepvoedingsmiddelen
Algemeen
HetonderzoekvandeafdelingenvandeLandbouwhogeschooldiezichbezighoudenmetvoedingsmiddelenisgerichtopdeverwerkingvanlandbouwproducteninderuimstezin(dusinclusieftuinbouw-,veeteelt-,
hydrobiologischeproductenenz.)totvoedingsmiddelen,enhetgebruik
vandezevoedingsmiddelen.Tevenswordtonderzoekverrichtbetreffende
hetlevensmilieu;ophetogenblikalleenwaterzuivering.Hetonderzoek
overdebereidingvanvoedingsmiddelenendekwaliteitervanisfundamenteelengerichtoppractischetoepassing.
Hetbetreft:
a.landbouwproductenalsgrondstoffenvoordevoedingsmiddelenindustrie;
b.eigenschappenvanvoedingsmiddelen;
c.technologischeprocessen;
d.kwaliteitscontrole.
Deafdelingwaterzuivering
Hetvoorgenomenonderzoekzalzijngerichtop:
a.hetverkrijgenvanbeterinzichtindeprocessen;
b.deverbeteringvanbestaandewerkwijzen;
c.deontwikkelingvannieuwezuiveringsprocessen.
Concreteonderwerpenzijn:
nitrificatieendenitrificatie;
aërobestabilisatievanspuislib;
- verwijderenvanfosfatenenvanorganischereststoffen.
Deafdelingvoorlevensmiddelenchemieen-microbiologie
Hetonderzoekisgerichtopfactorendiedekwaliteitendeduurzaamheid
vanlevensmiddelenbepalenenomvat:
1.desmaakendearomastoffenvanvruchten;
2.dehoogpolymerekoolhydraten(stabiliteit,chemischeconstitutieen
rheologischeeigenschappen);
3.debestuderingvannieuwetechniekenenvoortgezetonderzoekaanklassiekemethoden(pasteurisatievanvloeibarelevensmiddelendoorstoominjectie;mildermakenvandesterilisatievoorwaardenvangroenteconserven;rokenvanvissen).
Deafdelingvoorlevensmiddelenfabricageen-techniek
Hetonderzoekisgerichtop:
a.fysischeenmechanischebewerkingen;
b.evenwichtsrelatiesenfysischetransportverschijnselen(vloeistofwrijving,warmteoverdracht,stofoverdracht).
Concreteonderwerpenzijn:
- verwarmen(resp.koelen)ingeroerdevaten;
- warmteoverdrachtinplatenwarmtewisselaars;
- verdampenineencentrifugaal-verdamper;
dewarmteoverdrachtbijhetfriteerproces;
drogenvangranenineengefluïdiseerdbed;
verblijftijdspreiding indiverseapparatuur;
krachtverbruikvanroerwerken;
- malenmetenzonderclassificatie;
pneumatischtransport;
partiëledampdrukkenvanaromacomponentenbovenzeerverdundeoplossingen.
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Deafdelingvoorzuivelbereidingenmelkkunde
Delopendeonderzoekingenbetreffen:
1.demelkalsgrondstof;
2.deproductenvanmelkinrichtingen;
3.geconcentreerdeendrogeproducten(gecondenseerdemelk,melkpoeder,
boterpoeder,watervrijbotervet);
4.fundamenteelonderzoekwordtverrichtover:
-bacteriologievandekaasrijping
-zouten,wrongelbewerking,korstvorming
-bijzonderekaassoorten,waaronderwekekaas;
5.destructuurvanmelkenzuivelproducten;
6.analysemethoden;vooraldeautomatiseringvanroutine-methoden
(vet,eiwit).
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Opgavevanpersoneleen/ofmateriëlehulpvanbuitenuniversitaire
instanties
Vanwegedena cenoemenbuitenuniversitaireinstantieszijnwetenschappelijkewerkersentechnicibijdeLandbouwhogeschoolwerkzaam,teneindespecialeonderzoekstakenteverrichten(toestandmedio1967):
NederlandseCentraleOrganisatievoorToegepastNatuurwetenschappelijk
Onderzoek(T.N.O.)
NederlandseOrganisatievoorZuiverWetenschappelijkOnderzoek(Z.W.O.)
StichtingFundamenteelOnderzoekderMaterie
(F.O.M.)
StichtingScheikundigOnderzoekNederland
(S.O.N.)
DirectieInternationaleTechnischeHulp
(D.I.T.H.)
InternationaalAgrarischCentrum
(I.A.C.)
InstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek
(I.P.O.)
InstituutvoorToepassingvanAtoomenergieindeLandbouw
(I.T.A.L.)
LandbouwExportBureaufonds
(L.E.B.fonds)
LandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststoffenIndustrie,
MinisterievanLandbouwenVisserij-CultuurtechnischeDienst,
MinisterievanOnderwijsenWetenschappen,
NederlandsGraanCentrum,
NederlandsProefstationvoordeFruitteelt,
StichtingInternationaleNatuurbescherming,
StichtingInteruniversitair InstituutvoorSociaalwetenschappelijk
Onderzoek(S.I.S.W.O.)
ennogeenaantalanderen.
Intotaalwerken86personen,waarvan42academici,onderauspiciënvan
dezeinstantiesbijdehogeschool.Hiervanzijn62personen,waarvan33
academici,gedurendemeerderejarenbijdehogeschoolgedetacheerd.De
meerlangdurigestagesendetacheringenwordendoorgaansafgeslotenmet
eenpromotie,hetzijtotdoctorinde1andbouwkunde,hetzijelderstot
doctorineenanderwetenschapsgebied.Eeningroottewisselendegroep
vanomstreeks25buitenlanders,verblijftgedurendeeenperiodevariërendvaneenhalfjaartottweejaarbijdehogeschool.
DeorganisatiesdiegedurendemeerderejarendegrootsteaantallenpersoneelbijdeLandbouwhogeschoolplaatstenzijn:T.N.O.(thans23personen
waarvan9academici),Z.W.O.(thans11personenwaarvan6academici)en
F.O.M,(thans4personenwaarvan3academici).Dezepersonenzijnin
hoofdzaakgedetacheerdbijdeafdelingenentomologie,fytopathologie/nematologie,virologie,plantenfysiologieennatuurkunde.Andereafdelingenwaaraangastmedewerkersgedurendemeerderejarenwordentoegevoegd,
zijn:bloembollenonderzoek,bodemkunde,dierkunde,erfelijkheidsleer,
fysiologiederdieren,fysischechemie,landbouwscheikunde,levensmiddelentechnologie,microbiologie,organischechemie,plantensystematiek,
plantenveredeling,sociologieentuinbouwplantenteelt.
Uitdegroepvanomstreeks25buitenlandersfinancierdehetI.A.C.het
verblijfvan7personeninWageningen;I.T.A.L.,D.I.T.H.enNebutanamenenkelebuitenlandersvoorhunrekening.Deanderenzijnhieropeigen
kostenoftenlastevanbeurzenuitanderebronnen.Zijzijnafkomstig
uitAzië,hetMidden-Oosten,Zuid-Afrika,Midden-enZuid-Amerika,Canada
enEuropa.
Deterreinenwaarindoordezegroepbuitenlandersonderzoekwordtverrichtdanweleenopleidingwordtgevolgd,zijnverspreidovervijftien
afdelingen.
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Eencombinatievanpersoneleenmateriëlehulpwordtverleenddoorde
TurkseregeringtenbehoevevanbodemkundigonderzoekindeKonya-vlakte
inCentraalTurkije.Ditonderzoekwordtdoorledenvandestafenstudentenuitdeingenieursstudievandeafdelingtropischebodemkunde
sinds1964gedurendehetzomerseizoenuitgevoerd.
DebijdragevandeTurkseregeringbestaatinhoofdzaakuithetterbeschikkingstellenvanjeepsmetchauffeur,arbeidersenhulppersoneel,
benzine,laboratoriumruimteenhuisvesting.DewaardehiervanzouOp
ca.ƒ 50.000,—perjaarkunnenwordengeschat.Hetprojectbiedtouderestudentenindetropischebodemkundegelegenheidervaringoptedoen
enzelfonderzoekinhetterreinteverrichten.HierbijwordtsamengewerktmetdeledenvandewetenschappelijkestafenmetjongeTurksebodemkundigen.Deresultatenvandeonderzoekingenwordenterbeschikking
gesteldva»ideTurkseregering.
Materiëlehulpwordtverleenddoordevolgendeinstanties:
Euratom/I.T.A.L.Associatie
T.N.0.
E.E.G.
Z.W.0.
Natofonds
F.O.M.
AntiLocustResearchCentre
Kon.Ned.Gist-enSpiritusFabr.
InternationalBiologicalProduction PhilipsDupharen
ProcessesNitrogenFixation NationalePopulierenCie
DebelangrijkstebijdrageisvandeEuratom/I.T.A.L.Associatiewelke
in1967eenbedragvan±ƒ150.000,—beliep.Hiervoorwerdindatjaar
onderzoekverrichtophetgebiedvandeatoomenergieindelandbouw,
doordeafdelingenerfelijkheidsleer,plantenveredelingentuinbouwplantenteelt,waarbij50%vandesalaris-enmateriaalkostenwerdvergoed.
Daarnaastverdienenvermelding,eenéénmaligebijdragevanhetNatofonds
terwaardevan±ƒ 34.000,— tenbehoevevaneensymbiotischstikstofverbindingsonderzoekdoordeafdelingmicrobiologie;eenbijdragevanPhilipsDupharterwaardevan - f 20.000,--te.nbehoevevaneenonderzoek
naardepractischetoepassingvaneeneventuelechemotherapievanvirusziektenbijplanten,doordeafdelingvirologie.
Deoverigebijdragenvariërenvanƒ1.000,— totƒ10.000,— enkunnen
wordenbesteedvoor aanschafvanapparatuur,vergoedingvanreis-en
verblijfkosten,e.d.Debedragenkomentengoedeaandeafdelingen:
biochemie,entomologie,houtteelt,microbiologie,sociologieenveeteelt.
Vangeheelandereaarddandebovengenoemdefinanciëlebijdragen,zijn
devergoedingenvooronderzoekingendieincidenteeldoorenkeleafdelingenwordenuitgevoerd,waarbij verrekeningplaatsheeftvanpersoneelsenmateriaalkosten.Dergelijkeonderzoekingenwordeno.a.verrichtdoor:
deafdelinghydraulica,dievoordeProvincialeWaterstaatGelderland,
deCultuurtechnischeDienst,Rijkswaterstaatenanderen,hetonderzoek
ookhierinhetkadervandeopdrachtenvanstudenteninhuningenieursstudie,vanbijvoorbeeldbepaaldemodellenvaneenstuwofoverlaatter
handneemt;
deafdelingbodemkunde(geologie),dieklei-mineralogischonderzoekverrichtvoorzeerspecifiekedoeleindeno.a.voordeBillitonMij,deKon.
Ned.HeideMij,gerechtelijkeinstanties;
deafdelingbodemkunde(regionalebodemkunde),dieregelmatiggrondmonstersonderzoekt tenbehoevevanhetbodemkundigonderzoekvanhetI.T.C.
inDelft;
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deafdelingsociologieensociografiedievoorverschillendeafdelingen
vanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,o.a.deCultuurtechnische
Dienst,onderzoekverrichttenbehoevevanuiteenlopendeconcreteprojecten,metinschakelingvanstudenteninhuningenieursstudieendie
verderminofmeerregelmatigonderzoekverrichtvoordeE.E.G.;
deafdelinglandmeetkundediebepaaldeobjectenopmeetvoorprovincies,
gemeentene.a.,hetgeentijdensdezomerpracticawordtbehandeldmet
inschakelingvanstudenten.

