STICHTING POST-ACADEMISCH ONDERWIJS LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN
JAARVERSLAG 1980
1.Samenvatting
-HetbestuurvandeStichtingPost-AcademischOnderwijs-Landbouwhogeschoolwerd
inhetverslagjaar.gecompleteerddoordevervullingvandedoorhetoverlijden
vandr.ir.J.G.Veldinkopengevallenbestuursplaats.Mw.prof.dr.L.P.M.Timmermanswerdtotsecretaris/penningmeesterbenoemd.
-Erdedenin1980405deelnemersaanhetWageningsepaomee(vorigjaar 364).,dat
ditjaareenprogrammavan11verschillendeonderwerpenomvatte(v.j.9). Enkele
cursussenwerden2maalgegeven.Intotaalwarener14cursussen (v.j. 13).
-Hetisnogsteedsmoeilijkomjaar-(ofmeerjaren)programma'soptestellen.Veel
onzekerhedenbeperkendemogelijkhedendaartoe.Hetstreveniseropgerichtom
samenmetdewerkorganisatiestoteenmeersystematischeplanningvanhetpao-actviteitenprogrammatekomen.
-Bijdebepalingvandecursusthema'sdienenderesultatenvandeMPW-enquêteonder
alleLH-afgestudeerden(1978)alsleidraad.Daarnaastnemendeinitiatievenvan
instantiesenpersonenenhetoverlegmetdewerkorganisatieswaarbijafgstudeerden
werkzaamzijn,eenbelangrijkeplaatsinbijhetbepalenvancursusonderwerpen.
Erwordtrekeningmeegehoudendatgeleidelijkaanmeerinzichtontstaatinde
wenseninzakepaovanafgestudeerdenvanhetHogerAgrarischOnderwijs.
-VoordehuisvestingvandeWageningsepao-cursussenwerdindemeestegevallenvan
hetLH-gebouwDeLeeuwenhorengebruikgemaakt(1maalIAC).HoeweldeStichting
hiervoordankaandeLHverschuldigdis,moetgeconcludeerdwordendatdebeschikbaargestelderuimtennietgeheelaandetestelleneisenvoldoen.
2.Organisatie
-IndebestuursvergaderingvandeStichtingPost-AcademischOnderwijs-Landbouwhogeschoolvan17juni1980werddebenoemingvanmw.prof.dr.L.P.M.Timmermans
totsecretaris/penningmeester vankracht.Daarmeewerdindevacaturevoorzien,
ontstaandoorhetop16november1979overlijdenvandr.ir.J.G.Veldink.Prof.
TimmermansisdoorhetFaculteitsbestuurvandeLHvoorgedragen.Debenoemingis
doorhetCollegevanBestuurbekrachtigd.
Voordesamenstellingvanhetstichtingsbestuur inhetverslagjaarzijverwezen
naareenlijstjeopgenomenaandebinnenzijdevandeomslag.
-Ingenoemdebestuursvergadering heefthetbestuurzichbehalveoverdejaarstukken,
ookoverhetactiviteitenprogrammavoordekomendeperiodegebogen.Naardemening
vanhetbestuurheeftdeplanningvancursusactiviteitennogsteedseenteveel
ad-hockarakter,hoeweldaaropkortetermijnweinigverandering invaltaante
brengen.Erwerdopaangedrongentijdensdecontactenmetwerkorganisatieswaarin
afgestudeerden indeverschillendesectorenvandearbeidsmarktwerkzaamzijn,na
tegaanwelkebehoefteaannascholingbestaat.Devraagnaarnascholingwordtvan
dezijdevandeverschillendewerkorganisatiesnogslechtsinbeperktematesystematischgeïnventariseerdenmetdeontwikkelingvanhetwerkinverbandgebracht.
-DankzijdeuitbreidingvandepersoneelsbezettingvanhetBureauPAO-LHvanaf1augustus1979meteenfull-timemedewerker,waardoorthans2full-timeen2part-time
krachtenvoorhetpaowerkzaamzijn,konin1980alhetwerkoptijdgereedkomen.
Hetzieterechternaaruitdatvooralbijdeadministratievetakenindetoekomst
piekenzullenoptreden,diedoordehuidigefunctionarissennietzullenkunnenwordenverwerkt.
3.Dewettelijkeregelingvanhetpao
InherinneringwordtgebrachtdatopverschillendewetenschapterreinenthansVoorbereidingscommissiestotoprichtingvanLandelijkeOrganenvoorPAOwerkzaamzijn,
zoalsinhetwettelijkkadervoorgeschrevenis.In1980ishetechternogniettot
deoprichtingvaneenenkel orgaangekomen.Indergelijkelandelijkeorganen,waarvandeStichtingPAO-LHalseenvoorloperwordtbeschouwd,moetdesamenwerkingbij
hetorganiserenvanhetpaotussenUniversiteitenenHogescholenen"belanghebbende derden"totstandkomen.Dezederdenvertegenwoordigen inhetorgaanhetberoepenveldenhebbeninvloedopdethematiek,deproblemendieaandeordewordenge-
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steldendevormvanhetpao.Hetbestuurvanhetorgaanbelastzich metde"jaarlijksevaststellingvaneenprogrammavanwerkzaamhedenbetreffendehetpaovoor
hetvolgendejaarenhettreffenvanvoorzieningen,dienodigzijnomdewerkzaamhedenuittevoeren".Hetbestuurisrechtstreeksverantwoordingaandeminister
verschuldigd.
Sedertdeinwerkingtredingvandeophetpaobetrekkinghebbendeartikelenvande
WetophetW.O.enhetverschijnenvandedaarmeesamenhangendealgemenemaatregel
vanbestuur (sept.1977).heeftdiversberaadplaatsgevondenoverdenadereuitwerkingvanhetwettelijkkader.Zowelin1979alsin1980zijnerlandelijkebesprekingengeweesto.l.v.hetMin.van0&W,waaraanzowelhetMin.L/V,deLHenook
deStichtingPAO-LHhebbendeelgenomen.InbeidejarenzijnerafzonderlijkebijeenkomstengehoudenvanenerzijdsvertegenwoordigersvandeCollegesvanBestuurvan
debijhetpaobetrokkenUniversiteitenenHogescholen,anderzijdsvanrepresentantenvanVoorbereidingscommissiesvanLandelijkeOrganenvoorPAO opdediversewetenschapsgebieden.InhetkadervandelaatstgenoemdecategorieheeftdeStichting
PAO-LHaanhetberaadmeegedaan,datdiendeomenkelebepalingenuitdebedoelde
amvbnadervormtegeven.Hetbetrefta)desitueringvanhetorganisatorisch ondersteunend personeel,b)deprocedurevoordegoedkeuringvanpao-begrotingen,
c)dedoorberekeningvancursuskostenaandeelnemers,d)deinstellingvanlandelijkeoverlegsituatiesvoorhetpaoend)depositievan"derden"(niet-instellingen
vanW.O.zijnde)diepaoorganiseren.
Doordeuitzonderlijkepositiediehetagrarischwetenschappelijk enhogerberoepsonderwijs inneemtinvergelijkingmetdeoverigesectoren,isvoorlopigvooralpunt
c)voordeWageningsesituatievanbelang:Bijdevoorstellenvan0&Waangaandede
doorberekeningvandekostenaandedeelnemers,wordtvoorlopigaaneendoorberekeningsfactorvan4-5perdocent-contactuurgedacht.Voorzoverhetgaatomdocenten
afkomstigvaneeninstellingvanW.O.,zullendekostendaarvanindecursuskosten
moetenwordenopgenomen.DezekostenwordendoorhetbetreffendeOrgaanvoorPAO
aandedeelnemersinrekeninggebrachtenaandeverzorgendeinstellingafgedragen.
NietalleenvanWageningsezijdeismenvanmeningdatvolledigedoorberekeningvan
kosten,waaronderdievandedocenten,prohibitiefopdedeelnamezalwerken.In
hetvooruitzicht isgestelddatnaderberaadoverdehoogtevandedocent-uur-kosten,
vanhettijdstipenvandewijzevaninvoeringdaarvan,noginlandelijkverband
zalwordenoverlegd.
^"ÇH£EHSSen_in_1980
Algemeen
-Erdedenin19804-05cursistenaanhetWageningsepaomee(v.j.364).Hetwaren14cursussen (v.j.13),waarvaner3inhetverslagjaar 2maalwerdengegeven.Voor
eenoverzichthiervan,ziemendebinnenzijdevande(achter)omslag.
DegeleidelijktoenemendebelangstellingvoorhetWageningsepaokomtmaarvooreen
beperktdeelvoortuitdekringvanafgestudeerdenvandeLH:Vande405deelnemers
in1980,warener91afkomstiguitdeHBOsector(60HAO)(v.j.54-waarvan42HAO)
en280uitdeacademischesector (v.j.287).Vandezelaatstenwarenerinhetverslagjaarslechts174afgestudeerdaandeLH.Ditbetekentdathettotaledeelnemersaantal (405),voorminderdandehelftdoorLH-afgestudeerdenwordtgevormd(v.j.
180vande 364-).Detoenameindeelnemersaantalwordtdusgrotendeelsbepaalddoor
abituriëntenvanhetHogerBeroepsOnderwijs.
-Debepalingvandeineenjaartebehandelenpao-onderwerpen,alsmededeverdeling
vandecursussenoverdetijd,vormteenvoortdurendprobleemvoorhetbureau.
Voorhetbureauishetvanbelangeenzogelijkmatigmogelijkeverdelingvande
cursussenoverhetjaarteverkrijgen,ditmethetoogopeengoedewerkspreiding.
Deplanningvanhetactiviteitenprogramma isechternogmoeilijk,waardoorsoms
piekenindewerkbelastingontstaan.Enerzijdsbestaatdewensomdecursus-activiteitenzogoedmogelijkoverhetjaarteverdelen,anderzijdswordtdewenselijkheid
endemogelijkheidomcursussentegeven,bepaalddoorexternefactoren.Opeenaantaldaarvanvaltnauwelijksinvloeduitteoefenen.Welstelthetbestuurjaarlijks

eenlijstmettebehandelenonderwerpenop,bijvoorkeuraandehandvande
wensenvanafgestudeerdenenhunwerkgevers,maarhetontwerpenvaneencursusprogrammaenhetdoenuitvoerenervan,ligtgeheelinhandenvandepercursusin
testellencursuscommissiesenvandecursusleiders.Decursusdatawordendoorde
cursuscommissievastgesteldinoverlegmetdedocentenendevertegenwoordigers
vandepotientiëledeelnemersindecommissieenuiteraard inafhankelijkheidvan
debeschikbaarheid enruimtenenverdereoutillage.Degeheleprocedurevanafde
instellingvandecursuscommissie,vraagtveelaleenperiodevan9maandentot1
jaar.
Uithetvoorgaandemogeblijkendatdeprogrammeringvandeineenkalenderjaar
uittevoerenpao-cursussenslechtsmetweinigzekerheidterhandkanwordengenomen.Erisveeltijdmetdediversevoorbereidingengemoeid;ookleidtnietalle
overlegtoteencursus.Somsechterleidthetoverlegooktoteenreekscursussen,
dielaterineengrotebehoefteblijkentevoorzien:ookin1980isdatmeteen
aantalcursussenhetgevalgeweest.
Deconstellatieindeagrarischesectorvanhetpaoligt,vergelekenmetdievan
veleanderesectorengunstig,omdathetgaatomééncursusverzorgendefaculteit
eneenbeperktaantalwerkorganisaties,waarbijafgestudeerdenwerkzaamzijn.
Daaromligthetvoordehandnategaanwelkemogelijkhedenerzijnomtoteen
nauweresamenwerkingmetdebetrokkenwerkorganisatiestekomen.Eendergelijke
samenwerkingkandeefficiëntebenuttingvandeonderwijscapaciteitt.b.v.het
gevenvanpao,bevorderen.Ookkandatertoeleidendathetoppeilhoudenvan
dekennisenvaardigheidvanafgestudeerden,opmeersystematischewijzewordtbenaderd.Dezepuntenzijninhetverslagjaard.m.v.eennotaonderdeaandachtvan
debetrokkeninstantiesgebracht.
•Deuitvoerendewerkzaamhedenvoor,tijdensennaeencursuszijnmeestalzoomvangrijkdatdaarvoorextrahulpnodigis.HetCvBvandeLHissteedsweerbereidgeweestopaanvraageenofenkelestudent-assistent(en)-plaatsenpercursusbeschikbaartestellen.Voordeverwerking,ordeningendistributievancursusbescheiden,
hetverslaanvandediscussies,deuitvoeringenverwerkingvandemeningspeiling
onderdedeelnemersenvoordenodigehand-enspandienstentijdensdecursus,is
dergelijkeassistentieonmisbaar.
Vanvrijwelalleindepao-cursussengegevencolleges,demonstraties,praktijkgevallen,oefeningen,werkstukkenenz.zijnookin1980aandedeelnemersdenodige
syllabussenverstrekt.Dezestukkenwordendoordedeelnemersophogeprijsgesteld;zedienenalsnaslagwerk,referentiekader,ofgeheugensteunbijhetwerk.
Desyllabuswordtevenalsuiteraarddecursusstof,altijd zoveelmogelijkafgestemdopdebehoeftevandedeelnemendeberoepsbeoefenaars.Dedocentenwordtgevraagddemeestrecentegegevens,overzichten,literatuurenz.speciaalt.b.v.de
cursusbijeentebrengen,tebesprekenentoetelichten.Inhetlichtvandeverspreidingvankennis,inzichtenvaardigheid,lijkthetpaototeenvandemeestefficientemethodesvankennisoverdrachtnaarhetberoepenveld,tekunnenwordengerekend.Daaraandragende syllabussenendediscussie-en/of cursusverslagenzeker
bij.
Hoelangerhoemeerblijkenookdedocententeondervindendathetverlenenvanmedewerkingaanhetpaovoorhenzelfresultatenafwerpt;deelnemersdragennietzeldenwaardevollepraktijkkennisenervaringaan,waarvandedocentengebruikkunnen
maken.Decontactendietijdensdecursustussenonderzoekenpraktijkwordengelegd,maarooktussendedeelnemers(enooksomsdocenten)onderling,dragentotde
waarderingvoorhetpaobij.
In1980isslechtsn.a.v.ééncursuseenpublikatiesamengesteldt.w."Ruimtelijk
beleidt.a.v.landelijkegebieden".HetbetrefteenextraafleveringvanhetLandbouwkundig Tijdschrift/pt (nr.4a,jaargang92,april 1980),gewijdaaneenin1978/
1979intotaalviermaalgegevencursuso.l.v.prof.ir.W.J.G.vanMourik.
Hetvoornemenbestaatomookn.a.v.dein1980tweemaal(enin1981opnieuwtweemaal)gegevencursus"Inrichtingvanhetlandelijkgebied"o.l.v.prof.dr.ir.F.
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-4Hellinga,eenpublikatiehetlichttedoenzien.Aangeziendaarvoorechterde
laatstecursuswordtafgewacht(sept/okt.1981)zaldeverschijningpasin1982
kunnenplaatsvinden.
Dewijzevanaankondigingvandecursussen-perbrochure-diezolangzamerhand
eeneigenplaatsheeftverworven,isookinhetverslagjaarvoortgezet.Daarnaast
wordenmededelingendoorgegevenaanrelevantetijdschriften,waarondersteedshet
LandbouwkundigTijdschrift/pt,deNILI-berichten,PTAktueelenhetWageningsHogeschoolblad.
Eenanoniemeschriftelijkemeningspeilingonderdedeelnemerswerdookditjaar
weerbijallecursussenuitgevoerd.Dekorteduurvandecursussenendeonmogelijkheidomvoldoenderepresentatieve contactentussendecursusorganisatorenen
deelnemerstotstandtebrengen,nopendaartoe.Dezepeilingenvanhetoordeel
vandecursistenoverdiverseaspectenvandecursus(inhoudelijke,organisatorische,onderwijskundigeenandere)endewensent.a.v.nieuwe cursusonderwerpen
enz.,vormeneenonmisbareterugkoppelingvandeelnemersnaarorganisatoren.
Allecursussen,opeenenkeleuitzonderingnavaneencursusdieinhetIAC-gebouwplaatsvond,werdeninhetLH-gebouwDeLeeuwenborchgehuisvest.Helaas
kondenbepaaldewensent.a.v.deverbeteringenvandehuisvestinginDeLeeuwenborchin1980nietgerealiseerdworden.Integendeeleenvandetijdensdecursussen
ingebruikgegevenruimten,werdaananderentoegewezen.Gelukkigkonnaenig
aandringeneenvoorallepartijenbevredigendeoplossingwordenbereikt.Zodoende
kanhetpaoweeroverdebetreffenderuimtebeschikken.
DeroyalemedewerkingvanhetbeherendpersoneelvanDeLeeuwenborchwerdookin
1980zeeropprijsgesteld.Hetmedegebruikkunnenmakendoordepao-deelnemers
vandekantinefaciliteiten inditgebouw,iseenbelangrijkevoorwaardeomde
cursussendaartekunnenonderbrengen.Immersdecursistenverblijvendoorgaans
enkelegeheledagenachtereenindecollege-enandereruimten,waardooreenmogelijkheidvanhetgebruikvankoffieentheeindepauzesinhetgebouwaanwezig
moet zijn. Deverzorgingvandecursistenwasbijdekantinemedewerkstersin
goedehanden.
Hetbehoeftgeenbetoogdatdeontzeggingvanhetgebruikvandekantoorruimten
vanhetBureauPAO-LHinhethoofdgebouwvandeLH-gedurende27dagen-alsgevolgvandebezettingdoorstudenten,veelafbreukaandevoortgangendecontinuï
teitvandewerkzaamhedenvanhetbureauheeftgedaan.Bovendienwerdnaafloopde
werkruimteindeplorabeleenvervuildestaataangetroffen.
Hetontwerpenvaneenprogrammavoorelkeafzonderlijkepao-cursusvereistveel
voorbereiding.DesindshetbeginvandewerkzaamhedenvanhetBureauPAO-LHgevolgdewerkwijzeomdaarbijdemedewerkingvaneenvoorelkecursusafzonderlijk
intestellencursuscommissieinteroepen,bevaltuitstekend.EendergelijkecommissiewordtformeeldoordeStichtingingesteld.
Aandesamenstellinggaatveelvooroverlegvooraf.Nagegaanwordtbv.ofhetvoorzitterschapmethetcursusleiderschapkanwordengecombineerd.Hetisiniedergeval
vanbelangdatdecursusleider-diegenedusdie,alofnietbijgestaandooreen
ofmeerprojectleiders,dedagelijkseleidingvandecursusopzichneemt,vanhet
beginafbijdewerkzaamhedenvandecommissiebetrokkenis.
Wiehetvoorzitterschapendecursusleidingopzichneemtwordtmedebepaalddoor
deontstaansgeschiedenisvan,ofhetinitiatiefvoor,het cursusthema.Bijvoorkeurwordenpersonenuitdeonderzoekssfeer-zomogelijkuitdeLH-aangetrokken.
Hetgaatomdiegenenvanwieverwachtkanwordendatzezowelhettebehandelenkennisterrein,alsdenascholingsbehoeftevanafgestudeerdenopdatgebied,kunnenoverzien.Hetspreektvanzelfdatgezochtwordtnaarhethoogstbeschikbareniveau.
Bijdesamenstellingvandecommissie (5à10leden)isverdervangrotebetekenis
datzowelhetonderhavigevakgebied,alsookdeteverwachtenafgestudeerden,vertegenwoordigd zijn.Immershetsamenspelvanvraagenaanbodvankennisophetbetreffendegebied,isbepalendvoorhetontwerpprogrammadatonstaat.Deinhoud,
hetniveauendewijzevanbehandelingenpresentatie,bepalenofaandewensen
vandeelnemerswordtvoldaan.Ergaatnl.nietalleenveeltijdindevoorbereiding
eninheteigenlijkecommissiewerk zelfzitten(meestalwordt3maaleenhalvedag
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vergaderd).Ookbijdeuitwerkingvanhetprogrammawordtdoordecursusleidingsamenmet(groepenvan)docenten(gem.15)-denodigetijdindeinpassingin
hetprogrammaenindeonderlingeafstemmingvandeindividuelebijdragengeïnvesteerd.Bovendienwordtvanelkvandedocentengevraagdeensyllabusvandete
behandelenstofsamentestellen,dietijdigvoorhetbeginvandecursusbeschikbaardienttezijn.Hetspreektvoorzichzelfdatdedocentendaarbijspeciaaldie
stofbijeenbrengenen/ofoverzichtendaarvansamenstellenenz.,dieinhetbijzonderopdedeelnemerszijnafgestemd.Almetal-ongeachtnogdetijddiededeelnemersinhunparticipatiesteken-eenaanzienlijketijdsinvestering.
Valterwellichteenschattingvandedoorallebijeencursus betrokkenenbestede
tijdtemaken,moeilijker ishetdebetekenisvaneenpao-cursusvoordedeelnemers
vasttestellen.Debijiederecursusgebruikelijkemeningspeilinggeeftslechtseen
kwalitatieveindrukvanhetoordeelvandedeelnemersoverdecursus.Deuitwerking
indeberoepssituatie,ofbijdepersoonlijkeontplooiingvandedeelnemers,zal
voorlopigwelmoeilijkteachterhalenblijven.
Kortverslag_van_dein1980gehoudencursussen
Opinitiatiefvanprof.dr.P.vanderLaan,vandeLH-VakgroepWiskunde,Sectie
Statistiek,werdin1980eenwiskundigecursusgegeven,metalstitel:"Statistischeanalysevankwalitatievevariabelen".Decursushoortthuisindereeksdie
in1976opvoorstelvandeStudiekringvoorStatistischeTechniekvanhetKGvL,
isaangevangenmetdecursus"AlgemeneInleidingtotdeStatistiek".Deindetussenliggendejarenbehandeldeonderwerpenzijn:"Ontwerpenanalysevanexperimenten"
(1977),"Verdelingsvrijetechniekenindelandbouwwetenschappen"(1978)en"Optimaliseringstechnieken" (1979).Hetprijzenswaardiginitiatiefvandestudiekring
heeftaldusgeleidtoteenreeksvan5cursussenmetwiskundigeonderwerpenin5
jaren.DeVakgroepWiskundeheefteenlofwaardigeinspanninggeleverd-samenmet
diversedocentenvan"buiten".
Decursus"Statistischeanalysevankwalitatievevariabelen"werdinhetverslagjaarop9vrijdagen (11,18,25jan.,1,8,29febr.,7,14en21mrt.)inhetLHgebouwDeLeeuwenborchgegeven, 'sMorgenswerdencollegesgegeven,'smiddagsaansluitendepraktischeoefeningengemaakt.
Decursuswasbestemdvooronderzoekersdiedoorhunwerkmethettrekkenvanconclusiesuitaantallen entabellentedoenhebbenendiereedsovereenelementaire
statistischekennisbeschikken (zoalsondermeerbehandeld indeeerdergenoemde
pao-cursus 1976).Bijdecursuswerdeenspeciaalvoordatdoelsamengestelde
handleidinggebruiktenverderhetboek:"Theanalysisofcrossclassifledcategoricaldata",vanFienberg.
Decursuscommissiediehetprogrammaontwierpendeuitvoeringbegeleidde,stond
o.l.v.prof.dr.P.v.d.Laan,dietevensdecursusleidde.Aandecursusnamen34
cursistendeelenerwerkten4docentenaanmee(4LH).
Dedeelnemerswarenoverwegenduitdeoverheidssector (onderzoeksinstellingen)afkomstig (28).Vanhenhaddener18eenacademischeopleiding (10LH)en11waren
afkomstigvanhetHBO(6HAO).
Demeningspeilingdieintweemalenwerdgehouden,waarvaneenhalverwegeeneen
aanheteindevandecursus,leerdedatdecollegesvoldoendeaansluitingopde
practischeoefeningengaven,welkelaatsteaanzienlijktoteenbeterbegripvande
behandeldestofbijdroegen.Eenvrijgrootaantalcursistenhadevenwelgraagnog
meerpractischevoorbeeldenbehandeldwillenzien.Aanbepaaldeonderwerpen(o.m.
loglineairemodellen)hadmenachterafbezienwatmeertijdenaandeinleidende
hoofdstukkenzonodigwatmindertijdwillenbesteden.Dehandleidingwerdinhet
algemeengoedgewaardeerd.
Teneindeeenzekereperiodiciteitindeterugkeervanbepaaldeonderwerpenteverkrijgenophetpao-activiteitenprogramma,isaanir.G.S.Roosje (Directeurv.h.InstituutPlantenziektenkundigOnderzoek),decursusleidervandein1972gegevencursus"Gewasbescherming",devraagvoorgelegdopnieuwaaneenpao-cursusonderdezetitelmeete
willenwerken.Onderzijnleidingheefteencursuscommissiedaaropeenprogrammaopge-

-6steld,datop4,5,12en13maart1980totuitvoeringisgebracht,opnieuwo.l.v.
ir.Roosje.Doelvandecursuswasnietzozeerhetbredeterreinvandegewasbeschermingtebehandelen,alswelvooraldieonderwerpentebespreken,waarvannieuwe
gegevensenactueleaspectenvoorhandenwaren.Omdatdecursuscommissiemeendedat
ookhetagrarischonderwijsgebaat zouzijnbijdeaantebiedencursusstof,werd
medemethetoogopdezedoelgroepbeslotendecursustendeleuitcolleges,tendele
uitdemonstratiestelatenbestaan.Decollegeswerden 'smorgensinDeLeeuwenborch
gegeven.Nadelunchkondendecursusisten (verdeeldin4groepen)inhetBinnenhavencomplexeenaantaldemonstratiesbezoeken.
Erwerktenintotaal32docentenaanhetprogrammamee(waarvan11werkzaambijde
LH).Hiervangaven16docentencolleges;evenzoveelverzorgdendedemonstraties.
Voordezecursusmelddezicheen70-talgegadigdenaan,waarvanerechterslechts
35aandeeerste cursuskondenmeedoen.Decursuscommissiebeslootdaaropdecursus
in1981teherhalen;eendeelvandegegadigdenwerdnaardezeherhalingverwezen.
Deselectievoordeeersterondekwaminoverlegmetdebetreffendewerkgeverstot
stand.
Vande35deelnemerswaseengrootaantal(30)inoverheidsdienst,waaronderzich22
onderwijsgevendenbevonden.Onderdedeelnemerswarener22meteenacademische
opleiding (20LH); 8haddeneenHB0(8HA0)opleidinggevolgd.
Ongeveerdehelftvandedeelnemersbleekvolgensdeevaluatiemoeitetehebben
zichgeregeldvannieuweontwikkelingenindegewasbeschermingopdehoogtete
houdenensteldedecursusdaaromzeeropprijs.Behalvedecollegeswerdenin
datverbandookdediscussiesmetwaarderinggenoemd,waarvoormendetoegemeten
tijdechterwattekrapvond.Dedemonstratieswerdenzeerzinvolgevonden.Detwee
avondbijeenkomstenwerdennogaluiteenlopendbeoordeeld.Dehoogstescorewerdgenoteerdvoorde avondmetfilmsoverde uienvlieg.Hoewelenkeledeelnemersde
cursusteoppervlakkigenandereteweinigpractischvonden,overheerstetevredenheidoverhetgebodene.
Veelcursistenachtteneenvervolgcursusgewenst,waarvooreengrootaantalonderwerpenwerdgenoemd.Enkeledaarvanzullenmogelijk indetoekomstkunnenwordenbehandeld:onkï?uidkunde;werkingresp.nevenwerkingbestrijdingsmiddelen,nematologieenz.
InnavolgingvandiverseandereUniversiteitenenHogescholenwerdin1978inWageningendeeerstecursus"OnderzoekenPubliciteit"gegeven.Omdatervoldoendebelangstellingvooreennieuwecursuswerdverwacht,werdinhetverslagjaaropnieuw
eencursusopgezet.Dezelfdecursuscommissiealsvoordeeerstecursus,heeftzich
ookin1980o.l.v.prof.dr.ir.A.W.vd.Banoverhetprogrammaberaden.Rekeninghoudendmetdemeningenvandecursistenvandeeerstecursus,werdnugeen8-daags
maareen6-daagsprogrammaontworpen.Hetwerduitgevoerdop18,19maart,1,2,15
en16april(DeLeeuwenborch).Cursusleiderwaswederomdhr.P.H.M.Aben,hoofdvan
deafdelingVoorlichtingvandeLH.
Doelvandecursuswashetintroducerenvanpublicistischevaardighedenenhetvertrouwdmakenmetdewerkwijzevandemedia.Vandecursistenwerdverwachtdatze
eeneigenwerkstuk zoudenwillenmaken,waaropvandocentenzijdecommentaarzou
wordengeleverd.Aandecursuswerkten8docentenmee(2 LH).
Hetaantalaanmeldingenvielnogaltegen;ergavenzichslechts13belangstellenden
op.Geziendeverwachtingenopgrondvandemeningvandecursistenuit1978envande
gegevensuitdiverseandereUniversiteitssteden daterplaatsvooreenherhalingvan
eencursusoverwetenschapsvoorlichting zouzijn,wasditteleurstellend.Tochwerd
beslotendecursusdoorgangtelatenvinden.Overdeoorzaakvandegeringebelangstellingvaltoptemerkendatmogelijkdegekozentijdsindeling-drieblokkenvan
tweedagen,intweemaandentijd-eenrolkanhebbengespeeld.Veeldeelnemers
maaktendaarovertenminsteeenopmerkingbijdemenigspeiling.
Vandedeelnemerswarener7werkzaaminhetonderzoek,deoverigenhaddenvoorlichtende,redactioneleofstaftaken.Vanhenwarener11bijoverheidsinstantiesindienst.
AandeLHopgeleidwaren4deelnemers,6haddeneenHBO(4HA0)-opleiding.
Overdecursuszeidendedeelnemersdatdezegeslaagdtenoemenwas,alhadmen,
zoalsreedsgezegd,bezwaartegendetijdsindelingenalwerdenenkeleonderdelen
mindergewaardeerddanandere.Deschrijfopdrachtbv.heeftgoedvoldaan,vooralom-
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datgeenderdeelnemersdaarmeenogveelervaringbleektehebben.Geconcludeerd
kanwordendatdecursustoch ineen-beperktgebleken-behoefteheeftvoorzien.
Ookdecollegiale verstandhoudinghebbendeelnemersendocentenopprijsgesteld.
Devoor12en13december1979aangekondigde(eerste)cursus"Personeelsaangelegenheden"bleekzoveelbelangstellingtetrekken,datdezein1980eenkeerherhaald
moest worden (II)omallegegadigdentekunnenplaatsen.Zoweldecursuscommissie
o.l.v.prof.drs.A.A.Kampfraath-tevenscursusleider -alsdedocentenblekenbereideenherhalingtedoenplaatsvinden.Dezevondop8en9april1980plaats.
Deindrukbestondechterdatdaarmeenietaandevraagzouzijnvoldaan,zodatlater
inhetjaaropnieuweenaankondigingvooreendergelijkecursuswerdverzonden.Als
datadaarvoorwerdenbestemd:9en10december1980.Opnieuwmelddenzichzoveel
gegadigden,datdaarmeetweecursussen(IIIenIV)volliepen.Eendaarvan(IV)wordt
echterpasin1981gegeven.In1980werdenaldustweecursussenverzorgd (IIenIII);
beideinDeLeeuwenborchgehouden.Erwerkten3docentenaanmee(alle3 LH).
Decursusheefttendoeldeelnemers-hoofdenvanafdelingenenandereleidinggevenden-ondersteuningtebiedenbijdebehandelingvanpersoneelsaangelegeheden,waarmeezijinhunfunctiegeconfronteerdworden.Uitdrukkelijkwerdindeaankondiging
vermelddatdecursusnietbestemd isvoordiegenendiebijpersoneelsafdelingenwerkzaamzijn.
Aandecursussen (IIenIII)namenintotaal4-8personendeel,dieinoverlegmet
hunwerkgeversovertweecursussenwerdenverdeeld.Zijwarengrotendeelsafkomstig
uitdeoverheidssfeer (41).Vandedeelnemershadden33eenacademischevooropleiding
(29LH),7warenafkomstigvanhetHBO(6HAO)en3haddeneenanderssoortigeopleidinggenoten.
Degebruikelijkeevaluatiemetbehulpvaneenvragenlijstdieaandedeelnemerswerd
voorgelegd,leerdedatdelengtevandecursus(tweedagen)juistgekozenwas.De
gebruikteonderwijsmethoden:inleidingen,discussiegroepen,cases,plenairediscussiesendeverschaftedocumentatie,werdenzinvolgeacht.Sommigeervan(bv.deplenairediscussies)echterwerdeninwatminderematedananderegewaardeerd.Ineen
kortecursusalsdezeheeftmen-uiteraard -eenaantalonderwerpennodegemist.De
meestgevraagdedaarvan-diemengraagineenvervolgcursusaandeordegesteldzou
zien-zijn:hanteringvanconflicten,beloningssystemenenpersoneelsbeoordeling.
Decursistenwarenoverdecursusinzijngeheelgoedtespreken.
Inhetverslagjaarwerddereedstwaalfmaaleerdergegevencursus"LeidingenOrganisatie",opgezeto.l.v.eencursuscommissie ondervoorzitterschapvanprof.drs.A.
A.Kampfraath(LHVakgroepIndustriëleBedrijfskunde),tweemaalgegeven.Hijwastevens
cursusleider.CursusXIIIwerdop6en7meigehouden,cursusXIVop23en24september1980.Uithetfeitdatsedert1975(inclusief1980)intotaal401deelnemersaan
decursushebbenmeegedaan,spreektvoldoendeduidelijkdatdezeineenzeergrote
behoeftevoorziet.Hetlijktgewenstdatookin1981ditonderwerpophetprogramma
blijftstaan,alsdegenoemdevakgroep,waaruitdecursusleiderenalle(5)docenten
afkomstigzijn,daarmeeinstemt.
Hetdoelvandecursusiseenalgemeneoriëntatieteverschaffenopmanagement,organisatie-ontwikkeling enbedrijfskundigetechnieken.Decursusomvat5blokken,elk
eenhoofddeeluithetvakgebiedbeslaandenzoveelmogelijkgelijkvormigvanopbouw:
eentheoretischeinleiding,eenpraktijkgeval,aandehandwaarvaneengroepsbesprekingeneenplenairediscussievolgde eneenvergelijkingmetdeervaringenvande
deelnemers.
Vande56cursistenvandecursussenXIIIenXIVwarener44uitoverheidsdiensten
en-instellingenafkomstigenhaddener41eenacademischegraad(20LH).Vande
overigenhaddener11eenHBO(7HAO)opleidinggevolgd.
Uitdemeningspeiling onderdecursistenkwamnaarvorendatdeze,medealsgevolgvanhetfeitdatdecursusslechts2dagenduurt(waarbijookeenavondprogrammawordtgegeven),watweinigonderlingecontactenencontactenmetdedocentenkonden
leggen.Anderzijdsvieldecursus,mededoordebeperkteduur,duidelijkindesmaak;
overigensuiteraardvooraldoordeinhoudendewijzevanbehandelingvandecursusstof.

Devolgendeonderwerpenvoorvervolgcurssenwerdendoorvelenuiteengegevenlijstjeaangestreept:projectmanagement (17),leidingvaneenafdeling(14-)enmenselijke
relatiesenorganisatie-ontwikkeling (11).Dedeelnemerstoondenzichgoedtevreden
overdezecursus.
Opinitiatiefvanprof.Leniger,emeritushoogleraarbijdeLH-VakgroepLevensmiddelentechnologie,isinsamenspelmethetNederlandsVerpakkingscentrum,eencursusopgezetover"Verpakkingvanvoedingsmiddelen".Dedaartoeingesteldecursuscommissieonderleidingvandeinitiatiefnemer,dietevensalscursusleiderfungeerde,begeleiddedeze6-daagsecursus.Dezewerduitgevoerdop28,29,30meien
3,4,5juni(DeLeeuwenhoren).
Doelvandecursuswasdedeelnemersinzichtteverschaffenindeproblematiekvan
hetverpakkenvanvoedingsmiddelenenverpakkingsmaterialen.Zonderindetailste
tredenwerdendehoofdzakenvandevoornaamsteaspectenvanhetverpakken opprincipiëlewijzebehandeld,methetaccentoptechnologischeproblemen.Omdatvrij
veelkenniswerdvoorondersteld,wasdecursusvooralgerichtoptechnologenmet
eenacademischeofhogereberoepsopleiding.Doorhetgecomprimeerdekaraktervan
decursus,moesteenaantalonderwerpenineenvrijbeperkttijdsbestekwordenbehandeld.
Voordecursusmelddenzich31gegadigden (18meteenacademische (11LH)en11met
eenHBO(7HAO)opleiding)aan,hetgeendoorvelenalseenrelatiefbeperktaantalwerdbeschouwd.Vanhenwaren20afkomstiguithetbedrijfsleven.Dedoelgroep
voorwiedezecursuswasbestemd:afgestudeerdenvandeLHenvandebetreffende
HogereAgrarischeScholen,wordtopenkelehonderdtallengeschat.Hetisnietgeheelduidelijkwatderedenvandezebeperktebelangstellingkanzijngeweest.
Welheefte.e.a.ertoegeleiddatvaneenmogelijkeherhalingvandezecursuswerd
afgezien.Eenandereoorzaakdaarvanwasdenoodzaakomverschillendeaanpassingen
inhetprogramma,opbasisvandeevaluatiegegevens,temoetenaanbrengen.Daaruit
blekenenkelendecursuswattelang,dediepgangenigszinstebeperktenhetkaraktertealgemeentevinden.Erwashierendaarookteweinigtijdpersprekerbeschikbaarenerwarenteweinigdiscussiemogelijkheden,zovondensommigen.Erwerdeen
aantal suggestiesgedaanomhetaantalonderwerpentebeperkenenenkeleonderdelenuitgebreidertebehandelen.Overigenswarendedeelnemerstevredenmethet
gebodene envooralookoverdecursusleiderwasmengoedtespreken.
Tenslotteblekenzoalsgezegd,degewensteveranderingenteingrijpendendeonzekerheidofervoldoendeaanmeldingenopzoudenbinnenkomentegroot,omopkorte
termijneenherzienprogrammateontwerpen.Decursuscommissiebeslootalleende
cursussyllabustebundelenentegenkostprijsaanbelangstellendenbeschikbaarte
stellen.
Opvoorstelvanprof.dr.ir.J.DekkervandeVakgroepFytopathologievandeLH,is
ö'oorhetInternationalChemicalControlCommittee,datonderdeInternationalSocietyofPlantPathologyressorteert,eeninternationalecursusgeorganiseerd,getiteld:"Fungicideresistanceincropprotection".DeFAOverleendedaaraansteun.
O.l.v.deinitiatiefnemerheefteencursuscommissiebestaandeuiteenzestalinternationaalvooraanstaandespecialisten,zichberadenoverhetcursusprogramma.
Decommissieontmoetteelkaartijdensenkeleinternationalebijeenkomsten,waarna
ineenkleinWageningscomitéhetprogrammanaderwerduitgewerkt.Prof.Dekker
washiervanvoorzitter;ookleiddehijdecursus,dievan13t/m20augustusin
Wageningen,tendeleinhetIAC(colleges)entendeleinhetgebouwvan"Fyto"plaatsvond(practica).Hetprogrammawaszodanigopgezetdateractievedeelnamevande
cursistenkonwordenverwacht.Hetbestonduitcollegesmetdiscussiesindeochtendenpracticaindenamiddagenopeenzaterdagochtend.Omdatdeelnameaande
practischeproevendoordebeschikbareoutillagebeperktwastot24cursistenen
hetaantalbelangstellenden zeergrootbleektezijn,werdbehalveeengroepregulierecursistendiehetvolledigeprogrammavolgde,ookeenaantaldeelnemerstoegelaten(14)diealleendecollegesbezochten.Voordezegroepwerdentijdensde
practica-uren, 'smiddagsentendele 'savonds,discussiezittingenbelegd.Daarnaastwerdopenkeleavondeneensociaal/cultureelprogrammaenopdezondageen
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toeristischeexcursiegeorganiseerd.Erwarenaldusin198038deelnemersdieuit
16geïndustrialiseerdelandenafkomstigwaren.Voorlogieswerdtendeledoorhet
IACgezorgdmaardathadmaareenbeperktemogelijkheid (25),zodatuitgeweken
werdnaarHCRKleinZwitserland inHeelsum (15),waaralleenlogiesenontbijt
werdverschaft.Decolleges(enlunchesendiners)wareninhetIAC,depractica
bij"Fyto".Dehuisvestingwasdaardoornogalcomplex,zodatveelmoestwordengependeld,waartoe2busjesbeschikbaarwaren.
Decursuswasbestemdvooronderzoekers,werkzaamophetgebiedvandechemische
bestrijdingvan planteziekten, diebijhunwerktemakenhebbenofkrijgenmet
resistentievanschimmelstegenfungiciden.
Doelvandecursuswasbegriptewekkenvoorenachtergrondenteverschaffenvan
deverschijnselen,tenemenmaatregelentebesprekenenervaringenuittewisselen.
Ditallesd.m.v.colleges,discussiesenlaboratoriumwerk.Immersnogweinigfytopathologenhebbenervaringmetdezeresistentie-problematiek opgedaan,waardoordezemaarzeldenineenvroegstadiumwordtherkendenbeschreven.Tochheeftdit
verschijnselindegeïndustrialiseerdelandenreedsveelschadeveroorzaakt.Verwachtwordtdatditookinontwikkelingslanden eerlanghetgevalzalzijn.Deveronderstellinglijktgerechtvaardigddathetvraagstuk indekomendedekadetotde
belangrijksteindegewasbescherming zalgaanbehoren.
Decollegeswerdenverzorgddoor14docenten,waaronder7uitNederland (6LH).Bij
debegeleidingvandepracticawaren11personenbetrokken (6LH).Bovendienwerd
opeenmiddaghetlopendefungicideresistentie-onderzoek vandevakgroepFytovan
deLHgedemonstreerd.
DecursuswerdgeopenddoordeRectorMagnificusvandeLH,tevensvoorzittervan
hetbestuurvandeStichtingPAO-LH,prof.dr.H.C.v.d.Plasengeslotendoorde
DekaanvandeFacultéit,prof.dr.ir.J.Schenk.NamensdeFAO begroettedr.E.J.
Buyckxdedeelnemers.Prof.dr.ir.L.Verhoeff,secretarisgeneraalvandeInternationalSocietyof PlantProtectionvoerdedirectnadeopeningdoordeR.M.,uit
naamvanzijnorganisatiehetwoord.
Uithetverslagvandeonderdedeelnemersgehoudenmeningspeilingvaltafteleidendatdecursusophogeprijswerdgesteld,waaraanvooraldecombinatievancolleges,discussiesenpractischelaboratoriumwerkzaamhedenheeftbijgedragen.Van
dediscussiemogelijkhedenwerdvooralgewaardeerddatvandeaanwezigheidvandocentenentweecategorieëndeelnemers-welennietdeelnemend aanhetpracticumkonwordengeprofiteerd,doorsymposiumbijeenkomstentebeleggen.Denieuwstegegevensuithetonderzoekkondendaardoorwordenuitgewisseld.
Alspuntenterverbeteringvaneenvolgendecursuswerdengenoemd:eenaantalbiochemischedetailgegevenszoukunnenwordenweggelaten.Indeplaatsdaarvanzouden
resistentieverschijnselenbijnieuwegroepenvanchemischemiddelen,ofbijbodempathogenenkunnenwordenbehandeld.Verdervondmendevoordepracticabeschikbaretijdtekort,terwijldepracticantenookdediscussiezittingenvandeandere
deelnemershaddenwillenbijwonen.Tenslottewerdaangedrongenoppublicatievande
proceedingsvandecursus,waarinbepaaldeonderdelenwatuitgebreider zoudenkunnenwordenbehandeldengeïllustreerd.
OpaandringenvandeDirectieBedrijfsStructureleAangelegenhedenvanhetMin.
L/Vheefteencursuscommissieo.l.v.prof.ir.M.S.Elzas(SectieInformatica,VakgroepWiskundevandeLH)eenontwerpprogrammavooreencursus"Inleidinginhet
computergebruik"opgesteld.Dezecursuswasinhetbijzonderopleidinggevende
functionarissengericht,dieinvergelijkingmethunjongerecollega'soverminder
kennist.a.v.deautomatiseringsmogelijkhedenbeschikken,omdatinformatica
nognietzolangindestudiepakkettenvandeLHendeHASsenisopgenomen.Landentuinbouwproefstationsenvoorlichtingsdiensten -zowordtverwacht-zullenhoe
langerhoemeergebruikgaanmakenvandecomputer.Daardoor ishetnoodzakelijk
datookhetkadervandezeinstantiesvertrouwdraaktmethetcomputergebruik.Een
enandergeldtuiteraardookvoorberoepsbeoefenaarswerkzaambijandereinstanties.Decursuscommissieheeftalduseen6-daagsprogrammaopgesteldenprof.
Elzasuitgenodigddezetewillenleiden.Omdathijechtereersteenstudieperiode
vaneenjaarinIsraëlzoudoorbrengen,heeftindetussentijdeenkleincomité»
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- 10bestaandeuitdrs.E.W.vanAmmers(SectieInformaticavandeVakgroepWiskunde
vandeLH),G.J.StaalmanMSc(coördinator-informatica-HASsen)enir.R.Hoftijzer
(RCvandeLH),samenmethetBureauPAO-LHdeverderevoorbereidingvandecursus
terhandgenomen.HetRekencentrumvandeLHsteldedenodigefaciliteitenbeschikbaar;diversemedewerkershebbenzichzeerbeijverddecursustelatenslagen.Na
terugkeervandecursusleiderisdecursusop26,27,28augustusen2,3en4september1980vanstartgegaan.Plaats:DeLeeuwenborch.
Hetdoelvandecursuswerdalsvolgtomschreven:deelnemerstelatenkennismaken
metdebeginselenvandeonderliggendetechnischeconceptenenmetdecomputerals
mediumvoorhetoplossenvantechnisch-wetenschappelijkeenadministratieveproblemen.
Metbehulpvanveelzelfwerkzaamheid:hetmakenvanpractischeoefeningenenhet
volgenvandemonstraties,kondendedeelnemerszichvertrouwdmakenmetdepractischetoepassingen.Ookhetontwerpen,deinvoeringenhetgebruikvaninformatiesystemenindelandbouwwerdenbehandeld.
Detoegepastemethodenvankennisoverdrachtwarendaarbijnogalgevarieerd:collegesmetdiscussies,enhetmeedoenaaneen"computerkennis",waarbijdiversesoortencomputergebruik indepraktijkwerdengedemonstreerdenwaarbijmenzelfmet
eenpaarprogramma'skonoefenen.Verderwarenerenkeledemonstratiesvanlandbouwkundigetoepassingen,waarbijdedeelnemerseen"gesprek"metdecomputerkondenvoeren.Ookkondendedeelnemerseenvoudigecomputerprogramma'sopstellenen
tenslottewasereenpanelzitting,waarindetoekomstvanhetcomputergebruik inde
landbouwaandeordewerdgesteld.
Alspoedignadeaankondigingbleekdathetaantalaanmeldingendatvanhetper
cursustoetelatendeelnemers (35),verrezouovertreffen.Vermoedelijk zalmet
hetgevenvan3cursussennognietgeheelindebehoeftezijnvoorzien.Zoalsgebruikelijk^werdinoverlegmetdebetreffendewerkgeverseenselectievandeelnemerst.b.v.deeerstecursusgemaakt.Deoverigenwerdinhetvooruitzichtgesteld
aan(een)volgendecursus(sen)(in1981)meetekunnendoen.
Totdeeerstecursuswerden32deelnemerstoegelaten,waarvan29werkzaambijoverheidsinstanties.Vande28academicihaddener27aandeLHgestudeerd;3kwamen
vaneeninstellingvanHBO(2HAS).Erwerkten12docentenmee(3LH).
Deevaluatiegegevensvandecursuslatenziendatdedeelnemersoverhetgebodene
goedtesprekenwaren.Zoalsaltijdwarenerooknuweerwensendietotverbetering
oponderdelenzoudenkunnenleiden.Eenaantal daarvanzalzekertotuitvoeringkomen
bijdeherhalingenvandecursus;hetbetreftondermeer:hetbeschikbaarstellen
vaneenafzonderlijkeavondbijeenkomstvoorelkvandetweedemonstratiesvancomputertoepassingenindelandbouw (dienubeideopeenavondwerdengegeven).Daartoezoudefilmavondmoetenvervallen,hetgeenmennietjammerzouvinden.Diverse
cursisten (12)sprakenzichvoorhetopzettenvaneenvervolgcursusuit,waarvoor
eenaantalconcreteonderwerpenwerd genoemd,(databases,programmerenenalles
watdaarmeesamenhangt,statistischesoftwarepakkettenenprogrammeertalen).
VandeDirectieLandinrichtingvanhetMin.L/Vwashetverzoek afkomstigeencursusoveraspectenvandelandinrichtingtegeven.Prof.dr.ir.F.Hellingavande
VakgroepCultuurtechniekvandeLHwasvoorzittervandebetreffendecursuscommissieentevensleiddehijdecursus.Hierbijwerdhijgeassisteerddoortweeleden
vandecommissie:prof.dr.ir.H.N.vanLier(eveneensvandeeerdergenoemdevakgroep)enir.G.A.Oosterbaan,directeurvanhetInstituutvoorCultuurtechnieken
Waterhuishouding.Detitelvandecursusluidde:"Inrichtingvanhetlandelijkgebied".Deze5-daagse cursusomvatteeendagvooreenexcursienaarhetlandinrichtingsprojectEemland.Dezeexcursiestondonderleidingvanir.A.J.A.M.Segersen
ir.G.A.Stasse,beidenvandeLandinrichtingsdienst.
Hetdoelvandecursuswerdomschrevenals:hetweergevenvandestandvandekennisinzakehetintegrereninlandinrichtingsplannen vanmeerderefuncties,diein
hetlandelijkgebiedtothunrechtmoetenkomen.Inveelgevallenontstaatdaarbij
indepraktijkeengecompliceerdkeuzeprobleem.Enerzijdsgaathetomdespecifieke
eisendieiedereafzonderlijkefunctiestelt,anderzijdsmoetdeonderlingeafwegingleidentotdevaststellingvandeomvangendeplaatsdieelkvan defuncties
moetverkrijgen.Indecursuswerddaaromveelaandachtbesteedaandeafwegingvan
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-11concurerendebelangen,waarbijpraktijkvoorbeeldenwerdenaangehaaldwaarovermen
vangedachtenkonwisselen.Deelnemerswerdenverwachtuitkringendiebijdeprojectgewijzeinrichtingvanlandelijkegebiedenofverbeteringdaarvan,betrokken
zijn.Omdateengrotebelangstellingvoordezecursuswerdverwacht,werdenmeteen
tweecursusseninhetvooruitzichtgesteld:17,18,30september,1en2oktober
enop12,13,18,19en20november 1980.BeidewerdeninDeLeeuwenborchgehouden.
Bijdesluitingvandeinschrijvingblekenzichintotaalca.125gegadigdente
hebbenaangemeld.Decursuscommissiebeslootdaaropviercursusenteorganiseren,
waarvaner tweein1981zullenplaatsvinden.Vande68deelnemersin1980waren
er58afkomstigvandeoverheid;49haddeneenacademischeopleiding (36LH)en
18eenHBO(15HAO)opleiding.Decursuswerdverzorgddoorintotaal18docenten
(6 LH).
Uitdemeningspeilingdiebijbeidecursussenwerdgehouden,bleekdatergrote
waardering voorbestond.Dediscussiesinsamenhangmetdecolleges,deexcursie
enhetpraktijkobjectdeLauwerszee,scoordenhoog.Menwildezelfsnogwelmeer
tijdvoordiscussiesingeruimd zien.Ookzoudenmeercontactenmetdedocenten
doordecursistenopprijswordengesteld:Doortijdgebrekzijndedocentenvaak
nl.alleenbeschikbaartijdensdecolleges.
Dedeelnemerszoudenechtergraagwatlangermethenhebbenwillenspreken.Er
werdenverderverschillende suggestiesgedaanvoornieuwepao-cursussen,waarvan
meerdandehelftvandecursistenbelangstellingbleektehebben.(Planningsmethoden),
Sedert1975heeftdeStichtingPAO-LHopvoorstelvanmr.A.Rutgers,directeur
vanPUDOC»4-cursussenvan"VerslagvanOnderzoek"gegeven.Dezeserieistebeschouwenalsvervolgopdedoordr.ir.D.J.MalthabijPUDOCbegonnenreeks:"Rapporterenvooronderzoekers",waarvanerintotaal14zijngehouden.
Mr.Rutgerswasin1980weervoorzittervandecursuscommissieentevenscursusleider.Ditmaalassisteerdendrs.F.M.Defesche (hoofdvanhetCentrumvoorTalenonderwijsLH),drs.F.0.Dorgelo (PUDOC)endr.H.A.J.M.Lamers(LH-VakgroepVoorlichtingskundesSectieWetenschappelijke Informatieverzorging)alsprojectleiders.
Detitelvandecursusluidde "(Engels)Verslagvanonderzoek";ditomdatintegenstellingtotvoorgaande jarenerin1980nogmeeraandachtaanhetschrijvenvan
eenverslag inhetEngelszouwordenbesteed,zonderdaarbijtekorttedoenaanhet
Nederlands.Ookaandeopbouwenindelingvaneenrapportwerdtijdbesteed.
AlsexperimentwerdtijdigvoorhetbeginvandecursusaandedeelnemerseenEngelsetoetsgezonden,tezamenmeteenboekwerkjewaarinzoweldeEngelsegrammatica,
hetjuistegebruikvanverschillendewoordenenuitdrukkingen,alsookbepaalde
veelgebruiktezinsconstructiesinhetEngels,inkortbestekbehandeldworden.
Deingevuldeendoordrs.Defeschegecorrigeerdetoetswerdaandecursistengeretourneerdmetadviesomzonodigbepaaldeonderdelennadertebestuderen.Doelvan
detoetswaseenzoveelmogelijkhomogenedeelnemersgroep teverkrijgenwatbetreft
hunkennisvandeEngelsetaalom daardoordeindecursusbeschikbaretijdaan
relevanteonderwerpentekunnenbesteden.
Behalvehetinvullenvandetoets,werdaandedeelnemersgevraagdhetnodigehuiswerktewillenmakeneninleveren,zodathetindecursusbesprokenzoukunnenworden.Medemethetoogdaaropvonddecursusplaatsin3blokkenvan2dagenop:
21en22oktober,4,525novemberinDeLeeuwenborchenop26novemberbijPUDOC;
Erdeden30deelnemersmee,vanwie26eenoverheidsbetrekkingbekleedden,demeesten
bijeeninstellingvanonderzoek.Vandedeelnemerswarener25academicus(12LH)
en5HBO (0HAO)afgestudeerden.Vande9docentenwerktener2bijdeLH.
Dedeelnemersblekendecursusalsgeheel,maarvooralookhetEngels,opprijs
tehebbengesteld.Demeestedeelnemerszoudeneigenlijkhieraannogmeertijdhebben
willenbesteden,tenkostevanbv.onderwerpenals:documentatie,normalisatieen
auteursrecht.Welwaseruiteindelijk tochnogeengrootverschilinniveauwat
betreftdebeheersingvanhetEngels.Dehuiswerkoefeningenblekenverderaande
meestenmeertijdtehebbengekostdanwasvoorzien.Deschattingwas8uur;demeestedeelnemersblekendaarvoorechterca.20uurnodigtehebbengehad.Omdezereden
wenstemenookeenlanger intervaltussendelaatstecursusblokken,omdatdehuis-
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werkoefeningindeperiodetussen5en25november,gemaakt,ingeleverdennagezienmoestworden.Zowelvoordeelnemersalsdocenteneenzwareopgave!Hierinligt
mogelijkgedeeltelijkdeoorzaakvanhetfeitdatslechts18vande30deelnemers
dehuiswerkoefeninginleverden.
DeonderdeRaadvoordeBedrijfskunde indeLandbouw (VerenigingvoorOrganisatie
enArbeidskunde)ressorterendeStudiegroepErgonomie,organiseerdeeind1979/begin
1980eeneersteintroductiecursus "Ergonomie",bestemdvoorberoepsbeoefenaarsin
deagrarischesector.OpvoorstelvandeDirectieLandbouwonderwijsvanhetMin.L/V
werdnaoverlegmetvoornoemdeorganisatiebeslotendecursusinhetkadervanhet
Wageningsepaoteherhalen.Dr.ir.J.ZandervandeLHVakgroepLandbouwtechniek
werdvoorzittervandeingesteldecursuscommissie;hijvertegenwoordigdedaarintevensdeNederlandseVerenigingvoorErgonomie.DesecretarisvandeStudiegroep
Ergonomie,ir.F.J.Staudt(LHVakgroepBosbouwtechniek)wascursusleider.Beiden
haddenookdeleidinggehadvandeeerstecursus.
Decursusgetiteld:"Introductieinde ergonomie',duurde5dagen,t.w.:10en11
november,3en4december1980en16januari1981.Debijeenkomstenvondenplaats
inDeLeeuwenborchvoorzoverhetdecollegesbetrof eninhetCentrumTechniek
voordepractischeaspecten.
Ergonomieheefttendoeltebevorderendatproducten,gereedschappen,werkomgeving
enwerkmethodenzowordenontworpen,datwelzijn,veiligheid endoelmatigheidbij
detaakuitoefeningwordenbevorderd.Decursusbeoogdeaandetoenemendevraagnaar
scholingophetgebiedvandeergonomietevoldoen.Dezevraagkomtzowelvoortuit
deproblemendiebinnen"agrarischebedrijven"enz.rijzen,alsookuitdesteeds
hogereeisendievanwegedevermeldetechnischeentechnologischeontwikkelingen
wordengesteld.Daarbijspelenookvraagstukkenvannormalisatieenwetgevingeen
rol.Decursuswerdbreedopgezet,waardoordediepgangnietgrootkonzijn,hetgeenvooreenintroductiecursusalsjuistwerdgeoordeeld.Daaromookkwameninde
cursusnaastenigetheorie,veeltoepassingenaandeorde,werdenerdiversedemonstratiesgegevenenwaserplaatsvoordenodigezelfwerkzaamheid (practicaenthuis
temakenwerkstukken).Uiteraardwerdenzoveelmogelijktoepassingenenvoorbeelden
uitdeagrarischeendienstverlenende (incl.huishoudkundige)sectorengegeven.
Decursuswasbedoeldvoorafgestudeerdendieinhunwerktemakenhebbenofkrijgen^
methetontwerpen,controlerenenbeoordelenvanmens-taaksystemen.Ookzijdiewerkzaamzijninonderwijsofvoorlichtingopditgebied,zoudenwelkomzijn.
Voordecursusgaven zich44gegadigdenop,onderwieeen12-taldatslechtsineen
zeerververwijderdverbandmetdeagrarischesectorwerkzaamwaren.Dezelaatstbedoeldenwerdenverwezennaaranderecursussen.Totdeonderhavigecursuswerden20
deelnemerstoegelaten,terwijlde12overigebelangstellendenwerdgevraagdhundeelnametoteenvolgendecursustewillenuitstellen.
Alle20deelnemerswaren,opeenna,inoverheidsfunctieswerkzaam.Erwaren4academici(3LH)en11HBO (5HAO)afgestudeerden; ergaven5docentencollege.Van
henwaren3aandeLHverbonden.
Hetoordeelvandedeelnemersoverdezecursusliepnogaluiteen.Eenaantalmeendedatdecursusdieperopdeachtergrondenhadmoeteningaan,terwijlanderenvondendatdeverhoudingtussendebreedteendediepganggoedwasgekozen.Uiteraard
warendezeverschillenvanoordeelterugtevoerenopdeaanwezigekennisenervaringt.a.v.deergonomie.Vandetoegepasteonderwijsmethoden!colleges,demonstraties,practica,werkstukkenendiscussies,werdvooraldezelfwerkzaamheidgewaardeerd,alnamdiemeertijdinbeslagdanmenhadverwacht.Detoelichtingende
uitvoerbaarheidvanhetthuistemakenwerkstuk -waarvoormengroepsgewijzezelf
eenonderwerpergonomischmoestuitwerken-achttensommigente summierresp.te
moeilijk.Bepaaldeonderwerpenwarenbijdedeelnemersalvrijgoedbekend.Uitde
wensentenaanzien van eenvolgendecursusvieloptemakendatmengraagmeerzou
willenwetenover"psychologischeaspecten","werkplekinrichting"en"omgevingsfactoren".Opbepaaldepuntenheeftdecursusnietgeheelaandeverwachtingvoldaan.Als
oorzaakhiervanwerdgewezenophetverschilinergonomischeaanvangskennisbijde
deelnemers.Overhetalgemeenwarendedeelnemerstevredenoverdecursus.
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