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IKIIBIDHTG
In dit rapport wordt van de aan de werkgroep ter bestude
ring opgedragen onderwerpen de "landbouwopleiding voor boeren,
tuinders en arbeiders behandeld".- 1) Het gaat dus om de'agra
rische opleiding van de in land- en tuinbouw werkende mannelij
ke beroepsbevolking.
"
Aangezien uit het oogpunt van Welvaartsontwikkeling de ma
te van geschooldheid en de mogelijkheid om deze scholing deel
achtig te worden van primaire betekenis moeten worden geacht.,
heeft de werkgroep zich in hoofdzaak bezig gehouden met het be
antwoorden van de volgende fundamentele vragen.a. Is de mate van .geschooldheid van de onderscheidene ca
tegorieën agrariërs voldoende te noemen?
b. Bestaan er voldoende scholingsmogelijkheden voor 'allen,
die behoëfte hebben aan een agrarische opleiding?,
In het kader van deze vragen zal de situatie van het land
en tui'nbouwonderwijs worden besproken.
Ben bezinning op bovengenoemde vragen brengt in eerste.in
stantie de volgende uitgangspunten mee.
ad a. 'In het algemeen zal onder de huidige omstandigheden van
de bedrijfshoofden in de agrarische sector, die de moderne land
bouwmethoden, dienen -te. kennen, verwacht mogen worden, dat zij
enigerlei vorm van agrarisch onderwijs hebben gevolgd.
Van de toekomstige bedrijfshoofdeh mogen wij in het algemeen
verwachten, dat zij agrarisch dagonderwijs hebben genoten. Met
name moet o.i. voor de- jeugdige boerenzoons van thans (bijvoor
beeld de 15-19-jarigen), voor zover zij een redelijke kans heb-,
ben om bedrijfshoofd.te worden, de minimumeis luiden, dat zij
lager dagonderwijs hebben gevolgd. Bij de berekeningen van de
behoefte aan agrarisch onderwijs voor a.'s. bedrijfshoofden zul
len wij er dan ook"van uitgaan, dat de geschooldheid alleen '
"voldoende" moet worden geacht, indien men dagonderwijs heeft
gevolgd. Aan toekomstige landarbeiders zouden wij evenzeer theo
retische scholingseisen willen stellen, hierbij doen zich' ech
ter praktische en psychologische moeilijkheden voor, waar wij
(ónder andere in hoofdstuk II) nog op terugkomen,»

l).. .Let andere onderwerp waarover de. werkgroep een afzonderlijk
deelrapport za.1 .uitbrengen,.' betreft de. "Landbouwopleiding. van
boerinnen en landarbeidersvrouwen" XDeëlra'pport Huishoudonderwijs).
' ' '
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De mate van geschoold-zijn van de aankomende agrarische
generatie (in het algemeen worden hiermee personen heneden 20
jaar bedoeld^ de meesten van hen zijn 13-17 jaar), zal in hoofd
stuk I behandeld worden. Hierbij wordt getracht de vraag te be
antwoorden, of de toekomstige werkers in de agrarische sector
voldoende (theoretische) scholing verwerven. De gegevens hier
over zijn in hoofdzaak gebaseerd op een door de werkgroep in
1957 gehouden schriftelijke enquête.
De mate van geschoold-zijn van de huidige agrarische ge
neratie (oudere en jongere personen, die reeds langere of kor
tere tijd in land- of tuinbouw gewerkt hebben) is ten dele be
kend op grond van statistische gegevens (1955)? ^en dele aan
de hand van bepaalde, onderzoekingen. In hoofdstuk II worden de
hierover beschikbare gegevens die meer het karakter van een do
cumentatie hebben, in het kort besproken.
ad b. De diverse vormen van agrarisch onderwijs, die in ons land
voorkomen, zijn uitvoerig vermeld in bijlage I| de daarin gebe
zigde afkortingen zullen in dit rapport over het algemeen ook
worden gebruikt.
In verband met het onder a genoemde uitgangspunt voor de
a.s. bedrijfshoofden ^allen wij ons bij het beantwoorden van
de onder b bedoelde vraag beperken tot het dagonderwijs (l.l.s.,
m.l.s., l.tb.s., m.tb.s»! de h.l.s., de h.tb.s., en de tb.v.s.
zijn niet in het onderzoek betrokken).
Tot degenen, die behoefte hebben aan een agrarische oplei
ding, moeten in de eerste plaats de toekomstige bedrijfshoofden
en werknemers gerekend worden. De bedrijfshoofden worden voor
een zeer belangrijk deel (echter niet geheel) uit de boerenen tuinderszoons gerequireerd. Ben beperkt percentage bedrijfshoofden komt uit een werknemers of een niet-agrarisch milieu.
In de tweede plaats zullen er zoons van agrariërs en niet-agrariërs zijn, die in de toekomst een functie in de periferie van
de land- of tuinbouw verwerven of die zullen emigreren. Ook voor
deze categorieën zal men van "behoefte aan dagonderwijs" moeten
spreken. De totale behoefte is dus een vrij gecompliceerde aan
gelegenheid die niet zonder nader onderzoek is te bepalen (vlg.
blz. 8). Een factor, die het een en ander nog moeilijker dreigt
te maken, is het deelnemen aan agrarisch onderwijs door leerlin
gen die buiten de landbouw belanden.
Het zal duidelijk zijn, dat wij bij onze ramingen van de
behoefte aan agrarisch dagonderwijs slechts rekening hebben kun
nen houden met de "reële" behoefte (d.w.z. toekomstige agrariërs,
emigranten en periferiefunctionarissen). Voor het overige lijkt
het ons van belang, dat men bij de toelating tot het dagonder
wijs leerlingen tracht te weren, die kennelijk geen behoefte aan
dit onderwijs hebben.
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Ten aanzien van de land- en tuinarbeiders merken wij nog
op, dat tiet behoefte-element laier "bijzonder moeilijk is vast te
stellen» Mede gezien de tot nu toe bijzonder geringe "belang
stelling van deze categorieën , denkt men bij de reorganisatie
van het agrarische onderwijs aan leerlingenstelsels, speciaal
voor toekomstige of reeds als zodanig werkende jonge landarbeiders.
De uitspraak over het al dan niet aanwezig zijn van voldoen
de scholingsmogelijkheden brengt ons ertoe de behoefte te confron
teren met de opnemingscapaciteit, dat wil zeggen de opnamemoge
lijkheid van de voor leerlingen uit een bepaald gebied bereikbare
scholen.
De criteria die bij het hanteren van de begrippen "capaciteit"
en "behoefte" gebruikt zijn, zullen in hoofdstuk I nader worden
toegelicht,,
In de laatste paragraaf van hoofdstuk I is getracht, op grond
van de gegevens over behoefte en deelneming aan landbouwdagonderwijs, tot een prognose van het leerlingenaantal van de lagere
landbouwscholen te komen» In feite zou het onderzoek met het beant
woorden van de onder a en b omschreven vragen (blz» 3) kunnen ATOI—
den afgesloten^ gezien de actualiteit van het vraagstuk van de ont
wikkeling van het aantal leerlingen op lagere landbouwscholen is
aan deze materie echter wel aandacht geschonken» Wij geven deze
prognose overigens onder veel voorbehoud, gezien de vele onzeker
heidselementen»
In de conclusies zijn de voornaamste resultaten van het on
derzoek die in de beide hoofdstukken zijn te vinden, opgenomen.
Deze onderzoekresultaten betreffen zowel de bewerking van de ge
houden enquêtes (1957)? als de gegevens van L.E.I,-onderzoekingen
in Gelderse gemeenten (boerenzoons, tuinderszoons, landarbeiders).1)
Tevens zijn bepaalde gegevens van het C»B,S„ (1955) overgenomen,
In de bijlagen zijn allerlei gegevens opgenomen (vragenlijs
ten en grotere tabellen), die als toelichting op de tekst kunnen
worden beschouwd en ter nadere detaillering van het cijfermateri
aal dienst kunnen doen, terwijl ook bepaalde gebiedscijfers hier
in meer overzichtelijk zijn samengevat.
1) Het betreft de volgende L.E.I,-rapporten?
1. De landarbeiders in ÏTederland, deel II (zand- en rivierklei
gebieden).
2. Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw.
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HOOFDSTUK I
)

DE OPLEIDING IAS JEUGDIGE AGRARIERS
Ten einde een gefundeerd, inzicht te verkrijgen in de bete
kenis van het agrarische dagonderwijs in de provincie Gelderland,
is er een schriftelijke enquête gehouden onder de directeuren
van middelbare land- en tuinbouwscholen en onder de hoofden van
lagere land- en tuinbouwscholen» In de enquête is tevens een
groot aantal scholen betrokken, die niet in Gelderland zijn ge
vestigd, maar wel door Gelderse leerlingen worden bezocht.
Een opgave van de geënquêteerde scholen is te vinden in bijla
ge II, terwijl in bijlage III de vragenlijsten zijn opgenomen.
De enquête heeft betrekking op het jaar 1957 (gevraagd werd
de situatie aan het einde van het schooljaar 1956-1957)? "^er ver
gelijking stond ons o.a. een aantal gegevens van 1953 ter be
schikking.
De enquêtegegevens maken het ons mogelijk om de vragen a en
b (vlg, blz. 3) voor het landbouwonderwijs geheel en voor het
tuinoouwonderwijs gedeeltelijk te beantwoorden. Daarnaast kun
nen voor het landbouwonderwijs nog enkele vragen worden beant
woord, diô in dit verband van betekenis zijn. .
De bestemming van de leerlingen die ook op het vragenformu
lier moest worden ingevuld (periode 1952-1957)? is niet door al
le geënquêteerden vermeld. Doordat de desbetreffende gegevens
van een aantal niet-Gelderse scholen werden meegeteld, konden
wij echter wel ten naaste bij een verantwoord beeld van de situ
atie krijgen. Deze bestemmingsgegevens zijn tevens van aanvul
lende betekenis voor de uitgangspunten bij de berekening van de
"reële" behoefte (vlg. blz. 4-).
De gegevens over de grootte van de ouderlijke bedrijven wa
ren evenmin volledig| samengenomen geven zij echter wel een be
trouwbare indruk van' de relatie tussen bedrijfsgrootte en deel
neming aan het landbouwonderwijs.
In.dit hoofdstuk zullen eerst de methode en de toepassing
hiervan op de provinciale gegevens behandeld worden. Vervolgens
zullen wij het landbouwonderwijs per gebied de revue laten pas
seren, daarna komt het tuinbouwonderwijs, terwijl voor èen aan
tal gebieden het agrarische onderwijs als één geheel moest wor
den beschouwd. Voorts hebben wij de mate waarin de in land- en
tuinbouw werkende zoons dagonderwijs volgen (hetgeen uiteraard
een principieel andere vraag is dan de onder a bedoelde, zie
blz.-- 3)> vergeleken aan de hand van onze enquêteresultaten (en
de ons ter beschikking staande gegevens uit het deelrapport van
werkgroep IV) met overeenkomstige gegevens uit acht gemeenten
in Gelderland (ontleend aan het onderzoek naar de beroepskeuze
van boeren- en tüinderszoors van het L.E.I.).
Tenslotte is een poging gedaan in de ontwikkeling van het
leerlingenaantal op lagere landbouwscholen te voorspellen,
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waarbij het echter noodzakelijk werd geacht een groot aantal
restricties te maken.
§ 1. C o n c r e t i s e -r i n g
p u n t e n

v a n

de

u i t g a n g s-

In aansluiting aan de enquêteresultaten (vlg. blz. 6 - 3e
alinea) zullen wij thans de te "beantwoorden vragen met "betrek
king tot het landbouwonderwijs nader concretiseren.
1. Gaan er voldoende a.s. landbouwbedrijfshoofden naar
landbouwscholen? .
2, Hoeveel leerlingen hebben landbouwonderwijs (dagscho
len) gevolgd in 1957 (lager en middelbaar)?
3'. Hoe groot is het verschil tussen de deelneming in 1957
en de (opnemings-)capaciteit per gebied?
4. Is de capaciteit voldoende om in de (geraamde) behoefte
aan landbouwdagonderwijs te voorzien?'
Yan deze vragen moeten de eerste en de vierde van primaire
betekenis worden geacht, aangezien in het kader van de proble-r
men rondom het agrarische welzijn vooral de beantwoording van
deze vragen van belang is.
Yoor de beantwoording zijn de volgende begrippen en uit
gangspunten gehanteerd.
I. Deelneming aan het onderwijs
Dit is het aantal leerlingen, woonachtig in een bepaald
gebied, dat. landbouwonderwijs volgt op scholen in en buiten
dat gebied.
II. Deelneming per jaarklasse
Dit is het aantal leerlingen, dat voor hét eerst enige
vorm van landbouwdagonderwijs volgt,' gedeeld door het aantal
klassen van de desbetreffende scholen.
•Om dubbeltellingen te vermijden moet men dus weten welk
percentage -m.1.s.-leerlingen reeds de 1.1.s. als vooropleiding
heeft gehad. Gegevens hieromtrent zijn te vinden in de bijlagen
IV on Y.
III. Behoefte aan onderwijs
Dit getal, geeft aan hoeveel leerlingen er in een bepaald
jaar in aanmerking komen voor het volgen van landbouwdagonderwijs, zowel op de 1.1.s. als op de m.l.s- Het is dus een'schat
ting, die men op twee manieren kan uitvoeren.
a. D.e. maximumbehóeft.e
Hierbij gaat men uit van het aantal te verwachten land
bouwbedrijven in 1970. 3io daarvan rekent men als de potentiële
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leerlingen, die als de toekomstige "bedrijfshoofden omstreeks
1970 kunnen worden "beschouwd. Men neemt nl. aan, dat een "boe
renzoon gemiddeld "boer wordt op zijn 30e jaar en dit onder nor
male omstandigheden "blijft tot zijn 65e? zodat hij 35 jaar bedrijfshoofd is. Dit betekent dat in een "bepaald ge"bied op 100
"bedrijven jaarlijks ongeveer 3 opvolgers (jonge "boeren) nodig
zijn, dus 3fo. Daarnaast zijn er leerlingen die in de toekomst
een werkkring zullen vinden.'in de periferie van de landbouw of
die zullen emigreren. Bij de berekening wordt op grond van de
gegevens uit de enquête aangenomen, dat dit aantal één leerling
per 200 bedrijven bedraagt, dus -gHet totale aantal leerlin
gen dat landbouwonderwijs behoeft is dus ongeveer 3
b. Minimumbehoefte
Hiervoor wordt uitgegaan van de verwachting dat het aan
tal leerlingen, dat als toekomstig bedrijfshoofd kan worden
beschouwd, ongeveer gelijk mag worden gesteld met 3i° van het
aantal 1andbouwbedrijven van 4 ha en groter in het jaar 1957 ?
waarbij voor het- totale aantal leerlingen dan 2>i?fo wordt gere
kend. Volgens de voorlopige prognose van het aantal bedrijven
omstreeks 1985 (deelrapport werkgroep IV., blz. 44 en 45) blijkt,
dat dit aantal vrij goed overeenkomt met het aantal bedrijven
van 4 ha en, groter in 1957°
Het verschil is ruim 900 bedrijven in Gelderland, waarbij
het totale aantal tuinbouwbedrijven constant is gebleven. Voor
de meeste landbouwgebieden zijn de verschillen relatief gering.
De maximumbehoefte is dus de behoefte op korte termijn,
want de leerlingen van nu zijn boeren van 1970. De minimumbe
hoefte is die op lange termijn, waarbij wij moeten bedenken
dat de boeren van 1985 in de jaren 1967-1973 landbouwonderwijs
nodig zullen hebben« Naarmate dus het aantal bedrijven na. 1970
sneller daa.lt, wordt de maximumprognose korter..
Voor een nog uitvoeriger toelichting op het begrip "behoef
te" verwijzen wij naar bijlage I 1.
IV. Capaciteit van het landbouwonderwijs
Deze capaciteit wordt in een gebied bepaald door het aan
tal leerlingen dat per jaar tot het onderwijs kan worden toege
laten. Ze. wordt als volgt berèkends
a. het aantal eerste klassen van 1.1.s.-en m.l.s.-en en verme
nigvuldigd met 25,
b. het aantal leerlingen in deze eerste klassen, van buiten het
gebied afkomstig'wordt in mindering gebrachtf
c. het aantal leerlingen afkomstig uit het gebied, maar school
gaand op scholen buiten het gebied, wordt bij a opgeteld.
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V. Eindbestemming der leerlingen
Deze geeft aan welk percentage van de leerlingen van 1.1.s.
en m.l.s. per gemiddelde jaarklasse met elk van deze twee vor
men van landbouwdagonderwijs zijn eindbestemming "bereikt. Ben
rekenvoorbeeld moge dit verduidelijken?
. ,
aantal leerlingen in een gebied m.l.s.? 100, l.l.s.s 400.
. Per jaarklasse is dat? m.l.s.s 50 en l.l.s.s 100.
Gemiddeld gaat
van de leerlingen van de l.l.s. naar
de m.l.s.
Eindbestemming? m.l.s.= 50, 1.1.s.= 100 - 30 = 70.
Eindbestemming in procenten? m.l.s.' 42$, l.l.s. ^8fo,
In de bijlagen VI en ¥11 is de eindbestemming vobr alle
gebieden in de jaren 1957 en 1953 weergegeven.
§2. Het landbouwonderwijs
l a n d

in

Gelder

In deze paragraaf wordt de in het voorgaande omschreven
methodiek op de landbouwonderwijsgegevens van de provincie Gel
derland 'toegepast. Hiertoe herhalen wij nog eens de op blz.. 7
geformuleerde vragen en geven tevens de antwoorden, die daarop
betrekking hebben.
1, Gaan er voldoende aanstaande landbouwbedrijfshoofden naar
de landbouwscholen?
De deelneming per,jaarklasse is 709^- boerenzoons.
De maximumbehoefte
is 835
De minimumbehoefte
is 711
De deelneming is dus 85 van de maximumbehoefte en 100$ van de
minimumbehoefte. (Vergelijk bijlage IX.)
2. Hoeveel leerlingen hebben landbouwdagonderwijs gevolgd in
1957 (lager en middelbaar)?
Totaal 3265 leerlingen of 812 per jaarklasse, van wie 31met
de m.l.s. als eindbestemming.
Rekenen wij degenen die beide schooltypen volgen mee, dan
waren er 972g- leerling per jaargang. Het aantal eerste-klassers
was 993«
In de bijlagen IV en V zijn de cijfers,over het vooronderwijs van leerlingen op de middelbare scholen in de jaren'1957
en 1953 vermeld. Hieruit blijkt, dat tussen .1953 en 1957 de be
tekenis van de l.l.s. als vooropleiding sterk is toegenomen,'
hetgeen voor een belangrijk deel verklaard wordt door de sterk
gedaalde betekenis van de algemene landbouwcursus.
aïg.ïandb.cursus [ lagere landbouwschool
1953
1957
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3» Hoe groot is het versoh.il tussen de deelneming in 195*7
de opnemingscapaciteit?

en

De capaciteit is 1259 leerlingen, het aantal eerste-klassers
is 9939 wat overeenkomt met 78$ van de opnemingscapaciteit.
4. Is de capaciteit voldoende om in de (geraamde) behoeften
aan landbouwdagonderwijs te voorzien?

De capaciteit is 1259 leerlingen.
De maximumbehoefte is 1134 leerlingen.
De minimumbehoefte is 990 leerlingen»
De capaciteit is dus 111$ van de maximumbehoefte en 127$
van de minimumbehoefte. De minimumbehoefte (990) blijkt over
een te komen met het aantal eerste-klassers in het enquête
jaar (993).
In bijlage X zijn de capaciteit en behoefte per landbouw
gebied en voor de provincie opgenomen.
De spreiding van agrarische dagscholen over de provincie
Gelderland is weergegeven op de bij dit rapport behorende kaar
ten (2 en 3)•
5. Het landbouwonderwijs, regionaal beschouwd
In overeenstemming met de in de vorige paragraaf geconcre
tiseerde methode zullen wij thans de situatie per landbouwge
bied in beschouwing nemen. Kortheidshalve geven wij per gebied
alleen de antwoorden, waarbij voor de omschrijving van de bete
kenis hiervan verwezen wordt naar de paragrafen 1 en 2. Een
kaart van de landbouwgebieden (oude indeling) is aan dit rap
port toegevoegd (kaart 1). In tabel A is een samenvattend over
zicht van de voornaamste gegevens per landbouwgebied opgenomen.
In deze tabel is tevens de deelneming van eerste-klassers in
procenten van de capaciteit te vinden.
I. ¥eluwezoom

••

Totaalaantal leerlingens 57
Per jaarklasse
s 12^s van wie 71$ met m.l.s als eind
bestemming.
Van wie boerenzoons
g 7lb is 78$ van de max.- en min.behoefte
Capaciteit
? 3Of, is 170$ "
» »
"
»
»
Toelichting
De deelneming van de boerenzoons is 78$ van de behoefte, de
belangstelling voor landbouwdagonderwijs is dus nog onvoldoende.
Het aantal niet-agrarische leerlingen is hoog, wat vermoe
delijk bevorderd wordt door de voorbereiding voor de bosbouw- en
cultuurtechnische school in Arnhem.
De capaciteit is te groot, ook al zou'de belangstelling van
de boerenzoons stijgen.
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II. ïïederveluwe
Totaalaantal leerlingen; 207
Per jaarklasse
s 51
Van wie boerenzoons

?

Capaciteit

g

van wie 23$ met m.l.s. als eindbestemming.
is
62$ van de max.- en 81$ van46i,
de min.behoefte.
is 71$ van de max.- en 91$ van
de min.behoefte.

Toelichting
De deelneming van "boerenzoons aan het dagonderwijs is nog
onvoldoende of zelfs zeer onbevredigend al naar gelang men de
minim-urn- of maximumbehoefte als norm beschouwt.
De capaciteit is te klein als men rekening houdt met de
behoefte 5 maar zal pas vergroot "behoeven te worden als de be
langstelling voor het landbouwdagonderwijs toeneemt. De minimum
behoefte ligt nog vrij ver boven het aantal eerste-klassers in
het enquêtejaar.
III. Overveluwe
Totaalaantal leerlingen? 318
Per jaarklasse
s 88
Yan wie boerenzoons
Capaciteit

van wie
% met m.l.s. als eindbestemming.
i 76#,is 93$ van de max.- en 199$ "van
de min."behoefte.'
s 1l6f-,is 107$ van de max.- en 123$ van
de min,behoefte.

Toelichting
Al naar gelang de uitgangspunten die men hanteert, kan de
belangstelling van boerenzoons "nog niet voldoende" of "meer dan
voldoende" worden genoemd. In dit verband moet er wel op worden
gewezen, dat in het gebied het aantal kandidaat-bedrijfshoofden
nog veel te groot is (Werkgroep IV). De capaciteit is voldoende
tot ruim voldoende.
IV. Oostelijke -Veluwe
Totaalaantal leerlingen? 241.
Per jaarklasse.
% • 59"É> van wie 27$ met m.l.s,. als eind
bestemming.
Van wie boerenzoons
t 489 is 69$ van de max.- en 87$ van de
min.behoefte.
Capaciteit
% 119"èj is 130$ van de max.- en 187$ van
de min.behoefte.
Toelichting
De belangstelling van boerenzoons laat nog te'wensen overf
met name moet de deelneming op basis van de maximumbehoefte nog
onbevredigend worden geacht.
De capaciteit is te groot, ook al zou de belangstelling van
de boerenzoons stijgen.
1 656
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V. Graafschap Zutphen
Totaalaantal leerlingen; 1357
Per jaarklasse
331"ï, van wie 39% met m.l.s. als
eindbestemming«
Tan wie "boerenzoons
301-f-, is 1.04% van de max.- en 115% van
de min.behoefte.
Capaciteit
502tr, is 122% van de max.- en 132% van
de min."behoefte.
Toelichting
De "belangstelling moet ruim voldoende worden geacht. Wel
licht hangt deze ruime "belangstelling echter samen met het te
veel aan kandidaat-bedrijfshoofden in dit gebied (Werkgroep IV).
De capaciteit is te groot, zéker op langere termijn gezien.
VI. Rijk van Nijmegen
Totaalaantal leerlingen? 118
Per jaarklasse
% 29W) van wie slechts 3% met m.l.s als
eindbestemming.
Yan wie boerenzoons
% 2li} is 94% van de max.- en
b van
de min.behoefte.
Capaciteit
s 30-g-s is 87% van de max.- en yö$>-van
de min.-behoefte.
Toelichting
De deelneming van boerenzoons aan het dagonderwijs komt vrij
goed overeen met de behoefte.
De capaciteit is aan de lage kant, gezien de behoefte op lan
gere termijn is zij echter wel voldoende.
VII. IJselstreek
Totaalaantal leerlingen? 287
Per jaarklasse
1 70-g, van wie 34% met m.l.s. als eind
bestemming.
Van wie boerenzoons
s 67 5 is 93% van de max.- en 116% van
de min.behoefte.
Capaciteit
j 120, is 120% van de max.- en 143% van
de min.behoefte.
Toelichting
De belangstelling van boerenzoons is bijna voldoende of te
groot, afhankelijk van de uitgangspunten.
De capaciteit is te groot, in het bijzonder op grond van
de minimumbehoèfte.
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"VTII. Lijmers

Totaalaantal leerlingens 68
Per jaarklasse
s 2Ö5-9 van wie 42% met m.l.s. als eind
bestemming.Van wie boerenzoons
s 19, is 76$ van de max.- en 95$ van
de min."behoefte.
is 139$ van de max.- en 160$ van
Capaciteit
s
de min.behoefte.
Toelichting
Op basis van de maximumbehoefte moet tot een nog onvol
doende belangstelling voor het landbouwonderwijs worden be
sloten. Gezien de relatief lage generatiedruk in dit gebied
(Werkgroep IV) kan de belangstelling op grond van de minimum
behoefte vrij bevredigend worden genoemd.
De capaciteit is te hoog. In het gebied heeft men dan ook
vorig jaar besloten tot een fusie van de 1.1.s. te Zevenaar en
de l.tb.s. te Groessen.
IX. Be tuwe
Totaalaantal leerlingens 220
Per jaarklasse
% 52-ir, van wie 43$ met m.l.s. als eind
bestemming.
Van wie. boerenzoons
s 35ïfs is 70$ van de max.- en 85 $ van
de min, behoefte..
55. is 114$ van de max.- en 132$ van
Capaciteit
s
de min.behoefte.
Toelichting
De deelneming van boerenzoons laat nog wel te wensen over,
vooral op basis van de maximumbohoefte.
De capaciteit is aan de ruime kant, met name op langere
termijn gezien.
X. Tielerwaard
Totaalaantal leerlingens 113
Ä
Per jaarklasse
van wie 24% met m.1.s./.als eind
262s
bestemming.
Van wie boerenzoons.
is
42$ van de max.- en 49$ van
22Ï,
de min.behoefte,
Capaciteit
35lb is 55$ van de max.- en 62$ van
de min.behoefte.
Toelichting
Zelfs indien wij rekening houden met de lage generatiedruk in dit gebied, mogen wij nog van een bijzonder geringe
deelneming spreken.
Het opvoeren van de lage capaciteit kan slechts zin hebben,
indien de belangstelling voor het landbouwonderwijs zeer aanzien
lijk zou toenemen. De minimumbehoefte ligt zeer ver boven het
aantal eerste-klassers in het enquêtejaar.
1656
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XI. Bommelerwaard
Totaalaantal leerlingen? 110
Per jaarklasse
2645
Yan wie "boerenzoons
Capaciteit

van w;5-e

"13% met m.l.s. als eind
bestemming.
20J5 is _% van de max.- en 80% van
de min."behoefte.
47 ; is 118$ van de max.- en 152$ van
de min."behoefte.

Toelichting
Belangstelling van. "boerenzoons "bepaald onbevredigend (voor
al op basis van de maximumbehoefte). Met name op langere termijn
moet de capaciteit te hoog geacht worden.
XII. Maas en Waal
Totaalaantal leerlingen? 169
Per jaarklasse
•44t, van wie 10% met m.l.s. als eind
bestemming.
Van wie boerenzoons
37h is 85% van de max.- en 104% van
de min.behoefte,
Capaciteit
5lf, is 94% van de max.- en 113% van
de min.behoefte.
Toelichting
Op grond van de maximumbehoefte is de deelneming van boe
renzoons nog niet voldoende, op grond van de minimumbehoefte is
de toestand echter wel bevredigend.
De capaciteit voldoet nagenoeg aan de maximumbehoefte en
ruimschoots aan de minimumbehoefte.
SAHEWITTEND OVERZICHT
Deelneming van boerenzoons|Opnemingscapaciteit
aan het landbouwdagonder- v/h landbouwdagonderGebied
wijs in % van de behoefte wljs in % v/d behoefte
Î maximum
minimum
maximum
minimum
Gelderland
85
100
111
127
7eluwezoom
78
78
170
170
Bederveluwe
62
81
71
91
Overveluwe
93
109
107
123
Oostelijke Veluwe
69
87
130
187
Graafsch.Zutfen
104
122
115
132
Bijk van lijmegen
94
IO5
87
98
IJselstreek
93
116
120
143
Liemers
76
95
139
160
Betuwe
70
85
114
132
Tielerwaard
42
62
49
55
Bommelerwaard
63
80
118
152
Maas en Waal
85
104'
113
94
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Deelneming
eerste-klassers in fov/ü.
capaciteit
78

62

81
92
59
82
100
74
58
79
79
55
93
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§4» H e t

tuinbouwonderwijs

Het is theoretisch, mogelijk om de voor het landbouw
onderwijs van "belang geachte vragen (zie § 2) ook voor
het tuinbouwonderwijs te beantwoorden. Aangezien echter
in een aantal landbouwgebieden de tuinbouw een zeer onder
geschikte plaats inneemt, heeft de berekening van capaci
teit en behoefte in deze gebieden weinig praktische bete
kenis. In de vier Veluwse landbouwgebieden ontbreken bij
voorbeeld tuinbouwscholen, omdat het geringe aantal tuin
ders hier zeer verspreid woont. Een andere moeilijkheid
vormen de landbouwgebieden in zuidelijk Gelderland (met na
me de gebieden VI, Till, IX, X, XI en XII), waar blijkens
de enquêtes verschillende boerenzoons tuinbouwscholen be
zoeken, terwijl verschillende tuinderszoons landbouwonder
wijs volgen. Uiteraard is dit een gevolg van het voorkomen
van vele gemengde land- en tuinbouwbedrijven in deze gebie
den. Om deze reden zullen wij in de volgende 'paragraaf aan
deze gebieden nog een afzonderlijke beschouwing wijden,
waarbij het agrarische dagonderwijs in zijn totaliteit zal
worden bekeken.
In deze paragraaf zullen wij ons beperken tot de vraag,
of voldoende tuinderszoons het dagonderwijs voor a.s. tuin
ders volgen, waarbij dezelfde criteria worden aangelegd als
bij het landbouwonderwijs (eerste vraag, zie blz. 11). Wij
zijn ér ons van bewust, dat het antwoord op deze vraag in
de meeste gebieden niet van dezelfde betekenis is als" bij
het landbouwonderwijs, omdat het voor vele verspreid wonen
de a.s. tuinders wellicht noodzakelijk is met een algemene
tuinbouwcursus te volstaan. Met betrekking tot de capaci
teit kan worden opgemerkt, dat de confrontatie met de be
hoefte in de gebieden met zeer verspreid voorkomende tuin
bouwbedrijven weinig of geen praktische waarde heeft. Daar
naast wordt in de gebieden VI en XII het een en ander ge-compliceerd, doordat aan de lagere landbouwscholen te Hees,
Wychen- en Boven-Leeuwen tuinbouwonderwijs wordt gegeven aan
leerlingen van de derde en vierde klassen (94 leerlingen in
1957 )j hetgeen tevens de verwevenheid van de bedrijfstakken
land- en tuinbouw in deze gebieden illustreert. In de gebie
den VIII, IX, X en XI komen wel afzonderlijke land- en tuin
bouwscholen voorp het is echter doelmatiger ook hier capaci
teit en behoefte te vergelijken voor het agrarische dagon
derwijs tezamen. Zoals reeds boven vermeld, zal deze confron
tatie in § 5 worden besproken.
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In het nu volgende zullen de reeds genoemde Veluwse ge
bieden als één geheel worden behandeld vanwege de geringe bete
kenis van de tuinbouw in deze streken.
I, IIj III en IV. Veluwse landbouwgebieden.
De deelneming van leerlingen bedraagt acht per jaarklasse,
van wie 22 uit het tuindersmilieu. Relatief veel leerlingen komön
uit een niet-agrarisch milieu. Het leerlingenaantal is 28..
Behoefte per jaarklasse twaalf leerlingen (3S$ van het aan
tal in 1957 bestaande tuinbouwbedrijven), behoefte met het oog
op a.s. tuinders tien leerlingen (3fo van het aantal tuinbouwbe
drijven). Aangezien wij geen daling van het aantal tuinders be
hoeven te verwachten (in sommige gebieden is een uitbreiding van
de tuinbouw niet onwaarschijnlijk), wordt het aantal bedrijven
derhalve als constant beschouwd«
Op de Veluwe komt de deelneming van tuinderszoons ongeveer
overeen met 25$ van de jaarlijkse behoefte aan bedrijfshoofden,
zodat de overgrote meerderheid der a.s. tuinbouwers met cursus
onderwijs zal moeten volstaan.
Va

Graafschap Zutphen

De deelneming van leerlingen bedraagt 13 /3 per jaarklasse,
van wie 35/6 tuinderszoons. Ook in dit gebied komen relatief veel
leerlingen niet uit het agrarische milieu. Het leerlingenaantal
is 40.
Behoefte per jaarklasse zeven leerlingen, van wie zes a.s.
tuinders. De belangstelling van tuinderszoons komt ongeveer over
één met 645® van de jaarlijkse behoefte aan tuinbouwbedrijfshoofden. In het gebied is een lagere tuinbouwschool (rrk.) aanwezig,
VI en XII. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal.
Wegens het ontbreken van. afzonderlijke lagere tuinbouwscholen
in deze gebieden (zie blz.15) zal de confrontatie van deelneming
en behoefte beter kunnen plaats hebben in het kader van het agra
rische onderwijs (§ 5)« I>e in Nijmegen gevestigde middelbare tuin
bouwschool wordt zeer overwegend door leerlingen van elders be
zocht.
Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat de deelneming van tuin
derszoons aan het tuinbouwdagonderwijs in het Rijk van Nijmegen
1-f- per . jaarklasse bedraagt, in het Land van Maas en Waal is dit
nihil.
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Til. IJselstreek
•y

De deelneming van leerlingen "bedraagt 10g- per jaarklasse,
van wie 4t tuinderszoons.
In dit ge"bied spelen de niet-agrarisehe leerlingen eveneens
een relatief belangrijke rol. Het leerlingenaantal is 41»
Behoefte per jaarklasse zeven leerlingen, van wie zes
toekomstige tuinders» Het relatief grote aantal niet-agrarische leerlingen veroorzaakt in dit gebied een "belangstelling
die groter is dan de geraamde behoefte. De belangstelling van
tuinderszoons komt overeen met 75^ van de behoefte.
In hét gebied is een lagere tuinbouwschool gevestigd, welke
echter slechts bereikbaar is voor leerlingen uit het noordelijke
deel'van het gebied en voor leerlingen van de oostelijke Veluwe.
VIII. Lijmers
Le deelneming van leerlingen bedraagt negen per jaarklasse,
van wie 4ï tuinderszoons. Het leerlingenaantal is 32,
Behoefte per jaarklasse acht leerlingen, van wie zeven a.s.
tuinders. De belangstelling uit het tuindersmilieu komt ongeveer
met 'JQffo van de behoefte.
In het gebied is een lagere tuinbouwschool gevestigd, terwijl
aan de middelbare landbouwschool in Didam tevens een tuinbouwaf
deling is verbonden.
IX.

Betuwe

De deelneming van leerlingen bedraagt 24f- per jaarklasse,
van Wié negentien tuinderszoons.
In dit verband merken wij op, dat de Betuwe het enige landbouw
gebied is, waar het aantal tuinbouwers meer dan een derde van
het "aantal agrarische bëdrijfshoofden uitmaakt (39f°)» Het leer
lingenaantal is 91 «
Behoefte per jaarklasse 45 leerlingen, van wie 39 "toe'komstige
tuinders. De belangstelling van tuinderszoons komt ongeveer over
een met 50/0 van de behoefte aan bedrijfshoofden in de tuinbouw.
In het gebied is een lagere tuinbouwschool (r.-k.) aanwezig.
X.

Tielerwaard

De deelneming van leerlingen per jaarklasse is 12-f-, van wie
&J- tuinderszoons. Het leerlingenaantal is'51•
Behoefte per jaarklasse elf leerlingen, van wie 9# a.s. '
tuinders. De deelneming is relatief gunstig te noemen, namelijk
87"Jo van de behoefte. In het gebied is een lagere tuinbouwschool
gevestigd.
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XI. Bommelerwaard
Be deelneming van leerlingen bedraagt 15i per jaarklasse,
van wie 9i tuinderszoons. Het leerlingenaantal is 61.
Behoefte per jaarklasse negen leerlingen, van wie 7s toe
komstige tuinders. De belangstelling blijkt in dit gebied groter
te zijn dan de geraamde "behoefte} hetgeen erop wijst, dat de
tuinbouw zich verder zal uitbreiden. Het gebied telt een lagere
tuinbouwschool (ohr,).
Volledigheidshalve zullen wij t.a.v. het tuinbouwonderwijs
thans nog de provincie Gelderland als. één geheel behandelen,
hoewel de beantwoording van de op blz.15(2e alinea) bedoelde
vraag-in verband met de spreiding van de tuinbouw-enigszins
academisch is.
Gelderland
De deelneming van leerlingen bedraagt 1 0 1 5//1 2 per jaar
klasse J van wie 53^/6 tuinderszoons.
Het leerlingenaantal is 360,
Behoefte per jaarklasse 113 leerlingen, van wie 97 toe
komstige tuinders. Wegens de relatief grote belangstelling voor
het tuinbouwonderwijs in niet-agrarische kringen is het verschil
tussen de""(totale) deelneming en de (totale) behoefte niet groot.
De belangstelling van tuinderszoons komt echter slechts overeen
met.ongeveer 55% van <3-e jaarlijkse behoefte aan tuinbouwbedrijfshoofden.
§5» H e t a g r a r i s c h e d a g o n d e r w i j s
z u i d e l i j k G e l d e r l a n d

in

Op grond van de op blz, 15 en 16 vermelde motieven zullen wij
in deze. paragraaf het agrarische dagonderwijs in zes landbouw
gebieden als één geheel beschouwen. In deze gebieden valt de grens
tussen de bedrijfstakken landbouw en tuinbouw in vele gevallen
zeer moeilijk te trekken.
In aansluiting aan de voorgaande paragrafen zullen wij ons
daarbij beperken tot de volgende vragan»
a. ' Gaan er voldoende a.s. agrarische bedrijfshoofden naar het
dagonderwijs?
b.

Is.de capaciteit voldoende om in de toekomstige behoefte
aan agrarisch dagonderwijs te voorzien?

VI, Eijk van Nijmegen
a»
Deelneming negenentv/intig boeren- en tuinderszoons per jaarklasse. Maximum- en minimumbehoefte respectievelijk 34 en 31 per
jaarklasse. Deelneming bedraagt 85% of 94van &e behoefte.
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Wegens '.de relatief geringe belangstelling voor het dagonder
wijs in het tuindersmilieu voldoet de deelneming nog niet
geheel aan de minimumbehoefte (vgl. hlz.-"12),
t>»
Capaciteit 41X? hetgeen overeenkomt, met 101$ van de
maximum- en met 139$ van de minimumbehoefte. De minimumbehoefte
overtreft het aantal eersteklassers in het enquêtejaar.
De capaciteit is in overeenstemming met de maximale behoefte?
op basis van de minimumbehoefte zou de capaciteit echter met
ongeveer twee zevende (29$) kunnen dalen.
VIII. Lijmers
a.
Deelneming vijfentwintig boeren- en tuinderszoons per jaar
klasse. Maximum- en minimumbehoefte respectievelijk 32 en 27
per jaarklasse. Deelneming bedraagt 78$ of 93$ van de behoefte.
Op basis van de maxim.umbehoe.fte moet de belangstelling voor het
dagonderwijs nog onvoldoende worden geacht.
b.
Capaciteit 69-3-<> hetgeen'overeenkomt met 151$ van de maximumr
en met 180$ van de minimumbehoéfte' (de minimumbehoefte is gelijk
aan het aantal eersteklassers in het enquêtejaar). De capaciteit
zóu met ongeveer een derde (34$) of niet ongeveer 44$ kunnen dalen.
De overcapaciteit is dus door de integratie van land- en tuinbouwonderwijs nog groter geworden.
IX. Betuwe
a.
Deelneming 6O4 boeren- en tuinderszoons per jaarklasse.
Maximum- en minimumbehoefte respectievelijk 90 en 81 per jaarklasse^ Deelneming bedraagt 67$ of 74$ van de behoefte§ de be
langstelling laat dus vrij veel te wensen over? hetgeen vooral
veroorzaakt wordt door het lage participatiecijfer in het tuin
dersmilieu.
b»
Capaciteit 120-J-,, hetgeen -overeenkomt met 98$ van de maximumr
en met 107$ van de minimumbehoefte. Capaciteit en behoefte stem
men vrij goed met elkaar overeen.
Het een en ander is een gevolg van elkaar compenserende factoren
in de verhouding tussen capaciteit en behoefte bij het land- en
tuinbouwonderwijs«
X.

Tielerwaard

a. Deelneming 31# boeren- en tuinderszoons per jaarklasse.
Maximum- 'en minimumbehoefte respectievelijk 62% en 56s per jaar
klasse. Deelneming ba draagt 50$ of..56$ van de behoefte § ook bij
integratie van land- en tuihbouwond-erwi js blijft-de'belangstel
ling voor het agrarische onderwijs dus nog,uitzonderlijk laag
(vgl. blz. 13 ).
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b.
Capaciteit 59ï> hetgeen overeenkomt met 78$ van de maximumen met 86$ van de minimumbehoefte. De capaciteit is dus nog te
laag (vgl. echter biz. 13), ofschoon zij door de overcapaciteit
van het tuinbouwonderwijs belangrijk is gestegen.
XI-«

Bommelerwaard

a,.. Deelneming vierendertig boeren- en tuinderszoons jer js-arklasse. Maximum- en minimumbehoefte respectievelijk 40g en 33§~
per' jaarklasse. Deelneming bedraagt'84$ of 101^ van de behoefte §
de belangstelling is dus tamelijk bevredigend, al laat ze bij het
hanteren van de maximumbehoefte nog wel enigszins te wensen over.
De betrekkelijk.gunstige verhouding tussen deelneming en behoefte
wordt vooral veroorzaakt doord
in de sector tuinbouw de belang
stelling zo groot is (zie blz-.
).
Wellicht is dit tevens oen aanwijzing, dat in dit gebied de
expansie van de tuinbouw gepaard gaat met de sanering van de land
bouw en dat dit proces in de toekomst nog sterker zal doorwerken#

b.
Capaciteit achtenzestig, hetgeen overeenkomst met 139$ van
de maximum- en met 170$ va,n -^-e minimumbehoefte, dus de capaciteit
zou met 28$ of met 41$ kunnen dalen. Haast een afnemend bezoek
aan landbouwscholen moet in dit gebied echter met een nog toenemend
bezoek aan tuinbouwscholen rekening worden gehouden.
.XII« Land van Maas en Waal
*
-,
a.
Deelneming 4% boeren- en tuinderszoons per jaarklasse.
Maximum- en minimumbehoefte respectievelijk 51 en 43 per jaarklasse.
Deelneming komt overeen met 80$ of 94$ van de behoefte § de relatief
geringe belangstelling in het tuindersmilieu doet ook hier - even
als in VI - de deelneming nog enigszins ten achter blijven bij de
minimumbehoefte.

b.
Capaciteit 53-ï, hetgeen overeenkomt met 85% van de maximumen met. 99$ van de minimumbehoefte, dat wil zeggen, de capaciteit
zou met 18$ of met 1$ moeten stijgen.
Min of meer als recapitulatie "vsn clß in cLe §§ 3, 4 en 5 ge
bruikte begrippen wijzen wij er nog eens op, dat de capaciteit
ons de (onderwijs)~mogelijkheden, de behoefte, de wenselijkheden
ten aanzien van de onderwijsparticipatie en de deelneming de
huidige werkelijkheid op onderwijsterrein voor ogen stelt.
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§6, Geschooldheid van
a g r a r i s c h e s e c t o r
j e u g d i g e z o o n s

de in de
w e r k e n d e

Onder "jeugdige zoons" zullen wij in dit verband de
15"19*"jarigen verstaan, aangezien "bij het onderzoek naar de
bedrijfsopvolging en beroepskeuze in laiid- en tuinbouw
(L.E.I.) deze categorie is onderscheiden van de oudere leef
tijdsgroepen. Genoemd onderzoek had onder andere in acht Gelderse
gemeenten plaats in het jaar 1957«
De resultaten van dit onderzoék zullen wij vergelijken met
de enquêteresultaten, die in de vorige paragrafen aan de orde
kwamen,, waarbij wij voor het aantal in de land- en tuinbouw
werkende zoons per gemiddelde jaarklasse gebruik maken van'de
gegevens vanthet deelrapport van Werkgroep IV, Eoewel de leef
tijd van de in-1957 schoolgaande leerlingen niet uit de enquête
bekend is, mag worden aangenomen, dat de gemiddelde leeftijd
ongeveer 15 jaar zal zijn. De groep is dus .gemiddeld iets jon
ger dan de bij het L.E.I-.-onderzoek betrokken categorie.
a.

Onderzoekresultaten van het L.E.I» in 1956 en 1957

In tabel 1 zijn de onderwijsgegevens van de -15"~19~jarigen
in bovengenoemde acht gemeenten vermeld. In bijlage XI zijn daar
naast de gegevens van alle zoons van 15 jaar en ouder en tevens
die van de 20-24-jarigen opgenomen. Op de cijfers over het agra
rische onderwijs van de oudere zoons komen wij in het volgende
hoofdstuk terug.
Tabel 1
OUDERWIJS Vil .IN LAID- EN TUINBOUW:WERKENDE ZOONS
Gemeente

Herwen en Aerdt
Gendt
Dodewaard
Hedel
Culemborg
Zelhem
Ermelo
Wychen
De acht gemeenten
Brons L.E.I.
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Zoons van 1519 jaar
% met
f0 met
ander
agrarisch
onderwijs
onderwijs
5

% zonder
onderwijs

100
81
100
100
63
79
65
.67

12
4
5

25
21
31
28

76

3

21

•

14

.
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Door de relatief kleine aantallen zijn de gemeentelijke
verschillen slechts onder voorbehoud te interpreteren. In bijlage
XII is de kwaliteit van het gevolgde onderwijs vermeldf hieruit
resulteert dat in de acht gemeenten gemiddeld 67fo van de in de
agrarische sector werkende zoons (15~19"jarigen) dagonderwijsheeft gevolgd.
Van de in tabel 1 genoemde gemeenten zijn de percentages dag
onderwijs respectievelijk 10Qffo, 6^f>} 100^>s l&f°? 44^? 72?°?
en 61fo,
In aansluiting hierop vermelden wij nogs dat blijkens de resul
taten van een door het L.E.I. verricht streekonderzoek in Beltrum
in 1956 het overeenkomstige percentage ongeveer 66 was.
b»

Enquêteresultaten van ons eigen onderzoek

In bijlage XIII is het aantal niet-zelfstandig in de agra
rische sector werkende boeren- en tuinderszoons per jaarklasse
(het .totaal gedeeld door vijftien ) gerelateerd met het in 1957
gevonden bezoek van zoons aan het dagonderwijs. Uit deze bijlage
is tabel 2 samengesteld, waarin alleen de desbetreffende percenta
ges per landbouwgebied zijn weergegeven (op basis jaarklasse)»
Tabel 2

IB LAED- M TUI1B0UW WEKKENDE ZOONS MET DAGOIIDEHWIJS
yo zoons
met dagonderwijs

Gebied

fo zoons
met dagonderwijs

Uit deze tabel blijkt5 dat in de provincie Gelderland
72^ van de in de agrarische sector werkende gemiddeld 15"jarige
zoons van bedrijfshoofden agrarisch dagonderwijs heeft gevolgd
(of volgt)» Een vergelijking met tabel 1.? waaruit een overeen
komstig percentage (67$) voor de 15"19"jarigen in de acht keuze
gemeenten bleek (met daarnaast 66fo in Beltrum); leidt tot de
conclusiej dat de overeenstemming tussen de provinciale gemid
delden (resp, 72^ en è'J'fo) steun geeft aan de langs verschillende
wegen gevonden onderzoekresultaten.
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De verschillen kunnen onder andere verklaard worden uit het
feit, dat in tabel 2 een gemiddeld iets jeugdiger leeftijdsgroep
is verwerkt dan in tabel 1 en uit de statistisch niet voldoende
representativiteit van de keuzegemeenten.
Beschouwing van tabel 2'als zodanig kan niet tot exacte con
clusies voor de afzonderlijke gebieden leiden, omdat generatiedrukverschillen (deelrapport Werkgroep IV)' een rol spelen.
Vergelijking met de in § 3 e.v. besproken deelnemingspercentages
van land- en tuinbouwerszoons leidt voor drie van de vier boven
het gemiddelde uitkomende gebieden 'tabel 2) tot een positieve
correlatief namelijk Graaf schap,, Rijk van ïFijmegen en IJselstreek.
Het onwaarschijnlijk hoge percentage voor de IJselstreek kan
samenhangen met een relatief zware bezetting van de jongere leef
tijdsklassen (de generàtiedruk is in dit gebied relatief lang)
en met een relatief groot aantal boerenzoons dat via het land
bouwonderwijs een functie in de periferie van de landbouw tracht
te verwerven,
§7«Be..drijfsgrootte e n d e e l n e m i n g
h e t l a n d b o u w d a g o n d e r w i j s

a a n

Het is uiteraard van belang om te weten' of er een verschil
is in deelneming aan het dagonderwijs naar bedrijfsgrootteklasse.
(Voor de sector tuinbouw is deze vraag veel minder relevant en
door de kleine aantallen niet goed te beantwoorden.) Wij hebben
hiertoe alleen de provinciale verhoudingscijfers berekend, omdat
gebiedscijfers statistisch niet significant zouden zijn.
Uit het enquêtemateriaal kunnen wij de aantallen leerlingen
boerenzoons per grootteklasse van het ouderlijke bedrijf samen
stellen»
Enquêtetechnisch was het noodzakelijk ons te beperken tot
de grootteklassen'.1 - 5 ha, 5. - 10 ha en 10 ha en groter»
In tabel 3 is het aantal dagonderwijs volgende zoons per bedrijfs
groep betrokken op het aantal landbouwbedrijven van 1 ha en groter
in het jaar 1957«
Tabel 3

r

BEDRIJFSGR00TTE BW DSEL3EMIÏÏG (GELDERLAED)
Deelgroep

Aan ' Terceiit.' Zööns op landbouwscholen (b) in ia
van (a)
per jaarklasse
bedrijtal
bedr. Ven per
deelgr. aant.(b)
.i
(a)

1 - 5ha
5 - 10ha
>
10ha

II43O
12065
8255

36
38
26

129i298 ...

282I.

18
44
38

1,1
2?5
3,4

£Ü.

3175O

100

709-ï

100

2,2
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Het percentage van alle bedrijven wordt voor Gelder
land, blijkens tabel 3, sterk gedrukt door de bedrijven van
1 - 5 Ûà. De -kleine bedrijven zijn zeer sterk ondervertegen
woordigd, terwijl de grotere bedrijven (van 10 ha en groter)
juist zeer goed vertegenwoordigd zijn, Opmerkelijk is ook het
verschil tussen de grootteklassen 1 - 5 ka en 5 ~ 10 ka• H°e_
wel het aantal bedrijven in laatstgenoemde groep slechts iets
boven de 1~5 ha-groep ligt, blijkt de grootteklasse 5 ~ 10 ka
bijna 2w maal zo sterk vertegenwoordigd.
Het een en ander hangt uiteraard samen met de lage generatiedruk in de grootteklasse 1 - 5 ha? i» deze bedrijfsgroep
hebben relatief veel "boeren geen opvolger.
De ruime deelneming in de groep van 10 ha en groter hangt
daarentegen samen met het teveel aan kandidaat-bedrijfshoofden
op de grotere bedrijven, zoals uit recente onderzoekingen van
het L.E..I. gebleken is.
Een 'duidelijk verschil in deelneming-per bedrijfsgrootteklasse blijkt derhalve zeer overtuigd uit de ter beschikking
staande gegevens.
§8. De o n t w i k k e l i n g van
d a g o n d e r w i j s

het

agrarisch

Ten einde over de ontwikkeling van het agrarisohe dagon
derwijs nog meer recente gegevens te verkrijgen, is aan de scho
len een aanvullende vragenlijst toegezonden. Deze vragenlijst
heeft betrekking op de schooljaren 1956-1957 ^/m 1959~1960 en
betreft alleen de eerste klassen. De op deze wijze ontvangen
gegevens zijn derhalve niet geheel vergelijkbaar met de enquêtegegevens, maar geven wel een indicatie van de ontwikkeling van
het leerlingenaantal. Aldus werd nog belangrijk aanvullend ma
teriaal verkregen, In de bijlagen XIV, XV en XVI is dit materi
aal verwerkt.
Bij de interpretatie van genoemde gegevens moet het volgen
de voorbehoud worden gemaakts
a. het gemiddelde leerlingenaantal van'de eerste klassen is
hoger dan.het gemiddelde leerlingenaantal van alle klassen van
de dagscholen^
b. het aantal agrarische leerlingen per gebied is geschat
op basis van de enquêtegegevens van 1957?
c. het aantal agrarische leerlingen op de m.l.s., dat
reeds de 1.1.s. heeft gevolgd, is eveneens geschat op basis
van de enquête-1957 (dit geldt ook voor het tuinbouwonderwijs).
Vergelijken wij nu de oorspronkelijke enquêtegegevens met
het meer recente materiaal, dan kunnen wij de volgende ontwikke
ling signaleren?
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1. Er is sprake van een toenemende "belangstelling (van zoons
van agrarische bedrijfshoofden) voor het agrarische dagonder
wijs in de gebieden Veluwezoom, Nederveluwe, Oostelijke Veluwe,
Betuwe en Tielerwaard^ hetgeen een gunstiger situatie in deze
gebieden impliceert.
2. Nagenoeg gelijk gebleven is de belangstelling in de gebie
den Qverveluwe, IJselstreek en Lijmers.
3. Er is sprake van een afnemende belangstelling in de gebie
den Graafschap Zutphen, Rijk van Nijmegen, Bommelerwaard.en
Maas en Waal. ?oor eerstgenoemd gebied mag dit een gunstige
ontwikkeling worden genoemd (vlg. blz. 12 )§ voor de andere
gebieden niet, tenzij het een en ander zou samenhangen met
een versterkte afvloeiing uit de agrarische sector.
In beginsel gaat het bij het onderzoek ten behoeve van
het Agrarisch Welvaartsplan om het opsporen van welvaartste
korten of tekortkomingen in het agrarische welzijn. Ten aan
zien van het agrarische onderwijs zouden wij derhalve met de
in het voorgaande beantwoorde vragen kunnen volstaan. Immers
wij hebben aangetoond dat s
a. toekomstige agrarische bedrijfshoofden zeer overwegend
dagonderwijs volgen^ de tekorten moeten in dit verband vooral
op de bedrijven van 1 - 5 lia worden gesignaleerd^
b. de onderwijscapaciteit ruim voldoende moet worden ge
acht, tenzij in enkele gebieden alle toekomstige bedrijfshoof
den (ook van de groep 1 - 5 ha) dagonderwijs zouden gaan vol
gen.
In verband met de afvloeiing uit de agrarische sector
wordt in landbouwkringen momenteel echter de vraag naar de
ontwikkeling van de aantallen leerlingens in het bijzonder op
lagere landbouwscholen, actueel geacht. Aangezien dit vraag
stuk in zekere zin in liet verlengde van onze taakstelling ligt,
heeft de werkgroep gemeend op dit punt nog nader te moeten in
gaan, zij het onder voorbehoud. Gezien de uit ons onderzoek
geresulteerde gegevens menen wij tot een (zij het gereserveer
de) uitspraak over de te verwachten ontwikkeling te kunnen ko
men. Deze uitspraak kan uiteraard niet een exact cijfer per
gebied inhouden, maar moet wor4©h gevarieerd in verband met ...
de verschillende uitgangspunten, die gehanteerd zijn.
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Wij "beperken ons tot de l.l.s., omdat de levensvatbaarheid
van een aantal scholen hij eventuele daling van het leerlingen
aantal in het geding zou kunnen komen. De m.l.s. en de tuinbouwdagscholen zullen in Gelderland in het algemeen vermoedelijk een
verdere toeneming te zien geven, waarbij de m.l.s, hovendien
minder afhankelijk is van de ontwikkeling van het aantal landbouw
bedrijven dan de 1.1.s*
Ondanks de vele gegevens, die ons over capaciteit, deelneming
en behoefte ter beschikking staan, is het toekomstige leerlingen
aantal op lagere landbouwscholen moeilijk te voorspellen. Bij een
dergelijke prognose spelen onder meer de volgende onzekerheids
elementen een rols
1.
de verdeling van het schoolbezoek over 1,1.s. en m.l.s. in
de toekomst I
2.
de verhouding van de aantallen zoons van bedrijfshoofden en
andere leerlingen in de toekomst £
3.
de invloed van het nieuwe leerplan van de 1,1,s. op het school
bezoek!
4.
de toekomstige relatie tussen behoefte en deelneming!
5.
de betrouwbaarheid van de maximum- en minimumbehoefte (ontwik
keling aantal landbouwbedrijven)!
6.
de mate, vi/aarin het " teveel aan kandidaat-bedrijf shoofden"
de 1.1.s, zal bezoeken!
7.
de mate, waarin het aantal••'vrijkomende bedrijven in enkele
gebieden (zoals Tielerwaard) het aantal kandidaat-bedrijfshoofden
zal" overtreffen!8.
de verhouding van de aantallen leerlingen, die in en buiten
een bepaald gebied de l.l.s. bezoeken.
In het bewustzijn, dat minstens de bovengenoemde factoren de
prognose in het ongelijk kunnen stellen, is nochtans een voorspel
ling gewaagd. Een rekenvoorbeeld van één gebied moge de berekening
duidelijk maken, die op all© landbouwgebieden is toegepast.
Voorbeeld gebied I (Veluwezoom)
Het gebied telt één school (Velp) met 51 leerlingen in 1957
(enquête). Het bezoek van boerenzoons kan nog met ruim een vierde
stijgen (zie blz. 1'0 ), de "deelneming van andere leerlingen wordt
constant verondersteld.
De school wordt bezocht door veertien boerenzoons uit gebied I en
zesentwintig boerenzoons van elders, die voornamelijk uit de gebièden VIII-en IX komen. In deze twee gebieden kan de deelneming
van boerenzoons nog maximaal met ongeveer een derde stijgen, mini
maal met ongeveer een tiende (zie blz. 13). Zowel bij de maximum
als bij de minimumprognose wordt er rekening mee gehouden, dat de
deelneming van boerenzoons kan variëren van 90 "bot 100^ van de
behoefte.
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De maximumprognose is nus 51+4 (ruim een vierde van 14-)
+ 9 (ruim een derde van 26)- = 64 leerlingen, van wie 53 "boeren
zoons. Neemt van deze 53 zoons (100$ van de behoefte) slechts
9Ovfo aan het onderwijs deel, dan moeten wij 10$ aftrekken (vijf
leerlingen). De maximumprognose heeft dus een ""bovengrens" van
64, een "ondergrens" van 59» Om schijnexactheid te vermijden,
ronden wij af op veelvouden van 5? duss 60 - 65 leerlingen.
De minimumprognose 'is nus 51 +4+3 (ongeveer een tiende van
26) = 58 leerlingen, van wie 47 "boerenzoons.
Een aftrek van 10$ levert ook vijf leerlingen op, zodat wij
krijgens "bovengrens 58, ondergrens 53« Afronding leidt tot s
55 ~ 60 leerlingen.
In ta"bel 4 zijn de maximum- en minimumprognose per land
bouwgebied vermeld.
Hierbij merken wij op, dat voor de gebieden X en.XI een onder
grens van 80^ (van de behoefte) is aangehouden. '
Tabe1 4
PROGNOSE YM HET MUTAL L.L.S.-ERS3^
Prognose bij deeln.van
Aantal leerlingen
Aant.
scholen volgens enquête begin schoolj. 90-100$ der a.s.bedr.h,
minimum
maximum
(mei 1957)
1959 - i960

Gebied

I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

•

1
2
4
4
13
2
5
1
2
1
2
1

Gelderland 38

.

51
160
295
193
1093
198
328(308)
31
169
85
130
71

63
177
3O8
229
1016
+180
327
+45
182
S3
105
70

60 - 65
220 - 24O
295 - 325
235 - 260
96O -IO55
195 - 215"
300 - 330
35 - 40
200 - 220
135 - HO
160 - 190
75 - 80

2704(2684)

2785

2870 -3190

55
180
250
200
880
170
25O
30
175
125
130
65

-

60
195
275
215
965
190
275
35
190
155
160.
70

2510 -2785

•xr }

t

'Prognose op basis van vier leerjarenf kolom 3 correctie op deze basis.
In kolom 4 geen correcties? in III, V en VI tijdelijk een school met
vijf klassen, in XI tijdelijk een ..school met drie klassen.
' In de Tielerwaard is de generatiedruk opmerkelijk laag, in de
Bommelerwaard moet rekening worden gehouden met een verdere expansie
van de tuinbouw (vgl.blz. 20).
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De maximumprognose, gebaseerd op het verschil tussen
deelneming van boerenzoons en de maximumbehoefte, moet als
een taakstellende prognose worden beschouwd, waarbij deze
tevens aan de hoge kant is, omdat vermoedelijk na 197^
een verdere daling van het aantal bedrijven zal optreden.
Deze prognose veronderstelt een toenemende belangstelling
en zal in eerste instantie als een voorspelling op korte
termijn moeten worden beschouwd (+ 1958 - _+ 1964)De minimumprognose, gebaseerd op het verschil tussen
deelneming van boerenzoons en de minimumbehoefte, leent in
feite geen wenselijkheidselement (geen taakstelling) en
wint aan betrouwbaarheid naarmate de taakstelling minder
gerealiseerd wordt,
Deze prognose veronderstelt in het algemeen geen toenemende
belangstelling en zal in eerste instantie als een voorspel
ling op langere termijn moeten worden beschouwd (+ 1958 ""
,+ 1972). Deze zal reeds de eerstkomende jaren de werkelijk
heid. kunnen benadereni indien de ui-gangspunten van de
maximumprognose (toenemende belangstelling en gelijkblijvend
aantal bedrijven omstreeks 197°) niet overeenstemmen met de
feitelijke ontwikkeling.
Het zal verder duidelijk zijn, dat de prognoses de3 te
minder betrouwbaar zullen blijken, naarmate de onzekerheids
elementen (blz„ 26 een grotere invloed kunnen uitoefenen op
het schoolbezoek»
Rekening houdende met bovengenoemde opmerkingen menen
wij uit tabel 4 het volgende te kunnen concluderen.
Op korte termijn (tot _+ 1964) moet met een eventuele
stijging van het leerlingenaantal in de gebieden I, II, IV,
IX, X en XI rekening worden gehouden. Een stijging op korte
termijn is in de gebieden III en XII alleen mogelijk, indien
een rela.tief hoog percentage leerlingen, die geen bedrijfshoofd kunnen worden, de 1=1,s. zou.gaan volgen.
Een daling van het leerlingenaantal in gebied V is op
korte termijn zeer waarschijnlijk, tenzij het "boerenzoonsoverschot" een en ander blijft compenseren.
Op langere termijn (tot _+ 1972) is een stijging van
het leerlingenaantal in de gebieden II, X en XI waarschijnlijk
te achten, tenzij in XI een versterkte overgang naar de tuin
bouw zou optreden en in X daarnaast een tekort aan opvolgers
verder zou doorwerken,
Een daling van het leerlingenaantal op langere termijn is
waarschijnlijk in de gebieden III, V, VI, VII en XII.

Ka het opstellen van de prognoses zijn de gegevens van het
schooljaar 1959 ~ 1?60 verzameld en ingevuld in tabel 4 (vierde
kolom)., De aanvullende enquête iß tevens ingesteld na de prog
noses» In feite stemmen de prognosecijfers (voor zover verge
lijkbaar) redelijk goed overeen met do ontwikkelingstendens, die
uit het aanvullende materiaal naar voren komt (blze25 en bijlage XIV),
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HOOFDSTUK; II
DE GESCHOOLDHEID ?M VOLWASSEN AGRARIERS

'in dit hoofdstuk zullen wij hot gevolgde agrarische
onderwijs van de agrarische beroepsbevolking behandelen
(voor zover "bekend)? uiteraard-"blijven hierbij de 15~"19~
jarigen als zodanig "buiteij. "beschouwing.
In het algemeen gaat het hier dus om personen van 20 jaar
en ouder,
§ 1. I n d e a g r a r i s c h e s e c t o r w e r k e n d e
z o o n s v a n b e d r i j f s h o o f d e n
Uit de door het L.E.I. verrichte onderzoekingen (zie blz.2l)
is ook de mate van geschooldheid van de 20~24~jarige soms in
de acht keuzegemeenten "bekend (vgl, bijlagen XI en XII).
In tabel 5 is het een en ander weergegeven.
Tabel 5
OUDERWIJS TOT IH LAID- EN TUI1ÏB0UW WERXEÏÏDE ZOOïfS
Gemeente

Zoons van 20 - 24 jaar
°jo met
zonder
fo met
onderwijs
ander
agrar.
onderw-.
onderw.

Herwen en Aerdt
Gendt
Dodewaard
Hedel
Culemborg
Zeltem
Ermelo
Wychen

100
81
88
63
75
79
76
72

De acht gemeenten

"77

—

4
5
5

14
12
12
25
17
19
23

5

18

5
-

25
—

•

Deze cijfers komen vrij sterk overeen met die in tabel 1,
waarin de 15~19"jarigen vermeld zijn. Gaan wij de kwaliteit
van het agrarische onderwijs erbij halen (zie bijlage XIl)?
dan komen de 20-24-jarigen echter wat ongunstiger voor de dag.
Yoor de acht gemeenten tezamen komen wij op een percentage
dagonderwi js va-n 52 (tegen è'Jfo van de 15-19"jarigen). Van de" in
tabel 5 genoemde gemeenten zijn de dagonderwijspercentages als
volgt:
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Herwen en Aerdt
Dodewaard
Culemborg
Ermelo

55f°s
34%

Gendt
He del
Zelhem
Wychen

57$»

59?

Deze gemeentelijke percentages vertonen geen samenhang
met de percentages voor de 15-19~jarigen (blz. 22) § waar
schijnlijk spelen incidentele factoren een belangrijke rol.
Van de acht keuzegemeenten vermelden wij thans nog de
mate van geschooldheid van alle in de agrarische sector
werkende zoons (15 jaar en ouder). Door de grotere aantallen
kan hier aan de gemeentelijke percentages meer betekenis wor
den toegekend.
Tabel 6
OUDERWIJS VAU III LAND- EU TUINBOUW WERKEIDE ZOONS
Gemeente

Zoons van 15 jaar en ouder
% zonder
fo met agrar. onderwijs % met
ander
onderwijs
totaal
$ dagonderw.
onderw.

Herwen en Aerdt
Gendt
Dodewaard
Hedel
Culemborg
Zelhem
Ermelo
Wychen

91
8173
80
57
75
67
68

65
66
43
33
26
51
31
56

3
2
4
5
1
4
3

9
16
25
16
38
24
29
29

De acht gemeenten

73

47

2

25

—

Uit deze tabel blijkt, dat in de acht Gelderse keuzegemeenten
73$ van de in land- en tuinbouw werkende zoons enigerlei vorrrt
van agrarisch onderwijs heeft genoten? terwijl 47$ lager of
middelbaar agrarisch dagonderwijs heeft gevolgd. Ben ackere
samenhang met onze enquêteresultaten is bij vergelijking van de
gemeentelijke gegevens met de gebiedscijfers in tabel 2 (bis. 22)
wel te constateren. Zo komen bijvoorbeeld Hprwen en Aerdt
(Lijmers), Zelhem (Graafschap) en Wychen (Rijk van Hijraegen)
gunstig voor de dagf terwijl het wellicht geen toeval is? dat
gemeenten als Hedelj Culemborg en Ermelo lage percentages ver
tonen, aangezien de desbetreffende landbouwgebieden ook beneden
het provinciale gemiddelde liggen.
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De relatie tussen "bedrijfsgrootte en deelneming aan het
agrarische onderwijs is ook uit het L„E.I.-rapport over be
drijfsopvolging en "beroepskeuze te destilleren. Daarnaast
zijn gegevens hierover te ontlenen aan het rapport Beltrum
van het L,E»I, In tabel 7 is de deelneming aan de diverse
onderwijsvormen opgezet per "bedrijfsgrootte (keuzegemeenten
+ Beltrumf tezamen negen gebieden)c
Täte1 7
BEDRIJFSGROOTTE EN DEELNEMING (OHDERZOEIC L.E.I..)
Zoons met agrarisch onderwijs
% dag
m.l.s» 1.1. 9 . a 010 c 0
onderwijs
(t.s.) (t.s.)

Deelgroep

Aantal
zoons

<
5 ka
5 - 10 ha
> " 1Ö ha

242
348
438

21
32
56

70
II7
216

52
77
86

. 1028

109

403

215

Negengebieden

38
43
62

-

50 '

In aansluiting aan de cijfers in tabel 3 kunnen wij conclu
deren., dat de situatie op de kleine bedrijven het ongunstigst is?
wat de deelneming aan het dagonderwijs betreft»
De bedrijven van 10 ha en groter liggen even ver boven het ge
middelde (50^) als de bedrijven van 5 ha en kleiner er beneden
liggen.
Hoe kleiner de bedrijven9 des te geringer dus de belangstelling
voor het dagonderwijs<,
Tellen wij de a»l.c.-ers mees dan worden de verschillen
wat kleinerf met inbegrip van de a.l.c» hebben in de onderscheiden
grootteklassen respectievelijk 59?°? 65i° en 32% van de zoons agra
risch onderwijs gevolgde
Tenslotte staan ons nog gegevens ter beschikking uit de aan
de landbouwtelling van 1955 gekoppelde onderwijstelling. Deze gege
vens hebben betrekking- op meewerkende zoons van 25- jaar en ouder?
die in het ouderlijke landbouwbedrijf werken f de elders 7/erkende
zoons (in loondienst in de landbouw) zijn niet meegeteld,
In tabel 8 zijn de percentages meewerkende zoons met dagon
derwijs per landbouwgebied vermeld? voor uitvoeriger gegevens
verwijzen wij naar bijlage XVII.
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Talie1 8
AGRARISCH DAGONDERWIJS VA® MBBWEEZEKDE ZOONS > 25 JAAR
Gebied

Jo zoons
met dag
onderwijs

I
II
III
IV
Y
VI
VII

37
28
14
12
41
58
38

! Jo zoons
: met dag| onderwijs

Gebied

VIII
IX
X
XI
XII
Gelderland
Nederland

I
!
;
:
!
!

41
29
43
15
46
36
38

Hoewel overeenkomstige gegevens ook voor de tuinbouw
sector zijn geregistreerd, heeft het vermelden van percentages
per landbouwgebied door de kleine aantallen weinig zinj het
percentage voor geheel Gelderland (meewerkende tuinderszoons
> 25 jaar en ouder met dagonderwijs) bedraagt 36 en komt dus
overeen met het percentage voor de landbouwsector.
Overigens blijkt uit bovenstaande tabel, dat het Gelderse
gemiddelde weinig benoden dat van Nederland ligt« Vergelijking
met tabel 2 (blz. 22) toont ons geen samenhang tussen de gebiedspercentagesf vermeldenswaard is' alleen, dat ook in tabel 8 de
"gunstige gebieden" van tabel 2 (Graafschap, IJselstreek, Rijk
van Nijmegen en Lijmers) boven het gemiddelde uitkomen, zij het
voor wat betreft de IJselstreek slechts in geringe mate.
Uit bijlageMTL komt verder duidelijk naar voren, dat de
situatie met betrekicing tot het gevolgde dagonderwijs van de
oudere zoons (25 jaar en ouder) gunstiger wordt bij het stijgen
van de bedrijfsgrootte.
Op de bedrijven beneden vijf ha heeft slechts 19$? °P de bedrij
ven van dertig ha en groter niet minder dan 73i° van deze zoons
dagonderwijs gevolgd. Deze percentages komen sterk overeen met
de ontwikkelingstendens, die in de tabellen 3 en 7 naar voren
kwam ! hoe kleiner de bedrijven, hoe slechter de deelneming aan
het agrarische dagonderwijs»
De aanwezige gegevens laten toe een globale vergelijking
te maken tussen leeftijdsgroep en deelneming aan het dagonder
wijs, voor zover het de zoons van bedrijfshoofden betreft.
Leeftijd? +15 jaar
15-19 jaar
2O-24 jaar
15 jaar en
ouder
25 jaar en
ouder
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72fo dagonderwijs
II
67fo
II
52fo
471°

It

Wo
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De gegevens zijn? zoals bekend?. niet volledig vergelijk
baar (de acht keuzegemeenten zijn statistisch, niet represen
tatief voor de provincie)f zij geven echter wel een duidelijke
indicatie; hoe ouder de zoons, hoe lager het percentage met
dagonderwijs.
§ 2 . B e d r i j f s h o o f d e n
t u i n b o u w

i n

l a n d -

e n

In bijlageXVII is tevens het percentage landbouwbedrijfs- ,
hoofden met dagonderwijs per landbouwgebied en, voor Gelderland,
als geheel opgenomen»
Deze gegevens, zijn eveneens ontleend aan de landbouwtelling -1955
van het C.B.S,
In tabel 9 zijn de desbetreffende percentages vermeid?, van de
tuinbouwbedrijfshoofden is alleen het percentage van de.provincie
Gelderland opgenomen.
Bij de telling is een indeling in jongere en oudere bedrijfs
hoofden aangehouden, waarbij de leeftijdsgrens 35 jaar was.
Tabel 9
AGRARISCH DAGOIDERWIJS VAH BEDRIJFSHOOEDEH

Gebied

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

*fo bedri jfshoofden
met dagonderwijs
<35 jaar

35 jaar
en ouder

17
22
8
17
37
29
31
32

7
3
1
1
9
9
9
7

:

Gebied

<fo bedrijfshoofden
met dagonderwijs
<35 jaar

IX
X
XI
XII
Gld.landb.
Gld.tuinb.
Hed.landb.
ïïed.tuinb»

35
24
10
31
25
41
35
27

35 jaar
en ouder.

•

5
4
0
7_ „
6
10
9
7

Uit tabel 9 en bijlagen/li blijkt het volgende.
1.
Gelderland heeft enige achterstand, vergeleken bij ïfederlands
althans wat de landbouwer betreft.
In de tuinbouw is de scholing van bedrijfshoofden in Gelderland
juist beter dan in Nederland.
2.
De verschillen tussen de landbouwgebieden zijn zeer groot.
Relatief hoge percentages vertonen de' gebieden? . Graafschap^
Rijk van Nijmegen., IJselstreek5 Lijmers? Betuwe en Land van
laas en Waal.
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Relatief lage percentages vinden wij in de gebieden*
Veluwezoom, Overveluwe, oostelijke Veluwe en Bommelerwaard#
3. De te verwachten verschillen naar leeftijd en bedrijfsgrootte zijn inderdaad "bijzonder sterk.
In de Mjlagen X7HI erïXK zijn de onderwijsgegevens van
1955 meer in detail en in ruinier verband opgenomen. Aan de
cijfers over het cursusonderwijs kan echter slechts een'be
trekkelijke waarde worden toegekend, aangezien men hiertoe
ook speciale cursussen (die niet stoelen op algemene cursussen
of dagscholen) heeft gerekend.
Niettemin is een vergelijking tussen de provincies onderling
en tussen de groepen van landbouwgebieden wel interessant.
Voor .Gelderland is een vergelijking,zoals in tabel 10 is* opge
zet ,met de Nederlandse zandgronden en rivierkleigebieden het
meest zinvol.
Tabel 10
AGRARISCH ONDERWIJS VAN BEDRIJFSH00FDEN IN ENIGE GEBIEDEN
Leeftijd, gebied

fo bedrijfshoofden (land- en tuinbouw)
met agrarisch onderwijs in
totaal

cursusvorm-

dagschool—
vorm

Jonger dan 35 jaars
rivierkleigebieden
zandgronden
Gelderland

75
73
68

41
42
41

34
31
27

35 jaar en ouders
rivierkleigebieden
zandgronden
Gelderland

33
41
34

26
33
28

7
8
6

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden, dat Gelderland
ten opzichte van vergelijkbare landbouwgebieden een zekere
achterstand vertoont, hetgeen vooral een gevolg is van een
lager percentage,voor het dagonderwijs.
Tenslotte hebben wij in tabel 11 het percentage bedrijven
opgenomen, waar hetzij het bedrijfshoofd, hetzij de meewerkende
zoon (25 jaar en ouder) enigerlei vorm van land- of tuinbouwonderwijs heeft gevolgd. Deze overzichtstabel berust eveneens
op de C.B.S.-telling van 1955«
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Ta-bel 11
HET LAID- EK TUIIBOÜfOILERWIJS El DE BEDRIJVEN
Hoofdberoep bedrijfshoofd, Aan
fo bedrijven met bedrijfshoofd
gebied
tal
en/of meewerkende zoon(s)
bedr.
met 1.1.s. met m.l.s.
zonder
met
m.tbo's.
onderwijs cursus, 1.tb.s.
Landbouwer-veehouder
Yelüwezoom
Bederveluwe
Overveluwe
Oostelijke Yeluwe
Graafschap
Rijk van Hijmegen
IJselstreek
Lijmers
Betuwe
Tielerwaard
Bommelerwaard
Land van Maas en Waal
Gelderland
Hederland
Tuinder-tuinbouwer
Yelüwezoom
Nederveluwe
Overveluwe
Oostelijke Yeluwe
Graafschap
Rijk van Nijmegen
IJselstreek
Lijmers
Betuwe
Tielerwaard
Bommelerwaard
Land van Maas en Waal
Gelderland
ledexland

,

525
3449
4194
3238
11718
1348
2775
IO75
2173
2223
1493
1934

57
69
73
62
44
49
48
63
65
67
70
60

33
25
25
3538
37
37
25
24
24
28
27

5
5,
1-ir
2
12
12
9
3
4
6
.tir
9

36145

57

32

7

*

54

31

9

6.7
47
132
113
22"
115
200
254
1669
382
275
182

40
40
51
42
30
37
37
43
59
65
47
55

43
36
45
42
45
33
49
37
25
17
47
23

6
13
3
12
. 11
21
9
•- 9
9
10
3
10

3663

'52

31

9

7

52

:35

8

4

©

.

5
1
X
s
• 1
6
2
6
9
7
3
JL
t
3
4
-

*

6
11
11
1
4
14
9
5
11
7
8
3
12

• ' Uit deze tabel blijkt5 dat het percentage "ongeschoolde .
boeren".(zonder onderwijs) het laagste is in de Graafschap? het
Rijk van ÏTijmegen en de IJselstreek, terwijl in dezelfde gebieden
ook de tuinders qua scholing nog het beste voor de dag komen.
Verder blijkt uit deze tabel weer, dat de Gelderse achterstand
(vergeleken bij lederland) bij het gevolgde landbouwonderwijs
veroorzaakt wordt door het lagere percentage dagonderwijs.
1 656
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§3. Agrarische

werknemers

In het tweede landarbeidersrapport van het L.E.I.
("De landarbeiders in Nederland" 1958) zijn enkele gegevens
te vinden over het door de geënquêteerde landarbeiders ge
volgde agrarische onderwijs. Het rapport.heeft'betrekking
op de zand- en rivierkleigebiedenf tot de keuzegemeenten
behoren: zes Gelderse zandgemeenten en elf Gelderse rivierklei
gemeenten, waardoor van de landarbeiders in deze provincie
eefi voldôeûde representatief beeld is verkregen. De onderwijsgegevens, die het rapport verschaft, zijn echter summier.
Wanneer over landbouwonderwijs wordt gesproken, zijn hiertoe
tevens de land- en tuinbouwcursussen gerekend. Dit impliceert,
dat tot het algemene basisleggende onderwijs (landbouwscholen
en algemenë landbouwcursussen) ook het specialistische onder
wijs, dat toegespitst is op één of enkele bedrijfsonderdelen
(de praktijkcursussen, zoals melkers- en trekkercursus) is
gerekend.
In tabel 12 is het voortgezette onderwijs van de land
arbeiders naar leeftijdsklasse opgenomen»
Tabel 12'
VOORTGEZET OUDERWIJS VAU GEEHQUETEERDE LANDARBEIDERS
g e ë n q u ê t e e r d e n .
Leeftijdsklasse

< 20 jaar
20- 24 jaar
25- 29 jaar
3O-44 jaar
45" 65 .jaar
>_ 65 jaar
Alle geënquêteerden

met agrar.
onderwijs

met niet-agrar.
voortgezet onderw.

zonder
voortgezet
onderwijs

43
39
36
28
14

6
2
3
3
2

51
59
61
69
84

28

3

69

Zoals te verwachten valt, hebben de jongere werknemers meer
agrarisch onderwijs gevolgd dan hun oudere collega's. Gaan wij
het percentage landarbeiders, dat dagonderwijs heeft gevolgd,
aan de hand van bovengenoemd rapport berekenen, dan komen wij op
zeer lage cijfers. Het blijkt dan, dat slechts 8tfo van de geën.queteerde landarbeiders landbouwdagonderwijs heeft gevolgd.
Het merendeel van deze arbeiders blijkt echter uit het kleineboerenmilieu afkomstig te zijn, boerenzoons dus, die geen kans
hebben gezien zelfstandig bedrijfshoofd -te worden.
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Opgemerkt moet nog worden, clat van de jonge landarbeiders
veel meer dan &fo (van de beneden 20-jarigen 22fo) dagonderwijs
hebben gevolgd, van de oudere landarbeiders echter veel minder
dan &fo (die van 45 jaar en ouder + 1 ƒ»).

*
i

Afgezien van de boerenzoons, die later landarbeider wor
den (volgens de L.E.I«-enquête ongeveer de helft van het aan
tal agrarische werknemers), is het de vraag, of vele a.s.
landarbeiders in de toekomst landbouwonderwijs zullen volgen.
Er zijn ook in Gelderland nog steeds sociologische motieven,
die het volgen van dagonderwijs door jonge landarbeiders belem
meren (afstand werkgever - werknemer! traditioneel is de landbouwschool een"boerenschool") ook wanneer het schoolbezoek voor
jonge Y/erknemers economisch aantrekkelijk zou worden.
De leerplichtverlenging en de toelatingsmogelijkheid tot
de 1.1.s« na zes klassen lagere school zullen vermoedelijk sti
mulerend kunnen werken op het schoolbezoek van a.s. werknemers.
In verband met bovengenoemde motieven en tevens met de te ver
wachten geringe toeloop naar het landarbeidersberoep (vgl. deel
rapport Werkgroep IV), zal men zich van dit schoolbezoek overi
gens geen grote voorstellingen moeten maken. Bovendien is het
nog onzeker, in hoeverre een eventuele invoering van leerlingen
stelsels (vgl. blz« 4 ) de behoefte aan landbouwdagonderwijs
voor toekomstige landarbeiders zal gaan vervangen8
Vermeldenswaard is tenslotte, dat uit het landarbeidersonderzoek van het L.E.I. gebleken is, dat vele boeren en landar
beiders in het algemeen weinig heil zagen in vakonderwijs voor
landarbeiders! op de zandgronden was dit zo mogelijk nog ster
ker dan in de overige gebieden. Het een en ander impliceert een
te geringe erkenning van het belang van vakonderwijs in econo
misch en technisch opzicht en onvoldoende inzicht in de sociale
positie van de landarbeiders.
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VOORIAMSTE CONCLUSIES
In eerste instantie geven wij een aantal conclusies,
die algemeen zijn gehouden en tevens de "basis vormen voor
de meer gedetailleerde en meer regionaal geconcretiseerde
conclusies.
1.
Blijkens de in 1957 gehouden enquête volgen de jongere
kandidaat-^be.drijfshoofden op landbouwbedrijven van vijf ha
en groter in de provincie Gelderland in liet algemeen landbouwdagonderwijs. Van de jongere kandidaat-bedrijfshoofden óp be
drijven'/beneden vijf ha volgt echter slechts een minderheid
dagonderwijs.
2»
Blijkens statistische gegevens van 1955 heeft van de
huidige landbouwbedrijfshoofden slechts een betrekkelijk kleine
minderheid dagonderwijs genoten? terwijl meer dan de helft geen
enkele vorm van landbouwonderwijs heeft gevolgd. Bij de tuin
bouwers liggen de overeenkomstige gegevens iets minder, ongunstig.
3«
Uit de verrichte onderzoekingen blijkt, dat de mate van
geschooldheid van bedrijfshoofden en meewerkende zoons groter is
naar gelang de betrokkenen jonger en de bedrijven groter zijn.
4.
Voor de provincie Gelderland moet de agrarische onderwijs
capaciteit ruim voldoende worden geacht, tenzij in enkele ge
bieden alle toekomstige landbouwers (ook op zeer kleine bedrij
ven) dagonderwijs zouden gaan volgen en het aantal bedrijven
na I97O niet; verder zou dalen. De kwestie van een te veel aan
schooltsapaciteit moet in bepaalde gebieden e chter reeds actueel
geacht worden, mede gezien een te verwachten daling van de be
hoefte aan landbouwonderwijs.
In aansluiting aan de bovengenoemde basisgegevens laten wij
thans de meer gespecificeerde provinciale en regionale .cunclusies
volgen.
5. Indien wij ons op het standpunt stellen, dat in de toekomst
alle landbouwbedrijfshoofden in Gelderland dagonderwijs dienen
te hebben gevolgd en het aantal bedrijfshoofden na 1970 niet veï—
der zal dalen, dan voorziet de deelneming van boerenzoons (in het
enquêtejaar)in 85% van de behoefte (maximumbehoefte) aan. land
bouwonderwijs.
6„
Indien
dere daling
de behoefte
gesteld aan
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wij - onder andere op grond van een te verwachten ver
van het aantal bedrijfshoofden na 197^ ~ aannemen, dat
aan•dagonderwijs voor'a.s. boeren gelijk kan wordèn
de behoefte op basis van het in 1957 bestaande aantal
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•bedrijven van vier ha en groter (minimumbehoefte), dan komt de
deelneming van boerenzoons overeen met 100% van de "behoefte.
De minimumbehoefte impliceert geen taakstelling ten aanzien van
eventuele kandidaat-bedrijfshoofden van bedrijven "beneden vier ha.
7.
Uitgaande van de. maximumbehoefte blijkt het bezoek van boerenzoons aan landbouwscholen relatief beneden het provinciale
gemiddelde te liggen in de gebieden? "Veluwezoom, ÏTederveluwe,
oostelijke Veluwe, Lijmers, Betuwe, Tielerwaard en Bommelerwaard.
Ver beneden het gemiddelde (minder dan 70$) liggen de gebieden?
Hederveluwe, oostelijke Veluwe, Tielerwaard en Bommelerwaard.
8.
Uitgaande van de minimumbehoefte blijken dezelfde gebieden
(zie 7) beneden het provinciale gemiddelde te liggenf zeer ver
beneden dit gemiddelde ligt de Tielerwaard.

j
$^
_

^

"

8a. Op grond van aanvullende gegevens over de laatste school
jaren blijkt de belangstelling voor agrarisch dagonderwijs echter toe te nemen in de gebieden Veluwezoom, ÏTederveluwe, oostelijke Veluwe, Betuwe en Tielerwaard.

;
;

10. Ongeveer een achtste van het aantal leerlingen van land
bouwscholen kwam in 1957 niet uit het boerenmilieuf in 1953 was
dit met ongeveer een tiende het geval. Slechts 1,2$ van het
leerlingenaantal was in 1957 afkomstig uit het landarbeidersmilieu.

•
,
I

11. In 1957 hadden van de boerenzoons-leerlingen op middelbare
landbouwscholen 71$ de 1.1.s.,--en 2$ de a.l.c. als vooropleiding
gevolgd, in 1953 waren de desbetreffende percentages respectievelijk 32$ en 28$. De betekenis van de a.l.c. als vooronderwijs
voor de m.l.s. is vrijwel verdwenen.

!
j

* |
j

12. In 1957 was voor 31$ van de boerenzoons-leerlingen de m l.s.
de eindbestemming, in 1953 was dit met 18$ het geval. De desbetreffende percentages lagen ('zowel in 1957 als in 1953) boven
het provinciale gemiddelde in de gebiedens Veluwezoom, Graafschap
Zutphen, IJselstreek, Lijmers en Betuwe.

14.. Een duidelijke overcapaciteit op basis van de maximumbehoef
te vinden wij in de gebieden? Veluwezoom, oostelijke Veluwe, Graaf
schap Zutphen en Lijmers.
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9.
Uit de enquête is gebleken, dat in de grootteklasse 1 - 5
ha het aantal leerlingen relatief sterk ten achter blijft, ter
wijl het aantal, landbouwbedrijven van 1 - 5 lia 36$ van het totaal bedroeg (1957)j was slechts 18$ van de boerenzoons-leerlin
gen afkomstig van deze kleine bedrijven.

13« In 1957 komt de capaciteit van het landbouwdagonderwijs voor
Gelderland overeen met 111$ van de totale maximumbehoefte (inclu
sief niet-agrariërs en deelneming aan beide onderwijsvormen).
In vier gebieden (bederveluwe, Eijk van Nijmegen, Tielerwaard,
Land van Maas en Waal) kan de capaciteit niet aan deze totale be
hoefte voldoen.

j

J
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15« Iîi 1957 komt de capaciteit van het landbouwdagonderwijs
overeen met 1.27$ van de totale minimumbehoefte § op basis van
deze behoefte is de capaciteit echter nog ontoereikend in de
gebieden Nederveluwe (91$) en Tielerwaard (62$). Een belang
rijke overcapaciteit op basis van de minimumbehoefte vinden
wij5 behalve in de onder 14 genoemde gebieden, pok in de IJsel
streek, de Betuwe en de Bommelerwaard.
«
i

16. - De deelneming van tuinderszoons aan het tuinbouwdagonderwijs komt, volgens de enquête, ongeveer overeen met 55$ van de
jaarlijkse behoefte aan tuinbouwbedrijfshoofden in Gelderland.
In verband met de spreiding van de tuinbouwbedrijven is in verschillende gebieden het volgen van dagonderwijs door a.s. tuin
ders moeilijk te realiseren. In de landbouwgebieden IJselstreek,
Lijmers, Tielerwaard en Bommelerwaard is sprake van een relatief
grote belangstelling voor het tuinbouwdagonderwijs.
17. Wanneer wij in de gebieden VI - XII het agrarische dagonder
wijs als een geheel bekijken, dan blijkt ons, dat in Lijmers en
Bommelerwaard gesproken kan worden van een duidelijke overcapaci
teit (zowel op basis van de maximum- als van de minimumbehoefte)|
in de Tielerwaard bestaat daarentegen een duidelijke ondercapaci
teit.
18. Uit onze enquête is gebleken, dat in de provincie Gelderland
72$ van de in de agrarische sector werkende, gemiddeld 15-jarige
zoons van bedrijfshoofden agrarisch dagonderwijs volgde in het
jaar 1957» Blijkens onderzoekingen van het L.E.I. in acht Gelder
se gemeenten hadden in 1957 ongeveer 67$ van de 15~19~jarige zoons
van bedrijfshoofden, die in de agrarische sector werken, dagonder
wijs, Er blijkt derhalve een goede overeenstemming tussen langs
verschillende wegen verkregen onderzoekresultaten.
19. Uitgaande van de enquêteresultaten van 1957 is het mogelijk,
de aantallen leerlingen van Gelderse lagere landbouwscholen te
voorspellen tot omstreeks 1972, mits een aantal variabele facto
ren worden gefixeerd.
Op grond van de minimumprognose kan vrij zeker een dalend leer
lingenaantal verwacht worden op scholen in de volgende landbouwgebiedens Overveluwe, Graafschap Zutphen, Bijk van Nijmegen en
IJselstreek.

f
Î

20. Volgens gegevens van het C.B.S. (1955) is het percentage
landbouwers zonder dag- of cursusonderwijs in de provincie Gelder
land ruim 60^ relatief Tage percentages vinden wij in de gebieden?
Federveluwe, Overveluwe, Tielerwaard en Bommelerwaard. Vergeleken
met overeenkomstige Nederlandse landbouwgebieden is het Gelderse
percentage aan de lage kant. In alle gebieden blijken de tuinders.
meer vakonderwijs te hebben gevolgd dan de boeren? zij het, dat de
verschillen vaak niet groot zijn.
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21* Het percentage niet-theoretisch geschoolde boeren en tuin
ders Mijkt het laagst te zijn in Graafschap, Rijk van Hijmegen
en IJselstre'ek. 'In deze drie gebiedën worden ook relatief veel
boeï-en met dagonderwijs aangetroffen.
•
'
, Set is wellicht niet toevallig, dat in genoemde gebieden
het percentage georganiseerde boeren en tuinders hoger is dan in
de andere. Gelderse landbouwgebieden.
22. Een nader onderzoek naar de betekenis van het tuiiïbouwvakonderwijs en het tuinbouwcursusonderwijs 'in de provincie Gelder
land achten wij bijzonder gewenst.
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