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TEN GELEIDE

Dit is het eerste deelrapport in een evaluatief onderzoek
naar de lerarenopleidingen in het agrarisch onderwijs. Dit
onderwijs vraagt als elk ander om mensen met een gedegen kennis
repertoire en die daarenboven bekwaam en bereid zijn anderen te
helpen in bepaalde kennisgebieden hun weg te vinden.
Honderden jaren onderwijsgeschiedenis leren, dat die combi
natie schaarser is dan we graag zouden wensen. Dit maakt tijdige
recrutering, zorgvuldige selectie en hoogwaardige voorbereiding
van leraren tot belangrijke voorwaarden voor een gezond
funktionerend onderwijssysteem.
Het Nederlandse onderwijsbestel bevindt zich momenteel in een
maalstroom van veranderingen. Het gevaar is daarbij aanwezig dat
belangrijke onderdelen van dit bestel in de zone van het
ongewisse belanden. Kennis over de huidige stand van zaken en de
ontwikkelingen die daartoe vanuit het recente verleden hebben
geleid vormen een belangrijk gegeven voor het zoeken naar
antwoorden op de vraag hoe we verder moeten. Als zodanig is dit
eerste deelrapport bedoeld. Het is tevens geschreven als
vertrekpunt voor het empirisch-evaluatieve deel van het onder
zoek, waarmee de onderzoekers, Kristensen en Peters, inmiddels
een aanvang hebben gemaakt.
Hun onderzoek staat in het teken van optimalisering van de
lerarenopleidingen ten behoeve van ons land- en tuinbouwonderwijs. Belangstelling voor zulk onderzoek van overheidswege ge
tuigt van een onderwijskundig gezien, gezonde beleidsstrategie.
Wie hoge prioriteit verleent aan lerarenopleidingen, met het oog
op verbetering van kwaliteit en rendement van het onderwijs
systeem in zijn geheel, plaatst de zaken in de juiste volgorde.

Voor lerarenopleidingen geldt van ouds, dat het beste net
goed genoeg is. Mede vanuit dit perspectief zeg ik de schrijvers
dank voor de activiteiten die tot het tot standkomen van dit
rapport hebben geleid en wens ik hen veel succes toe bij de
voortzetting van het onderzoek.
J. van Bergeijk
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1 INLEIDING

In dit inleidende hoofdstuk willen wij aangeven hoe het
onderzoeksproject 'Lerarenopleidingen Agrarisch Onderwijs' is
ontstaan en wat de doel- en vraagstellingen van het project
zijn. Daarnaast zullen we aangeven wat het doel is van dit
eerste deelrapport en hoe het is opgezet.
1.1 INFORMATIE OVER HET ONDERZOEKSPROJECT
Sinds het begin van de jaren 80 heeft zich een aantal in
grijpende veranderingen voltrokken ten aanzien van de lerarenop
leidingen voor het agrarisch onderwijs. Met name voor de tweede
en derdegraads akten hebben deze veranderingen geresulteerd in
gewijzigde en nieuwe opleidingen. Door het bevoegde gezag van
deze opleidingen, de Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische
Onderwijskunde en Scholing (STOAS) is bij de Minister van Land
bouw en Visserij het verzoek ingediend deze nieuwe en vernieuwde
opleidingen te bekostigen op basis van de Experimentenwet. Dit
verzoek ging vergezeld van het experimenteerplan 'Naar vernieuw
de lerarenopleidingen voor het agrarisch onderwijs', dat werd
opgesteld door vertegenwoordigers van de opleidingen, van de
STOAS, van de vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Landbouw
hogeschool en van het Ministerie van Landbouw en Visserij.(1) in
dit experimenteerplan wordt aangegeven wat de uitgangspunten
zijn van de vernieuwde lerarenopleidingen, en hoe structuur,
opzet en inhoud van die opleidingen zijn. Bovendien wordt,
conform de eisen van de Experimentenwet, aangegeven op welke
manier het experiment geëvalueerd zal worden: de coördinatie en
uitvoering van de externe evaluatie zullen berusten bij de
vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Landbouwhogeschool.
Door de vakgroep Pedagogiek en Didactiek is in overleg met de
t

STOAS een projectvoorstel opgesteld voor het bedoelde onder
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zoek.(2) Aangezien ook ten aanzien van de opleiding van eerste
graads leraren aan de LH met de invoering van de tweefasen
structuur ingrijpende veranderingen op stapel staan, werd be
sloten om het onderzoeksproject niet alleen te richten op de
vernieuwde tweede- en derdegraads opleidingen, maar ook de
eerstegraads opleidingen in de vraagstellingen te betrekken.
De algemene doelstelling van het onderzoeksproject 'Leraren
opleidingen Agrarisch Onderwijs' is het inventariseren van de
ontwikkelingen, funkties en knelpunten op het gebied van de
agrarische lerarenopleidingen in Nederland. Hierbij wordt ge
dacht aan de initiële opleidingen, zowel wat betreft de voltijd
als deeltijd vormen. De inventarisatie heeft betrekking op
onderwijskundige, organisatorische, bestuurlijke en personele
aspecten. Op basis van het onderzoek worden modellen en opties
voor de inrichting van de agrarische lerarenopleiding gepresen
teerd, die de basis kunnen vormen voor verdere beleidsvorming.
Bovendien wordt verwacht, dat in dit onderzoek nieuwe vragen
voor vervolgonderzoek zichtbaar kunnen worden.
In het onderzoek staan de drie volgende onderzoeksvragen
centraal:
1. welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de agrarische
lerarenopleidingen, met name in de laatste tien jaren?
2. hoe funktioneren de huidige agrarische lerarenopleidingen,
zowel onderwijskundig, organisatorisch als bestuurlijk?
3. welke modellen voor de inhoud en vormgeving van de agra
rische lerarenopleidingen zijn - mede gelet op de
beide vorige vragen - denkbaar en welke consequenties
zitten daar aan vast?
In het onderzoeksproject worden twee fasen onderscheiden. In
de eerste fase, die loopt van september 1984 tot februari 1985,
wordt getracht een beschrijving te geven van de recente ontwik
kelingen en de huidige stand van zaken met betrekking tot de
lerarenopleidingen voor het agrarisch onderwijs. Daarmee zal een
antwoord gegeven worden op de eerste van de drie onderzoeks
vragen.
In de tweede fase van het onderzoek (die loopt van maart 1985
tot augustus 1986) zal worden nagegaan of de nieuwe lerarenop
leidingen beantwoorden aan de doelen die in het experimen-

3
teerplan geformuleerd zijn. Daarbij moeten antwoorden gevonden
worden op vragen als: wat zijn de doelen van de opleidingen en
op welke wijze tracht men die doelen te realiseren; hoe funktioneren de afgestudeerden van de vernieuwde opleidingen in de
onderwijspraktijk?(3) Op grond van de aldus verkregen informa
tie kan worden nagegaan of de vernieuwde lerarenopleidingen
voldoen aan de eisen die de onderwijspraktijk stelt. Op de
invulling van de tweede fase van het onderzoek en de vraagstel
lingen komen wij in het slothoofdstuk nog terug.
1.2 HET DOEL EN DE OPZET VAN DIT DEELRAPPORT
Het verslag dat voor U ligt is het eerste deelrapport dat
verschijnt in het kader van het onderzoeksproject 'Lerarenop
leidingen Agrarisch Onderwijs'. Het beoogt een antwoord te geven
op de eerste van de drie onderzoeksvragen, namelijk een be
schrijving en een overzicht van recente ontwikkelingen en van de
huidige stand van zaken in de lerarenopleidingen voor het agra
risch onderwijs in Nederland. Wij hebben getracht om de informa
tie die verspreid over een groot aantal rapporten, nota's,
archieven, brochures en folders bestaat, systematisch bijeen te
brengen. Daarbij komen de derde-, tweede- en eerstegraads oplei
dingen aan de orde (de voltijd en de deeltijd opleidingen)
en de nascholingen voor onderwijsgevenden. In de beschrijvingen
wordt aandacht besteed aan organisatorische, bestuurlijke, per
sonele en onderwijskundige aspecten van de opleidingen. Tevens
wordt voor ieder van de beschreven varianten een toelichting
gegeven op de inhoud van de opleidingen..Deze is echter vrij
summier, omdat gedetailleerde inlichtingen over de verschillende
onderwijsprogramma's buiten het doel van dit onderzoeksverslag
vallen. Voor specifieke informatie over de onderwijsprogramma's
wordt men dan ook verwezen naar de folders en brochures die door
de opleidingen zelf zijn uitgegeven en waarvan een overzicht aan
het eind van dit rapport is opgenomen.
Bij de opzet van dit deelrapport is aangesloten bij de manier
waarop de agrarische lerarenopleidingen zijn georganiseerd. De
derde- en tweedegraads opleidingen komen in organisatorisch
opzicht overeen en wijken daarin sterk af van de eerstegraads
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opleidingen. Daarom worden de derde- en tweedegraads opleidingen
gezamenlijk beschreven, terwijl de eerstegraads opleidingen
afzonderlijk aan de orde komen.
De opzet van dit deelrapport is als volgt. Na dit eerste,
inleidende hoofdstuk, wordt in het tweede hoofdstuk ingegaan op
een aantal ontwikkelingen die zich recentelijk hebben voltrokken
binnen het agrarisch onderwijs en binnen de agrarische leraren
opleidingen. Daarmee wordt tevens de situatie geschetst van
waaruit de vernieuwingen zijn gestart en de situatie zoals die
nu is.
In hoofdstuk 3 worden de initiële, voltijd lerarenopleidingen
beschreven, waarbij aandacht wordt besteed aan de structuur, de
doelstellingen, inhoud en afronding van de opleidingen en aan de
bevoegdheden die met deze opleidingen behaald kunnen worden.
De part-time opleidingen voor het verkrijgen van een derdeof tweedegraads bevoegdheid worden in hoofdstuk 4 beschreven,
terwijl de nascholing van leraren in het agrarisch onderwijs in
hoofdstuk 5 aan de orde wordt gesteld. De organisatorische
aspecten rond de derde- en tweedegraads opleidingen zijn het
onderwerp van hoofdstuk 6, waarin zaken aan de orde komen als
het bestuur, de directie en het personeel. In hoofdstuk 7 wordt
een beschrijving gegeven van de studentenpopulatie van de derde
en tweedegraads opleidingen.
De eerstegraads lerarenopleidingen vormen het onderwerp van
hoofdstuk 8, waarbij achtereenvolgens aandacht wordt geschonken
aan de structuur en de inhoud van de opleiding, de organisatie,
de studenten, de nascholing, doorstroommogelijkheden van bezit
ters van een tweedegraads akte en de samenwerking tussen de LH
en STOAS.
In hoofdstuk 9 tot slot wordt eerst gekeken naar de nabije
toekomst voor de agrarische lerarenopleidingen. Vervolgens
worden er enkele knelpunten in de lerarenopleidingen aangegeven.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin wordt
aangegeven op welke manier het verdere onderzoek zal worden
opgezet.
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Aan de totstandkoming van dit deelverslag hebben verschil
lende personen een bijdrage geleverd. We noemen met name die
genen die vanuit STOAS en vanuit de vakgroep Pedagogiek en
Didactiek de concept-tekst van dit verslag van hun commentaar
hebben voorzien: J. van Bergeijk, W. van den Bor, J. Dopmeyer,
H. Hoedemaker, J. van den Hoogen, D. Klinge en H. van der
Straten. Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor
mw A. Bangma-Haaima, die het typewerk heeft verricht.
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2 ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE LERARENOPLEIDINGEN

Dit hoofdstuk staat in het teken van een beschrijving van de
ontwikkelingen die de afgelopen 10 à 15 jaar hebben plaatsgevon
den in de agrarische lerarenopleidingen, en de ontwikkelingen op
een aantal andere terreinen, die gerelateerd zijn aan de
lerarenopleidingen.
2.1 INLEIDING
Zoals we al in het vorige hoofdstuk aangaven, is het doel van
dit deelrapport een beschrijving te geven van de stand van zaken
net betrekking tot de lerarenopleidingen voor de agrarische
vakken, en deze te plaatsen tegen de achtergrond van een aantal
faktoren die mede bepalend zijn voor de vormgeving en de inhoud
van lerarenopleidingen. Gezien de aard van dit hoofdstuk zijn
wij genoodzaakt ons te beperken tot een summiere schets van
enkele faktoren die van invloed zijn op de lerarenopleidingen.
De ontvangende scholen, in ons geval dus de scholen voor land
bouwonderwijs, vormen een eerste faktor die mede bepalend is
voor de vormgeving en de opzet van de lerarenopleidingen. De
lerarenopleidingen trachten leraren op te leiden, die beschikken
over voldoende kennis, vaardigheden en attituden om op adequate
wijze als docent te kunnen funktioneren op de ontvangende scho
len. Dit houdt in, dat lerarenopleidingen flexibel moeten kunnen
inspelen op eventuele veranderingen binnen de ontvangende scho
len.
Een andere faktor die van invloed is op de lerarenopleidingen
wordt gevormd door het beleid. In het geval van het landbouw
onderwijs spelen daarbij zowel het beleid van het Ministerie van
Landbouw en Visserij als het beleid van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen een rol. Enerzijds wordt er vanuit
het beleid rechtstreeks richting gegeven aan de lerarenoplei-
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dingen (zoals de recentelijke veranderingen in de derde- en
tweedegraads opleidingen, en op dit moment ten aanzien van de
eerstegraads opleidingen), anderzijds worden er vanuit het be
leid veranderingen doorgevoerd in het ontvangende onderwijs, die
op hun beurt weer van invloed zijn op de lerarenopleidingen
(zoals bijvoorbeeld de verbreding van het lager agrarisch onder
wijs of de plannen rond het voortgezet basisonderwijs).
Een andere faktor die we niet onvermeld kunnen laten, betreft
het onderwijskundig denken over het beroep van leraar en over de
opleiding daartoe. Zo zal blijken uit paragraaf 2.4 dat de
gedachte van de professionalisering van het leraarschap de laat
ste jaren een grote invloed heeft gehad op de vormgeving en de
inhoud van lerarenopleidingen.
Tot slot kunnen we wijzen op ontwikkelingen op maatschap
pelijk, economisch en levensbeschouwelijk gebied, die op een of
andere manier doorwerken in de lerarenopleidingen, net zoals die
faktoren overigens ook van invloed zijn op allerlei andere
vormen van onderwijs.
In dit hoofdstuk willen wij in het kort ingaan op enkele van
de bedoelde veranderingen en ontwikkelingen die zich voltrokken
hebben in het landbouwonderwijs (paragraaf 2.2), op veranderin
gen in de agrarische lerarenopleidingen tot aan het eind van de
zeventiger jaren (in paragraaf 2.3) en op ontwikkelingen die
zich hebben voltrokken in het onderwijskundig denken over het
opleiden van leraren en de plaats van de onderwijskundige voor
bereiding in die opleidingen (paragraaf 2.4). In het kader van
de recente ontwikkelingen in de tweede en derdegraads opleidin
gen worden het rapport van de Stuurgroep Opleiding Docenten
Agrarisch Onderwijs (SODAO) (paragraaf 2.5), het ontstaan van de
Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en
Scholing (STOAS) en de ontwikkeling van een experimenteerplan
(paragraaf 2.6) aan de orde gesteld. De ontwikkelingen in de
eerstegraads opleidingen komen in paragraaf 2.7 aan de orde.
Paragraaf 2.8, tot slot, is gewijd aan de nascholing van docen
ten uit het agrarisch onderwijs.
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2.2

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET LANDBOUWONDERWIJS
In 1983 verscheen er een nota van het Ministerie van Landbouw

en Visserij, getiteld 'Landbouwonderwijs. Een inventariserende
discussienota'. In deze nota wordt op uitvoerige wijze uiteen
gezet, hoe het beleid ten aanzien van het landbouwonderwijs tot
stand komt, en welke uitgangspunten men daarbij hanteert. Daar
naast wordt er een aantal ontwikkelingen beschreven die zich
binnen het landbouwonderwijs voltrekken.(4) In deze paragraaf
willen we enkele van deze beleidsuitgangspunten belichten en
aangeven welke veranderingen plaatsvinden binnen het landbouw
onderwijs.
Het landbouwonderwijs is ingebed in het algemene onderwijsbe
leid en de algemeen geldende onderwijswetgeving. Maar voor wat
betreft het specifieke beleid en budgettaire aangelegenheden be
rust de verantwoordelijkheid bij de Minister van Landbouw en
Visserij, bij een vakministerie dus. Dit is een unieke situatie
die bij geen enkele andere vorm van beroepsonderwijs wordt
aangetroffen. De inbedding van het landbouwonderwijs in het
algemene onderwijsbeleid en in de algemene onderwijswetgeving
heeft tot gevolg, dat alle onderwijswetten en uitvoeringsvoorschriften die op enigerlei wijze ook van toepassing zijn op het
landbouwonderwijs, gezamenlijk worden ondertekend door de Minis
ter van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van Landbouw
en Visserij. Een en ander impliceert dat het beleid ten aanzien
van het landbouwonderijs dezelfde lijn volgt als het overige
onderwijs waar het gaat om zaken als de lengte van de leerplich
tige periode, de herstructurering van het wetenschappelijk on
derwijs, de stc-operatie (die schaalvergroting, taakverdeling en
concentratie binnen en tussen de hbo-instellingen beoogt). Waar
het specifiek het landbouwonderwijs betreft, vaart het beleid
een eigen koers.
Een van de kernpunten van het beleid ten aanzien van het
landbouwonderwijs is het drieluik onderzoek - onderwijs - voor
lichting. Onderwijs en voorlichting worden verondersteld de
resultaten van het landbouwkundig onderzoek over te dragen aan
diegenen die in opleiding zijn voor, of die al werkzaam zijn in
de agrarische sector. Het onderwijs is, volgens de nota 'Land-
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bouwonderwijs' (5), daarbij meer gericht op de overdracht van
algemene kennis, terwijl de landbouwvoorlichting meer praktisch
georiënteerd is en vooral recente ontwikkelingen overdraagt.
Parallel hieraan wint de opvatting steeds meer veld, dat de
basisopleiding beperkt van omvang kan zijn en meer gericht op
algemene basiskennis en -vaardigheden, als er voor gezorgd wordt
dat er een goed netwerk is van agrarisch cursusonderwijs, dat
gericht is op meer specifieke toepassingen.(6) Vandaar dat het
mede tot de taken van het landbouwonderwijs behoort bij te
dragen aan de opleiding en de na- en bijscholing van voorlich
ters.
Laten we vervolgens eens gaan kijken naar een aantal ontwik
kelingen binnen het landbouwonderwijs. Binnen het lager agra
risch onderwijs zien we dan dat er de laatste jaren veranderin

gen hebben plaatsgevonden die meestal worden aangeduid met de
termen veralgemening en verbreding van het lao. De veralgemening
van het lao houdt in, dat de relatieve omvang van de algemene
vakken binnen het curriculum van het lao sterk is toegenomen, en
dat de leerstof, zowel van de algemene vakken als van de be
roepsgerichte vakken, meer algemeen toepasbaar wordt gemaakt.
Met de verbreding van het lao wordt gedoeld op het feit dat
binnen het curriculum niet meer de afzonderlijke vakken centraal
staan. Er wordt uitgegaan van brede leerstofgebieden, waarin de
gehele keten produktie - verzorging - verwerking - afzet - con
sumptie van land- en tuinbouwprodukten wordt geschetst en waarin
tevens aandacht wordt geschonken aan het milieu waarin dit
plaatsvindt. In het leergebied dierenhouderij zijn als gevolg
van de verbreding ook aspekten als de verzorging van
gezelschapsdieren en het welzijn van dieren in het curriculum
opgenomen. Deze veranderingen hangen samen met de opvatting dat
het moment van beroepskeuze naar een later tijdstip verschoven
moet worden. Voor het lao heeft dit tot consequentie dat dit
type onderwijs niet meer specifiek beroepsvoorbereidend is, maar
veeleer beroepsoriënterend. Landbouw wordt binnen deze opvat
tingen over het lao in plaats van leerdoel steeds meer tot
leermiddel; het lao leidt niet meer rechtstreeks op voor een
agrarisch beroep, maar in het onderwijs worden leerstof en
J

voorbeelden ontleend aan de agrarische sector. Omdat het
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Ministerie van Landbouw en Visserij in deze een zogenaamd twee
sporenbeleid voert, is het niet zo, dat alle lagere agrarische
scholen een proces van verbreding moeten doormaken. Op dit
moment treffen we dan ook verbrede las-en aan naast scholen met
niet verbrede vakrichtingen, en scholen die zich ergens tussen
deze uitersten bevinden. Twee ontwikkelingen binnen het lao, die
we nog willen noemen, zijn de toenemende belangstelling voor het
individueel agrarisch onderwijs en de (eventuele) opname van het
lao in het voortgezet basisonderwijs.
Met het wegvallen van het beroepsopleidende karakter van het
lao heeft het middelbaar agrarisch onderwijs sterker de taak ge
kregen het verzorgen van de beroepsopleiding tot geschoolde
werknemers, het lager en het middelbaar kader, werkzaam in de
landbouw (in ruime zin) en tot ondernemers van agrarische be
drijven. Binnen het mao worden twee typen opleidingen onder
scheiden, namelijk de driejarige A-opleiding en de tweejarige Bopleiding. Deze laatste is sterk op de praktijk gericht. Hier
door is er binnen het mao dus sprake van een niveau-differentia
tie. Speciaal om een aantal knelpunten binnen de mas-B te ver
helderen is indertijd het zogenaamde mas-B-project opgezet, dat
als aandachtspunten heeft de bijscholing van leraren, de inte
gratie van de basisvakken, het ontwikkelen van participerend
leren en de ontwikkeling van specifieke leerstof. Binnen het
middelbaar agrarisch onderwijs vallen ook het leerlingstelsel en
de vakscholen, die voor veel abituriënten van het lao een vol
waardige vervolgopleiding en sluitstuk vormen. Naast deze vormen
van mao is er recentelijk een aanvang gemaakt met het zogenaamde
kort middelbaar agrarisch onderwijs (kmao), dat toegankelijk is
voor diegenen die niet in het bezit zijn van een diploma van het
lao of van de mavo. Ook is er een start gemaakt met middelbaar
beroepsonderwijs in deeltijdvorm voor volwassenen.
De studieprogramma's bij het hoger agrarisch onderwijs zijn
de afgelopen jaren ingrijpend structureel gewijzigd. De vier
jarige cursus bestaat uit een propaedeuse (1 jaar), een ing-Ifase van anderhalf jaar, gevolgd door een ing-II-fase, eveneens
van anderhalf jaar waarin een half jaar stage is begrepen. In de
bovenstaande nota 'Landbouwonderwijs' wordt aangegeven, dat de
ontwikkelingen binnen het hao nog niet voltooid zijn. Er dient
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langs twee lijnen verder gewerkt te worden, namelijk inhoude
lijke en didactische verbetering van de huidige studieprogram
ma's en de ontwikkeling van programma's voor nieuwe studierich
tingen.(7) De vereniging Centraal Hoger Agrarisch Onderwijs
Orgaan (CHAOO) funktioneert als orgaan voor landelijk overleg en
samenwerking tussen de verschillende instellingen voor hao.
Veranderingen binnen het hao op organisatorisch gebied, die op
stapel staan, hangen samen met de reeds eerder genoemde stcoperatie, waarin onder andere wordt gestreefd naar taakverdeling
tussen onderwijsinstellingen en naar grotere scholen voor hoger
beroepsonderwijs.
Ook aan de Landbouwhogeschool voltrekt zich een aantal veran
deringen onder meer als gevolg van de Wet op de Tweefasen Struc
tuur. De studie wordt daarbij opgedeeld in twee fasen. De eerste
fase duurt vier jaar. Voor een beperkt aantal studenten kan deze
eerste fase worden gevolgd door een tweede fase, waarin men
wordt opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker. Het opzetten
van de nieuwe eerste- en tweedefase programma's is een van de
voornaamste vraagstukken waaraan binnen het universitair onder
wijs op dit moment gewerkt wordt.
Hiermee hebben wij in vogelvlucht een aantal ontwikkelingen
en veranderingen binnen het landbouwonderwijs geschetst. In
verdere paragrafen zullen we aangeven op welke manier de agra
rische lerarenopleidingen in aanraking zijn gekomen of nog komen
met deze veranderingen en op welke manier daar op wordt inge
speeld.
2.3 DE AGRARISCHE LERARENOPLEIDINGEN TOT HET EIND VAN DE ZEVEN
TIGER JAREN
In deze paragraaf willen we kort aangeven op welke manier de
lerarenopleidingen voor de agrarische vakken georganiseerd waren
tot ongeveer het eind van de zeventiger jaren, of liever gezegd,
hoe men tot die tijd de gewenste akte kon behalen. We zullen
hier geen uitvoerige historische schets geven, maar we proberen
aan te duiden vanuit w^lke situatie de veranderingen, die in de
volgende paragrafen worden beschreven, zijn ontstaan.(8)
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Wat betreft het behalen van een derdegraadsakte voor het
landbouwonderwijs was lange tijd de enige mogelijkheid het beha
len van de lagere onderwijsakten landbouwkunde (akte s) en
tuinbouwkunde (akte t). De opleidingen tot deze akten, die
ressorteerden onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen, stonden open voor bezitters van de akte voor volledig
bevoegd onderwijzer met hoofdakte. De opleidingen bestonden uit
een driejarige part-time cursus en werden gegeven aan de rijks
middelbare landbouwscholen. Aan de s- en t-akte zijn de volgende
bevoegdheden verbonden:
- landbouwkunde resp. tuinbouwkunde voor lao en lhno
- vaktheorie landbouw resp. tuinbouw voor het lao
- scheikunde, natuurkunde en biologie voor alle vormen van
lbo en mavo.
In 1963 werden deze opleidingen opgeheven vanwege de opkomst van
de L-opleidingen, die hieronder aan de orde worden gesteld. Maar
er bleek vanuit het veld toch zoveel behoefte te zijn aan deze
manier om een bevoegdheid voor het landbouwonderwijs te behalen,
dat er in 1969 weer een opleiding voor de s- en t-akten in het
leven werd geroepen. Deze werd gegeven aan de Rijks Agrarische
Scholengemeenschap in Utrecht. Deze opleidingen zijn daarna nog
enige malen herhaald.
Toen in de jaren vijftig het lager agrarisch onderwijs werd
uitgebreid tot volledig dagonderwijs, ontstond ook de behoefte
aan speciaal opgeleide leraren. De zogenaamde L-opleidingen
werden daartoe in het leven geroepen. In totaal waren er negen
verschillende L-akten:
L I
L II

: vaktheorie landbouw
s vaktheorie tuinbouw

L III : praktijkonderwijs akker- en weidebouw
L IV

: praktijkonderwijs veeteelt

L V

: praktijkonderwijs tuinbouw

L VI

: vaktheorie levensmiddelentechnologie

L VII : vaktheorie tropische landbouw
L VIII: vaktheorie bosbouw
L IX

: vaktheorie cultuurtechniek.

Met uitzondering van de L V-opleiding was voor elk van de oplei
dingen de vereiste vooropleiding het has-diploma in de betref-
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fende richting. De L-opleiding duurde daarna nog een jaar. Voor
de akten vaktheorie (L I, II, VI, VII, VIII en IX) bestond de
opleiding uit vakken als psychologie, pedagogiek, algemene di
dactiek, vakdidactiek, mediakunde en algemeen maatschappelijke
vorming. Het hospiteren nam in de opleiding een belangrijke
positie in. Wat de vakkennis betreft, werd de leerstof van de
has als voldoende beschouwd. In de opleidingen voor de akten L
III en IV was ook nog een vakinhoudelijk gedeelte opgenomen, dat
verzorgd werd aan de praktijkscholen. De akten L I, II en VII
verschaffen bevoegdheid tot het geven van vaktheorie in het
betreffende vak aan lao, lhno en mhno. De akten L VI, VIII en IX
geven daarnaast ook bevoegdheid tot het geven van het bij
behorend vakvaardigheidsonderwijs. Voor elk van deze zes akten
geldt, dat rnen ook bevoegdheid verkrijgt voor
scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis
der natuur) voor alle vormen van lbo en mavo
wiskunde, aardrijkskunde en handelskennis voor het lao.
De akten L III en IV geven bevoegdheid voor vakvaardigheid en
praktijkonderwijs in de betreffende richting en voor de speciale
vaktheorie die voor het vakvaardigheidsonderwijs nodig is.
De L V-akten namen in dit geheel een bijzondere positie in.
Enerzijds vanwege de vereiste vooropleiding, anderzijds door de
structuur van de opleiding. Studenten die in het bezit waren van
het diploma van een middelbare tuinbouwschool (A-richting) had
den toegang tot de L V-opleiding. De opleiding was een twee
jarige part-time opleiding. Het eerste jaar was gericht op
vaktechnische kennis en vakvaardigheid en werd verzorgd aan een
aantal middelbare tuinbouwscholen. Het tweede jaar stond in het
teken van de pedagogisch-didactische voorbereiding en deze vond
plaats aan de has in Den Bosch. Er waren zeven verschillende L
V-akten, namelijk voor de richtingen groententeelt, bloemeinteelt, bloembollenteelt, bloemschikken en binden, fruitteelt,
aanleg en onderhoud, en boomteelt. De L V-akte geeft bevoegdheid
voor vakvaardigheid en praktijkonderwijs in de desbetreffende
teeltrichting en voor speciale vaktheorie die voor de vak
vaardigheid nodig is.
Voor het behalen van tweedegraadsakten bestonden geen vaste
(

opleidingen, zoals bijvoorbeeld de L-opleidingen voor de derde
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graadsakten. Om te voorzien in 'het gat' tussen de derdegraads
akten en het werken op tweedegraadsniveau werden er aan de
landbouwkundige mo-opleidingen in Wageningen cursussen georgani
seerd, die opleidden tot een tweedegraads bevoegdheid. Daarnaast
werden aan dezelfde instelling applicatiecursussen georgani
seerd. Deze cursussen waren bedoeld voor derdegraads docenten,
die werkzaam waren op het tweedegraads gebied. Door het volgen
van deze cursussen konden de betreffende docenten de tweede
graads bevoegdheid halen. De applicatiecursussen waren vooral
gericht op het versterken van de kennis van de basisvakken.
Voor het behalen van een eerstegraadsakte kon men vanaf het
begin van de jaren zestig terecht aan de landbouwkundige moopleidingen in Wageningen. De te behalen mo-akte gaf een eerste
graads bevoegdheid voor de landbouwvakken voor het middelbaar en
hoger agrarisch onderwijs, alsmede een tweedegraads bevoegdheid
voor wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde voor mavo en
mbo. Deze opleidingsmogelijkheid heeft tot het begin van de
zeventiger jaren bestaan.
Een andere, en na 1970 de enige, manier om de eerstegraads
akte te behalen, is de ingenieursstudie aan de Landbouwhoge
school in Wageningen. Het diploma van de LH geldt als bewijs van
bekwaamheid voor het geven van de landbouwtechnische vakken.
Aangezien voor deze vakken een bewijs van pedagogische en didac
tische voorbereiding niet vereist is, zijn de bezitters van een
ingenieursdiploma van de LH rechtstreeks bevoegd voor het geven
van deze vakken op het eerstegraads niveau en als gevolg van het
zogenaamde inclusiviteitsbeginsel ook op schoolsoorten van een
lagere graad. Onder de schoolvakken waar deze bevoegdheid be
trekking op heeft worden in principe alle beroepsgerichte vakken
begrepen, die deel uitmaken van het curriculum van een agrari
sche school.(9)
Daarnaast kan men aan de LH ook nog voor een aantal andere, niet
agrarische vakken een eerstegraadsbevoegdheid behalen. Het be
treft hierbij de vakken biologie, scheikunde, economie, huis
houdkunde, voeding, maatschappijleer, sociologie, natuurkunde en
wiskunde. Voor deze vakken geldt eveneens, dat het LH-diploma
geldt als bewijs van bekwaamheid (mits het vakkenpakket aan
bepaalde eisen voldoet), maar daarnaast is een bewijs van peda-
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gogische en didactische voorbereiding wel vereist alvorens men
bevoegd is. Deze pedagogische en didactische voorbereiding be
staat uit het volgen van de lerarenopleiding, die een totale
omvang heeft van vier maanden. In deze vier maanden worden de
studenten door middel van colleges, instituutspractica en
schoolpractica voorbereid op het beroep van docent. De speci
fieke bevoegdheden die gekoppeld worden aan deze eerstegraads
akten zijn afhankelijk van de vakken die men tijdens de studie
heeft bestudeerd.(10)
Resumerend kunnen we de stand van zaken rond de lerarenop
leidingen voor de agrarische vakken aan het eind van het vorige
decennium als volgt weergeven:
- er zijn drie wegen om een derdegraads akte te behalen
1. via de L-opleidingen, die (met uitzondering van de L Vopleidingen) aansluiting hebben op de drie- later vier
jarige has-opleiding en één jaar duren;
2. via de L V-opleiding, die men in aansluiting op de
mtus opleiding kan volgen. Dit is een tweejarige
part-time opleiding;
3. via de s- en t-opleidingen voor bezitters van de onder
wijzers- en hoofdakte. Dit is een driejarige part-time
opleiding.
- er zijn geen reguliere opleidingen voor de tweedegraads
akte. Aan de landbouwkundige mo-opleidingen worden daar
voor bij voldoende belangstelling cursussen gegeven en
er bestaan applicatiecursussen.
- de eerstegraads akte voor de landbouwtechnische vakken
wordt tegelijkertijd verkregen met het afronden van de in
genieursstudie aan de LH. Voor een aantal andere, niet-agrarische vakken is wel een lerarenopleiding van 4 maanden vereist.
2.4 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJSKUNDIG DENKEN OVER LERAREN
OPLEIDINGEN
De veranderingen binnen de agrarische lerarenopleidingen, die
in de volgende paragrafen beschreven worden, staan niet op zich
zelf. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) is
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een aantal eisen geformuleerd, waaraan docenten moeten voldoen.
Deze eisen zijn

1) een verklaring omtrent het gedrag, 2) een

bewijs van bekwaamheid en 3) een bewijs van voldoende pedago
gische en didactische voorbereiding (voor zover aangewezen bij
algemene maatregel van bestuur). Daarnaast wordt er in de wet
onderscheid gemaakt tussen eerste-, tweede- en derdegraads ak
ten. De situatie ten aanzien van de lerarenopleidingen aan het
begin van de zestiger jaren was zodanig, dat er tussen de oplei
dingen voor de akten van verschillende typen onderwijs geen
enkele samenhang bestond. Om in deze situatie meer lijn te
brengen werden door de Minister van (in die tijd nog) Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen twee commissies in het leven geroepen,
met als opdracht de Minister te adviseren over de organisatie en
de programma's van de opleidingen tot het verkrijgen van de
akten van bekwaamheid. De als eerste (in 1965) ingestelde 'Com
missie Opleiding Leraren' (COL) heeft zich in haar werkzaamheden
beperkt tot de opleiding van leraren in de algemene vakken. De
tweede commissie, de 'Commissie Opleiding Leraren Beroepsgericht
Onderwijs' (COLBO), die in 1968 werd ingesteld, richtte zich
daarentegen meer op de opleiding van leraren in de beroepsge
richte vakken. Vanuit de COL en de COLBO werd in 1970 een sub
commissie geïnstalleerd, die aan COL en COLBO advies moest
uitbrengen omtrent de organisatie van en de programma's voor de
opleiding tot het verkrijgen van het bewijs van voldoende peda
gogische en didactische voorbereiding. Deze commissie kreeg de
naam 'Commissie Opleiding Leraren Onderwijskundige Voorberei
ding' (COLOV ).(11)
De adviezen van COL en COLBO komen op een groot aantal punten
overeen. Beide stellen voor dat de studenten worden opgeleid in
en dus ook bewijzen van bekwaamheid krijgen voor twee vakken. In
beide adviezen wordt er ook met nadruk op gewezen, dat de oplei
ding van leraren meer moet zijn dan het bijbrengen van voldoende
vakinhoudelijke kennis. De beroepsvorming dient centraal te
staan in de opleiding. Deze beroepsvorming omvat pedagogische,
vaktechnische en vakdidactische elementen, maar ook de vorming
van de persoonlijkheid van de leraar. De opleiding van aanstaan
de leraren dient zich niet alleen te richten op de overdracht
van kennis en wat daar mee samenhangt, maar ook de rol en het
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funktioneren van de docent als lid van een team moet tot de
doelstellingen van de lerarenopleidingen behoren. Ook zijn de
beide commissies het er over eens dat een lerarenopleiding niet
gezien moet worden als een afgeronde opleiding. Voor docenten
als professionele beroepsbeoefenaren wordt regelmatige bij- en
nascholing als onmisbaar beschouwd. Men acht deze na- en bij
scholing zelfs vruchtbaarder dan een langdurige opleiding. De
adviezen van de twee commissies lopen uiteen waar het gaat over
de plaats van de pedagogisch-didactische voorbereiding in de
opleiding. De COL pleit er voor dat na afloop van de vakin
houdelijke bekwaming aan het slot van de opleiding een jaar
wordt uitgetrokken voor de pedagogisch-didactische voorberei
ding. De COLBO is daarentegen de mening toegedaan, dat de peda
gogisch-didactische voorbereiding een geïntegreerd onderdeel
dient uit te maken van de gehele lerarenopleiding. Beide commis
sies zijn het wel weer eens over de wenselijkheid van een soort
brugjaar in de lerarenopleiding, waarin de studenten tot een
oriëntatie op het leraarschap kunnen komen en een definitieve
keuze van de vakkencombinatie kunnen maken.
De COLOV heeft een advies uitgebracht over de opleiding ter
verkrijging van het bewijs van voldoende pedagogische en didac
tische voorbereiding. Daarbij ging de COLOV uit van de volgende
doelstelling van de lerarenopleidingen:
"De opleiding van de leraar doelt op de ontwikkeling van die
houdingen, kennis en vaardigheden, die de leraar nodig heeft
om zijn centrale taak - te weten leerlingen hulp bieden bij
het realiseren van de doelstellingen van hun school - te ver
vullen. De lerarenopleiding staat dus in funktie van het uit
te oefenen beroep."(12)
Binnen het takenpakket van de leraar brengt de COLOV een driede
ling aan, namelijk:
1. het macrotaakveld: dit heeft betrekking op het onderwijs
bestel en de funktie van het onderwijs in de maatschappij;
2. het mesotaakveld: dit heeft betrekking op de eigen
scholengemeenschap;
3. het microtaakveld: dit heeft betrekking op concrete
onderwijssituaties, bijvoorbeeld de leraar in de les,
de leraar werkend met anderen in een projectgroep, etcetera.
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De drie taakvelden staan in wisselwerking met elkaar.
Daarnaast geeft de COLOV 7 leerstofgebieden aan die een bijdrage
kunnen leveren aan de opleiding van leraren. Deze leerstofge
bieden zijn;
1. 'philosophy of education'
2. taalgedrag
3. vakkennis
4. onderwijskunde
5. sociologie
6. psychologie
7. onderwijsresearch.
Vakdidactiek wordt in de opvatting van de COLOV gezien als een
samensmelting van de leerstofgebieden vakkennis en onderwijskun
de. Op grond van de taakvelden, waarbinnen een groot aantal
deeltaken worden onderscheiden, en de leerstofgebieden, wordt in
het verslag van de COLOV een overzicht gegeven welke leerstofge
bieden kunnen bijdragen aan het beheersen van de verschillende
deeltaken.(13)
Wat betreft de plaats van de onderwijskundige voorbereiding
binnen de lerarenopleiding is het standpunt van de COLOV, dat
deze niet gegeven moet worden als een afzonderlijk element, maar
geïntegreerd in de totaliteit van de lerarenopleiding. Wel ad
viseert men daarbij dat in het begin van de opleiding de vakge
richtheid het grootst is en naar mate de opleiding vordert de
betekenis van de onderwijskundige voorbereiding zal toenemen.
De opvattingen zoals die tot uiting komen in de rapporten van
de COL, COLBO en COLOV zijn van invloed geweest op de manier
waarop de nieuwe lerarenopleidingen (voor de algemene vakken) in
de loop van de zeventiger jaren zijn opgezet. Maar ook bij de
herstructurering van de agrarische lerarenopleidingen en bij het
werk van diverse programmacommissies zien we elementen uit de
adviezen van deze drie commissies terugkeren. Daar zullen we in
de nu volgende paragraaf nader op ingaan.
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2.5 DE VERNIEUWINGEN IN DE DERDE-

EN TWEEDEGRAADS AGRARISCHE

LERARENOPLEIDINGEN
Ten behoeve van de vernieuwingen van de lerarenopleidingen in
de agrarische vakken werd door de Directeur Landbouwonderwijs
van het Ministerie van Landbouw en Visserij in 1976 de Stuur
groep Opleiding Docenten Agrarisch Onderwijs (SODAO) ingesteld.
De taak van deze stuurgroep was structuren aan te geven voor de
nieuwe lerarenopleidingen. De bevindingen en voorstellen van de
SODAO zijn weergegeven in het S0DA0-rapport.(14) In de nota
wordt hoofdzakelijk ingegaan op de tweede- en derdegraads oplei
dingen; de eerstegraads opleidingen komen in het verslag van
SODAO vooral aan de orde ter kompletering van het geheel. In
deze paragraaf zullen wij ons ook uitsluitend richten op de
vernieuwingen in de tweede- en derdegraads opleidingen. De eer
stegraads opleidingen komen daarna aan de orde.
De SODAO geeft vier uitgangspunten voor de vernieuwingen van
de agrarische lerarenopleidingen. Deze uitgangspunten zijn:
1. De professionalisering van de lerarenopleidingen.
De elementen die deel dienen uit te maken van een profes
sionele lerarenopleiding (de pedagogisch-didactische vor
ming, de persoonlijke en maatschappelijk-culturele ontwik
keling, de vakinhoudelijke en vakdidactische vorming)
waren terug te vinden in de opleidingen op dat
moment. Maar de integratie en afstemming van de diverse
aspecten kan, aldus SODAO, beter plaatsvinden door in een
eerder stadium de opleiding op het leraarschap te richten
en niet te wachten tot na vier jaar has. Ook een betere
afstemming van initiële opleiding en nascholing werkt de
professionalisering van de lerarenopleidingen in de hand.
2. Ontwikkelingen in het lager agrarisch onderwijs en het
middelbaar agrarisch onderwijs.
In paragraaf 2.2 hebben we laten zien welke veranderingen
zich voltrokken in het lao en het mao. De lerarenopleiding
zal moeten inspelen op deze veranderingen.
3. De behoefte aan tweedegraads lerarenopleidingen.
I

Vanuit de ontwikkelingen in het mao komt de wens naar
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voren orn te komen tot een tweedegraads lerarenopleiding
met een eigen karakter.
4. Integratie van de lerarenopleidingen in het agrarisch
onderwi js.
Door de propaedeuse en de ing-I-fase van de has te ge
bruiken als onderdeel van de lerarenopleiding wordt de be
oogde integratie in de hand gewerkt. Deze werkwijze heeft
tot voordeel dat de keuze voor het leraarschap
niet te vroeg hoeft plaats te vinden (nog voor een kennis
making met en oriëntatie op andere agrarische beroepen).
De keuze voor het leraarschap zal daarentegen beter af te
wegen zijn tegen de andere beroepsmogelijkheden.(15)
Wat betreft de doelstellingen van lerarenopleidingen maakt de
SODAO een driedeling. Ten aanzien van de doelstellingen van
onderwijs in het algemeen, onderschrijft de SODAO de doelen die
in de Contouren-nota (16) worden aangegeven, namelijk persoon
lijke ontplooiing, maatschappelijke voorbereiding en beroepsop
leiding. Waar het gaat om de doelstellingen van de opleiding van
leraren in het algemeen volstaat de SODAO er mee te verwijzen
naar de algemene doelstelling die door de COLOV werd geformu
leerd en die wij in de vorige paragraaf hebben weergegeven. De
doelstellingen van de lerarenopleidingen voor de agrarische
vakken worden door de SODAO als volgt geformuleerd:
"De opleiding van leraren agrarische vakken doelt op de
ontwikkeling van die houdingen, kennis, inzicht en vaar
digheden die de leraar nodig heeft om zijn centrale taak
- te wetens het bevorderen van het ontwikkelingsproces van
de leerlingen in het licht van de doelstellingen van de
school - te kunnen vervullen voor het agrarisch onderwijs in
het algemeen en voor de agrarische en bijbehorende vakken
binnen dit onderwijs in het bijzonder. Bovendien dient de
opleiding er toe bij te dragen, dat de toekomstige leraar de
bereidheid, kennis, inzicht en vaardigheden verwerft, welke
nodig zijn om in teamverband de doelstellingen van
de school (op het meso-niveau) en de doelstellingen van
het onderwijs in de maatschappij (op het macro-niveau) te
helpen realiseren en verder te ontwikkelen."(17)
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Deze algemene doelstelling is naar de afzonderlijke deeltaken
van docenten in het agrarisch onderwijs nog nader te specifi
ceren.
De SODAO wijst er op dat bij de vernieuwing van de opleidin
gen de noodzakelijke ruimte dient te worden geboden aan de
levensbeschouwelijke aspecten.
2.5.1 DE DERDEGRAADS OPLEIDINGEN
Het doel van de derdegraads opleidingen is studenten te
helpen bij het verwerven van houdingen, kennis, inzicht en vaar
digheden nodig om als leraar onderwijsleerprocessen te kunnen
voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en evalueren voor 12- tot
16-jarige leerlingen, die een algemeen agrarische oriëntatie,
een beroepsoriëntatie en een beroepsvoorbereiding volgen bij het
lao. Dit houdt in dat de toekomstige leraar:
"a. de kennis, houding en vaardigheden verwerft, die nodig
zijn om als leraar jongeren van 12 tot 16 jaar te kunnen
begeleiden bij hun vormingsproces in het algemeen en bij
hun voorbereiding in een leerstofgebied in de agrarische
sector in het bijzonder, alsmede dat hij de bereidheid en
de vaardigheid verkrijgt om in teamverband de doelstel
lingen van de school na te streven en verder te ontwikke
len;
b. kennis, inzicht en vaardigheden verwerft, die nodig zijn
om deze leerlingen te helpen bij het verkrijgen van kennis
en inzicht zowel in het kader van algemene agrarische
oriëntatie als in het kader van voorbereiding op een
agrarisch beroep op lager niveau binnen een bepaald agra
risch leerstofgebied;
c. kennis, inzicht en vaardigheden verwerft, die nodig zijn
om deze leerlingen te helpen bij het verkrijgen van hande
lingsbekwaamheden en werkmethoden, deze o.a. te demon
streren en te corrigeren tijdens de leerprocessen die de
leerlingen moeten voorbereiden op uitvoerende beroepen van
de funktiegebieden binnen het desbetreffende leerstofge
bied."(18)

I

Met de leerstofgebieden waarvan hierboven sprake was wordt ge-
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doeld op de gebieden plantenteelt, dierenhouderij en agrarische
techniek. Het gaat daarbij om brede terreinen, waarin vakkennis
en vakvaardigheid in de totaliteit zijn geïntegreerd. In deze
leerstofgebieden zijn tevens de bijbehorende verwerkings- en
verzorgingsaspecten opgenomen, alsmede de basisvakken biologie,
scheikunde en natuurkunde.
De derdegraads lerarenopleiding volgt op de propaedeuse en de
ing-I-fase van de has-opleiding en duurt anderhalf jaar. De
studenten die de lerarenvariant doorlopen en met goed succes
afsluiten krijgen een akte van bekwaamheid, maar geen ing-titel.
SODAO stelt voor om programmacommissies te laten adviseren over
de invulling van de lerarenopleiding.
Er moeten volgens het advies van SODAO bewijzen van bekwaam
heid komen voor de verbrede gebieden plantenteelt, dierenhouderij en agrarische techniek. Aan deze bewijzen dienen bevoegd
heden te zijn verbonden voor vakkennis (theorie) en vakvaardig
heid (praktijk) in het desbetreffende vakgebied, alsmede voor de
erbij behorende vakken biologie, scheikunde en natuurkunde.
De SODAO wijst op het bijzondere karakter van de L V-oplei
dingen en geeft aan dat deze niet goed gemist kunnen worden. In
paragraaf 2.5.4 zullen wij nadere aandacht besteden aan de

L V-

opleidingen, waarvoor een afzonderlijke adviescommissie aan het
werk is geweest.
Resumerend kunnen we als de belangrijkste wijzigingen in de
derdegraads opleidingen wijzen op het onderscheiden van drie
nieuwe bevoegdheidsgebieden (in tegenstelling tot de 9 verschil
lende L-akten in de bestaande situatie) en op het 'verzinken'
van de lerarenopleiding in de has (in tegenstelling tot de
bestaande situatie, waarin de lerarenopleiding op de has-oplei
ding volgde).
2.5.2 DE TWEEDEGRAADS OPLEIDINGEN
Zoals in het bovenstaande al werd aangegeven, adviseert de
SODAO ook op basis van de ontwikkelingen binnen het mao een ini
tiële tweedegraads lerarenopleiding in te stellen, voorlopig in
experimentele zin.
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Het doel van deze tweedegraads opleidingen is studenten te
helpen bij het verwerven van houdingen, kennis, inzicht en
vaardigheden nodig om als leraar onderwijsleerprocessen te kun
nen voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en evalueren voor 16jarige en oudere leeerlingen (de doelgroep) die een beroeps
voorbereidende opleiding volgen in een afdeling van het middel
baar agrarisch onderwijs. Dit houdt in dat de toekomstige le
raar:
"a. de kennis, houding en vaardigheden verwerft, die nodig
zijn om als leraar leerlingen van 16 jaar en ouder te
kunnen begeleiden bij hun vormingsproces in het algemeen
en bij hun opleiding in hun vakgebied in het bijzonder,
alsmede de bereidheid en vaardigheid verwerft de doelstel
lingen van de school na te streven en verder te ontwikke
len ;
b. kennis, inzicht en vaardigheden verwerft, die nodig zijn
om deze leerlingen te helpen bij het verkrijgen van kennis
en inzicht in een agrarisch vakgebied, nodig als opleiding
voor een agrarisch beroep, op het niveau dat gevraagd
wordt bij het onderwijs ter voorbereiding op beroepen en
funkties van agrarische aard op het niveau van het midden
kader ;
c. kennis, inzicht en vaardigheden verwerft, die nodig zijn
om deze leerlingen te helpen bij het verwerven van hande
lingsbekwaamheden en werkmethoden, zulks door te demon
streren, te begeleiden en te corrigeren tijdens leerproces
sen die de leerlingen binnen het vakgebied van een agra
rische afdeling moeten voorbereiden op beroepen en funk
ties van agrarische aard op het niveau van het middenka
der."(19)
Ook voor de tweedegraads lerarenopleidingen denkt de SODAO aan
de drie leergebieden plantenteelt, veehouderij en agrarische
techniek, ook al worden er meer varianten onderscheiden dan op
het derdegraads niveau. Daarnaast moet in alle varianten econo
mie worden geïntegreerd.
De tweedegraads lerarenopleiding moet een jaar gaan duren en
aansluiten op de derdegraads opleiding. In deze opleiding worden
!

volgens het advies van de SODAO in elk geval economie, prak-
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tische ervaring in het bedrijfsleven en onderwijskunde, gericht
op de raas-leerlingen, opgenomen. Voor de precieze invulling van
het programma van de tweedegraads lerarenopleidingen worden
programmacommissies in het leven geroepen.
Wat betreft de bewijzen van bekwaamheid wordt door de SODAO
gekozen voor eenzelfde brede benadering als bij de voorgestelde
derdegraads opleidingen: plantenteelt, veehouderij en agrarische
techniek (met de daarbij behorende vakken) vormen de overkoepe
lende bevoegdheden. De bevoegdheid voor economie is geïntegreerd
in de genoemde brede bevoegdheden.
Resumerend zien we dat de SODAO adviseert nieuwe tweedegraads
lerarenopleidingen voor het agrarisch onderwijs, die tot dan toe
ontbraken, op te richten. Aan deze opleidingen kunnen drie brede
bevoegdheden behaald worden naar analogie van de bevoegdheidsgebieden voor de derdegraad. De nieuwe tweedegraads opleidingen
zullen een jaar duren in aansluiting op de derdegraads oplei
dingen.
2.5.3 OVERIGE AANBEVELINGEN VAN DE SODAO
In haar rapport noemt de SODAO ook nog enkele andere aspecten
die samenhangen met de agrarische lerarenopleidingen. Wat be
treft de applicatiecursussen en het part-time onderwijs wijst de
SODAO er op dat deze dienen te worden afgestemd op de nieuw
voorgestelde structuur en inhoud van de derde- en tweedegraads
opleidingen.(20) De SODAO benadrukt eveneens het belang van de
nascholing voor onderwijsgevenden. Er wordt naar gestreefd de
plaats van de nascholing in het agrarisch onderwijs nog duide
lijker te markeren. Hierbij wordt gezocht naar een vorm waarbij
enerzijds de grote betrokkenheid van de initiële opleidingen bij
de nascholing duidelijker vorm krijgt, anderzijds ook de be
trokkenheid van andere instituten, waarbij wordt gedacht aan
lerarenopleidingen, Landbouwhogeschool, de agrarische secties
van de Landelijke Pedagogische Centra en het CITO, tot uitdruk
king kan komen.(21) In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit deelverslag, waarin de structuur, opzet en inhoud van de huidige
(vernieuwde) derde- en tweedegraads lerarenopleidingen voor de
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agrarische vakken en de nascholing worden beschreven, zal blij
ken in hoeverre de adviezen van de SODAO ook inderdaad zijn
overgenomen en gerealiseerd.
In haar rapport wijdt de SODAO ook nog aandacht aan de over
gangssituatie voor de L V-opleidingen. Voorstellen voor de her
structurering van deze opleidingen zijn door een andere commis
sie uitgewerkt, waar wij in de nu volgende paragraaf aandacht
aan zullen besteden.
2.5.4 DE L V-OPLEIDINGEN
In 1982 is door de Directeur van het Landbouwonderwijs de
Commissie Herziening L V-opleidingen ingesteld, met als taak het
adviseren over invulling en aanduiding van programmatische
onderdelen voor drie gecombineerde L V-opleidingen. De drie door
de directeur in zijn taakstelling genoemde combinaties zijns
aanleg en onderhoud/boomteelt, bloemsierkunst/bloementeelt, en
groenteteelt/bloementeelt.
De commissie heeft zich bij het uitvoeren van haar taak onder
meer laten leiden door de volgende uitgangspunten:
- als vooropleiding voor de geherstructureerde L V-opleidingen
geldt het diploma van de mtus, A-richting;
- de leraar die afgestudeerd is aan de nieuwe L V-opleidingen
kan in eerste instantie funktioneren in het derdegraads ge
bied in de desbetreffende vakrichtingen en de verbrede plan
tenteelt;
- de leraar van de geherstructureerde L V-opleidingen dient na
zijn opleiding door te kunnen stromen naar een tweedegraads
opleiding.(22)
De doelstellingen die de commissie ziet voor de geherstructu
reerde L V-opleidingen komen overeen met de doelstellingen zoals
die door de SODAO zijn geformuleerd voor de derdegraads leraren
opleidingen (zie par. 2.5.1), maar uiteraard toegespitst op de
vakinhouden die centraal staan in de verschillende varianten van
de geherstructureerde L V-opleidingen. Speciaal voor deze op
leidingen voegt de commissie daar nog een vierde doelstelling
aan toe:
"De algemene doelstelling voor de lerarenopleiding houdt
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in, dat de leraar kennis, inzicht en vaardigheden verwerft
die nodig zijn voor de ontwikkeling van participerend leren.
In dit verband betekent dit, dat de leraar, waar de speci
fieke aard van de leerstof ertoe leidt, leerprogramma-onder
delen kan ontwikkelen en uitvoeren waar een vervlechting
plaatsvindt van theoretisch onderwijs, binnenschools praktijk
onderwijs (vakvaardigheid, practica) en buitenschoolse praktijk
(bedrijfsbezoek, stage), waarin de vakrichtingen (zowel de
nieuwe studierichtingen als de bestaande vakrichtingen) en de
verbrede plantenteelt in samenhang aan de orde komen."(23)
De opleidingen zullen vier jaar (full-time) gaan duren. In deze
periode komen praktisch-theoretische aspecten van de vakrich
tingen (praktijkvakken), de verbrede plantenteelt en de onder
wijskundige aspecten aan de orde. Iedere student kiest twee
vakrichtingen. In de voorgestelde structuur wordt gedurende de
eerste twee jaar van de opleiding aandacht besteed aan deze twee
vakrichtingen, elk jaar een. In het derde en vierde jaar komen
dan de verbrede plantenteelt en de onderwijskundige aspecten aan
de orde. De commissie beveelt aan om al in een vroeg stadium
tijdens de opleiding (het eerste jaar) aandacht te besteden aan
enkele didactische principes om de bekwaamheden van de studenten
ten aanzien van het lesgeven in een vroegtijdig stadium te
toetsen.
De commissie constateert, dat er voor de geherstructureerde L
V-opleidingen een aantal nieuwe bewijzen van bekwaamheid dient
te worden gecreëerd voor de vakrichtingen, die in de opleiding
zijn opgenomen, alsook voor de praktische en theoretisch-tech
nische vakken op het gebied van de plantenteelt en verwerking.
De commissie geeft voorts in haar rapport een zeer uitvoerig
overzicht van de programmatische indeling van de opleidingen,
waar wij hier niet verder op in zullen gaan (zie daarvoor hoofd
stuk 3).
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2.6 RECENTE ONTWIKKELINGEN
In 1979 uit de Minister van Landbouw en Visserij in een brief
aan de Tweede Kamer aangaande de tweede- en derdegraads leraren
opleidingen voor het agrarisch onderwijs de wens,
"dat op korte termijn een overkoepelend orgaan wordt ge
creëerd waaronder de lerarenopleidingen kunnen ressorteren. Dit
orgaan dient zodanig te zijn samengesteld dat het richtings
aspect bij de verdere ontwikkelingen van de opleidingen ten
volle gewaarborgd kan worden. Met name dienen ook vertegen
woordigers van het openbaar en neutraal-bijzonder onderwijs
zitting te nemen in een dergelijk orgaan."(24)
Na enig voorbereidend werk door een daartoe in het leven ge
roepen commissie, wordt in 1981 de Stichting tot Ontwikkeling
van Agrarische Onderwijskunde en Scholing (STOAS) opgericht. In
de statuten van de oprichting van de STOAS staat de volgende
doelstelling:
"De stichting stelt zich ten doel de ontwikkeling van het agra
risch onderwijs, in het bijzonder de agrarische onderwijskunde
en scholing van leraren en anderen, te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het oprichten en in standhouden van lerarenopleidingen en
cursussen voor onderwijsgevenden en anderen
b. het oprichten en in standhouden van de tweedegraads en
derdegraads agrarische lerarenopleidingen
c. het bevorderen van de coördinatie met andere zich op dit
terrein bewegende instellingen
d. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met onder c.
bedoelde instellingen
e. andere wettige middelen."(25)
De samenstelling van het stichtingsbestuur is zodanig, dat hier
in de drie centrale landbouworganisaties alsmede het openbaar
onderwijs zijn vertegenwoordigd.
Sinds september 1982 treedt de STOAS op als bevoegd gezag van
de nieuw opgerichte tweedegraads lerarenopleidingen en sinds
augustus 1983 eveneens van de derdegraads opleiding agrarische
techniek. Verder worden^ onder het bevoegd gezag van de STOAS de
geherstructureerde L V-opleidinqen geplaatst, de voorheen onder
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het rijk ressorterende deeltijdopleidingen, en de (grote) na
scholingsactiviteiten. Vanaf april 1984 vallen ook de derde
graads lerarenopleidingen plantenteelt en dierenhouderij onder
het bevoegd gezag van de STOAS.
In het begin van 1983 dient de STOAS bij de Minister van Land
bouw en Visserij het verzoek in de nieuwe tweedegraads en de
vernieuwde derdegraads opleidingen onder de Experimentenwet te
plaatsen. Dit heeft twee voordelen: enerzijds krijgt men uitge
drukt in financiën en/of facilitieiten meer armslag, anderzijds
wordt men niet aan een aantal wettelijke bepalingen gehouden,
zodat men meer ruimte heeft om het experiment uit te voeren. In
de Experimentenwet wordt een experimenteerplan vereist, waarin
de doeleinden en de achtergronden van het experiment, de werkme
thode, de wetenschappelijke begeleiding, de evaluatie en de
rapportering tot uiting komen. Een dergelijk plan is in samen
werking met de vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Land
bouwhogeschool opgesteld. Het verzoek om de lerarenopleidingen
voor de agrarische vakken onder de Experimentenwet te brengen
wordt vervolgens ingewilligd, met terugwerkende kracht tot 16
maart 1981 (de oprichtingsdatum van de STOAS). De bekostigingsbeschikking is van kracht tot 1 augustus 1985.(26)
2.7 DE EERSTEGRAADS OPLEIDINGEN
Op het moment dat dit rapport geschreven wordt, is de situa
tie ten aanzien van de eerstegraads opleidingen zoals die in
paragraaf 2.3 werd beschreven. Maar er staan binnen korte tijd
ingrijpende veranderingen te gebeuren. Een eerste mogelijke ont
wikkeling betreft de bevoegdheid die de afgestudeerde aan de LH
verwerft. Op dit moment is men bevoegd voor een zeer breed scala
aan agrarische schoolvakken. In samenspraak met het Ministerie
van Landbouw en Visserij onderzoekt de Landbouwhogeschool momen
teel of het gewenst is dat er (naar analogie van de tweede- en
derdegraads opleidingen) ook aan de Landbouwhogeschool een aan
tal bevoegdheidsgebieden wordt onderscheiden. De gedachten gaan
daarbij uit naar de volgende bevoegdheden:
- plantaardige produktie
- dierlijke produktie
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- landgebruik en landinrichting
- agrarische techniek
- levensmiddelentechnologie
- agrarische economie.
Deze nieuwe bevoegdheden zouden per september 1986 in moeten
gaan.{21)
Een andere ontwikkeling ten aanzien van de eerstegraads op
leidingen hangt samen met de Wet op de Tweefasen Struktuur. Met
ingang van het collegejaar 1982-1983 is deze wet van kracht
geworden aan de universiteiten en hogescholen. Ze houdt in, dat
in de studie twee fasen worden onderscheiden: een eerste fase
van vier jaar, die opleidt tot drs of ir. Na deze eerste fase
bestaat er voor een beperkt aantal studenten de gelegenheid door
te stromen naar de tweede fase, waarin de studenten een op
leiding krijgen tot bijvoorbeeld onderzoeker. De lerarenop
leiding die nu nog geplaatst is in het doctoraalprogramma, wordt
in de nieuwe structuur ook geplaatst in de tweede fase van het
hoger onderwijs. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over
de vraag wat er zou gaan gebeuren met de eerstegraads oplei
dingen en vooral over de plaats van die opleidingen, maar met
het verschijnen van de nota 'Beleidsvoornemen inzake de univer
sitaire lerarenopleiding' in november 1984 van de Ministers van
Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij is duide
lijk geworden, dat de eerstegraads lerarenopleidingen aan de
universiteiten en hogescholen verbonden blijven.(28) Een en
ander wel in nauwe samenwerking met de instellingen van hbo, die
betrokken zijn bij de tweede- en derdegraads lerarenopleidingen.
Voor de agrarische lerarenopleidingen houdt dat een samenwerking
met de STOAS in. Voorafgaande aan de lerarenopleiding in de
tweede fase komt er in de eerste fase van de studie een program
ma van twee maanden dat gericht is op een kennismaking met het
leraarschap en dat een oriëntering is voor een gemotiveerde
keuze voor de tweede fase lerarenopleiding. Die tweede fase zal
een jaar duren, waarvan een groot gedeelte zal plaatsvinden in
het onderwijsveld.
Voor de agrarische lerarenopleidingen ligt de situatie echter
anders. In het beleidsvoornemen worden de vakken waarvoor de
eerstegraads agrarische lerarenopleidingen opleiden gerangschikt
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onder de hbo-vakken. Voor deze vakken geldt de hierboven be
schreven structuur niet. De bezitters van de betreffende doctoraalgetuigschriften kunnen (dus zonder lerarenopleiding gevolgd
te hebben) benoemd worden tot docent in het hoger beroepsonder
wijs op de ontbindende voorwaarde dat zij in de loop van de
eerste twee jaar na hun benoeming een didactische cursus volgen
van nog nader te bepalen duur en inhoud. Deze cursus geeft geen
bevoegdheid voor het algemeen voortgezet onderwijs. De bedoelde
cursus zal verzorgd worden door de universiteiten en hogescholen
in samenwerking met een nlo, wat in het kader van de agrarische
lerarenopleiding neerkomt op een samenwerking met de STOAS.(29)
In een reactie op deze nota heeft de SODAO te kennen gegeven
veel belang te hechten aan een lerarenopleiding in de tweede
fase van het hoger onderwijs voor de agrarische vakken.
Ook in de nota 'Investeren in mensen. Ontwikkelingen in het
landbouwonderwijs' van de Minister van Landbouw en Visserij die
begin 1985 verscheen, wordt over de plaats en de structuur van
de eerstegraads lerarenopleidingen geen concrete, nieuwe infor
matie verschaft.(30) Het is dus niet mogelijk om op dit moment
een duidelijk beeld te schetsen van de toekomst van de eerste
graads lerarenopleidingen in de agrarische vakken.
2.8 DE NASCHOLING VAN LERAREN
In het landbouwonderwijs wordt veel aandacht en zorg besteed
aan de nascholing van docenten. In de voorgaande paragrafen
kwamen we al een aantal part-time opleidingen tegen, waarmee
docenten een hogere bevoegdheidsgraad kunnen behalen, zoals de
s- en t-opleidingen of meer recent de part-time tweedegraads
opleidingen.
Maar daarnaast worden er jaarlijks vele cursussen georgani
seerd, die gericht zijn op de vermeerdering van kennis en vaar
digheden bij de docenten. Daarbij wordt in de nota 'Landbouw
onderwijs' onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke nascholing
enerzijds en pedagogisch-didactische en sociale nascholing
anderzijds.(31)
Bij de als eerste genoemde soort nascholing gaat het om het
kennis maken met nieuwe ontwikkelingen, het op een hoger niveau
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brengen van kennis en vaardigheden, bezinning op leerstof, etce
tera. De laatste jaren komen er nascholingscursussen, die samen
hangen met het feit dat er momenteel sprake is van drie brede
bevoegdheidsgebieden. Docenten, die opgeleid zijn volgens het
oude model van de L-opleidingen, zijn uiteraard niet gewend om
te gaan met een zeer breed leergebied binnen de school. Daarom
zijn er specifiek voor deze groep docenten

nascholingscursussen

opgezet, zoals bijvoorbeeld de cursussen verbrede plantenteelt
en verbrede dierenhouderij.
De pedagogisch-didactische en sociale nascholing richt zich
op zaken als kennisoverdracht en de inrichting van het onder
wijs. Daarbij gaat het om een drietal zaken: opvattingen over
pedagogische en agogische doelstellingen, methoden van kennis
overdracht en de inrichting van de school.
Met betrekking tot het nascholingswerk wordt binnen het land
bouwonderwijs onderscheid gemaakt tussen de kleine nascholingen
en de grote nascholingen. Het klein en groot heeft betrekking op
de omvang van de cursus. De kleine cursussen bestaan meestal uit
bijeenkomsten van 1 à 2 dagen, waarin (uiteraard) qua omvang
beperkte onderwerpen aan de orde komen. De grote nascholingen
zijn cursussen, waaraan meerdere bijeenkomsten besteed worden.
De coördinatie voor de nascholing berust momenteel bij de STOAS.
De kleine nascholingen worden in de meeste gevallen georgani
seerd en uitgevoerd door de vakgroepen van het agrarisch onder
wijs en door de Landelijk Pedagogische Centra. Met betrekking
tot de grote nascholing treedt de STOAS ook op als bevoegd gezag
en is belast met de organisatie en uitvoering ervan.
2.9 BESCHOUWING
Terugkijkend op de achterliggende periode kunnen we consta
teren, dat er binnen de lerarenopleidingen voor het agrarisch
onderwijs (en dan met name binnen de tweede- en derdegraads
opleidingen) een aantal ingrijpende veranderingen heeft plaats
gevonden. Na een vrij stabiele periode, waarin de L-opleidingen
de basis vormden voor de opleiding tot docent, is men parallel
aan de ontwikkelingen in de lerarenopleidingen voor de algemene
vakken, ook in het agrarisch onderwijs gekomen tot een herover
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weging van de structuur van de mogelijkheden om een derde- en
tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. In afwijking van
de gang van zaken ten aanzien van de algemene lerarenopleidingen
heeft men niet gekozen voor een afzonderlijk instituut voor de
lerarenopleiding (de nlo's), maar heeft men de voorkeur gegeven
aan een model waarin de ing-I-fase van de has-opleiding het
uitgangspunt vormt voor de derdegraads opleiding. De argumenten
hiervoor waren, dat deze structuur een goede integratie van de
lerarenopleidingen in het agrarisch onderwijs bevordert. De ingI-fase wordt geacht een goede oriëntatie te bieden op de agrari
sche sector, waardoor de studenten in staat zullen zijn een
afgewogen keuze te maken voor de lerarenopleiding. Op basis van
de Experimentenwet is aan de opleiders een bepaalde periode
gegund, waarin zij de gelegenheid hebben te zoeken naar de beste
vormgeving en inhouden van de opleidingen.
Een andere ontwikkeling die kenmerkend is voor de ontwik
kelingen in de tweede- en derdegraads lerarenopleidingen ligt op
het organisatorische vlak. De Minister van Landbouw en Visserij
heeft er op aangedrongen, dat het beheer over de tweede- en
derdegraads opleidingen in één hand zou komen te liggen. Dit om
op organisatorisch gebied meer eenheid te brengen in de struc
tuur. We zien dan ook, dat de STOAS sinds haar oprichting is gaan
optreden als bevoegd gezag van alle voltijd en deeltijd derde
en tweedegraads opleidingen, en van de zogenaamde grote nascho
lingen, terwijl bij haar ook de coördinatie over de kleine
nascholing berust.
De periode die de eerstegraads opleidingen hebben doorgemaakt
kan als relatief rustig worden gekarakteriseerd. Daar staan
echter grote en ingrijpende veranderingen nog voor de deur met
de invoering van de tweefasen structuur.
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3 DE INITIËLE AGRARISCHE LERARENOPLEIDINGEN
DAGOPLEIDINGEN

Het begrip 'initiële agrarische lerarenopleidingen' houdt in
dat tijdens deze opleidingen een vereiste aanvangsbekwaamheid
wordt ontwikkeld voor het uitoefenen van het beroep van onder
wijsgevende in het agrarisch onderwijs. De student doorloopt de
opleiding direct nadat de daarvoor vereiste vooropleiding is
afgesloten. Het zijn dus opleidingen die veelal door jonge
mensen worden doorlopen als start voor de beroepscarrière.
3.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk beperken we ons tot de dagopleidingen.
Voor het schrijven van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van veel
verschillend materiaal. Als basismateriaal zijn de rapporten van
de programmacommissies gebruikt; er is gebruik gemaakt van het
Experimenteerplan voor de tweede- en derdegraads agrarische le
rarenopleidingen, van achtergrondstukken van de opleidingsscho
len en vooral van de brochures die zijn uitgegeven door de
STOAS, waarin de lesprogramma's worden uiteengezet. Het was soms
niet eenvoudig om uit al die verschillende bronnen een eenduidig
verhaal samen te stellen. Wanneer de informatie niet eenduidig
was hebben we gekozen voor de versie zoals die in de programma
brochures van de STOAS was gegeven, ervan uitgaande dat dat de
meest recente informatie was. Op punten, waar meer uitgewerkte
informatie gewenst zou kunnen zijn, verwijzen we meestal naar
deze brochures.(32)
In het rapport van de Commissie Opleiding Leraren Beroeps
gericht Onderwijs treffen we een doelomschrijving aan die is
geformuleerd in zeer algemene termen door UNESCO/ILO.(33)
Deze omschrijving luidt als volgt:
de lerarenopleiding heeft tot doel
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a. de student te helpen bij zijn culturele vorming;
b. de student bekwaam te maken om anderen te helpen onderwijzen
en op te voeden;
c. de student bewust te maken van de beginselen, die de basis
vormen van goede menselijke relaties, binnen en buiten de
nationale grenzen.
De hiervoor genoemde commissie ziet beroepsvorming van de leraar
als de centrale doelstelling. Deze beroepsvorming moet eveneens
gericht zijn op de vorming van de persoonlijkheid van de aan
staande leraar. De beroepsvorming omvat volgens de commissie een
pedagogische, een vakdidactische en een vaktechnische opleiding.
Aspecten van maatschappelijke en culturele vorming dienen in het
geheel van de lerarenopleiding tot hun recht te komen.
Allereerst volgt een schematisch overzicht van de structuur
van de initiële agrarische lerarenopleidingen tweede- en derde
graads, zoals die door de STOAS worden uitgevoerd.
Schema 3.1

Structuur van de opleidingen
Ler. opl. 2e graad

1 jr.
1 1/2 jr.

Ing-II-fast

Ler. opl. 3e graad

1 1/2 jr.

Ing-I-fase

1 jr.

Propaedeuse

Opmerkingen hierbij zijn:
- na het doorlopen van de ing-II-fase kan de derdegraads
lerarenopleiding ook gevolgd worden;
- na de derdegraads lerarenopleiding kan men alsnog de ing-IIfase doorlopen in 1 jaar.
In het landbouwonderwijs is gekozen voor een successieve
opzet van de derde- en de tweedegraads lerarenopleidingen. Onder
successief verstaan we dat de derdegraads opleiding een voor
waarde is voor toelating tot de tweedegraads lerarenopleidingen.
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Het is binnen de agrarische lerarenopleiding onmogelijk om een
tweedegraads bevoegdheid te halen als niet eerst de derdegraads
bevoegdheid is verkregen. Een uitzondering vormt de tweedegraads
lerarenopleiding levensmiddelentechnologie, die rechtstreeks na
de opleiding levensmiddelentechnologie aan de has gevolgd kan
worden. Omdat in de vernieuwde derdegraads lerarenopleidingen
het verwerkingsaspect deel uitmaakt van de brede bevoegdheden
plantenteelt en dierenhouderij, bestaat er geen behoefte aan een
aparte derdegraads lerarenopleiding levensmiddelentechnologie.
De bevoegdheidsgraad bepaalt het type school waar lesgegeven
mag worden. In het kort: derde graads - lao; tweede graads lao, mao; eerste graads - lao, mao, hao. De nieuwe bevoegdheids
structuur van de agrarische lerarenopleidingen is er op gericht,
tegemoet te komen aan de behoefte vanuit het ontvangende veld
aan docenten die opgeleid zijn om les te geven in zowel de
theoretische als de praktische onderdelen van een verbreed leer
stofgebied. Men kan bevoegdheden behalen voor de volgende vak
gebieden: dieren- of veehouderij, plantenteelt, agrarische
techniek, tuinbouw en levensmiddelentechnologie. Voor elk van
deze vakgebieden geldt, dat men bevoegd is voor de theoretische
en technische onderdelen en voor de praktische onderdelen.
Behalve de bevoegdheden voor deze gebieden geven de derde- en
tweedegraads lerarenopleidingen ook bevoegdheid voor het geven
van enkele andere vakken. Een overzicht van de bevoegdheidsgebieden volgt in de schema's 3.2 en 3.3.
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Schema 3.2

Derdegraads opleidingen, bevoegdheden en lokatie

Bevoegdheid voor lao

Extra bevoegdheid

Plaats

1. Plantenteelt en

Na, Sch, Bio : lao

Den Bosch

Bio : 3e grds

verw. I en II

avo

Na, Sch, Bio : lao

2. Dierenhouderij en

Bio : 3e grds

verw. I en II

avo

Na, Sch, Bio : lao

3. Agrarische tech

Bio : 3e grds

niek I en II

Dronten

avo

Plantenteelt I

4. Tuinbouw en Plan

Dronten

zie 3.5

tenteelt II
I

is theoretisch-technisch ; vakkennis

II is praktisch ; vakvaardigheid
De bevoegdheidsgebieden die in schema 3.2 onder 4 genoemd
worden zijn voortgekomen uit de oude L V-opleidingen. Deze
'vernieuwde L V-opleidingen' wijken qua structuur iets af van
andere derdegraads lerarenopleidingen. In hoofdstuk 2 is deze
structuur al toegelicht.
Schema 3.3

Tweedegraads opleidingen, bevoegdheden en lokatie

Bevoegdheid voor
lao

Extra bevoegdheid

Plaats

Bio, Agrarische

Den Bosch

mao

1. Plantenteelt en
verw. I en II
2. Veehouderij

en

verw. I en II

economie : mao
Sch, Agrarische
economie ; mao

3. Agrarische tech

Na, Agrarische

niek I en II

economie ; mao

4. Levensmiddelen

Sch.

: mao

technologie I
en II
I

Dronten

is theoretisch-technisch ; vakkennis

II is praktisch ; vakvaardigheid

Dronten
Den Bosch
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Wanneer we de lerarenopleidingen na de ing-I-fase inhoudelijk
bekijken, valt op dat er relatief veel aandacht wordt besteed
aan de onderwijskundige voorbereiding. Van de anderhalf jaar
durende derdegraads opleiding wordt ongeveer een jaar besteed
aan onderwijskundige voorbereiding. De term onderwijskundige
voorbereiding moet hier breed worden opgevat; er vallen zowel de
algemeen vormende vakken als de didactiek en de hospiteerperiodes onder. Er wordt naar gestreefd de kennis, die tijdens
de stages wordt verworven, zoveel mogelijk te integreren met de
schoollessen. In de tweedegraads lerarenopleiding wordt ongeveer
10% van de tijd besteed aan de onderwijskundige voorbereiding.
De vakkennis krijgt hier wat meer aandacht, omdat de tweede
graads docent theoretisch op een hoger niveau moet lesgeven. De
onderwijskundige kennis die tijdens de derdegraads opleiding is
opgedaan wordt hier uitgebouwd en toegespitst op het lesgeven
aan een mas. Naast de hospiteerstages worden tijdens de op
leiding ook vakinhoudelijke stages gevolgd. De inhoud en het
karakter van deze stages verschillen per opleiding.
Zowel de derde- als de tweedegraads opleidingen worden afge
rond met een aantal toetsen. De eindcijfers zijn doorgaans
samengesteld uit een aantal tussentijdse toetsen en uit een
eindtoets of eindgesprek. Over het algemeen worden de onderdelen
vakkennis, vakvaardigheid, vakdidactiek en schoolpracticum in de
beoordeling betrokken. Er wordt voor de meeste vakken een monde
ling of schriftelijk examen afgelegd, enkele vakken worden
geëxamineerd in het bijzijn van gecommitteerden. Bij de school
practica wordt het eindoordeel mede op basis van de beoordeling
van de docenten op de hospiteerscholen bepaald.
De opleidingen voor de derde- en tweedegraads onderwijsbevoegdheden voor het agrarisch onderwijs worden gegeven in Den
Bosch, in Dronten, aan de Tuinbouwvakschool te Vught, en aan een
aantal Rijks Middelbare Tuinbouwscholen. Tussen de STOAS en de
bevoegde gezagen van de betreffende agrarische scholen zijn
samenwerkingsovereenkomsten gesloten (óf zullen worden ge
sloten), waarin onder meer het gemeenschappelijke gebruik van
faciliteiten wordt geregeld (zie ook hoofdstuk 6).
In de volgende paragrafen wordt een meer gedetailleerde be
schrijving van elk van de dagopleidingen gegeven. Per vakgebied
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worden op schematische wijze achtereenvolgens de opleidingen
voor de derdegraads en voor de tweedegraads bevoegdheid beschre
ven •
3.2

PLANTENTEELT EN VERWERKING

3.2.1 DERDEGRAADS OPLEIDING
Opleidingsdoelen
In de desbetreffende brochure (34) wordt als opleidingsdoel
vermeld:
"De opleiding van leraren/leraressen agrarische vakken doelt op
de ontwikkeling van die houding, kennis, inzicht en vaardig
heden, die de leraar/lerares nodig heeft om zijn centrale taak
- te weten: het bevorderen van het ontwikkelingsproces van de
leerlingen in het licht van de doelstellingen van hun school te kunnen vervullen voor het agrarisch onderwijs in het alge
meen en voor de agrarische vakken binnen dit onderwijs in het
bijzonder.
Bovendien dient de opleiding ertoe bij te dragen, dat de toe
komstige leraar/lerares de bereidheid, kennis, inzicht en vaar
digheden verwerft, welke nodig zijn om in teamverband de doel
stellingen van de school (op het meso niveau) en de doelstel
lingen van het onderwijs in de maatschappij (op het macro
niveau) te helpen realiseren".
De meer concrete doelstellingen per vakgebied zijn te vinden
in het opleidingsplan van de lerarenopleiding plantenteelt te
Den Bosch.(35)
Structuur
Allereerst volgt een schematisch overzicht van de structuur
van de lerarenopleiding plantenteelt.
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Schema 3.4
tenteelt.

Structuur van de derdegraads lerarenopleiding plan

Instroom

Schakel

Plantenteelt

Onderwi jskundige

Has ing-I

progr.

vakkennis en

voorbereiding

La-Tu

-vaardigheid
Schoolpracticum

Onderwijskundige voorbereida.ng
6e semester

7e semester

8e semester

De opleiding duurt drie semesters (anderhalf jaar) en wordt
gegeven aan de STOAS opleidingslokatie te Den Bosch.
Toelatingsnormen

De derdegraads lerarenopleiding plantenteelt en verwerking
kenmerkt zich door een toeloop van studenten met variërende
vooropleidingen. Op deze opleiding kunnnen namelijk studenten
worden toegelaten die hun ing-I-fase hebben doorlopen op ver
schillende afdelingen van hogere agrarische scholen. Dit houdt
voor de lerarenopleiding plantenteelt in, dat onder andere
studenten van een hls en studenten van een htus kunnen worden
toegelaten. Omdat deze twee groepen studenten sterk verschillen
in voorkennis is er een schakelprogramma in het eerste semester
dat tot doel heeft de studenten zover op een lijn te krijgen wat
beginniveau betreft, dat het hoofdprogramma daarna gemeenschap
pelijk doorlopen kan worden.
Schakelprogramma

Het programma is ingevuld op basis van de thematische opbouw
zoals die in het kader van het programma verbrede plantenteelt
voor de las is opgesteld. De thema's, die in het programma aan
de orde komen, zijn:
1. groei- en produktiemilieu
2. plantenverzorging
3. gewasbescherming
4. kennis van levende materialen
5. vermeerdering/opkweek van materialen
6. oogst bewaren en afzét
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7. arbeid en economie.(36)
In de brochure uitgegeven door STOAS en KNBTB zijn nog twee
thema's voor dit schakelprogramma genoemd. Ze zullen naar alle
waarschijnlijkheid verzorgd worden door L V-leraren aanleg/
onderhoud en bloemsierkunst.(37)
De thema's zijn:
8. plantenverwerking in groenvoorzieningen
9. plantenverwerking in decoraties.
Na het schakelprogramma volgt het hoofdprogramma. De onder
wijskundige voorbereiding start in het eerste semester al naast
het schakelprogramma en wordt geleidelijk 'zwaarder'.
Hoofdprogramma
Het vakinhoudelijk deel bestaat uit vakkennis en -vaardig
heid. De vakken vakkennis, vakvaardigheid en vakdidactiek plan
tenteelt worden veelal geïntegreerd aangeboden. De student maakt
een keuze voor een beperkt aantal teelten, aan de hand van deze
gewassen komen alle thema's aan bod die eerder zijn opgenoemd.
Dit leren naar aanleiding van een zelf gekozen voorbeeld wordt
exemplarisch leren genoemd. Centraal in de opleiding staat de
ontwikkeling van die kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
uitoefening van het beroep van leraar plantenteelt in het derde
graads gebied. Van de totale hoeveelheid begeleide uren (1800)
worden er 700 besteed aan de vakinhoudelijke vorming op het
gebied van de verbrede plantenteelt.
Inhoudelijk is dit deel van de opleiding hoofdzakelijk opge
bouwd rond de zeven thema's, waarbij de vakvaardigheid een
belangrijke plaats krijgt.(38)
Onderwijskundige voorbereiding en hospiteerstage
De onderwijskundige voorbereiding neemt, samen met de hospi
teerstage, ongeveer 1100 van de 1800 begeleide studie-uren in
beslag. Dit deel van de opleiding is opgebouwd uit de volgende
onderdelen: algemene onderwijskunde, bijzondere onderwijskunde,
onderwijsondersteunende vakken en twee practica, namelijk het
instituutspracticum en het schoolpracticum (ook hospiteerstage
genoemd).
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In de onderwijskundige voorbereiding wordt het hospiteren
centraal gesteld. Dit betekent dat lessen, informatie en practi
ca vooral dienen ter ondersteuning van het hospiteren. Hierbij
werken studenten in tweetallen. Er wordt in drie perioden gehospiteerd:
6e semester: een dag in de twee weken een oriënterende stage op
een las, voornamelijk observaties
7e semester: een halve dag in de week en één volle week, een
hospiteerstage op een las
8e semester: een dag per week op een las, en twee volle
hospiteerweken. De student heeft ook de
mogelijkheid tot het verzorgen van een aantal
biologielessen op een lbo of mavo school.
Voor een uitgebreide omschrijving van de hospiteerperiode zie
het opleidingsplan.(39)
De 1200 uur onderwijskundige voorbereiding bestaat uit de
volgende vakken: pedagogiek, algemene didactiek, algemene
psychologie en leerpsychologie, ontwikkelingspsychologie,
sociale psychologie, vakdidactiek biologie, vakdidactiek natuur
kunde, communicatie, onderwijssociologie, mediakunde, lichame
lijke opvoeding en een instituutspracticum.
Uitgebreide toelichting staat in het opleidingsplan.(40)
3.2.2 TWEEDEGRAADS OPLEIDING
Opleidingsdoelen
De beginsituatie van de studenten die de dagopleiding plan
tenteelt en verwerking tweedegraads gaan volgen is minder divers
dan die van de aankomende derdegraads studenten. Zij hebben
allen de derdegraads lerarenopleiding plantenteelt afgerond.
Als doelstelling wordt genoemd:
"Studenten zijn in staat m.b.v. in de opleiding verworven hou
ding, kennis, inzicht en vaardigheden lessen op het gebied
van plantenteelt voor te bereiden, te begeleiden, en te evalue
ren voor leerlingen die een beroepsvoorbereidende opleiding
volgen in een afdeling van het middelbaar agrarisch onder
wijs".(41)
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Structuur
De opleiding duurt 1 jaar en is een vervolg op de derdegraads
opleiding. De plaats waar de opleiding wordt gegeven is de
STOAS-lokatie te Den Bosch, (zie schema 3.3)
Toelatingsnormen
Toegelaten worden die studenten die reeds de derdegraads akte
van bekwaamheid voor plantenteelt en verwerking I en II bezit
ten.
Inhoud
Evenals de derdegraads opleiding verbrede plantenteelt kent
ook de tweedegraads lerarenopleiding varianten voor de landbouw
plantenteelt en de tuinbouwplantenteelt. In het opleidingsjaar
zit een belangrijk keuzemoment, namelijk een accent op planten
teelt of een accent op economische vakken. Bij de reorganisatie
van de agrarische lerarenopleidingen, en de beslissing om twee
degraads voltijdse lerarenopleidingen te starten, is gekozen
voor een integratie van economie met de tweedegraads opleiding
plantenteelt.
In de opleiding wordt ongeveer 20% van de tijd besteed aan de
plantenteelt, 20% aan bedrijfseconomie, 10% aan onderwijskunde.
Er wordt 25% besteed aan stage en in de overige 25% kan de
student zelf kiezen voor uitdieping van plantenteelt of voor
uitdieping van de economische vakken.
De vakken die gegeven worden zijn: onderwijskunde en hospiteren,
basisprogramma landbouwplantenteelt + ondersteunende vakken,
agrarische economie, verdieping landbouwplantenteelt, (facul
tatief), een afstudeerwerkstuk, en een stage.
Van het verdiepingsprogramma agrarische economie is nog geen
definitief programma.
In het totaal zijn er 2 maal 20 weken à 30 uur per week. Dit
zijn in totaal 1200 contacturen.
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3.3 DIERENHOUDERIJ/VEEHOUDERIJ EN VERWERKING
3.3.1 DERDEGRAADS OPLEIDING DIERENHOUDERIJ
Opleidingsdoelen
De doelstelling van deze opleiding wordt door de lerarenop
leiding in Dronten, onder bevoegd gezag van de STOAS, in alge
mene termen omschreven.
"Men wordt opgeleid tot derdegraads leraar theorie en praktijk
in de dierenhouderij. Daarvoor is het nodig dat men kennis,
inzicht en vaardigheden heeft/krijgt in onder andere:
- het specifieke vakgebied
- de didactiek van het vakgebied
- de onderwijskundige aspecten van het lesgeven
- de ontwikkelingen in ons huidige onderwijs in het algemeen en
het agrarisch onderwijs in het bijzonder
- leer- en groepsprocessen, enzovoort."(42)
Structuur
De derdegraads lerarenopleiding dierenhouderij wordt verzorgd
aan de STOAS-lokatie te Dronten. Van de totaal 1800 uur (3
semesters van elk 600 uur) wordt 1200 uur besteed aan onder
wijskundige voorbereiding, 600 uur aan vakkennis en vakvaardig
heid dierenhouderij.
Schema 3.5

Structuur van de derdegraads opleiding dierenhoude

ri j.
Instroom

Hospiteren las 1 dg

Na, Sch, Bio,

Has ing-I

Dierenhouderij 2 dg

Onderwijsk.

Onderwijsk. vak. 2 dg

vakken 5 dg
8e semester

6e semester

7e semester

Toelatingsnormen
Inschrijving is mogelijk voor studenten met een vooropleiding
ing-I-fase van een hogere agrarische school, afdeling
- Nederlandse landbouw
- tropische landbouw
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- levensmiddelentechnologie.
Inhoud
De vakken die op de derdegraads lerarenopleiding dierenhouderij gegeven worden zijn:
- vaktechnisch gedeelte: vakkennis, praktijkschoolbezoek (690
uur);
- onderwijskundige voorbereiding: algemene en vakdidactiek,
psychologie, pedagogiek, onderwijssociologie, mediakunde,
hospiteren, instituutspracticum (730 uur);
- algemene vakken: pluriforme levensvorming, lichamelijke op
voeding, Nederlands, natuurkunde, scheikunde, biologie
(380 uur).
Doelstellingen en toelichting op de lesinhoud zijn nader uitge
werkt in de betreffende brochure.(43)
In het rapport van de programmacommissie wordt erop gewezen
dat er weliswaar programmatische onderdelen worden onderschei
den, maar dat deze onderdelen geen zelfstandige eenheden zijn.
Er wordt naar gestreefd dat vakinhouden en onderwijskundige in
houden geïntegreerd worden aangeboden, c.q. door studenten geïn
tegreerd worden verwerkt. De bedoeling is dat vakinhoudelijke
onderwijsactiviteiten worden geplaatst in werkelijkheidssitua
ties, dat betekent dat er tegelijk met vakinhoudelijke elemen
ten, onderwijskundige elementen aan de orde komen.
De hospiteerstage vindt plaats op een lagere agrarische
school. Gedurende het zesde en zevende semester wordt er een dag
per week gehospiteerd in het vak dierenhouderij. De hospitant(e)
moet minimaal 75 lessen verzorgen op de hospiteerschool. In het
achtste semester zijn er twee hospiteerperioden van respectieve
lijk 4 en 3 weken, die volledig besteed worden aan het hospite
ren. Er wordt dan gehospiteerd in de vakken natuurkunde, schei
kunde en biologie. Voor het vak biologie kan worden gehospiteerd
aan een mavo.
De bezoeken aan de praktijkscholen te Horst en Oenkerk zijn
aan het begin van de opleiding geplaatst om te voorkomen dat de
tijd die gereserveerd wordt voor contacturen tussen studenten en
docenten van de lerarenopleiding tijdens de verdere opleiding
wordt verbrokkeld. Een tweede reden is, dat de studenten be-
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schikken over een aantal basisvaardigheden alvorens zij aan het
hospiteren beginnen. In de praktijkscholen zullen aan enkele
vaktechnische doelstellingen worden voldaan waarvoor op de be
treffende opleidingslokatie onvoldoende faciliteiten zijn.(44)
3.3.2 TWEEDEGRAADS OPLEIDING VEEHOUDERIJ
Opleidingsdoelen
Algemene doelstelling van de tweedegraads lerarenopleiding
veehouderij is:
"De student op te leiden tot een tweedegraads leraar Veehoude
rij

voor de mas-A en nas-B, waarbij het veehouderijbedrijf

als technische en economische eenheid centraal staat."(45)
Ook zal de leraar het typische vakvaardigheidsonderwijs en het
cursusonderwijs in de veehouderij verzorgen. Dit houdt in dat de
leraar:
- voldoende kennis, inzicht en vaardigheden in het vakgebied
heeft om de onderwijsprogramma's van de bovengenoemde oplei
dingen in de veehouderij uit te voeren;
- keuzen kan doen, gegeven de doelstellingen en de beginsitua
ties, betreffende leerstof, didactische aanpak en leer- en
hulpmiddelen;
- praktische onderwijs-leersituat.ies kan organiseren en han
teren;
- doelstellingen kan formuleren voor het vak in z'n geheel, per
leerstofonderdeel en per leseenheid, gegeven de beginsituatie;
- toetsen en andere beoordelingsmaatstaven kan opstellen in het
verlengde van de inrichting van de onderwijs-leersituatie;
- enerzijds gesprekspartner van de boer kan zijn en anderzijds
de onderzoeksresultaten aan de praktijk kan doorgeven.
De programmacommissie formuleert zeven uitgangspunten voor de
opstelling van het programma die voornamelijk betrekking hebben
op de specifieke eisen van het afzetgebied; een beroepsgerichte
opleiding als de mas stelt allerlei eisen aan de vakkennis en
-bekwaamheid en aan de stages. Dit heeft consequenties voor de
programma-inrichting met betrekking tot bijzondere didactiek,
bedrijfseconomie, het opleidingsinstituut en het verblijf op de
praktijkschool.

'
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Structuur
De opleiding duurt 1 jaar en sluit aan op de derdegraads
lerarenopleiding dierenhouderij. De plaats in de structuur van
het has-model wordt weergegeven in paragraaf 3.1. De opleiding
wordt gegeven aan de STOAS-lokatie te Dronten.
De toelatingsnormen
De opleiding is toegankelijk voor diegenen, die de derde
graads akte van bekwaamheid voor dierenhouderij I en II bezit
ten.
Inhoud
In de brochure 'Lerarenopleiding Veehouderij Tweede Graad' is
geen lesurentabel opgenomen. Uit de toelichting van de vakken is
echter meestal bij benadering af te leiden om hoeveel lesuren
het gaat. Deze afleidingen zijn gebaseerd op de veronderstelling
dat 1 jaar ongeveer 39 lesweken heeft (46) en dat een lesdag
gemiddeld ongeveer 6 lesuren heeft. De opleiding bestaat uit de
volgende hoofdonderdelen: veehouderij, economie, onderwijskunde,
stages en een bezoek aan praktijkscholen.
De hoofdonderdelen zijn opgebouwd uit de volgende vakken.
Veehouderij: melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij,
rundvleesproduktie, schapenhouderij, ruwvoederteelt, vakfiloso
fie, bijzondere didactiek.
Economie: algemene agrarische economie en recht, bedrijfsecono
mie, toegepaste bedrijfseconomie, bijzondere didactiek.
Onderwijskunde: een onderwijskundige week, ter voorbereiding,
Een week oriëntatie mas, hospiteren gedurende een half jaar een
dag per week.
Stages: op een bedrijf en dienstverlenende instellingen.
Praktijkscholen: centrum voor Onderwijs in de Dierveredeling en
de Rundveehouderij te Horst, praktijkschool voor de Veehouderij
en het Weidebedrijf te Oenkerk.
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3.4 AGRARISCHE TECHNIEK
3.4.1 DERDEGRAADS OPLEIDING
Opleidingsdoelen
De doelstelling van deze opleiding wordt geformuleerd in de
informatiebrochure en is identiek aan die voor de derdegraads
lerarenopleiding dierenhouderij, met dien verstande dat daar
waar 'dierenhouderij' staat nu 'agrarische techniek' gelezen
moet worden (zie paragraaf 3.3.1).(47)
Structuur
De derdegraads opleiding agrarische techniek wordt verzorgd
aan de STOAS-lokatie te Dronten.
De structuur van de opleidingen is in schema weergegeven in
paragraaf 3.1. De opleiding duurt 1 1/2 jaar, dit zijn drie
semesters van elk ongeveer 600 lesuren.
Schema 3.6
techniek

Structuur van de derdegraads opleiding agrarische

Instroom

Hospiteren las 1 dg

Has ing-I

Vakkennis Agr.Techn. 2 dg
Onderwijsk. vak. 2 dg
6e semester

7e semester

Na, Sch en Bio,
Onderwijsk.
vakken
5 dg
8e semester

Globaal verdeeld: 1200 uur onderwijskundige voorbereiding en 600
uur vakkennis en -vaardigheid.
Toelatingsnormen
Inschrijving is mogelijk voor studenten met een vooropleiding
ing-I-fase van een hogere agrarische school, afdeling
- Nederlandse landbouw
- tropische landbouw
- tuinbouw
Ook worden kandidaten met een has-diploma toegelaten tot de
opleiding.
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Inhoud
De vakken die op deze opleiding gegeven worden zijn:
- vaktechnisch gedeelte: vakkennis, praktijkschoolbezoek
(600 uur);
- onderwijskundige voorbereiding: algemene en vakdidactiek,
psychologie, pedagogiek, onderwijssociologie, mediakunde,
hospiteren, instituutspracticum (760 uur);
- algemene vakken: pluriforme levensvorming, lichamelijke
opvoeding, Nederlands, natuurkunde, scheikunde, biologie
(420 uur).
De programma's van de hierboven genoemde vakken worden nader
uitgewerkt in de informatiebrochure van de derdegraads leraren
opleiding; per vak wordt het lesplan besproken.(48) Voor de
hospiteerstage gelden dezelfde opmerkingen als bij de hospiteerstage in de derdegraads lerarenopleiding dierenhouderij.
De praktijkschoolweken vinden plaats op de praktijkschool
voor Landbouwtechniek te Ede, de Centrale School voor Tuinbouw
techniek en Technologie te Ede en de Praktijkschool voor Land
bouwtechniek en Arbeidsrationalisatie te Schoondijke.
3.4.2 TWEEDEGRAADS OPLEIDING
Opleidingsdoelen
De informatiebrochure (49) geeft een doelstelling die sterk
is gericht op het lesgeven:
"Het doel van de opleiding is de student op te leiden tot een
tweedegraads leraar agrarische techniek voor land- en tuinbouw
scholen op middelbaar niveau. Tevens zal de leraar bekwaam
moeten zijn om het onderwijs in de Agrarische Techniek te ver
zorgen in de vakscholen leerlingstelsel, de tuinbouwvakscholen
en het overige beroepsbegeleidende onderwijs, evenals cursuson
derwijs aan scholen voor agrarisch onderwijs. Dit houdt in dat
de afgestudeerde leraar voor het bovenstaande vakgebied:
- Voldoende kennis, inzicht en vaardigheid in het vakgebied
heeft om de onderwijsprogramma's van de bovengenoemde oplei
dingen in de agrarische techniek uit te voeren.
- Keuzen kan doen, gegeven de doelstellingen en de beginsitua
ties, betreffende leerstof didactische aanpak en leer- en
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hulpmiddelen.
- Praktische onderwijs-leersituaties kan organiseren en hante
ren.
- Doelstellingen kan formuleren voor het vak in zijn geheel,
per leerstofonderdeel en per leseenheid, gegeven de beginsi
tuatie.
- Toetsen en andere beoordelingsmaatstaven kan opstellen in het
verlengde van de inrichting van de onderwijsleersituatie.
- Met een schoolteam het vakgebied van de agrarische techniek
kan uitbouwen tot aspecten van een onderwijswerkplan."
In het rapport van de programmacommissie vinden we een alge
mene doelstelling die meer gericht is op het afzetgebied:
"Het doel van deze opleiding is om studenten te helpen bij het
verwerven van die houding, kennis, inzicht en vaardigheden die
nodig zijn om als leraar onderwijsleerprocessen te kunnen voor
bereiden, begeleiden, uitvoeren en evalueren voor 16-jarige en
oudere leerlingen (de doelgroep) die een beroepsvoorbereidende
opleiding volgen in een afdeling van het middelbaar agrarisch
onderwi js."{50)
Structuur
De tweedegraads lerarenopleiding duurt 1 jaar en sluit aan op
de derdegraads opleiding agrarische techniek. De plaats in de
structuur van het has-model wordt weergegeven in paragraaf 3.1.
De opleiding wordt gegeven aan de STOAS-lokatie te Dronten.
De toelatingsnormen
De opleiding is toegankelijk voor diegenen, die de derde
graads akte van bekwaamheid voor agrarische techniek I en II
bezitten.
Inhoud
De opleiding bestaat uit vier hoofdonderdelen:
- agrarische techniek, ongeveer 2 dagen per week;
- economie, ongeveer 1 dag per week;
- onderwijskunde (hospiteren), ongeveer 1/2 dag per week;
- stage, bedrijfs- en instituutsstage: ongeveer 1 1/2 dag per
week.

'
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De hoofdonderdelen zijn opgebouwd uit de volgende vakken.
Agrarische techniek: hydrauliek en pneumatiek, land- en tuinbouwwerktuigen, installaties, bedrijfsgebouwen, technische prin
cipes, arbeidskunde, bijzondere didactiek.
Economie: algemene agrarische economie en recht, bedrijfsecono
mie, toegepaste bedrijfseconomie, bijzondere didactiek.
Onderwijskunde (hospiteren): een oriënterende onderwijskundige
week, le semester 1 dag in de week hospiteren, begeleiding van
de hospiteerlessen, terugkoppeling van hospiteerervaringen naar
bijzondere didactiek.
Stages: stage op een bedrijf, of een instituut. De praktijk
schoolweken vinden plaats op de Centrale School voor Tuinbouw
techniek en Technologie te Ede en op de Praktijkschool voor
Landbouwtechniek en Arbeidsrationalisatie te Schoondijke. (51)
3.5 LERARENOPLEIDING VOOR TUINBOUW EN PLANTENTEELT
Binnen de opzet van de nieuwe agrarische lerarenopleidingen
zoals die tot nu toe is beschreven neemt de herziene L V-opleiding voor tuinbouw en plantenteelt een wat afwijkende plaats in.
In het verleden was de oude L V-opleiding toegankelijk voor
leerlingen die de middelbare tuinbouwschool hadden doorlopen.
Voor een beschrijving van de ontwikkelingen rond deze opleiding
verwijzen we naar paragraaf 2.5.4.
Enkele uitgangspunten van de geherstructureerde lerarenoplei
ding voor tuinbouw en plantenteelt zijn:
1. Als vooropleiding geldt mtus-A met in het eindexamenpakket
één van de vakken waar ook in de lerarenopleiding voor ge
kozen wordt.
2. De leraar dient zodanig geschoold te zijn dat hij bij
het afstuderen onderwijs kan verzorgen in
a) desbetreffende vakrichting ten aanzien van vakkennis en
vakvaardigheid
b) verbrede plantenteelt.
3. De leraar met een akte tuinbouwopleidingen dient zodanig ge
schoold te zijn dat hij in staat is de ontwikkelingen binnen
het vakgebied te volgen. Er dient een voldoende algemene
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basis in de plantenteelt aanwezig te zijn, opdat hij zich via
aanvullende ervaring en scholing in aanverwante varianten
binnen de plantenteelt kan bekwamen. De derdegraads leraar
tuinbouw dient te kunnen doorstromen naar een tweedegraads
opleiding.(52)
Opleidingsdoelen
De doelstelling zoals die in de informatiebrochure van de
lerarenopleiding geformuleerd wordt is:
"De derdegraads opleiding docent(e) tuinbouw en plantenteelt en
verwerking is bedoeld om afgestudeerden van de MTuS-A opleiding
na een vakinhoudelijke en onderwijskundige scholing bevoegd en
bekwaam te maken voor het funktioneren in het Lager Agrarisch
Onderwijs.
Het gaat hierbij met name om onderwijs in de tuinbouwvakken en
de algemene plantenteelt, zowel voor theorie als praktijk on
derwijs. De opleiding probeert die kennis, inzichten, vaardig
heden en houding te ontwikkelen, die een docent(e) bij het
funktioneren nodig heeft. Daarbij gaat het allereerst om het
kunnen verzorgen van lessen en practica (waarbij dus vakkennis,
vakvaardigheid en wisselwerking met leerlingen centraal staan).
Daarnaast moet een docent(e), in teamverband, kunnen meewerken
aan de totale vormgeving en inrichting van het onderwijs binnen
een school (denk bijv. aan stages, schoolorganisatie) en soms
ook op landelijk niveau (bijv. in landelijke vakgroepen)."(53)
Structuur
De totale opleiding duurt 4 jaar en is als volgt gestructu
reerds
Schema 3.7

Structuur van de nieuwe tuinbouw en plantenteelt

opleiding
le jaar

2e jaar

3e jaar

Instroom

Eerste

Tweede

Algemene Plantenteelt

Mtus

vakrichting

vakrichting

en Onderwijskundige

,

4e jaar

voorbereiding

52
De vakrichtingen worden aan verschillende scholen gegeven te
weten:
- aanleg en onderhoud

RMTuS

Nijmegen

- boomteelt

RMTuS

Boskoop

- bloementeelt

RMTuS

Aalsmeer

- groenteteelt

RMTuS

De Lier

- bloemsierkunst

Tuinbouwvakschool

Vught

- fruitteelt

RMTuS

Tiel

- bloembollenteelt

RMTuS

Hoorn.
De opleiding is full-time en bestaat uit 1200 contacturen per
jaar, wat voor de studenten 1700 studiebelastingsuren per jaar
inhoudt. Er zijn 5 mogelijke varianten in de lerarenopleiding te
weten:
1. De combinatie bloemsierkunst/bloementeelt
Toelatingseis: mtus-A met de vakrichting bloemsierkunst.
2. De combinatie bloementeelt/groenteteelt
Toelatingseis s mtus-A met in het eindexamenpakket een der
teelten.
3. De combinatie aanleg en onderhoud/boomteelt
Toelatingseis: mtus-A met de vakrichting aanleg en onderhoud.
Onder voorbehoud voor schooljaar 1985/1986 de volgende vari
anten:
4. De combinatie bloembollenteelt/groenteteelt of bloementeelt
Toelatingseis: mtus-A met een vakrichting in een van deze
teelten.

5. De combinatie fruitteelt/groenteteelt of bloementeelt
Toelatingseis: mtus-A en een vakrichting in een van deze
teelten.
De opleidingen te Tiel en Hoorn zijn momenteel nog niet
gerealiseerd.
Inhoud
Zoals al eerder gezegd, is de inhoud van de eerste twee jaar
van deze lerarenopleiding vakgericht. De programma's worden
verzorgd door die mtus waar de opleiding wordt gevolgd en
variëren sterk per opleiding.
Hierna volgt een kort overzicht van inhoudelijke aspecten per
opleidingsvariant.
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Bloemsierkunst/bloementeelt
Bloemsierkunst:
Augustus tot eind december: 2 dagen theorie en 3 dagen stage.
Januari tot eind maart: 3 dagen theorie en 2 dagen stage.

De opleiding is te onderscheiden in vier fasen, te weten basis
fase, vormgevingsfase, toepassingsfase en afsluitingsfase.
Iedere fase wordt met een tentamen afgesloten. De student be
zoekt drie verschillende stagebedrijven.
Bloementeelt:

In dit jaar hebben de leerlingen per week 3 dagen school en 2
dagen stage. De vakken die gegeven worden zijn: bloementeelt
theorie en praktijk, plantenkennis en -ziekten, bodem en bemes
ting, techniek, economie.
De stage wordt op drie verschillend geaarde bedrijven gevolgd.
De tentamens zijn schriftelijk of praktisch, afhankelijk van het
vak, er worden verslagen en opdrachten gemaakt. Er is een eind
gesprek als afsluiting.
Bloementeelt/groenteteelt
Bloementeelt: zie boven
Groenteteelt:
Drie dagen in de week zijn er lesdagen op school, 2 dagen per
week worden stages op een groenteteeltbedrijf gevolgd.
Het programma bevat drie onderdelen: vakkennis, (groenteteelt
glas en -volle grond, gewasbescherming, bodemkunde, techniek,
economie), vakvaardigheiden, stage.
De stage wordt op vier verschillende bedrijven gevolgd.
Aanleg en onderhoud/boomteelt
Aanleg en onderhoud:
Het programma bevat vier hoofdonderdelen: vakkennis (plantenken
nis, nomenclatuur, beplantingsleer, dode materialen, bodemkunde
en bemestingsleer, landmeten en waterpassen, cultuurtechniek,
mechanisatie, gewasbescherming, boomverzorging, tuintekenen,
begroten), vakvaardigheid, stage en onderwijservaring.
Met het behaalde examen wordt men toegelaten voor het tweede
jaar.
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Boomteelt:

Drie dagen in de week is er theorieles, 2 dagen in de week stage
bij een Boskoopse boomkweker. Bij de theorielessen neemt het vak
boomteelt een belangrijke plaats in. Verder wordt in de theorie
lessen behandeld: plantenkennis, bodemkunde, mechanisatie, be
mestingsleer, plantenziektenkunde en bedrijfseconomie. Enkele
malen per jaar wordt er getentamineerd.
Bloembollenteelt/groenteteelt of bloementeelt
Bloembollenteelt: nog nader in te vullen
Groenteteelt: zie boven
Bloementeelt: zie boven.
Fruitteelt/groenteteelt of bloementeelt
Fruitteelt: nog nader in te vullen
Groenteteelt: zie boven
Bloementeelt: zie boven.

De laatste twee jaren van deze opleidingen worden doorge
bracht op de STOAS-opleidingslokatie te Den Bosch. In deze
laatste jaren wordt aandacht besteed aan de verbrede planten
teelt en de onderwijskundige voorbereiding.
Zowel de verbrede plantenteelt als de onderwijskundige voorbe
reiding worden over de twee jaar gespreid. Hierdoor kan de
vakstudie geïntegreerd worden met de voorbereiding op het funktioneren als docent binnen het derdegraads gebied.(54)
Onderwijskundige voorbereiding

Over twee jaar is dit, volgens de programmacommissie, als
volgt verdeelds algemene onderwijskunde (pedagogiek, algemene
didactiek, psychologie, onderwijskunde), instituutspractica (inBtituutspracticum, mediakunde, nabespreken hospiteerlessen),
bijzondere onderwijskunde, onderwijsondersteunende vakken
(lichamelijke oefening, communicatie), schoolpracticum (hospiteren).
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Verbrede plantenteelt

Voor de samenstelling van het programma is het rapport van de
Commissie Plantenteelt derdegraads richtinggevend geweest.(55)
Een probleem bij dit deel van de opleiding is dat de vooroplei
dingen van de studenten zo gevarieerd zijn. Vandaar dat de
commissie voorstelt om een schakelprogramma in te stellen zodat
alle studenten op een passend beginniveau kunnen komen om het
gezamenlijke programma te volgen. De vakinhoudelijke vorming is
toegespitst op de vakkennis, vakvaardigheid en vakdidactiek en
is opgebouwd rondom de thema's van het nieuwe basisprogramma
plantenteelt, zoals dat steeds meer wordt gegeven op de las.
Deze thema's zijn al genoemd in paragraaf 3.2.1.
Over het geheel gezien is het voor de studenten uit het
tuinbouwonderwijs onmogelijk om een zeer 'indringende' kennis op
te doen op het gebied van de verbrede plantenteelt. Deze studen
ten zullen echter wel een hoge vakvaardigheid hebben na afloop
van de studie, door hun zeer praktische vooropleiding aan een
mtus-A.
Bevoegdheid
Men ontvangt de derdegraads akte tuinbouw en plantenteelt en
verwerking II. De tuinbouw- en plantenteeltleraar kan in prin
cipe worden toegelaten tot de geherstructureerde tweedegraads
plantenteeltopleiding.
3.6 BESCHOUWING
Zoals uit dit hoofdstuk duidelijk zal zijn, zijn de nieuwe
agrarische lerarenopleidingen nog maar pas begonnen en worden ze
ieder jaar weer op hun merites bekeken en bijgesteld door de
betrokkenen binnen de opleiding. Daarom is het ook moeilijk op
dit moment een beschouwing over 'de' lerarenopleidingen te
geven. Wel kunnen we enkele vraagtekens plaatsen bij een aantal
zaken. Zo is er tussen bevoegdheid en bekwaamheid een discrepan
tie te verwachten.
De afgestudeerden van de nieuwe agrarische lerarenopleidingen
bezitten een theoretische en een praktische bevoegdheid. Deze
opzet van bevoegdhedens£ructuur wijkt af van de oude situatie,
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waar praktijkbevoegdheid en theoriebevoegdheid over het algemeen
afzonderlijk behaald werden. De keuze voor een brede bevoegdhedenstructuur is gedaan met de idee, dat op deze manier theorie
en praktijk optimaal geïntegreerd zouden kunnen worden tijdens
de lessen. Hoezeer dit idee ook aanspreekt vanuit onderwijskun
dig gezichtspunt, het is de vraag of deze opzet in de praktijk
ook zo funktioneert. De brede bevoegdheden die de docenten
hebben worden niet altijd gedekt door de bekwaamheid op alle
aspecten van het terrein. Oplossingen hiervoor zouden bijvoor
beeld gevonden kunnen worden in het stimuleren van het deelnemen
aan nascholingen en het verbeteren van de voorwaarden hiervoor.
Een ander oplossing ligt meer in de richting van attitude
verandering: besteed tijdens de opleiding veel aandacht aan het
stimuleren van zelfstudie. Men kan zich afvragen of diegenen die
een deeltijdopleiding gedaan hebben, waar zeer veel nadruk ligt
op zelfstudie, deze attitude wel hebben.
Het is op het moment nog te vroeg om een uitspraak te doen
over de keuze voor de successieve opzet. Van de in totaal vier
jaar die de studenten doorlopen voor de derdegraads bevoegdheid
is tweeëneenhalf jaar uitsluitend gericht op vakinhoudelijk
onderwijs. Pas in de laatste anderhalf jaar wordt er veel aan
dacht besteed aan de onderwijskundige voorbereiding van de aan
staande docent. Deze opzet wijkt sterk af van de opzet van de
nlo, waar vanaf het eerste jaar vakinhoudelijke en onderwijs
kundige aspecten aan bod komen. Het feit dat in de agrarische
lerarenopleidingen het beroep van leraar pas zo laat 'in the
picture' komt, werkt in de hand dat studenten aan een has onvol
doende mogelijkheden hebben om zich te oriënteren of voor te
bereiden op de meer specifieke lerarenopleiding na de ing-Ifase. Dit kan voor een deel de wat geringe aanmelding voor de
dagopleidingen verklaren. Hier komen we in hoofdstuk 7 verder op
terug.
De opzet van de opleidingen voor tuinbouw en plantenteelt is
afwijkend van de andere opleidingen en doet meer denken aan het
nlo-model. Na de mas wordt er een vier-jarige lerarenopleiding
gevolgd, waarbij in de eerste twee jaar het accent ligt op de
vakkennis en in de laatste twee jaar het accent op theoretische
vakken en op de onderwijskundige voorbereiding. Opvallend in dit
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verband is, dat de studentenaantallen op deze opleiding in
verhouding veel groter zijn dan de aantallen op de andere dag
opleidingen. Dit kan aanleiding geven tot de gedachte, dat het
wellicht beter zou zijn, het keuzemoment voor de lerarenop
leiding in een eerdere fase te leggen.
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4 DE INITIËLE AGRARISCHE LERARENOPLEIDINGEN
DEELTIJDOPLEIDINGEN

Behalve de dagopleidingen bestaan er ook deeltijdopleidingen
binnen de agrarische lerarenopleidingen. Deeltijdopleidingen
bieden de mogelijkheid om mensen, die op een of andere manier
bekwaam zijn voor een vakgebied, ook de bevoegdheid voor dat
vakgebied te doen behalen. In principe lossen deeltijd
opleidingen de discrepantie tussen bekwaamheid en bevoegdheid op
voor onbevoegd onderwijzenden. Door de grote aantallen onbevoegd
werkzame docenten in het agrarisch onderwijs nemen de deeltijd
opleidingen op het moment een belangrijke plaats in binnen de
agrarische lerarenopleidingen. Wanneer in de toekomst de
initiële dagopleidingen kunnen voldoen aan de vraag naar
bevoegde docenten voor het agrarisch onderwijs, zal de functie
van de deeltijdopleidingen minder op de voorgrond treden. In dit
hoofdstuk geven we een overzicht van de deeltijdopleidingen die
op dit moment bestaan of die binnenkort van start gaan.
4.1 INLEIDING
De deeltijdopleidingen zijn zoals gezegd opleidingen voor die
groep mensen, die wel in het agrarisch onderwijs lesgeven maar
die hiertoe nog niet bevoegd zijn. Voorbeelden van mensen uit
deze groep zijn onder andere docenten die alleen een nietlandbouwkundige akte bezitten, docenten die wel voor de derde
graads gebieden bevoegd zijn maar lesgeven op tweedegraads
niveau, en docenten die als vooropleiding een has hebben gedaan
en geen onderwijsbevoegdheid bezitten. De deeltijdopleidingen
van de agrarische lerarenopleidingen zijn gericht op het behalen
van nieuwe bevoegdheden, ze worden dan ook afgesloten met een
examen. Alhoewel de deeltijdopleidingen voor het tweede- en

derdegraads gebied een instroom van zeer verschillend opgeleide
mensen hebben, sluiten ze zoveel mogelijk aan bij deze beginsi
tuaties. De deeltijdopleidingen zijn gericht op dezelfde eind
termen als de dagopleidingen.
Wat betreft de opleidingsduur van de deeltijdopleidingen
wordt als richtlijn uitgegaan van 2/5 van het aantal contacturen
van de dagopleiding. Dit houdt in dat de leerstof voor een groot
deel in zelfstudie verwerkt moet worden.
Op het moment zijn er voor het cursusjaar 1985/1986 zestien
deeltijdopleidingen gepland. Omdat de nieuwe agrarische lera
renopleidingen pas vier jaar geleden gestart zijn, is het nog
steeds noodzakelijk om opleidingen aan te bieden aan diegenen,
die onbevoegd werkzaam zijn in het agrarisch onderwijs. Er
werken momenteel relatief veel onbevoegde docenten in het agra
risch onderwijs, omdat de laatste jaren de leerlingenaantallen
flink zijn gestegen (56) en het aantal nieuw opgeleide docenten
daar geen gelijke tred mee hield. De plaatsen zijn daardoor
opgevuld met onbevoegde docenten, die via een deeltijdopleiding
de mogelijkheid hebben, alsnog hun bevoegdheid voor het geven
van onderwijs in hun vak te verkrijgen.
In schema 4.1 en 4.2 worden de deeltijdopleidingen genoemd
die zijn gepland, en er wordt een overzicht gegeven van de
gewenste vooropleiding van de cursisten, de duur van de oplei
ding, de startdatum en de plaats. De deeltijdopleidingen starten
wanneer er voldoende aanmeldingen voor zijn, dus niet ieder jaar
is er hetzelfde aanbod van opleidingen waarvoor ingeschreven kan
worden. Lopende opleidingen worden doorgaans eerst afgerond
voordat er een nieuwe groep van start gaat. De duur van de
opleidingen varieert van 1 tot 5 jaar, afhankelijk van de ge
volgde vooropleiding. Binnen de deeltijdopleidingen planten
teelt, dierenhouderij en agrarische techniek worden verschillen
de groepen onderscheiden die ingedeeld zijn op grond van de
vooropleiding van de studenten. Duur en inhoud van de opleiding
zijn afhankelijk van de voorkennis van de deelnemersgroep.
In paragraaf 4.2 worden de karakteristieken van de verschil
lende typen opleidingen beschreven.(57)
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4.2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE DEELTIJDOPLEIDINGEN
Zoals al eerder is gezegd hebben de deeltijdopleidingen de
zelfde eindtermen als de vergelijkbare dagopleidingen. De doel
stellingen van deze twee typen opleidingen kornen dan ook over
een. Het is echter wel zo, dat de verschillende varianten* van
een deeltijdopleiding die starten voor het behalen van een
bepaalde bevoegdheid, van elkaar afwijken wat duur, toelatings
eisen en leerstof betreft. Alhoewel de bevoegdheden dezelfde
zijn, liggen de bekwaamheden en de belangstelling per groep
anders. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de voor
opleiding en de reeds opgedane werkervaring van de deelnemers
(zie schema 4.1 en 4.2). De voorkennis van de cursisten planten
teelt en verwerking, die in het bezit zijn van een huishoudakte
zal anders liggen dan de voorkennis van de cursisten met een
has-diploma. Voor de diverse groepen worden verschillende
programma's samengesteld, waarbij er naar gestreefd wordt het
verschil in vooropleiding te compenseren. Voor de drie op
leidingen plantenteelt en verwerking, dierenhouderij en ver
werking en agrarische techniek bestaan per opleiding twee of
drie groepen (zie schema 4.1).
De derdegraads opleidingen
Voor de cursisten met als vooropleiding pa of een van de
huishoud- of techniekakten wordt geen algemene onderwijskunde of
algemene didactiek in het programma opgenomen. Deze groepen
krijgen gedurende de eerste periode van de opleiding een brede
landbouwkundige oriëntatie. Het laatste jaar van de opleiding
wordt besteed aan een vaktechnisch gedeelte. Aan vakdidactiek
wordt wel aandacht besteed; deze wordt veelal geïntegreerd met
het vaktechnische gedeelte van de opleiding. Voor de has-groepen
van de derdegraads-opleidingen ligt het anders: zij krijgen geen
algemeen landbouwkundig gedeelte, maar een vaktechnisch deel en
een algemeen onderwijskundig gedeelte.
De opleiding L V bloemsierkunst is een bezemklas: in augustus
1985 gaat het laatste jaar van start voor docenten bloemsier
kunst die onbevoegd werkzaam zijn. De schakelopleiding L V in
Nijmegen is bedoeld voor L V-bevoegden, die de bevoegdheid voor
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één vaktechnisch deel erbij willen behalen; in Nijmegen is dat
aanleg en onderhoud. Ook deze schakelopleiding is nog een na
sleep van de oude opleidingen en zal op den duur verdwijnen.
Gezien de grote aantallen onbevoegd werkzame docenten tuinbouw /
plantenteelt en verwerking wordt de gelegenheid geboden om de
bevoegdheid te behalen. De opleiding start in 1986 en wordt
voorafgegaan door een voorbereidend jaar. Dit voorbereidend jaar
is een deeltijdopleiding die géén bevoegdheid of diploma
verstrekt, maar deelnemers zonder mtus-A diploma op het
benodigde beginniveau brengt.
De tweedegraads opleidingen

Bij de tweedegraads opleidingen (zie schema 4.2) varieert de
instroom veel minder. In de opleiding komen vooral specifieke
vaktechnische aspecten aan bod. Aangezien de deelnemers door
gaans in het bezit zijn van een derdegraads bevoegdheid wordt
aan algemene landbouwkundige kennis en onderwijskunde geen extra
aandacht besteed. Voor cursisten plantenteelt, die niet in het
bezit zijn van een derdegraads akte, maar wel les geven op het
tweedegraads niveau, is een voorbereidend jaar van start gegaan.
De derdegraads opleiding levensmiddelentechnologie bestaat niet,
zoals al in hoofdstuk 3 werd toegelicht, aangezien op het derde
graads niveau het vak levensmiddelentechnologie is verweven met
het vak verwerking agrarische producten. De tweedegraads oplei
ding heeft als toelatingscriterium het bezit van een has-diploma
levensmiddelentechnologie.
4.3 BESCHOUWING
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het her
structureren van de agrarische lerarenopleidingen. Er zijn ver
schillende nota's en rapporten verschenen waarin dit ter sprake
is gekomen. Naar aanleiding van de nota's van COL, COLBO en
COLOV is er in het landbouwonderwijs veel in beweging gekomen
(zie hoofdstuk 2). In 1980 verschijnt de nota 'Vernieuwing van
de Opleidingen van Onderwijsgevenden in het Landbouwonderwijs'
van de SODAO. In 1983 verschijnt het experimenteerplan 'Naar
Vernieuwde Lerarenopleidingen voor het Agrarisch Onderwijs' en
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in mei 1984 een discussiestuk 'De Agrarische Lerarenopleidingen
nu en in de toekomst' van W.J. Gerstel. Wat ons hierin opvalt is
dat er relatief zeer weinig aandacht wordt besteed aan de deel
tijdopleidingen die er moeten komen naast de dagopleidingen die
volop in de aandacht zijn. We herkennen dit in een opmerking die
gemaakt wordt door de Onderwijsraad, die gevraagd was om advies
aangaande het experimenteerplan 'Naar Vernieuwde Leraren
opleidingen voor het Agrarisch Onderwijs'.(58) Zij schrijft in
dit advies:
"Voorts krijgen in dit plan de deeltijdopleidingen onvoldoende
aandacht. Over hun inpassing en toekomstige ontwikkeling in
het geheel vindt de Afdeling in het plan te weinig".
Het is duidelijk dat er in het landbouwonderwijs (nog) grote
behoefte bestaat aan deeltijdopleidingen voor onvoldoende of
niet bevoegden die lesgeven aan een agrarische school. Dit wordt
geïllustreerd door de relatief grote hoeveelheid aanmeldingen
van onbevoegd lesgevende docenten.

Organisatorisch en inhoudelijk is het geen eenvoudige zaak om
deze opleidingen gestalte te geven. De instroom is erg divers,
er is sprake van sterk uiteenlopende achtergronden, leeftijden
en ervaring. Verder is het tijdsaspect een probleem; de deel
nemers moeten aan dezelfde eindtermen voldoen als de deelnemers
aan de dagopleiding, in aanzienlijk minder tijd. Voor een docent
met 29 lesuren is het een zware opgave, om een dag in de week
aan de opleiding te besteden. Bovendien wordt van de cursisten
verwacht dat er in de avonduren wordt gestudeerd.
Bij de opzet en de uitvoering van de deeltijdopleidingen
staan de betrokkenen voor de moeilijke taak vorm te geven aan
een zeer complex geheel waar weinig of geen concrete richtlijnen
voor gegeven zijn. Bij alle aandacht die de lerarenopleidingen
de laatste jaren gekregen hebben zou de problematiek rond de
deeltijdopleidingen duidelijk betrokken moeten worden.
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5 NASCHOLINGEN

Tot nu toe hebben we gekeken naar opleidingen waarmee een
bevoegdheid te behalen was. Deelnemen aan een nascholing geeft
echter geen nieuwe bevoegdheid, wel een grotere bekwaamheid voor
docenten in het agrarisch onderwijs.

5.1 INLEIDING
Nascholing is het samenhangend geheel van activiteiten dat
erop gericht is kennis, attitudes en vaardigheden te verdiepen
en uit te breiden om daardoor een goede uitoefening van het
beroep mogelijk te maken. Als aanvulling hierop geldt dat na
scholing in principe niet leidt tot een verandering van de in de
initiële opleiding verworven bevoegdheden.(59) In hoofdstuk 2
wordt een beschrijving gegeven van de beleidslijnen ten aanzien
van de nascholing en de visie van bijvoorbeeld de COL en COLBO.
In het landbouwonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de
nascholing van leraren. Jaarlijks verschijnt een nascholings
overzicht. De nascholing voor docenten in het agrarisch onder
wijs betreft de volgende gebieden:

- nascholing op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied;
- nascholing gericht op diverse onderwijskundige onderwerpen en
ontwikkelingen ?
- nascholing gericht op het sociaal-didactische vlak?
- schoolleiderstrainingen.(60)
Het is in de zich snel ontwikkelende agrarische wereld van
belang om de mogelijkheid te hebben op de hoogte te blijven van
recente ontwikkelingen. Voorheen waren er steeds diverse instan
ties betrokken bij het organiseren van de nascholingen. Om de
overzichtelijkheid te vergroten en de bereikbaarheid vanuit de
scholen te waarborgen wordt de nascholing vanaf 1984 gecoördi
neerd door de STOAS.
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Op micro niveau is de doelstelling van de nascholingen te
formuleren als 'het vergroten van de bekwaamheid van de
docent'.(61) De doelstelling die genoemd wordt in de discussie
nota landbouwonderwijs, is er een op meso/macro niveau. Na
scholing wordt hier gedefinieerd als een van de instrumenten om
het onderwijs aktueel te houden, in die zin dat via de na
scholing impulsen in het onderwijs kunnen worden gebracht met
betrekking tot ontwikkelingen in de maatschappij, het bedrijfs
leven, het onderwijs zelf (b.v. vanuit vernieuwingsprojecten),
onderzoek, etcetera.(62)
In de nota die in 1980 door SODAO werd gepubliceerd, hanteert
men een definitie van 'nascholing' die vooral gericht is op de
micro-aspecten van de effecten van die nascholing. Nascholing is
volgens SODAO een samenhangend geheel van activiteiten dat er op
gericht is kennis, attitudes, belangstelling en vaardigheden,
direkt verband houdende met het uitoefenen van het beroep van
onderwijsgevende, voortbouwend op de in de initiële opleiding
verworven aanvangsbekwaamheid, te verdiepen en uit te breiden om
daardoor een goede uitoefening van het beroep mogelijk te
maken.(63)
We zien hier dat, evenals in de eerstgenoemde doelstelling, de
effecten van de nascholing vooral gezien worden in de vorm van
vergroting van de bekwaamheid van de individuele leerkracht. De
SODAO constateert in 1980 dat er behoefte bestaat aan explicite
ring van een visie op de bijscholing zoals die in het agrarisch
onderwijs plaatsvindt door de direkt bij de bijscholing betrok
kenen.(64) Zij roept een commissie in het leven die een interim
rapport 'Nascholing van Onderwijsgevenden in het Agrarisch
Onderwijs' publiceert.
De doelstelling die deze commissie formuleert voor de nascho
ling van onderwijsgevenden is er zorg voor dragen dat de onder
wijsgevende gedurende zijn/haar gehele loopbaan adequaat voor
zijn/haar taak is uitgerust.
De volgende grondprincipes vloeien hieruit voort.
- Nascholing van onderwijsgevenden dient permanent c.q. weder
kerend te zijn.
- Nascholing dient zich uit te strekken tot alle onderwijs
gevenden.
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- Nascholing dient gericht te zijn op:
a. het funktioneren van de onderwijsgevende in engere zin
(in de klas);
b. het funktioneren van de onderwijsgevende in een team;
c. het funktioneren van de onderwijsgevende in de school
als geheel van activiteiten.
- Nascholing dient, ongeacht of het gericht is op vakinhoude
lijke c.q. methodische aspecten of het funktioneren in een
team, steeds gericht te zijn op kennis, vaardigheid en
houding.
- Nascholing dient gebruik te maken van de praktijk- en levens
ervaring van de onderwijsgevenden die een na te scholen
'groep' vormen.
- Nascholing dient in te spelen op veranderende maatschappelijke
omstandigheden.
- Het nascholingsaanbod dient transparant en continu te zijn.
- Nascholing dient in te spelen op de situatie waarin de onder
wijsgevende zich bevindt.
- Ook de nascholing van nascholers dient een permanent en
wederkerend karakter te hebben.(65)
Met name de laatste jaren wint als gevolg van de verbreding
van de bevoegdheden de opvatting veld, dat men in een initiële
lerarenopleiding de aanstaande docent niet kan bekwamen op alle
gebieden waarvoor die docenten bevoegd zijn. De nascholing
krijgt dan sterker de funktie om de discrepantie tussen de
bevoegdheid en de bekwaamheid op te heffen of te verminderen.
Een voorbeeld van een dergelijke bekwaamheid, die bewust niet is
opgenomen in de initiële opleiding, is lassen.
De nascholingen zijn qua structuur in twee groepen te onder
scheidens de zogenaamde 'Grote nascholingen' en de zogenaamde
'Kleine nascholingen'. De 'Grote nascholingen' zijn in coördi
natie en uitvoering ondergebracht bij de STOAS. Het aantal dagen
dat deze nascholingscursussen duren varieert van 5 tot 40 dagen.
De meeste 'Kleine nascholingscursussen' duren 1, 2 of 3 dagen,
de coördinatie en de administratie hiervan verloopt via de
STOAS, de uitvoering is in handen van de STOAS of derden. In de
volgende twee paragrafen worden deze twee groepen nascholingen
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verder toegelicht.
5.2 DE GROTE NASCHOLINGEN
De grote nascholingen die aangeboden worden zijn globaal in
te delen in de vier al eerder genoemde gebieden:
- vakinhoudelijke en -didactische onderwerpen;
- onderwijskundige onderwerpen en -ontwikkelingen;
- sociaal-didactische onderwerpen;
- schoolleiderstrainingen.
Bij het merendeel van de grote nascholingen ligt het hoofd
accent op vakinhoudelijk gebied, meestal wordt daarnaast nog
aandacht besteed aan onderwijskundige ontwikkelingen of vakdi
dactische aspecten. (De nascholingen die verder in deze para
graaf de nummers 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
hebben zijn voorbeelden hiervan). Bij enkele nascholingen ligt
het hoofdaccent op de onderwijskundige ontwikkelingen waar een
bepaald vak mee te maken heeft (verder genoemd onder de nummers
6, 7, 8). Enkele nascholingen hebben duidelijk een sociaaldidactisch hoofddoel (11, 20, 21).
De grote nascholingen die in de brochure van december 1984
worden aangeboden voor het cursusjaar 1985-1986 worden hieronder
verder toegelicht.(66)
1 Nascholing verbrede plantenteelt
Opleidingsdoelen
De nascholing heeft betrekking op het hele gebied van de
plantenteelt, te weten akkerbouw, aanleg en onderhoud, bloemsierkunst en de diverse tuinbouwteelten. De diverse aspecten
worden door middel van een thematische aanpak met elkaar in
verband gebracht, er worden diverse vaardigheden aangeleerd en
er wordt aandacht besteed aan het inpassen van de diverse aspec
ten in de lessen verbrede plantenteelt.
Doelgroep
Docenten, werkzaam in het lao, in het bezit van akte LI,II,III,V,VI,VII,VIII; akte s/t of tuinbouwvakonderwijzer.
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Algemene informatie
Cursusduur

: 40 dagen verspreid over het hele jaar

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch.

Er wordt naar gestreefd deze nascholing af te ronden in 19861987.
2 Nascholing verbrede dierenhouderij
Opleidingsdoelen
De cursus is met name gericht op het verkrijgen van vaardig
heden in thema's en diersoorten, die vooral toegepast kunnen
worden in de verbrede vakrichting dierenhouderij. Waar nodig
wordt ingespeeld op de kennisaspecten die men zich in hoofdzaak
zelfstandig eigen zal moeten maken. In de vakdidactiek zal
aandacht besteed worden aan de inhoud en vormgeving van de
verbrede vakrichting dierenhouderij.
Doelgroep
Docenten werkzaam in het lao, in het bezit van een LI, LVI,
LVII of s-akte.
Algemene informatie
Cursusduur

: 35 dagen

cursusplaats

: 5 weken praktijkschool en 10 dagen Dronten.

Deze nascholing wordt in 1985-1986 voor het laatst uitgevoerd.
3 Nascholing agrarische techniek voor landbouwmechanisatie
Opleidingsdoelen

-

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de werking van be
langrijke landbouwmachines en motoren.
Het verkrijgen van vaardigheden in de omgang met en de be
diening van belangrijke landbouwmachines en motoren.

Doelgroep
Docenten in bezit van de akte(n) ttA/ttB of andere bevoegde
tuinbouwtechniek leraren.
Algemene informatie
Cursusduur

: 20-25 dagen

cursusplaats : Dronten en Emmeloord.
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4 Nascholing agrarische techniek op het gebied van de tuin
bouwtechniek
Opleidingsdoelen
Het verkrijgen van kennis en inzicht in de bouw en werking
van technische installaties en de constructie van opstanden
op tuinbouwbedrijven.
Het verkrijgen van vaardigheden in de bediening, afstelling,
regeling en het dagelijks onderhoud van de meest voorkomende
installaties.
Doelgroep
Docenten in het bezit van een LlII-akte, derdegraads
agrarische techniek I en II akte of andere bevoegde landbouw
techniek leraren, werkzaam in het agrarisch onderwijs.
Medewerkers van voorlichtingsdiensten en instituten, werk
zaam in de relevante sectoren van de genoemde onderwerpen.
Algemene informatie
Cursusduur

: 25 dagen

cursusplaats

: Centrale School voor Tuinbouwtechniek en
Technologie te Ede.

5 Nascholing scheikunde (67)
Opleidingsdoelen
In het kader van de modernisering van het leerplan scheikunde
in het lao worden reeds een aantal jaren nascholingsactiviteiten
uitgevoerd. Cursisten beoefenen zelf de moderne scheikunde en
verdiepen zich in de vakdidactiek ervan.

Doelgroep
Docenten in het lao, die de bevoegdheid voor scheikunde
bezitten.
Algemene informatie
Cursusuur

: 6 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.
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6 Nascholing verwerking agrarische produkten voor klas 2 en 3
Opleidingsdoelen
-

Het aanbrengen van de praktische vaardigheden om de relevante
proeven uit te kunnen voeren.
Het kunnen inpassen van de verwerking van agrarische produk
ten in de leerstof en de lessen dierenhouderij en planten
teelt.

Doelgroep

Docenten werkzaam in het lao in het bezit van de akte LI,
Lil, LI11, LIV, LV, LVII, LVIII, akte s en/of t of tuinbouwvakonderwijzer.
Algemene informatie
Cursusduur

: 20 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.

7 Nascholing verwerking agrarische produkten voor klas 4
Opleidingsdoelen

Het aanbrengen van praktische vaardigheden die nodig zijn om
de practica 'verwerking agrarische produkten' in klas 4 van
het lao te kunnen uitvoeren.
Het aanbrengen van kennis en inzichten die nodig zijn om de
industriële verwerking van agrarische produkten te kunnen
relateren aan de produktie van plantaardige en dierlijke
grondstoffen enerzijds, en de praktijk van de voedingsmid
delen industrie anderzijds.
Doelgroep

Docenten, werkzaam in het lao in het bezit van de akten LI,
LII, LI11, LIV, LV, LVII, LVIII, akten s en/of t of tuinbouwvakonderwijzer, die de lessen 'verwerking agrarische produkten'
in klas 4 van het lao gaan verzorgen, en die de nascholings
cursus v.a.p. voor klas 2 en 3 hebben gevolgd.
Algemene informatie
Cursusduur

s 40 dagen

cursusplaats

s

's-Hertogenbosch.
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8 Nascholing audio-visuele media
Opleidingsdoelen
De cursisten kunnen omgaan met apparatuur als diaprojector,
overheadprojector, videorecorder, geluidscassetterecorder,
bord •
De cursisten maken voor hun lessen zelf programmatuur voor
overheadprojector, eventueel voor diaprojector.
De cursisten kunnen programmatuur beoordelen op hun didac
tische bruikbaarheid.
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor docenten uit het lager, middelbaar
en hoger agrarisch onderwijs die met audio-visuele middelen
(willen leren) werken.
Algemene informatie
Cursusduur
: 5 dagen
cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.

9 Nascholing technische vaardigheid
Opleidingsdoelen
Voor een steeds groter wordende groep mensen is het nood
zakelijk kleine reparaties aan huishoudelijk apparatuur,
huisinstallaties en gereedschappen (o.a. tuingereedschap)
zelf uit te voeren, om de eenvoudige reden dat het laten
komen van een vakman voor een kleine en/of eenvoudige repa
ratie te duur is (voorrijkosten, arbeidsloon).
De nascholing richt zich dan ook op het op een verantwoorde
en veilige manier leren aanmaken, repareren en onderhouden
en omgaan met apparatuur en gereedschap in en om het huis
(boerderij).
In de vakdidactiek zal aandacht besteed worden aan de in
houd en vormgeving van de technische vaardigheid binnen het
lao.
Doelgroep

Docenten die het vak algemene technieken en handvaardigheid
binnen het lao gestalte geven.

73
Algemene informatie
Cursusduur

î 15-20 dagen

cursusplaats

: Dronten.

10 Nascholing dubbel boekhouden met eenvoudige computerver
werking
Opleidingsdoelen

Het verkrijgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot
het dubbel boekhouden.
Het verkrijgen van vaardigheid in eenvoudige computermatige
verwerking.
Inspelen op de invoering van dit vakonderdeel op de las.
Doelgroep
Leraren/leraressen in het lao en
Belangstellende collega's in het mao.

Algemene informatie
Cursusduur

: 20 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch.

11 Nascholing omgang met probleemkinderen in het agrarisch
onderwijs
Opleidingsdoelen
Het aanbrengen van inzicht in gedragsproblemen die steeds
vaker bij leerlingen optreden.
Het aanbrengen van vaardigheden om gedragsproblemen bij
leerlingen te onderkennen en zo veel mogelijk hanteerbaar
te maken.
Doelgroep
Docenten van het lager en middelbaar agrarisch onderwijs.
Algemene informatie
Cursusduur

s 10 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.

Deze nascholing is nog in een voorbereidende fase.
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12 Nascholing boomverzorging
Opleidingsdoelen
Het verwerven van theoretisch inzicht in de boomverzorging.

-

Het verwerven van handvaardigheid op de relevante onderdelen.
Het kunnen overdragen van theoretisch inzicht en praktische
vaardigheid met betrekking tot het niveau van de basiscursus.

Doelgroep
Docenten in het lao en mao werkzaam, die de akte LV-fruitteelt, LV-boomteelt, LV-aanleg en onderhoud, LVIII (bosbouw),
LIX (cultuurtechniek) of derdegraads plantenteelt en verwerking
I en II bezitten.
Algemene informatie
Cursusduur
cursusplaats

: 1 jaar, 1 dag per week; wellicht worden er twee
hele weken in het programma ingebouwd
: nog nader te bepalen.

Deze nascholingscursus zal in samenspraak tussen de STOAS en de
Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek vorm worden ge
geven.
13 Nascholing levensmiddelentechnologie mas-B
Deze nascholing is nog in een voorbereidende fase. In overleg
met de scholen voor middelbaar technologisch onderwijs zal de
STOAS deze nascholingsactiviteiten vorm geven.
14 Nascholing informatica I voor beginners (basisinformatica)
Opleidingsdoelen
-

De cursisten kunnen omgaan met de aanwezige hardware.
De cursisten kunnen de basis-informatica aanpassen in hun onderwi jsprogramma.
De cursisten kunnen zelf programma's ontwikkelen voor de re
levante toepassingsgebieden.
De cursisten bezitten een voldoende algemene informaticabasis om aansluitend de nascholing informatica II te volgen.
De informatica I is een voorwaarde voor toelating tot de
informatica II. De informatica II is een toegepaste informa-
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tica, gedifferentieerd naar de volgende vier hoofdgebieden:
plantenteelt, agrarische techniek, veehouderij en agrarische
economie.
Doelgroep

Docenten werkzaam in het mao, zonder een beginniveau voor
informatica.
Algemene informatie
Cursusduur

: 20 dagen

cursusplaats

: Centrale School voor Tuinbouwtechniek
en Technologie te Ede.

15 Nascholing informatica I voor gevorderden (basisinformatica)
Opleidingsdoelen

De doelen voor deze nascholing voor gevorderden zijn identiek
aan de doelen van de nascholing voor beginners.(zie nummer 14)
Doelgroep
Docenten werkzaam in het mao, met een voldoende beginniveau
voor informatica. Het beginniveau zal met behulp van een test
worden vastgesteld.
Algemene informatie
Cursusduur

: 10 dagen

cursusplaats

: Centrale School voor Tuinbouwtechniek en
Technologie te Ede.

16 Nascholing informatica II - toegepaste informatica
Opleidingsdoelen

Momenteel is een projectgroep, bestaande uit medewerkers van
Directie Landbouwonderwijs, het Proefstation voor de Rundvee
houderij, het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in
de Vollegrond en de STOAS, bezig met het ontwerpen van een
pakket toegepaste informatica. De projectgroep richt zich op een
gemeenschappelijk pakket software, dat geschikt is voor de voor
lichting en het onderwijs.
Doelgroep

Bezitters van het certificaat van de nascholing informatica I.
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Algemene informatie

Cursusduur

: waarschijnlijk 20 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch of Dronten.

Deze nascholing is nog in een voorbereidende fase.

17 Nascholing economie en marketing voor de detailhandel
Opleidingsdoelen
Kennismaken met hoofdzaken van de marketing.
Didactiek van de marketing.

De 'gebruikelijke' klassieke lesmethoden funktioneren in het
vak marketing veelal onvoldoende. Tijdens de inleiding wordt
dan ook nagegaan welke mogelijkheden andere werkvormen
bieden. Denk aan rollenspelen, case-studies, praktijkgeval
len, films, en dergelijke.
-

Kennis van de toepassingsgebieden en -mogelijkheden in de
detailhandel.

-

Vertaling naar de onderwijsleersituatie bij het mao. Dit ook
voor wat betreft de exameneisen voortkomend uit de
Vestigingswet Detailhandel.

Doelgroep

Docenten die dit vak (gaan) geven in verband met de Vesti
gingswet Detailhandel.
Algemene informatie
Cursusduur

: 10 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.

18 Nascholing bedrijfsadministratie in de landbouw
Opleidingsdoelen

Het leren werken met de moderne bedrijfsadministratie.
Het inspelen op mogelijke veranderingen in de opzet van
de bedrijfsadministratie.
-

Geïnformeerd raken over administratieve toepassingen in
agrarische ondernemingen.

Doelgroep
Docenten economie bij het mao.
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Algemene informatie
Cursusduur

s 20 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.

19 Nascholing algemene agrarische economie
Opleidingsdoelen
Bestuderen van de economische aspecten van het landbouw
beleid.
Vertaling van de resultaten naar de mao-situatie in relatie
tot de vraag naar hiervoor bruikbare didactische werkvormen.
Doelgroep
Docenten economie in het mao.

Algemene informatie
Cursusduur

: 5 dagen

cursusplaats

: 's-Hertogenbosch en Dronten.

20 Leergang Cursusleiders
Opleidingsdoelen
Cursusleiders mogelijkheden bieden:

- een eigen visie te ontwikkelen op de opbouw en ontwikkeling
van een totaalpakket van vervolgonderwijs in de regio;
- inzicht verwerven in sociaal gedrag in het bijzonder in leergroepen;
- vaardigheden en inzichten ontwikkelen in leidinggeven, moti
veren, organiseren en begeleiden van medewerkers aan cursus
sen;

- een begin te maken of uitbouwen van een cursusbeleid afge
stemd op de eigen regio.
Doelgroep
Cursusleiders/coördinatoren die zelf cursussen gaan leiden of
betrokken zijn bij het organiseren van cursussen voor volwas
senen (bijvoorbeeld ook cursuscoördinatoren).
Algemene informatie

Cursusplaats

: Voor deze cursus maakt men gebruik van een
conferentie-oord.

cursusleiding s Deze leergangen worden verzorgd door medewerkers
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van de afdeling Cursorisch- en Vervolgonderwijs
van het Agrarisch Onderwijs Centrum te
Emmeloord.
21 Leergang cursusdocenten
Opleidingsdoelen

Cursusdocenten mogelijkheden bieden:
- hun vaardigheden te ontwikkelen in het omgaan met volwas
senen in leersituaties, zodanig dat die vaardigheden toege
past kunnen worden in cursussen gericht op het technisch, eco
nomisch en sociaal aspect van het agrarisch ondernemerschap;
- inzicht te verwerven in sociaal gedrag in het bijzonder in
leergroepen;
- inzicht en vaardigheden te ontwikkelen in didactische
methoden in het volwassenenonderwijs;
- het eigen funktioneren in leersituaties beter te ontwikkelen.
Doelgroep
Docenten die zelf (gaan) meewerken aan cursussen voor volwas
senen in de landbouw. Gedacht wordt aan docenten van de cursus
sen AVTO, EVTO, rundveehouderij, akkerbouw en tuinbouwcursussen
en aan docenten van vakscholen, praktijkscholen, en dergelijke.
Algemene informatie
Cursusplaats

s

Voor deze cursus maakt men gebruik van een
conferentie-oord.

cursusleiding : Deze leergangen worden verzorgd door medewerkers
van de afdeling Cursorisch- en Vervolgonderwijs
van het Agrarisch Onderwijs Centrum te
Emmeloord.
5.3 DE KLEINE NASCHOLINGEN
Kleine nascholingen zijn cursussen voor docenten in het land
bouwonderwijs, die een of enkele dagen duren. In het verleden
zijn de kleine nascholingen door veel verschillende instanties
georganiseerd. De coördinatie werd landelijk verzorgd door de
Directie Landbouwonderwijs.
In 1984 was de situatie zo, dat een deel van de nascholingen
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gecoördineerd en georganiseerd werd door de STOAS.
Een andere groep kleine nascholingscursussen werd georgani
seerd door de Landelijk Pedagogische Centra. Vanaf 1985 coördi
neert de STOAS deze cursussen, de uitvoering berust nog steeds
bij de LPC.
De derde groep nascholingscursussen wordt georganiseerd voor
docenten van het hao. Deze kleine nascholingen zijn in het
verleden georganiseerd en gecoördineerd door het Centraal Hoger
Agrarisch Onderwijs Orgaan.
In het agrarisch onderwijs is de bereidheid van docenten om
met enige regelmaat deel te nemen aan een nascholingscursus zeer
groot. De deelnemersaantallen zijn dan ook niet onaanzienlijk.
Alleen al de nascholingscursussen die in 1984 onder coördinatie
van de STOAS zijn uitgevoerd, trokken ongeveer 1900 deelnemers.
Evenveel deelnemers waren er voor de kleine nascholingscursussen
die in 1984 door de LPC werden gegeven.
Gezien de zeer grote hoeveelheid verschillende kleine na
scholingscursussen, zeker 100 ieder jaar, is het hier onmogelijk
om er een opsomming van te geven. De STOAS geeft regelmatig
brochures uit, waarin een overzicht wordt gegeven van de
cursussen voor docenten in het agrarisch onderwijs.(68)
5.4 BESCHOUWING
In de traditie van het agrarisch onderwijs hebben de nascho
lingen altijd een belangrijke plaats ingenomen. Het nut en
rendement van nascholingscursussen worden algemeen erkend, de
cursussen worden druk bezocht. Het aanbod was altijd groot, maar
weinig overzichtelijk. Nu de coördinatie van de nascholings
cursussen onder een noemer gebracht is, zal de overzichtelijkheid
van dit aanbod hoogstwaarschijnlijk groter worden.
Het ontstaan van het aanbod van nascholingscursussen is al
tijd een zaak geweest van initiatieven van een bepaalde oplei
ding of instelling. Behoudens de activiteiten van de werkgroep
Nascholing van Onderwijsgevenden in het Agrarisch Onderwijs is
weinig aandacht besteed aan het systematisch inventariseren van
de behoefte van onderwijsgevenden aan nascholing. In paragraaf
5.2 wezen we op het feit,' dat bij verreweg de meeste cursussen
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de nadruk ligt op vakinhoudelijke aspecten, aangevuld met onder
wijskundige aspecten. In verhouding wordt minder aandacht be
steed aan sociaal-didactische doelen of zuiver onderwijskundige
ontwikkelingen binnen het onderwijs. Tevens valt ons op dat de
nascholing voor nascholers, die door de werkgroep Nascholing van
Onderwijsgevenden in het Agrarisch Onderwijs expliciet wordt
genoemd als doelstelling, nog te weinig van de grond is gekomen.
Het aanbod in de nascholing wordt vooral bepaald door 'trial and
error': er wordt een nascholing gestart waarvan men verwacht dat
er behoefte aan bestaat, wanneer de aanmelding tegenvalt start
men de cursus het jaar daarop niet opnieuw.
Het zou ons inziens vanuit onderwijskundig, beroepsmatig en
financieel oogpunt zeer zinvol zijn, meer systematisch inzicht
te verwerven in de specifieke nascholingsbehoefte van verschil
lende groepen in het landbouwonderwijs.
Kanttekeningen zijn ook te maken met betrekking tot een
systematische externe evaluatie van de effecten van de na
scholingscursussen. Om te komen tot een uitgebalanceerd aanbod
van nascholingscursussen zou een dergelijke evaluatie, die tot
nu toe nog niet is uitgevoerd, zeer aan te bevelen zijn.
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6 BESTUURLIJKE, PERSONELE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN

6.1 INLEIDING
In deze inleiding wordt een korte historische schets gegeven
van het ontstaan van de STOAS. Is er in hoofdstuk 2 vooral
gekeken vanuit onderwijskundig perspectief, hier wordt de ont
wikkeling meer vanuit beleidsperspectief beschreven.(69)
Aan het einde van de 60-er jaren veranderde het algemeen
onderwijs aanzienlijk. Voor de opleiding tot leraar werden de
nlo's opgericht, lerarenopleidingen die meteen na de havo worden
gevolgd en waar de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische
aspecten van het begin af aan geïntegreerd worden aangeboden. In
deze periode heerste enige tijd op het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen het idee, om de agrarische lerarenopleidingen
binnen de nieuwe lerarenopleidingen voor de algemene vakken (de
nlo's) onder te brengen. Dit idee vond weinig weerklank, en
onder druk van stemmen uit de landbouwwereld deed het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen afstand van haar idee om van de
agrarische lerarenopleiding een aparte opleiding na de havo te
maken. Het inmiddels opgerichte adviesorgaan inzake de agrari
sche lerarenopleidingen, de SODAO, stelde voor om uit te gaan
van de bestaande plaatsen voor agrarische lerarenopleidingen.
Als een soort compromis tussen de oude agrarische lerarenoplei
dingen, die na de has of mas werden doorlopen, en de nieuwe
lerarenopleidingen zoals het Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen die voor ogen had, ontstond de huidige constructie. De
agrarische lerarenopleidingen bleven verbonden met de has-en. De
studenten doorlopen eerst 2 1/2 jaar van de has, daarna schake
len ze over naar de derdegraads lerarenopleiding, waarna de
tweedegraads opleiding doorlopen kan worden.
Een nieuw probleem orftstond echter, toen de situering van de
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agrarische lerarenopleidingen ter sprake kwam. Er was een
aantal faktoren, die de beslissing omtrent plaatsing moeilijk
maakte. Ten eerste de studentenaantallen. Deze gaven aanleiding
tot de gedachte van de toenmalige Minister van Landbouw en
Visserij, dat het doelmatig en efficient zou zijn, de op
leidingen op één plaats te concentreren. Ten tweede de denomina
ties. Voor het goede begrip is het belangrijk te weten, dat de
drie standsorganisaties in de agrarische wereld, die elk een
zuil vertegenwoordigen (de KNBTB, de NCBTB en het KNLC) altijd
zeer nauwe banden hebben gehad met het agrarisch onderwijs in
het algemeen en met de agrarische lerarenopleidingen in het
bijzonder. De KNBTB en de NCBTB traden naast de rijksoverheid op
als het bevoegde gezag van de lerarenopleidingen. Het zou op
grote problemen stuiten als deze traditie doorbroken zou worden.
Ten derde de historische ontwikkeling. In het jaar 1978 be
stonden er agrarische lerarenopleidingen op drie plaatsen,
namelijk Den Bosch, Dronten en Deventer. Hiervan waren Den Bosch
en Dronten de grootste. De twee opleidingen in Den Bosch en
Dronten hadden alle 'Nederlandse' lerarenopleidingen in huis,
Deventer leidde ook studenten op voor de tropen. Deze opleiding
nam altijd een aparte plaats in en was geheel gericht op voorlichtings- of onderwijsfunkties in de tropen.
Uit het oogpunt van de soreiding van de richtingen werd er
vooral uit de kringen van het bijzonder neutrale onderwijs
(KNLC) op aangedrongen een derde lerarenopleiding voor het
Nederlandse agrarisch onderwijs op te richten, die dan in
Deventer gesitueerd zou moeten worden. Hiertegenover stond de
mening van de Minister die zoveel mogelijk wilde centraliseren
uit het oogpunt van doelmatigheid. Een derde alternatief was de
opleidingen in Den Bosch en Dronten te houden, wat de continuï
teit ten goede zou komen. Het bezwaar hiervan was, dat het
bijzonder neutrale onderwijs niet genoeg betrokken zou zijn bij
de agrarische lerarenopleidingen.
Om in redelijke mate tegemoet te komen aan alle verschillende
wensen achtte de Minister het noodzakelijk om één overkoepelend
orgaan te creëren. Hierin moesten alle richtingen vertegen
woordigd zijn. Dit overkoepelend orgaan zou het beheer krijgen
over de agrarische lerarenopleidingen in Nederland, en moest de
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samenhang tussen de verschillende agrarische lerarenopleidingen
waarborgen. Er werd een voorbereidende commissie ingesteld. De
adviezen van deze commissie (70) leidden uiteindelijk tot het
oprichten van de Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische On
derwijskunde en Scholing, de STOAS, in maart 1981.
Nu er, door oprichting van de STOAS als bevoegd gezag van de
lerarenopleidingen, voldoende inbreng vanuit alle denominaties
was gewaarborgd, werden de agrarische lerarenopleidingen in Den
Bosch en Dronten verder uitgebouwd.
Tot zover een korte historische schets van de omstandigheden
waaronder de STOAS ontstaan is. Hieronder volgt een overzicht
over bestuurlijke, organisatorische en personele aspecten van de
STOAS. De bovenstaande schets van het ontstaan van de STOAS is
van belang voor een goed begrip en juiste interpretatie van het
hierna volgende.
6.2 DOEL EN SAMENSTELLING VAN DE STOAS
Het doel van de STOAS zoals dat in de statuten wordt gegeven
luidt: "De stichting stelt zich ten doel de ontwikkeling van het
agrarisch onderwijs, in het bijzonder de agrarische onderwijs
kunde en scholing van leraren en anderen, te bevorderen".
Zij tracht dit doel te bereiken door:
"a. Het oprichten en in stand houden van lerarenopleidingen
en cursussen voor onderwijsgevenden en anderen;
b. Het oprichten en in stand houden van de tweedegraads en
derdegraads agrarische lerarenopleidingen?
c. Het bevorderen van de coördinatie met andere zich op dit
terrein bewegende instellingen;
d. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met onder c
bedoelde instellingen;
e. Andere wettige middelen".(71)
De samenstelling van het bestuur van de stichting is als volgt:
a. de voorzitter van het bestuur, voorgedragen door de overige
bestuursleden
b. twee leden, benoemd door de Katholieke Nederlandse Boerenen Tuindersbond (KNBTË)
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c. twee leden, benoemd door het Koninklijk Nederlands Land
bouw Comité (KNLC)
d. twee leden, benoemd door de Nederlandse Christelijke
Boeren- en Tuindersbond (NCBTB)
e. twee leden, benoemd door de Minister van Landbouw en
Visserij, uit de kringen van het openbaar onderwijs
f. een adviseur Inspecteur Agrarische Lerarenopleidingen.(72)
De samenstelling van de directie van de stichting is als volgt:
per januari 1983 stelt het bestuur van de STOAS een directeur
aan. Op grond van het aantal aanwezige leerlingen in de daarop
volgende periode worden er twee adjunct-directeuren benoemd. Als
standplaats heeft de directeur de STOAS vestiging in Emmeloord,
de beide adjunct-directeuren hebben als standplaats respectieve
lijk Dronten en Den Bosch. In 1984 is een derde adjunct-direkteur aangesteld met als standplaats Wageningen.
In de personen van de drie adjunct-directeuren worden banden
vertegenwoordigd met respectievelijk het christelijk, katholiek
en bijzonder neutraal/openbaar onderwijs.
De stichting is in eerste instantie tijdelijk gevestigd in
Emmeloord, de bedoeling is dat de stichting uiteindelijk haar
definitieve huisvesting te Wageningen zal betrekken.(73)
6.3 TAKEN EN FUNKTIES
De STOAS bestaat vanaf maart 1981. Bij de oprichting was het
voornaamste doel het oprichten van een bestuurlijk orgaan dat
als bevoegd gezag van de lerarenopleidingen zou funktioneren,
waarin de diverse levensbeschouwelijke richtingen binnen de
lerarenopleidingen vertegenwoordigd waren. De funktie, zoals die
toen heel ruim omschreven werd, was "het op lange termijn te
kunnen funktioneren als bevoegd gezag van de tweede- en derde
graads opleidingen, de applicatie en de bijscholing".(74) Toen
de STOAS eenmaal opgericht was, bleek deze ruime taakomschrij
ving in concreto steeds meer in te houden. In de statuten worden
als subdoel genoemd "het bevorderen van de coördinatie met
andere zich op dit terrein bewegende instellingen" en "het
sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met bedoelde

85
instellingen". Deze subdoelen dekten een grote hoeveelheid
activiteiten op diverse terreinen.
Wanneer we de nota's en de vergaderstukken van de afgelopen
vier jaar bestuderen, zien we dat de beleidsplanning met betrek
king tot de taken en funkties van de STOAS en de feitelijke uit
werking hiervan niet altijd synchroon lopen. Waar het Ministerie
van Landbouw en Visserij en de Directie Landbouwonderwijs aan de
STOAS een ruim takenpakket toekennen, zien we dat in de praktijk
van het landbouwonderwijs de invoering van nieuwe organisa
torische systemen niet altijd even soepel verloopt. Met voortva
rendheid loopt de STOAS soms vooruit op ontwikkelingen in het
landbouwonderwijs waar de uiteindelijke vorm nog niet voor ge
vonden is. Dit maakt het niet altijd gemakkelijk om een be
schrijving te geven van de funkties en taken die de STOAS momen
teel heeft. Men moet dan ook de beschrijving van de funkties en
taken in het licht zien van het ontwikkelingsproces dat de STOAS
en de diverse betrokken instanties doormaken. Bij de volgende
terreinen is de STOAS betrokken.
De lerarenopleidingen
In eerste instantie heeft de STOAS zich geconcentreerd op de
reorganisatie van de initiële lerarenopleidingen. Zoals bekend
komen deze opleidingen onder bevoegd gezag van de STOAS. Verder
kreeg de STOAS de taak, het grote en onoverzichtelijke terrein
van de nascholingen te coördineren. De zogenaamde 'grote na
scholingen', worden op het moment gecoördineerd en uitgevoerd
door de STOAS. De zogenaamde 'kleine nascholingen', die voorheen
door diverse organisaties werden opgezet en uitgevoerd, worden
nu ook gecoördineerd door de STOAS.
Landelijk Audiovisueel Centrum
Vanaf 1981 bestaan er plannen om een landelijk audiovisueel
centrum op te richten voor het agrarische onderwijs. Dit centrum
zou in Wageningen moeten komen en nauw verbonden zijn met het
agrarisch onderwijs. Vanaf dat moment kwam er een discussie op
gang tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij, de STOAS,
de Landbouwhogeschool en andere betrokken instanties zoals
CHAOO. In de beleidslijn die door het Ministerie van Landbouw en
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Visserij is uitgestippeld, is een belangrijke plaats weggelegd
voor een beheersfunktie van de STOAS. Hoe de organisatie, de beheerstructuur en de doelgroep van het Landelijk Audiovisueel
Centrum er precies komt uit te zien, is op dit moment nog niet
te zeggen. Het is wel zeker dat de STOAS in deze een belangrijke
extra taak krijgt boven haar taken die direkt te maken hebben
met de lerarenopleidingen.
Momenteel is bij de STOAS een adjunct-directeur aangesteld
die Wageningen als standplaats heeft; er is tevens een coördi
nator voor het audiovisuele centrum in dienst getreden.
Public relations
De STOAS heeft als niet onbelangrijke taak de nieuwe agra
rische lerarenopleidingen bekendheid te geven in de landbouwwereld en bij studenten die een agrarische opleiding (gaan)
volgen.
Daarvoor wordt o.a. gewerkt met brochures, informatieve bul
letins, videobanden en advertenties.
Andere taken en funkties die de STOAS vervult, c.q. kan gaan
vervullen.(75)
Deelnemen in de vakgroepen in het lager en middelbaar
landbouw onderwijs.
De oprichting van een agrarisch educatief centrum
dat scholing en begeleiding geeft aan onderwijsgevenden en
cursusleiders.
Het vervullen van een brugfunktie tussen enerzijds het onder
wijsveld en anderzijds de Landbouwhogeschool en het overige
landbouwkundig onderzoek.
Het onderhouden van goede relaties met instanties die ontwikkelings- en vernieuwingsprojecten begeleiden, met name de
Landelijk Pedagogische Centra.
De coördinatie van de landelijke onderwijskundige onder
steuning van het informatica-onderwijs.
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6.4 EXTERNE RELATIES VAN DE STOAS
In het voorafgaande zijn al diverse instanties genoemd waar
mee de STOAS contacten onderhoudt. In deze paragraaf een korte
opsomming van de instanties en van de aard van het contact.
- SODAO

Stuurgroep Opleiding Docenten Agrarisch Onderwijs,

- ACLO

Adviescommissie Leerplanontwikkeling, overleg

- CHAOO

Centraal Hoger Agrarisch Onderwijs Orgaan,

beleidsvoorbereidend

waarnemer
- ADB-HAS

Ambtelijk Directeurenberaad HAS, overleg

- ASEVO

Begeleidingscommissie Agrarisch Sociaal Economisch
Vervolgonderwijs, beleidsbepalend
Begeleidingscomissie Verbreding Lager Agrarisch
Onderwijs, beleidsvoorbereidend

- CITO

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, overleg

- KMAO

Begeleidingscommissie Kort Middelbaar Agrarisch
Onderwijs, overleg
Begeleidingscommissie Onderzoek Agrarische Leraren
opleiding, beleidsbepalend

- LH

Landbouwhogeschool, overleg

- LPC

Landelijk Pedagogische Centra, beleidsvoor
bereidend.(76)

Verder zijn er contacten met de Directie Landbouwonderwijs,
Inspectie Lerarenopleiding en Inspectie Hoger Onderwijs, Direc
tie voor Personele, Materiële en Financiële Zaken en met het
veld van het agrarisch onderwijs bijvoorbeeld hoger, middelbaar
en lager agrarisch onderwijs, de praktijkscholen, het leerling
stelsel, de vakscholen en vakgroepen.
6.5 FACILITEITEN EN PERSONEEL
De STOAS heeft, zoals vermeld, vestigingen in Emmeloord en
Wageningen en heeft gemeenschappelijke faciliteiten van de hasen te Dronten en Den Bosch met een aantal RMTuS-en en met de
Tuinbouwvakschool te Vught. Dit gemeenschappelijk gebruik wordt
geregeld in samenwerkingsovereenkomsten. De directie, die in
Emmeloord is gehuisvest 'zal hier, in afwachting van het défini-
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tieve besluit, voorlopig blijven. Het ligt in de bedoeling
uiteindelijk de centrale vestiging in Wageningen te plaatsen.
De STOAS heeft, als bevoegd gezag van de tweede- en derde
graads lerarenopleidingen, onderwijzend, niet-onderwijzend en
coördinerend personeel in dienst. De aanstellingen van het
onderwijzend personeel variëren in type naar gelang het aantal
uren dat er gewerkt wordt voor de lerarenopleiding. De STOAS
heeft drie verschillende typen van contracten tot haar beschik
king: docenten met een detacheringsovereenkomst, met een gedeel
de betrekking en met een volledige dienstbetrekking. De detache
ringsovereenkomst wordt afgesloten, wanneer de betrokken docent
een gering aantal uren lesgeeft aan de lerarenopleiding; de
docent blijft in dienst van de oorspronkelijke werkgever en
wordt 'uitgeleend' aan de STOAS. Een gedeelde betrekking wil
zeggen dat de betreffende docent gedeeltelijk in dienst is van
de STOAS en gedeeltelijk in dienst is (blijft) van de oorspron
kelijke agrarische opleiding. Een volledige dienstbetrekking wil
zeggen dat de werknemer alleen bij de STOAS in dienst is.
De aantallen in 1985:
Onderwijzend personeel
Detacheringsovereenkomst
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Gedeelde betrekking

14

Volledige betrekking

17
127

Niet onderwijzend personeel
Deeltijd betrekking
Volledige betrekking

4
17
21
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7 DE STUDENTEN

Zoals reeds bekend is de STOAS bevoegd gezag van de voltijd
en deeltijd agrarische opleidingen en de nascholingen. De aard
van de verschillende opleidingen is zeer uiteenlopend, en ook de
vooropleiding van de instromende studenten verschilt sterk per
opleidingstype. De dagopleidingen hebben over het algemeen een
instroom van studenten die op de has de ing-I of ing-II-fase
hebben doorlopen. De deeltijdopleidingen hebben aanmeldingen van
studenten met allerlei vooropleidingen en achtergronden. Deze
deeltijdopleidingen zijn bedoeld voor docenten in het agrarisch
onderwijs die een (extra) bevoegdheid willen behalen, of voor
agrariërs met werkervaring die het onderwijs in willen. Ook zijn
er deeltijdopleidingen voor bijvoorbeeld bezitters van een padiploma die het agrarisch onderwijs in willen. De verschillende
vooropleidingen variëren dus van pedagogische academie, allerlei
technische- en huishoudakten, tot mas, has, mtus of derdegraads
agrarische opleidingen.
Eerst wordt in tabel 7.1 en 7.2 een overzicht gegeven over
studentenaantallen en vooropleidingen in het studiejaar 1984 1985.(77)

/
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Tabel 7.1

Studentenaantallen en gevolgde vooropleidingen bij
de voltijd lerarenopleidingen studiejaar 1984 - 1985.
Stand van zaken per 1-1-'85.

Opleiding

Aantal

Vooropleiding
ing-I

ing-II

3e graads

rutus

Dronten
Dierenhouderi j

15

10

5

15

7

8

3e graads
Agr.techniek
3e graads
Veehouderij

13

13

10

10

2e graads
Agr.techniek
2e graads
Den Bosch
Plantenteelt

2

3e graads
Plantenteelt

7

7

2e graads
Tuinbouw/plan-

93

93

tenteelt
3e graads
Totaal

155

17

13

30

93

Tabel 7.2

Studentenaantallen, gevolgde vooropleidingen en
huidige werkkring bij de deeltijd lerarenopleidingen
studiejaar 1984 - 1985.
Stand van zaken per l-5-'85.

Opleidingen/

Aan

instroomniveau

tal

Vooropleiding

Werkkring
las

mas

23

and.

geen

1

5

0

29

0

0

1

Dronten
Dierenhouderij

Has + akten,

29

cursussen

3e gr. /has
Dierenhouderi'j

30

Pa, L akten
anders bevoegd

3e gr. /pa
Agr. techniek

17

Has + akten

11

2

4

0

18

Pa, L akten

15

0

1

2

12

5

0

3

36

2

2

0

23

13

0

0

19

15

0

9

0

0

3e gr. /has
Agr. techniek

anders bevoegd

3e gr. /pa
Agr. techniek

Hts, N akten

20

3e gr. /hts/N
Veehouderij

anders bevoegd
40

LI, L4, L2

2e gr.
Agr. techniek

anders bevoegd
36

LI, L3, L2,

2e gr.

ttA, ttB

Den Bosch
34

L V

Mtus-A, bloemsierkunst

Levensrnid.

9

technologie 2e
Plantenteelt

Ing-I, htes
akte L6

26

Pa, nlo

26

0

0

16

L V

16

0

0

20

Div. L akten

20

0

0

262

27

6

3e gr. /pa
Plantenteelt
2e gr. L V1)
Differentiatie
Agr. economie
Totaal

s en/of t akten
295

I) Het betreft hier een schakel jaar voor bezitters van een L
V-akte. Dit jaar staat ook open voor bezitters van andere Lakten.

'
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Bij de nascholingen (78) zijn de deelnemersnaantallen in het
studiejaar 1984 - 1985 als volgt:
Grote nascholingen

393

Kleine nascholingen
Totaal

3777
4170

Bij deze getallen kunnen we nog een (globaal) overzicht geven
van de verwachte deelnemersaantallen voor 1985 (79):
Voltijdopleidingen
239
Deeltijdopleidingen
Totaal

357
596

Deze studentenaantallen hebben een duidelijke tendens: de
deeltijdopleidingen worden beter bezocht dan de voltijdoplei
dingen.(80) Het is moeilijk hier een oorzaak aan te wijzen. De
(te) geringe bekendheid van deze nieuwe opleidingen kan een
mogelijke oorzaak zijn. Het feit dat de student, die de normaal
geplande weg doorloopt, geen ingenieurs diploma krijgt, kan ook
meespelen. Een meer psychologische verklaring kan zijn dat de
student, die kiest voor een beroepsopleiding als de has, heel
anders gericht is dan iemand die leraar wil worden. In de loop
van de has opleiding, wanneer net de meest interessante onderde
len aan bod komen, zou de student dan zijn of haar aandachtsveld
moeten verleggen. Het geeft te denken dat de opzet zoals die in
het tuinbouwonderwijs aangehouden wordt, veel meer studenten
trekt. De nieuwe opleiding tuinbouw - plantenteelt en verwerking
kan na de (driejarige) mas-A doorlopen worden.
Het aantal deelnemers dat de nascholing trekt, is een illus
tratie van het feit dat er in het landbouwonderwijs positief
wordt aangekeken tegen het op peil houden van kennis. Men mag
uit deze cijfers concluderen dat de nascholingen in het agra
risch onderwijs goed funktioneren. Een iets negatievere inter
pretatie is, dat ten gevolge van de beleidsverandering rond de
verbrede bevoegdheidsgebieden een belangrijke rol wordt toege
kend aan de nascholing om de discrepantie tussen bevoegdheid en
bekwaamheid te verminderen.
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De studentenaantallen zijn zeer belangrijk voor een oplei
ding. Relatief veel of weinig aanmeldingen hoeven niets te
zeggen over de kwaliteit van de opleiding, het zegt wel iets
over randvoorwaarden van de opleiding. Aangezien de STOAS moet
voldoen aan haar verplichtingen om voldoende leraren af te
leveren, zal moeten worden nagedacht over een oplossing voor dit
probleem, dat met name speelt op de dagopleidingen. In dit
afwegingsproces zullen zowel de ervaringen vanuit de praktijk
van de lerarenopleidingen van de laatste vier jaar als onder
bouwing vanuit de onderwijskundige theorie een belangrijke rol
moeten spelen.
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8 DE EERSTEGRAADS LERARENOPLEIDINGEN

De eerstegraads lerarenopleidingen voor de agrarische vakken
worden verzorgd door de Landbouwhogeschool in VJageningen. Zoals
we al in hoofdstuk 2 aangaven is voor de eerstegraads bevoegd
heid voor de landbouwtechnische vakken geen bewijs van voldoende
pedagogisch-didactische voorbereiding vereist. Het ir-diploma,
dat geldt als bewijs van vakbekwaamheid, geeft direkt een
eerstegraads bevoegdheid.
Voor een aantal andere vakken waarvoor men aan de LH een
eerstegraads bevoegdheid kan behalen is het bewijs van voldoende
pedagogisch-didactische voorbereiding wel vereist. Ook hierbij
geldt het ir-diploma als bewijs van vakbekwaamheid, met dien
verstande dat aan het vakkenpakket bepaalde eisen worden ge
steld. Het betreft de bevoegdheden voor biologie, scheikunde,
economie, huishoudkunde, voeding, maatschappijleer, sociologie,
natuurkunde en wiskunde. Voor de onderwijskundige voorbereiding
bestaat er aan de LH een lerarenopleiding, die een programma van
vier maanden omvat.
Voor een aantal andere (beroepsgerichte) vakken, zoals voor
lichtingskunde, informatica, milieukunde en gezondheidskunde
bestaat geen bevoegdheidsregeling.
Hoewel het voor studenten die les willen gaan geven in een
van de agrarische vakken dus niet noodzakelijk is dat zij de
lerarenopleiding volgen, neemt toch een redelijk groot gedeelte
van deze studenten de lerarenopleiding op in het studiepakket.
Als reden hiervoor kunnen we enerzijds wijzen op het feit dat
veel bevoegde gezagen een bewijs van pedagogisch-didactische
voorbereiding wenselijk achten, anderzijds op de motivatie van
de studenten, die optimaal voorbereid voor de klas willen staan.
De eerstegraads lerarenopleiding bevindt zich, zoals in para
graaf 2.7 al werd beschreven, in een fase waarin ingrijpende
veranderingen voor de deur staan. Hoe de nieuwe structuur er uit

komt te zien is nog niet precies bekend. Daarom zullen we ons
(moeten) beperken tot een beschrijving van de lerarenopleiding
zoals die op dit moment gestalte heeft, en zoals die ook tot
september 1988 (in de overgangsfase) zal blijven bestaan.
8.1 DE VORMGEVING VAN DE EERSTEGRAADS LERARENOPLEIDING
Structuur
De eerstegraads lerarenopleiding wordt verzorgd door de vak
groep Pedagogiek en Didactiek. Uitgedrukt in studiebelastings
uren (sbu) is de omvang van de lerarenopleiding 640 sbu. De
studenten volgen de lerarenopleiding aan het eind van hun stu
die. De opleiding tot leraar aan de LH is dus georganiseerd
volgens het zogenaamde fasenmodel: eerst wordt de vakinhoude
lijke opleiding gevolgd en (nagenoeg) afgerond, en daarna vindt
de onderwijskundige voorbereiding plaats. In het kader van de
studie kan de lerarenopleiding gelden als hetzij een drie
maandsvak (waarbij een maand niet gehonoreerd blijft), hetzij
een extra bijvak.(81)
De lerarenopleiding aan de LH is opgedeeld in twee perioden,
die aangeduid worden als onderwijskunde I en onderwijskunde II.
We zullen deze twee perioden achtereenvolgens bespreken.
8.1.1 ONDERWIJSKUNDE I
Opleidingsdoelen

Het programma van onderwijskunde I biedt een algemene oriën
tatie, zowel theoretisch als praktisch, op diverse aspecten van
het onderwijs, de onderwijspraktijk en het leraarschap. De doel
stellingen die de studenten moeten bereiken tijdens het eerste
gedeelte van de lerarenopleiding zijn;
a. het verkrijgen van kennis van de pedagogisch-psychologische
en didactische aspecten van leren en onderwijzen;
b. het verkrijgen van enige ervaring en vertrouwdheid met de
praktijk van het didactisch handelen;
c. het verkrijgen van kennis van het onderwijsbestel, in het
bijzonder van het voortgezet onderwijs, tegen de achtergrond
van vroegere en tegenwoordige ontwikkelingen in de samen-
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leving ;
d. het verkrijgen van enig inzicht in eigen mogelijkheden met
betrekking tot de uitoefening van het leraarsberoep.(82)
Uit deze doelstellingen kan men afleiden, dat het programma
onderdeel onderwijskunde I gericht is op het verwerven van
kennis en inzicht met betrekking tot enige fundamentele aspecten
van het onderwijs, en op een eerste ervaring met het geven van
onderwijs. Het bereiken van deze doelstellingen vormt een voor
waarde voor het deelnemen aan het schoolpracticum in het tweede
gedeelte van de opleiding (onderwijskunde II).
Inhoud
De studenten volgen in het kader van onderwijskunde I een
vijftiental bijeenkomsten, die elk een ochtend duren. In deze
bijeenkomsten komen de volgende elementen aan de orde:
colleges en literatuur over onderwijskundige, didactische,
psychologische etcetera onderwerpen;
-

microlessen, waarin de studenten in vereenvoudigde omstandig
heden onderwijsvaardigheden oefenen;
een aantal keuzeonderwerpen, waarbij groepjes van studenten
zelf gekozen onderwerpen voorbereiden en presenteren;
een practicum audio-visuele middelen.

De totale omvang van onderwijskunde I bedraagt 200 sbu.
Ter afronding van onderwijskunde I schrijven de studenten een
verslag waarin zij trachten aan te geven wat het deelnemen aan
onderwijskunde I voor hen heeft betekend. Dit verslag staat
samen met de bestudeerde literatuur centraal in het afsluitende
tentamen.
8.1.2 ONDERWIJSKUNDE II
Opleidingsdoelen
De doelstellingen van de tweede periode van de lerarenoplei
ding aan de LH zijn:
e. het verkrijgen van kennis van de didactische aspecten van het
vak waarvoor men een bevoegdheid wil behalen;
f. het verkrijgen van kennis van en ervaring met de vaardigheden
die behoren bij het beroep van leraar;
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g. het verkrijgen van zelfvertrouwen tijdens het geven van les
sen door middel van het deelnemen aan het schoolpracticum;
h. het verkrijgen van ervaring met het zelfstandig oplossen
van didactische probleemsituaties;
i. het verkrijgen van inzicht in eigen mogelijkheden en
beperkingen ten aanzien van het leraarsberoep.(83)
Deze doelstellingen laten zien dat de algemene kennis die is
opgedaan in onderwijskunde I wordt toegespitst op het specifieke
vak en op de praktijk van het lesgeven. Daarnaast neemt het
opdoen van ervaringen in de schoolpraktijk een centrale plaats
in binnen het onderdeel onderwijskunde II. Deze doelstellingen
zijn gericht op het bereiken van een startcompetentie. Aan het
eind van de opleiding moeten de studenten in staat zijn de
primaire leraarstaken zelfstandig uit te voeren en de weg te
vinden om zich verder te bekwamen.
Inhoud
De studiebelasting van onderwijskunde II bedraagt 440 sbu.
Hiervan wordt het grootste gedeelte (ongeveer 280 sbu) besteed
aan het schoolpracticum. Tijdens dit schoolpracticum zijn er
minstens 80 contacturen met de klas; dat wil zeggen lessen die
door de studenten worden bijgewoond en geobserveerd, of lessen
die door de studenten zelf worden verzorgd.
De overige activiteiten in het kader van onderwijskunde II
(ongeveer 160 sbu) vinden hun invulling op het instituut. Ze
bestaan uit colleges en werkgroepen, waarin de studenten worden
voorbereid op het schoolpracticum, en uit een schoolpracticumbe
geleidend gedeelte waarin de ervaringen, die tijdens het school
practicum zijn opgedaan, worden uitgewisseld en het uitgangspunt
vormen voor vakdidactische ondersteuning.
Toetsing

Zoals het geval is bij onderwijskunde I wordt ook onderwijs
kunde II afgesloten met een verslag. In dit verslag dienen de
ervaringen van de student tijdens het schoolpracticum centraal
te staan, en met gebruikmaking van de kennis en vaardigheden van
onderwijskunde I en II, ,in een didactisch kader geplaatst te
worden. Het afsluitende tentamen is gewijd aan de bespreking en
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beoordeling van dit verslag, alsook aan de beoordeling door
schoolpracticumdocent en opleider van het schoolpracticum.
De beide tentamens tezamen gelden als het examen voor de
totale lerarenopleiding. Indien de beide tentamens met voldoende
resultaat zijn afgelegd, wordt het bewijs van voldoende pedagogisch-didactische scholing uitgereikt.
8.2 DE ONDERWIJSBEVOEGDHEDEN
Het is niet eenvoudig om in enkele zinnen aan te geven welke
bevoegdheden een student kan verkrijgen bij het behalen van zijn
of haar ir-diploma. Voor de landbouwvakken geeft het getuig
schrift van de LH (al dan niet vergezeld van een bewijs van
voldoende pedagogisch-didactische voorbereiding) de bevoegdheid
om les te geven in de landbouwtechnische vakken op lagere,
middelbare en hogere scholen voor agrarisch onderwijs, aan
lagere, middelbare en hogere scholen voor huishoud- en nijver
heidsonderwijs, en aan de opleiding van leraren.
Voor het vak biologie geldt de volgende bevoegdheidsrege
ling: degenen die zijn afgestudeerd in de studierichting biolo
gie (en de lerarenopleiding hebben gevolgd) zijn bevoegd biolo
gie en kennis der natuur te geven op alle schoolsoorten. Bij
afstuderen in een van de l^ndbouwrichtingen verkrijgt men in
sommige gevallen een eerstegraads bevoegdheid, in een aantal
andere gevallen een tweedegraads bevoegdheid voor het beroeps
onderwijs gekoppeld aan een derdegraads bevoegdheid voor het
algemeen voortgezet onderwijs.
Voor de vakken huishoudkunde, voeding, maatschappijleer en
sociologie wordt aan de respectievelijke bewijzen van bekwaam
heid en het bewijs van voldoende pedagogisch-didactische voorbe
reiding de bevoegdheid gekoppeld les te geven aan alle school
soorten.
Voor de vakken scheikunde, economie en natuurkunde wordt
afhankelijk van de samenstelling van het vakkenpakket van de
student een eerstegraads bevoegdheid toegekend, dan wel een
tweedegraads bevoegdheid voor het beroepsonderwijs gekoppeld aan
een derdegraads bevoegdheid voor het algemeen voortgezet onder
wijs.
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Voor het vak wiskunde kan aan de LH alleen een tweedegraads
bevoegdheid voor het beroepsonderwijs gekoppeld aan een derde
graads bevoegdheid voor het algemeen voortgezet onderwijs worden
behaald.
Een uitvoerig en volledig overzicht van alle bevoegdheden
waarvoor studenten aan de LH in aanmerking kunnen komen en de
daarbij behorende eisen staan vermeld in het "Compendium Onderwi jsbevoegdheden".(84)
8.3 organisatorische en personele aspecten
In het voorafgaande is er al meerdere malen op gewezen, dat
er formeel geen eerstegraads lerarenopleiding voor de agrarische
vakken bestaat. Wel is er aan de LH sprake van eerstegraads
lerarenopleidingen voor een aantal andere vakken. Omdat (zoals
in de volgende paragraaf zal blijken) toch relatief veel studen
ten die les willen gaan geven in de agrarische vakken, deze
lerarenopleiding volgen, is er in de feitelijke situatie wel
sprake van een eerstegraads agrarische lerarenopleiding. Het
College van Bestuur is de uiteindelijk verantwoordelijke in
stantie voor deze lerarenopleidingen.
Op beleidsniveau is de Vaste Commissie voor de Lerarenoplei
dingen (VCL) betrokken bij de lerarenopleidingen. Deze commissie
adviseert het fakulteitsbestuur over zaken betreffende de lera
renopleidingen aan de LH. De VCL is samengesteld uit vertegen
woordigers van enkele vakgroepen, beleidsmedewerkers van de LH,
een studentlid, een vertegenwoordiger van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, en een lid van buiten de LH. Naast haar
adviserende taak heeft de VCL tot taak de wensen en belangen van
de vakgroepen van waaruit studenten naar de lerarenopleiding
komen te coördineren. Naast enkele administratieve taken heeft
de VCL ook een kwaliteitsbewakende en -bevorderende funktie.
De uitvoering van de lerarenopleidingen aan de LH wordt, voor
wat het pedagogisch-didactische gedeelte betreft, verzorgd door
de vakgroep Pedagogiek en Didactiek. De vakinhoudelijke be
kwaming van de aanstaande leraar vindt plaats in de

doctoraal

programma's onder verantwoordelijkheid van de hoogleraren van de
diverse vakgroepen, en wordt verzorgd door medewerkers van de
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desbetreffende vakgroepen.
De vakgroep Pedagogiek en Didactiek bestaat uit 13 weten
schappelijk medewerkers en 5 leden van het overig en admini
stratief personeel. Zoals iedere vakgroep aan een universiteit
of hogeschool heeft ook de vakgroep Pedagogiek en Didactiek
taken op het gebied van onderwijs en onderzoek. De onderwijs
taken omvatten enerzijds het verzorgen van het pedagogischdidactische gedeelte van de lerarenopleiding. Anderzijds ver
zorgt de vakgroep een aantal onderwijselementen, die niet direkt
samenhangen met de lerarenopleiding. Voorbeelden van dergelijke
onderwijselementen zijn de inleiding agrarische onderwijskunde
en agrarische onderwijskunde voor de ontwikkelingslanden.(85)
De onderzoekstaak van de vakgroep bestaat uit het opzetten en
uitvoeren van onderzoeksprojecten, die zich richten op agrarisch
onderwijs in Nederland en in ontwikkelingslanden.(86)
In de uitvoeringsfase van de lerarenopleiding zijn een zestal
medewerkers van de vakgroep werkzaam, die (voor een gedeelte van
hun werktijd) het onderwijs voor de programma-onderdelen onder
wijskunde I en II verzorgen. Zij worden daarbij bijgestaan door
een vijftal student-assistenten.
Per jaar worden er twee cursussen onderwijskunde I en onder
wijskunde II gegeven. De eerste cursus onderwijskunde I loopt
van september tot en met december, de tweede cursus loopt van
januari tot en met mei. De cursussen onderwijskunde II volgen
dan in het daarop volgende semester. Per cursus nemen ongeveer
75 studenten deel, die voor onderwijskunde I worden onderver
deeld in vier (heterogeen samengestelde) groepen. Voor onder
wijskunde II worden drie groepen geformeerd, waarin de studenten
naar de gewenste bevoegdheid worden onderverdeeld: een groep
voor de agrarische vakken, een groep voor biologie en een groep
voor de overige vakken, zoals scheikunde en voeding.
8.4 de studenten
Het aantal studenten dat zich aanmeldt voor onderwijskunde I
per cursus schommelt rond de 75. Dat wil zeggen dat per jaar
ongeveer 150 studenten een begin maken met de lerarenopleiding.
Over het algemeen valt een gering percentage van de studenten af
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tijdens de cursus onderwijskunde I of voor het begin van onder
wijskunde II, zodat het aantal deelnemers aan onderwijskunde II
over het algemeen iets lager ligt.
De studenten die deelnemen aan de lerarenopleiding zijn afkom
stig van alle studierichtingen aan de LH. In tabel 8.1 wordt een
overzicht gegeven van de herkomst naar studierichting van de
studenten uit onderwijskunde II voor de collegejaren 1981 tot en
met 1985.(87) Deze gegevens laten zien, dat de studierichting
biologie de grootste leverancier is van studenten voor de lera
renopleiding. Voorts zien we dat ook vanuit de studierichtingen
voeding, zootechniek, planteziektenkunde en huishoudwetenschappen relatief veel studenten de lerarenopleiding gaan volgen.
Het is interessant na te gaan welke bevoegdheden de studen
ten, die de lerarenopleiding volgen, behalen. Een student uit de
studierichting landbouwplantenteelt kan immers de lerarenoplei
ding gaan volgen met het oog op een bevoegdheid biologie (indien
het vakkenpakket daartoe correct is samengesteld), of met de
bedoeling de (niet verplichte) lerarenopleiding te volgen in het
kader van een bevoegdheid voor de agrarische vakken. In tabel
8.2 staat aangegeven welke bevoegdheid door de studenten is
behaald, eveneens vanaf het collegejaar 1981-1982.(88) Dat de
aantallen in deze tabel niet volledig overeenkomen met de aan
tallen uit de voorgaande tabel ligt aan het feit dat nog niet
alle studenten hun lerarenopleiding hebben afgesloten.
Tabel 8.2 laat zien, dat meer dan 40% van de studenten die de
lerarenopleiding volgt een bevoegdheid behaalt in het vak biolo
gie (naast een bevoegdheid in de agrarische vakken). Opvallend
is ook het relatief grote aantal studenten dat een bevoegdheid
verkrijgt in de agrarische vakken.
Zoals we al eerder aangaven is het voor een bevoegdheid in deze
vakken niet noodzakelijk een bewijs van voldoende pedagogischdidactische voorbereiding te overleggen. Toch volgden 74 studen
ten, bijna een kwart van allen, de lerarenopleiding in verband
met een bevoegdheid in de agrarische vakken.
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8.5 DE NASCHOLING VAN EERSTEGRAADS LERAREN
De nascholing van diegenen die zijn afgestudeerd aan een
universiteit of hogeschool wordt aangeduid met de term post
academisch onderwijs. Wat betreft de Landbouwhogeschool berust
de coördinatie en de uitvoering van dit type nascholing bij de
stichting Post Academisch Onderwijs Landbouwhogeschool (PAO-LH).
Er worden elk jaar door dit PAO-orgaan een groot aantal cursus
sen georganiseerd, die twee tot vier dagen duren. Behalve voor
afgestudeerden aan de LH zijn deze cursussen ook bestemd voor
afgestudeerden van het hoger agrarisch onderwijs. De eerste
graads leraren uit het agrarisch onderwijs kunnen voor hun
vakinhoudelijke nascholing de PAO-cursussen volgen. Met uitzon
dering van een nascholingscursus "AV-media en werkvormen in het
agrarisch onderwijs" die in 1983 door PAO-LH in samenwerking met
de vakgroep Pedagogiek en Didactiek werd georganiseerd (89),
komen in het cursusaanbod van de PAO-LH echter verder geen
cursussen voor die specifiek gericht zijn op de onderwijskundige
en/of didactische nascholing van eerstegraads leraren. Voor dit
soort nascholing zijn de eerstegraads leraren uit het agrarisch
onderwijs dus aangewezen op de nascholingscursussen die worden
georganiseerd door de STOAS of het CHAOO, of op de PAO-cursussen
van algemene aard, die worden georganiseerd door andere PAOinstellingen.
8.6 DOORSTROMING NAAR DE EERSTEGRAADS LERARENOPLEIDING
In de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) wordt
aangegeven in welke gevallen een bezitter van een tweedegraads
onderwijsbevoegdheid kan doorstromen naar een universiteit of
hogeschool, om daar af te studeren of eventueel een eerstegraads
bevoegdheid te verwerven. Deze mogelijkheid bestaat voor die
genen die een tweedegraads bevoegdheid hebben behaald aan een
opleiding die bekostigd wordt krachtens de Experimentenwet,
waaronder dus de nlo's en ook de STOAS begrepen worden. Men kan
doorstromen naar een studierichting die verwant is met het vak
waarvoor men de tweedegraads bevoegdheid heeft. Tussen een op
leidingsinstituut en een universiteit of hogeschool wordt in een
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samenwerkingsovereenkomst een doorstromingsregeling vastgesteld.
Door de universiteit of hogeschool wordt na overleg met het
opleidingsinstituut bepaald welke onderdelen van het studie
programma door de doorstromers gevolgd moeten worden alvorens
zij het doctoraalexamen kunnen afleggen.(90)
Wat betreft de doorstroming naar de LH bestaan er tussen de
nlo's enerzijds en de LH anderzijds afspraken over de door
stroming van de bezitters van een tweedegraads bevoegdheid voor
het vak huishoudkunde. Deze studenten hebben de mogelijkheid om
aan de LH af te studeren in de studierichtingen huishoudkunde of
voeding, waarbij hen een aantal vrijstellingen verleend wordt.
Voor het behalen van de eerstegraads bevoegdheid hoeven deze
studenten niet de volledige onderdelen onderwijskunde I en II te
volgen; ook daarvoor krijgen zij vrijstellingen. Het komt er op
neer dat deze doorstromers een aangepast schoolpracticum door
lopen.
Voor de specifieke agrarische vakken is op het moment dat dit
rapport geschreven wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de
STOAS en de LH in de maak met betrekking tot de doorstroming van
bezitters van een tweedegraads akte agrarische economie. Het
doctoraalprogramma dat zij moeten volgen omvat 3380 sbu, wat
neerkomt op een voltijd-studie van twee jaar (of ongeveer vier
jaar deeltijdstudie). Voor de onderwijskundige voorbereiding,
die meegerekend is in de studieomvang van 3380 sbu, wordt een
vrijstelling verleend van 320 sbu.
Binnenkort zal door STOAS en LH worden nagegaan of er andere
tweedegraads bevoegdheden zijn, waarvoor een doorstroomregeling
opgesteld kan worden. Een andere samenwerkingsovereenkomst, die
in de fase van afronding is, is die tussen de LH en de Stichting
Opleiding Leraren in Utrecht, waarin de doorstroming van tweedegraders biologie zal worden geregeld.
Hetgeen hierboven geschreven werd over de doorstroommogelijk
heden van tweedegraads bevoegden geldt alleen voor de huidige
situatie. Wanneer de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk
onderwijs volledig doorgevoerd zal zijn, zullen de regelingen
voor de doorstroming van tweedegraads bevoegden ook wijzigingen
ondergaan. Voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid
moet men dan (voor bepaalde vakken) de tweede fase doorlopen.
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Hoe de doorstroomregelingen er dan uit komen te zien is op dit
moment nog niet bekend.
8.7 de samenwerking tussen lh en stoas
Op een aantal aspecten is er sprake van overleg aangaande de
samenwerking tussen de LH en de STOAS. Op een van deze aspecten
werd hierboven al gewezen, namelijk op de samenwerking tussen de
beide instellingen waar het de doorstroming betreft van bezit
ters van een tweedegraads akte agrarische economie. Een ander
voorbeeld van een terrein waarop LH en STOAS samenwerken is het
onderhavige onderzoeksproject. STOAS en LH zijn beide op
drachtgever van het onderzoek, de uitvoering vindt plaats binnen
de LH, terwijl vertegenwoordigers van de STOAS deel uitmaken van
de begeleidingscommissie.
De samenwerking tussen LH en STOAS zal geformaliseerd worden
in een samenwerkingsovereenkomst, waarin voor elk van de aspec
ten waarop samengewerkt wordt, zal worden aangegeven hoe de
verantwoordelijkheden liggen, waaruit de samenwerking precies
bestaat, etcetera. Naast de twee hierboven genoemde terreinen
zullen in de samenwerkingsovereenkomst onder andere de volgende
aspecten aan de orde worden gestelds het beheer van het audio
visueel centrum, de nascholing in het eerstegraads gebied, de
eerstegraads lerarenopleidingen in het wetenschappelijk onder
wijs, personele en materiële uitwisseling.
8.8 beschouwing
We hebben in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de
stand van zaken met betrekking tot de eerstegraads lerarenop
leidingen voor het agrarisch onderwijs en een aantal zaken die
daaraan gerelateerd zijn. In deze beschouwing willen wij een
viertal aspecten hiervan nader belichten.
In de eerste plaats willen wij wijzen op het merkwaardige
gegeven, dat er wettelijk geen eerstegraads lerarenopleiding
voor het agrarisch onderwijs bestaat. Een en ander is bij de wet
zo geregeld, dat alle bezitters van een getuigschrift van de LH
bevoegd zijn om op het eerstegraads niveau les te geven in de
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agrarische vakken. Feitelijk is er echter wel sprake van een
eerstegraads agrarische lerarenopleiding, omdat veel studenten
toch graag een dergelijke opleiding willen volgen, en omdat door
het bevoegd gezag van veel scholen bij de benoeming het al dan
niet gevolgd hebben van het onderwijskundige gedeelte van de
lerarenopleiding als selectiecriterium wordt gehanteerd. Het
College van Bestuur van de LH heeft op deze feitelijke situatie
ingespeeld door extra menskracht beschikbaar te stellen voor de
lerarenopleiding in de agrarische vakken. Aan het feit dat er
wettelijk geen bevoegdheidsregeling bestaat voor het eerste
graads gebied in het agrarisch onderwijs ligt mogelijk de opvat
ting van de kant van het beleid ten grondslag, dat een pedagogisch-didactische scholing voor het geven van onderwijs in het
hao niet noodzakelijk is. Kan men hierover nog van mening ver
schillen, als gevolg van het inclusiviteitsbeginsel doet er zich
een inconsequentie voor. Op basis van dit beginsel mogen eerste
graders les geven op een mas of op een las, en het kan dan dus
voorkomen, dat er in het mao en het lao docenten werkzaam zijn,
die geen onderwijskundige voorbereiding hebben gehad. Wanneer
men het uitgangspunt van de professionalisering van het beroep
van leraar onderschrijft, wat de SODAO in haar rapport (1980)
expliciet doet, is een dergelijke situatie uitermate ongewenst.
Het tweede aspect waaraan we extra aandacht willen besteden
betreft de brede bevoegdheid van de eerstegraads docent voor het
agrarisch onderwijs. De situatie is op dit moment zo, dat iedere
afgestudeerde van de LH bevoegd is les te geven in alle landbouwtechnische vakken. In principe mag een student die afgestu
deerd is in de studierichting economie of sociologie les geven
in bijvoorbeeld bemestingsleer. Het beleid is er in deze blijk
baar op gericht, dat de scholen bij de benoeming van nieuwe
leraren zelf zullen letten op de geschiktheid van de vakkencom
binatie van de sollicitant. Hoewel we mogen aannemen dat de
scholen goed in staat zullen zijn om die kandidaten uit te
kiezen die bekwaam zijn voor de vacante funktie, kan men zich
afvragen of het niet wenselijk is dat er in deze een actiever
beleid gevoerd wordt door de overheid. De zeer brede bevoegdheid
van eerstegraads docenten Jieeft immers ook tot gevolg, dat zij
vaak naast het vak waarvoor zij zijn aangenomen, ook nog enige
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resturen op zich nemen of toegeschoven krijgen in een vak,
waarvoor zij niet bekwaam zijn. Gegeven deze situatie lijkt het
wenselijk dat men haast gaat maken met de aangekondigde verkave
ling van de eerstegraads bevoegdheid, waarbij er een beperkt
aantal bevoegdheden voor het eerstegraads gebied in het
agrarisch onderwijs wordt onderscheiden.
In de derde plaats willen we wijzen op de gevolgen van het
opleidingsmodel van de eerstegraads lerarenopleidingen. Deze
zijn zodanig opgebouwd, dat de studenten eerst gedurende onge
veer 4 jaar bezig zijn met de vakinhoudelijke bekwaming en aan
het slot een onderwijskundige opleiding (kunnen) volgen van vier
maanden. Er is hierbij dus sprake van het zogenaamde fase-model.
Deze situatie treffen we overigens aan bij alle eerstegraads
opleidingen. Vergelijken we dit met de opleidingen tot tweede
en derdegraads docent, zoals die worden verzorgd door de STOAS
of aan de nlo's, dan zien we dat de omvang van de onderwijskun
dige opleiding uitermate gering is. Door de plaatsing van het
onderwijskundige gedeelte aan het eind van de studie ontbreekt
voor de studenten de mogelijkheid om al in een vroeg stadium van
hun studie rekening te houden met een eventuele loopbaan als
docent. De afstemming van de vakinhoud, vakdidactiek en onder
wijskundige opleiding op elkaar is in de huidige opzet van de
eerstegraads lerarenopleiding niet mogelijk.
Tot slot willen we wijzen op de onduidelijkheid die er be
staat ten aanzien van de ontwikkelingen van de eerstegraads
opleidingen. In het 'Beleidsvoornemen inzake de universitaire
lerarenopleidingen' (91) wordt wel duidelijkheid verschaft over
de vakken die gegeven worden in het algemeen voortgezet onder
wijs. Over de zogenaamde hbo-vakken op het eerstegraads niveau
wordt daarentegen geen duidelijkheid verschaft. Ook inhoudelijke
argumenten voor het onderscheid tussen avo- en hbo-vakken ont
breken in de nota. Met name in kringen van het agrarisch onder
wijs bestaan er bezwaren tegen de voornemens om wat betreft de
eerstegraads bevoegdheid voor de agrarische vakken te volstaan
met een inservice-training. Men pleit er voor dat er toch een
tweede-fase lerarenopleiding komt. Deze onduidelijkheid over de
toekomstige structuur van de opleidingen heeft tot gevolg, dat
men nog niet kan overgaan tot het ontwerpen van nieuwe eerste
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graads opleidingen. Met het oog op kwalitatief goede opleidingen
zal er aan deze ongewenste onduidelijke situatie zo spoedig
mogelijk een einde dienen te komen.
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9 SLOTBESCHOUWING

In dit laatste hoofdstuk van het eerste deelverslag van het
onderzoeksproject 'Lerarenopleidingen Agrarisch Onderwijs' wil
len we het overzicht van de stand van zaken afsluiten met een
blik in de nabije toekomst. Daarna zullen we enkele van de
knelpunten beschrijven, die wij tijdens onze studie naar de
lerarenopleidingen hebben gesignaleerd. In de slotparagraaf
geven we enkele uitgangspunten voor vervolgonderzoek dat op
korte termijn geëntameerd zal worden.
9.1 EEN BLIK IN DE TOEKOMST
We zijn dit deelverslag begonnen met een (beperkte) histo
rische schets van de ontwikkeling van de opleiding van leraren
voor het agrarisch onderwijs tot haar huidige vorm. Het lijkt
zinvol om bij de afsluiting van dit deelverslag even stil te
staan bij de (nabije) toekomst van die lerarenopleidingen. Wan
neer we daarbij eerst kijken naar de eerstegraads lerarenoplei
dingen, dan constateren we dat er nog vrij weinig duidelijkheid
bestaat over de manier waarop de eerstegraads lerarenopleidingen
voor de agrarische vakken gestalte krijgen. In het beleidsvoor
nemen ten aanzien van de lerarenopleidingen (92) geven de
Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en
Visserij weliswaar aan, dat de eerstegraads lerarenopleidingen
de vorm zullen krijgen van een 'inservice'-training, maar een
definitieve beslissing is hierover nog niet genomen. Er is op
dit moment dus nog niets met zekerheid te zeggen over de organi
satie, structuur en de inhoud van de eerstegraads lerarenoplei
dingen, en evenmin over de manier waarop de samenwerking tussen
LU en STOAS terzake gestalte zal krijgen. Gegeven deze situatie
is het ook nog onzeker hoe het gedeelte van de lerarenopleiding,
dat geplaatst is in de eerste fase van het hoger onderwijs (het

zogenaamde twee-maanden programma) er uit zal gaan zien. Een
andere faktor die de onduidelijkheid aangaande de agrarische
lerarenopleiding aan de LH vergroot, hangt samen met de vraag
of afgestudeerden van de LH werkzaam kunnen zijn in het mao, of
dat dit schooltype uitsluitend voorbehouden is aan bezitters van
een tweedegraads akte.
De toekomst voor de tweede- en derdegraads lerarenopleidingen
ziet er minder onduidelijk uit. De bekostiging van deze oplei
dingen op basis van de Experimentenwet is goedgekeurd tot 1
augustus 1905, en het ligt in de lijn der verwachtingen, dat
deze experimentele periode verlengd zal worden. In deze periode
zullen de derde- en tweedegraads opleidingen in de gelegenheid
worden gesteld zich verder te ontwikkelen, en kan worden nage
gaan of de structuur en de opzet van de opleidingen voldoet. Dit
geldt dan zowel voor de voltijd als voor de deeltijd oplei
dingen.
In het middelbaar agrarisch onderwijs voltrekken zich enkele
veranderingen, die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de lera
renopleidingen. Het beleid van het Ministerie van Landbouw en
Visserij is er namelijk op gericht om in het kader van het maoniouwe stijl nieuwe schooltypen op te richten, namelijk het kort
middelbaar agrarisch onderwijs (kmao) en het deeltijd-mao.(93)
Deze schooltypen richten zich op specifieke groepen leerlingen.
Hogelijk liggen hier taken voor de lerarenopleidingen om, hetzij
in de initiële opleidingen, hetzij in de vorm van nascholing,
docenten voor te bereiden op het onderwijs in deze schooltypen.
De toenemende belangstelling voor het individueel lager
agrarisch onderwijs kan op dezelfde wijze gevolgen hebben voor
de derdegraads lerarenopleidingen.
Wanneer we kijken naar de toekomst van de lerarenopleidingen
voor het agrarisch onderwijs, is het ook zinvol na te gaan
hoeveel behoefte er bestaat aan nieuw opgeleide leraren. In de
nota "Investeren in Mensen" van de Minister van Landbouw en
Visserij (94) worden prognoses gegeven van de leerlingenaantal
len in het lao, het mao en het hao tot het begin van de negenti
ger jaren. Uit deze prognoses blijkt, dat de leerlingenaantallen
in het agrarisch onderwijs in ieder geval de komende jaren een
stijging te zien geven. In do eerste jaren van het volgende
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decennium wordt er dan weer een lichte terugval verwacht. Uit
gaande van deze prognoses voor de deelname aan het agrarisch
onderwijs worden in de nota de volgende verwachtingen omtrent de
behoefte aan leraren uitgesproken:
- Voor het lager agrarisch onderwijs lijken vooralsnog jaar
lijks zeker 100 nieuwe leraren nodig voor de beroepsgerichte
vakken. Over enkele jaren zullen er in het lao minder nieuwe
leraren kunnen worden opgenomen dan nu het geval is.
- In het middelbaar agrarisch onderwijs zullen de komende jaren
per jaar 75 à 100 nieuwe leraren kunnen worden opgenomen,
en daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat er plaatsen beschik
baar komen in het cursusonderwijs en in de leerlingstelsels.
- In het hoger agrarisch onderwijs kunnen de komende jaren jaar
lijks 25 à 30 leraren worden geplaatst.
De genoemde aantallen zouden kunnen toenemen wanneer meer lera
ren in deeltijd gaan werken, of wanneer er door meer leraren
gebruik gemaakt wordt van de VUT-regeling. Daar staat tegenover,
dat de prognoses zijn gebaseerd op de huidige situatie. Er is
bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen
van de stc-operatie in het hbo, en ook door eventuele tussen
tijdse beleidsmaatregelen kan er een afname in de behoefte aan
nieuwe leraren in het agrarisch onderwijs ontstaan. Door de
arbeidstijdverkorting in het onderwijs zal de vraag naar nieuwe
docenten uiteraard nog drastisch toenemen.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat er voor de komende
jaren groei zit in de vraag naar leraren voor het agrarisch
onderwijs.
9.2 KNELPUNTEN IN DE AGRARISCHE LERARENOPLEIDINGEN
In dit eerste deelverslag van het onderzoeksproject 'Lera
renopleidingen agrarisch onderwijs' hebben wij een beschrijving
gegeven van de stand van zaken ten aanzien van de opleidingen
van leraren voor het agrarisch onderwijs in Nederland. We hebben
deze beschrijvingen zoveel mogelijk feitelijk gehouden, en al
leen in het kader van de beschouwingen, waarmee ieder hoofdstuk
werd afgesloten, hebben wij enkele vragen gesteld of kritische
opmerkingen gemaakt bij hetgeen beschreven was. In dit laatste
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hoofdstuk willen wij een aantal knelpunten die wij hebben gesig
naleerd in en rond de agrarische lerarenopleidingen (nogmaals)
de revue laten passeren. Deze opmerkingen zijn gebaseerd op de
informatie die wij geput hebben uit de vele schriftelijke bron
nen, maar ook op een aantal gesprekken die wij gevoerd hebben
met personen die betrokken zijn bij de eerste-, tweede- en
derdegraads agrarische lerarenopleidingen. Tevens hebben er, bij
wijze van voorbereiding op de tweede fase van het onderzoek,
gesprekken plaats gevonden met de docenten die werkzaam zijn in
de lerarenopleidingen. In deze gesprekken hebben wij de oplei
ders gevraagd waar volgens hen problemen en knelpunten liggen in
de opleidingen, en welke vragen er bij hen leven, die mogelijk
in het onderzoek beantwoord zouden kunnen worden. Er was daarbij
geen sprake van een systematische knelpunteninventarisatie, maar
veeleer van een open gedachtenwisseling, waarin een aantal knel
punten en problemen naar voren werd gebracht, die door ons zijn
genoteerd.
De knelpunten in de opleiding van de docenten die bevoegd
zijn te werken op het eerstegraads niveau, hangen hoofdzakelijk
samen met het ontbreken van een wettelijke regeling. In para
graaf 8.8 hebben wij aan dit punt, alsook aan enkele andere
punten uitvoerig aandacht besteed. Twee andere knelpunten in de
eerstegraads lerarenopleidingen aan de Landbouwhogeschool hangen
samen met de duur van de opleidingen en de heterogeniteit van de
instroom van studenten. De lengte van de lerarenopleiding be
draagt vier maanden. In deze vier maanden moet aandacht besteed
worden aan een introductie op het onderwijs, vaardigheidstrai
ningen, het schoolpracticum en het leren reflecteren op het
eigen onderwijsgedrag. Het is uitermate moeilijk om in een zo
kort tijdsbestek een goed evenwicht te vinden tussen deze vier
elementen. De studenten die aan de landbouwhogeschool de lera
renopleiding gaan volgen verschillen sterk wat betreft hun voor
opleiding, en derhalve ook wat betreft het vak waarin zij les
willen gaan geven. Omdat er met een beperkt aantal groepen
gewerkt wordt, zijn deze groepen zeer heterogeen samengesteld.
Het is daardoor zeer moeilijk om een vakdidactiek voor het
agrarisch onderwijs te ontwikkelen.
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Aangezien de lerarenopleidingen aan de Landbouwhogeschool in
de huidige vorm nog maar een beperkte tijd zullen blijven be
staan en er als gevolg van de invoering van de Wet op de Twee
fasen Structuur een andere vorm van de lerarenopleidingen komt,
lijkt het niet opportuun om in dit stadium dieper in te gaan op
allerlei opmerkingen die de inhoud en de vormgeving van deze
opleidingen betreffen.
In de eerdere hoofdstukken hebben wij al een aantal kantteke
ningen geplaatst bij de derde- en tweedegraads opleidingen. Een
van de opmerkingen, die in paragraaf 3.6 aan de orde werd ge
steld betrof de discrepantie tussen de bevoegdheid en de be
kwaamheid van diegenen die een nieuwe derde- of tweedegraads
bevoegdheid behalen in een van de brede bevoegdheidsgebieden.
Hieraan willen wij nog een drietal knelpunten toevoegen.
In de eerste plaats willen wij wijzen op het huidige oplei
dingsmodel. Men heeft voor de derdegraads lerarenopleidingen
indertijd gekozen voor een model, waarbij de opleidingen voort
bouwen op de ing-I-fase van de has-opleiding. De argumenten
hiervoor waren, dat de ing-I-fase van de has een goede voorbe
reiding vormt voor de lerarenopleiding, en dat de lerarenoplei
dingen op deze manier goed ingepast worden in het overige agra
rische onderwijs. In de gesprekken met betrokkenen is ons niet
gebleken, dat er onderwijskundig gezien grote problemen kleven
aan het gekozen opleidingsmodel. Een probleem wordt wel gevormd
door de instroom van studenten in de derdegraads lerarenoplei
dingen. De aantallen studenten in de derdegraads dagopleidingen
blijven over het algemeen achter bij de verwachtingen. Hierdoor
is men niet in staat om via de initiële dagopleidingen te vol
doen aan de vraag naar docenten voor het agrarisch onderwijs.
Het gevolg daarvan is weer, dat er steeds onbevoegde docenten
moeten worden aangesteld, die dan later door middel van deel
tijdopleidingen de vereiste bevoegdheid behalen. Een mogelijke
verklaring voor het achterblijven van het aantal aanmeldingen
bij de verwachtingen en bij de behoefte houdt verband met het
gekozen opleidingsmodel. De 'overstap' naar de lerarenopleiding
vindt namelijk plaats halverwege de has-studie. Voor studenten
die aan een has gaan studeren om een agrarisch vak te leren, is
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een overstap naar de lerarenopleiding na twee en een half jaar
nogal ingrijpend. Het aantal studenten dat bewust kiest voor een
studie aan de has met de bedoeling om de lerarenvariant te
kiezen, lijkt ons zeer gering te zijn. De keuze na de ing-I-fase
vereist van de studenten een belangrijke heroverweging van hun
studie- en beroepsloopbaan. Het feit dat het afsluiten van de
lerarenopleiding geen ingenieursdiploma verschaft maakt het er
voor de studenten ook al niet aantrekkelijker op om de leraren
opleiding te kiezen. Dit verklaart mogelijk ook het relatief
grote aantal studenten dat pas na beëindiging van de has-studie
de lerarenopleiding gaat volgen. Een ander aspekt dat opvalt aan
de instroom van studenten in de derdegraads lerarenopleidingen
volgens het has-model is, dat er zich relatief weinig studenten
aanmelden, die niet afkomstig zijn van de has-en in Dronten en
Den Bosch. De indruk bestaat, dat de informatie over de leraren
opleidingen maar gedeeltelijk of met vertraging aankomt bij de
studenten in de ing-I-fase van de overige has-en. Men dient op
korte termijn te overwegen welke maatregelen er genomen kunnen
worden om voldoende bevoegde docenten af te leveren. Daarbij zou
men kunnen denken aan maatregelen om meer studenten naar de
bestaande opleidingen te krijgen, bijvoorbeeld door al tijdens
de propaedeuse of de ing-I-fase van de has-opleiding een onder
wijskundig gedeelte aan te bieden, zodat de studenten al in een
vroeg stadium van hun studie kennis kunnen maken met de leraren
opleiding. Men zou ook kunnen overwegen een ander opleidings
model te kiezen, waarin de studenten direct na het afsluiten van
een vooropleiding (waarbij men kan denken aan de mas-A of de
havo) de lerarenopleiding gaan volgen. Een dergelijk opleidings
model komt dan overeen met de opleiding tot docent tuinbouw en
plantenteelt, en met de nlo's voor de algemene vakken.
Een tweede knelpunt hangt samen met de eindtermen van de
lerarenopleidingen. De agrarische lerarenopleidingen hebben tot
doel docenten op te leiden die adequaat zijn toegerust om te
functioneren in het agrarisch onderwijs. Nu is dit agrarisch
onderwijs zeer divers van karakter. Wanneer we kijken naar het
lager agrarisch onderwijs, dan zien we, dat er daar sprake is
van verbrede scholen naa^t scholen met specifieke vakrichtingen,
en scholen die zich ergens tussen deze beide uitersten bevinden.
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Wanneer de agrarische vakken straks eventueel ook aan de orde
zullen komen in het voortgezet basisonderwijs (vbao), zal de
diversiteit van het werkterrein nog groter worden. Op het twee
degraads gebied kunnen de aanstaande docenten hun werkkring
kiezen op een raas-A, een mas-B, een school voor kmao, of in de
leerlingstelsels. De lerarenopleidingen kunnen zich in hun
eindtermen dus niet richten op een duidelijk omschreven school
type. De vraag die zich dan opwerpt is: hoe specifiek moeten de
lerarenopleidingen hun studenten opleiden? Moeten ze de studen
ten zodanig opleiden, dat ze straks in een bepaald schooltype
werkzaam kunnen zijn, of moeten ze hen een aantal basisvaardig
heden, -bekwaamheden en -attituden aanleren, die overal toepas
baar zijn? In dit laatste geval doet zich de vraag voor, welke
die basisvaardigheden, -bekwaamheden en -attituden dan moeten
zijn.
Het derde knelpunt waarop we hier willen wijzen, werd hier
voor al even aangestipt. Doordat de initiële opleidingen niet
voldoende bevoegde .docenten kunnen afleveren om te voldoen aan
de vraag naar leerkrachten in het agrarisch onderwijs, wordt er
veelvuldig een beroep gedaan op de deeltijdopleidingen om de
docenten die onbevoegd werkzaam zijn in het agrarisch onderwijs,
alsnog de vereiste bevoegdheid te verschaffen. Omdat er in de
deeltijdopleidingen wordt aangesloten bij en voortgebouwd op die
bekwaamheden en vaardigheden waarover de betreffende docenten
wel beschikken, is er sprake van een zeer breed aanbod van
deeltijdopleidingen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het behalen
van de bevoegdheid agrarische techniek I en II deeltijdopleidin
gen voor bezitters van een pa-diploma, voor bezitters van een
has-diploma en voor bezitters van N-akte of een hts-diploma. Het
kost zeer veel menskracht en energie om dit aanbod van deeltijd
opleidingen voor te bereiden en uit te voeren. Hoewel deze
deeltijdopleidingen op dit moment duidelijk in een behoefte
voorzien, eisen ze naar ons idee in verhouding tot de dag
opleidingen onevenredig veel aandacht.
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9.3 HET VERDERE ONDERZOEK
Uit hetgeen in dit deelverslag is beschreven over de leraren
opleidingen voor het agrarisch onderwijs kan worden afgeleid,
dat er talloze vragen zijn die in het kader van het onderhavige
onderzoek beantwoord kunnen worden. Maar het zal eveneens duide
lijk zijn, dat het onmogelijk is om in het tijdsbestek van de
resterende anderhalf jaar aandacht te besteden aan alle genoemde
probleemvelden en knelpunten. Er zullen dus keuzes gemaakt moe
ten worden. We sluiten dit eerste deelverslag af met het aange
ven van enkele uitgangspunten voor verder onderzoek naar de
agrarische lerarenopleidingen, dat op korte termijn uitgevoerd
zal gaan worden.
Een eerste uitgangspunt voor het uitwerken van onderzoek op
korte termijn wordt uiteraard gevormd door hetgeen geformuleerd
staat in het experimenteerplan en in het onderzoeksvoorstel. De
vragen die daar aan de orde zijn gesteld en die nog beantwoord
moeten worden, zijn: hoe funktioneren de huidige agrarische
lerarenopleidingen, en welke modellen voor inhoud en vormgeving
van de opleidingen zijn denkbaar? (zie ook paragraaf 1.1). In
een reactie op het onderzoeksvoorstel heeft de SODAO aangegeven,
dat in haar opvatting het vertrekpunt voor het onderzoek dient
te zijn het funktioneren van de docent in de praktijk.(95)
Een tweede uitgangspunt is het feit dat de derde- en tweede
graads lerarenopleidingen pas enkele jaren worden verzorgd vol
gens de nieuwe structuur. Deze opleidingen zijn nog volop in
ontwikkeling: elk jaar worden er veranderingen in de inhoud
en/of de vormgeving van de verschillende opleidingen doorge
voerd. Daarnaast is het aantal docenten dat afkomstig is van de
vernieuwde opleidingen, en nu werkzaam in de onderwijspraktijk,
nog gering. Gezien deze feiten is het niet zinvol, zo niet
onmogelijk, een evaluatief onderzoek op te zetten, waarin wordt
nagegaan of de docenten van de vernieuwde opleidingen beter of
slechter funktioneren dan de docenten met een andersoortige
opleiding. Ook wat betreft de opleidingen is het in dit stadium
niet zinvol te streven naar een evaluatie-onderzoek, waarin wij
als onderzoekers de sterke en de zwakke punten van de opleiding
zullen aanwijzen. Degenen die bij de derde- en tweedegraads
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lerarenopleidingen betrokken zijn (hetzij op beleids-, hetzij op
uitvoeringsniveau), hebben meer behoefte aan informatie, die zij
kunnen gebruiken bij het verder uitwerken en ontwikkelen van de
opleidingen.
Ook wat betreft de eerstegraads lerarenopleidingen lijkt het
zinvol, het onderzoek zodanig op te zetten, dat de resultaten
die daaruit naar voren komen gebruikt kunnen worden bij de
inrichting van de nieuwe opleidingen, te weten het twee-maanden
programma en de lerarenopleiding in de tweede fase.
Onderzoek, waarin een externe evaluatie wordt verricht naar
het funktioneren van de lerarenopleidingen voor het agrarisch
onderwijs in Nederland, is pas zinvol wanneer de nieuwe en
vernieuwde opleidingen de tijd hebben gehad zich te ontwikkelen.
Daarom kan dit soort onderzoek pas over enkele jaren worden
opgezet.
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SUMMARY

This report reviews the development of agricultural teacher
education in the Netherlands. This study is the first phase of a
more extensive evaluation of agricultural teacher education in
its modern appearence. It consist of an account of the history
of agricultural teacher training since the sixties, and of a
description of the structure and content of current teacher
preparation. At the end of each chapter, the organizational and
structural problems, appearing during the course of development,
are mentioned.
Teacher training within agricultural education has been the
subject of changes throughout the last decades. In the early
eighties a new, experimental model of teacher education on
behalf of junior and senior secondary agricultural schools was
introduced. The basis of teacher preparation is formed by a
period of two and half year basic agricultural training at an
agricultural college. After that it takes one and half year at a
teacher training college to obtain a teacher's qualification for
junior secondary agricultural education. Subsequently a qualifi
cation to teach at senior secondary agricultural schools can be
obtained in one more year. In general there are four types of
qualification, namely: animal husbandry/cattle breeding, crop
husbandry, horticulture, and agricultural engineering. The
structure of teacher training in horticulture differs from the
general structure as mentioned above. One of the main
difficulties of this new programme is the rather small
enrolment, causing the need for qualified teachers not to be
met. This might lead to a revision of the model of full-time
teacher preparation.
In addition to these full-time programmes, there is also the
possibility of part-time study as another way to obtain a
teacher's qualification. The part-time teacher training courses
are attended by much more students, mainly teachers who are not
yet qualified.
/
The said changes have been preceded by an alteration in the
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organizational structure, mainly due to the organization of
teacher training having been somewhat irregular and under the
split responsibility of different governing bodies. In 1981 one
central board (STOAS) was established to oversee all forms of
agricultural teacher education concerning junior and senior
secondary agricultural education.
Apart from teacher training colleges, teacher preparation is
also done at the Agricultural University, qualifying to teach at
agricultural colleges. This form of teacher training has not
been subject of changes until now. In 1985, however, a new
programme will start which means a rather drastic reorganization
due to structural changes within the general university system.
From now on future teachers will have to opt for a specific two
months programme, after which they have to attend an in-service
training course for beginning teachers. There still exists no
certainty about the content of this in-service training
programme, nor about what institute will have final respon
sibility.
The recent changes within agricultural teacher education show
a confrontation of politics and education, which has a very
complicating influence. However, these changes have unified the
teacher training colleges considerably.
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NOTEN

De bronnen, waarnaar in de noten verwezen wordt, worden
alleen de eerste keer voluit vermeld. Na deze bronvermelding
staat vetgedrukt een verkorte aanduiding, die in de overige
noten wordt gebruikt als verwijzing.
(1)

Hoogen, J.P.M. van den (red.), Naar vernieuwde lerarenop
leidingen voor het agrarisch onderwijs.
Emmeloord/Wageningen: STOAS/vakgroep Pedagogiek en
Didactiek, april 1983. (Experimenteerplan).

(2)

Hoogen, J.P.M. van den (red.), Lerarenopleidingen
agrarisch onderwijs. Onderzoek naar de ontwikkelingen,
funkties en knelpunten op het gebied van de leraren
opleidingen voor het agrarisch onderwijs. Voorstel voor
een eerste deelonderzoek. Wageningen: vakgroep Pedagogiek
en Didactiek, februari 1984. (Onderzoeksvoorstel).

(3)

Zie ook de informatiebrochure over het onderzoeksproject.

(4)

Ministerie van Landbouw en Visserij, Landbouwonderwijs.
Een inventariserende discussienota. 's-Gravenhage: januari
1983. Tweede Kamer, 1981-1982, 17100 nr 2. (Nota
landbouwonderwijs). Met name de hoofdstukken II en III.
Dit thema komt ook weer terug in de nota 'Investeren in
mensen' (zie noot 30).

(5)
(6)

Nota landbouwonderwijs, p. 12.
ibid., p. 22.

(7)

ibid., p. 40.

(8)

Een uitvoeriger overzicht kan men aantreffen in het
jubileumnummer van het Maandblad voor Land- en
Tuinbouwonderwijs, 100 jaar landbouwonderwijs, maart 1976,
p. 75-93.

(9)

Landbouwhogeschool Wageningen, Compendium
onderwijsbevoegdheden voor afgestudeerden van de
Landbouwhogeschool. Wageningen: afdeling Onderwijs,
Wetenschap en Planning, september 1984. (Compendium
onderwijsbevoegdheden). Zie met name p. 19.
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(10)

Een gedetailleerd overzicht van de bevoegdheden die aan de
LH zijn te behalen, en van de eisen die ten aanzien van de
samenstelling van het vakkenpakket worden gesteld, wordt
gegeven in het Compendium onderwijsbevoegdheden (zie noot
9).

(11)

De nota's waarin deze onderwerpen uitgewerkt zijn, zijn:
- Commissie Opleiding Leraren, Interimrapport van de
Commissie Opleiding Leraren. 's-Gravenhage: Staats
uitgeverij, 1966. (COL-rapport).
- Commissie Opleiding Leraren Beroepsgerichte Opleiding.
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1970. (COLBO-rapport).
- Commissie Opleiding Leraren Onderwijskundige Voorbe
reiding, Eerste rapport van de Commissie Opleiding
Leraren Onderwijskundige Voorbereiding. 's-Gravehage:
Staatsuitgeverij, 1972. (COLOV-rapport).

(12)

COLOV-rapport, p. 12.

(13)
(14)

ibid., p. 27 e.v.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Nota vernieuwing van
de opleiding van onderwijsgevenden in het
landbouwonderwijs. 's-Gravenhage: maart 1980. (SODAOrapport).

(15)
(16)

ibid., p. 14 e.v.
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Naar een
structuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van het
primair en secundair onderwijs. 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij, 1975. (Contourennota).

(17)

SODAO-rapport, p. 19.

(18)

ibid., p. 21-22.

(19)

ibid., p. 26.

(20)

ibid., p. 30.

(21)
(22)

ibid., p. 30-31.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Nota herziene L Vopleidingen. 's-Gravenhage: juni 1983. (Nota herziene L
V). zie p. 4.

(23)

ibid., p. 5.
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(24)

Brief van de Minister van Landbouw en Visserij aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, d.d.
25 oktober 1979, aangaande de situering van de derdegraads
lerarenopleiding in het landbouwonderwijs.
Zie de oprichtingsakte van de STOAS, d.d. 16 maart 1981.
Zie de bekostigingsbeschikking van de STOAS,
d.d. 19 oktober 1983.
Compendium onderwijsbevoegdheden, p. 20.
Minister van Onderwijs en Wetenschappen en Minister van
Landbouw en Visserij, Beleidsvoornemen inzake de
universitaire lerarenopleiding. 's-Gravenhage; 1984.
(Beleidsvoornemen lerarenopleidingen).
ibid., p. 11-12.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Investeren in mensen.
Ontwikkelingen in het Landbouwonderwijs. 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij, 1985. Tweede Kamer, 1984-1985, 18816 nrs
1-2. Zie met name p. 42. (Nota investeren in mensen).
Nota landbouwonderwijs, p. 69-70.
Deze informatiebrochures zijn te verkrijgen bij de
desbetreffende opleidingen in Dronten en Den Bosch of bij
de STOAS, Emmeloord.
COLBO-rapport, p. 15.
Informatiebrochure lerarenopleidingen voor plantenteelt.
Hogere Agrarische Scholen van de KNBTB en STOAS,
's-Hertogenbosch, september 1983, p. 2.
Opleidingsplan leraren plantenteelt derde graad, Hogere
Agrarische Scholen van de KNBTB en STOAS,
's-Hertogenbosch, januari 1984.
ibid., p. 21 e.v.
Informatiebrochure lerarenopleiding voor plantenteelt (zie
noot 34), p. 4.
Voor de indeling van vakken in de week en voor de
lesroosters verwijzen we naar de bijlagen in het
opleidingsplan leraren plantenteelt (zie noot 35).
ibid., p. 31 e.v.
ibid., p. 36 e.v.
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(41)

Opleidingsplan leraren plantenteelt tweede graad. STOAS
i.s.m. de Hogere Agrarische Scholen van de KNBTB.
's-Hertogenbosch, maart 1984, p. 6. Voor een uitgebreide
schets van de uitgangspunten van de opleiding, zie p. 6.

(42)

e.v.
Informatiebrochure lerarenopleiding dierenhouderij, STOAS,
Dronten, februari 1984, p. 2.
ibid., p. 5 e.v.
Rapport van de programmacommissie dierenhouderij voor de
lerarenopleiding derde graad, april 1980, p. 10.
Informatiebrochure lerarenopleiding veehouderij
tweedegraads, STOAS, Dronten, 1984, p. 1.
ibid., p. 3 e.v.
Informatiebrochure lerarenopleiding agrarische techniek
derdegraads, STOAS, Dronten, februari 1984, p. 2.
ibid., p. 5 e.v.
Informatiebrochure lerarenopleiding agrarische techniek
tweedegraads, STOAS, Dronten, z.j., p. 1.
Rapport van de programmacommissie tweedegraads
lerarenopleiding agrarische techniek, juni 1982, p. 3.
Informatiebrochure lerarenopleiding agrarische techniek
tweedegraads, p. 3 e.v.

Nota herziene L V (zie noot 22), p. 4.
Informatiebrochure lerarenopleidingen voor tuinbouw en
plantenteelt, Hogere Agrarische Scholen van de KNBTB en
STOAS, 's-Hertogenbosch, november 1984, p. 2.
Nota herziene L V-opleidingen.
Bedoeld rapport is niet in ons bezit. De commissie
refereert hier tevens aan de opmerkingen die SODAO naar
aanleiding van dat rapport heeft gemaakt.

Nota investeren in mensen (zie noot 30), p. 10.
Bij het schrijven van dit hoofdstuk is voornamelijk
gebruik gemaakt van de informatiebrochure
nascholingscursussen/deeltijdopleidingen 1985/1986. STOAS,
Emme1oord.

125
(58)

In 1983 heeft de Minister van Landbouw en Visserij aan de
Onderwijsraad advies gevraagd inzake het toekennen van de
experimentele status van de nieuwe agrarische
lerarenopleidingen. Dit verzoek om advies werd in
behandeling genomen door de Zevende Afdeling van de
Onderwijsraad.

(59)

Interim-rapport Werkgroep nascholing van onderwijsgevenden
in het agrarisch onderwijs, 1982, p. 3.

(60)

Experimenteerplan (zie noot 1), p. 26.

(61)

Informatiebrochure nascholingscursussen,
deeltijdopleidingen 1985-1986, p. 1.

(62)

Gerstel, W.J., De agrarische lerarenopleidingen nu en in
de toekomst, enkele discussiethema's. Ministerie van
Landbouw en Visserij, mei 1984, p. 6.
(Discussienota Gerstel).

(63)
(64)

SODAO-rapport, zie noot 14.
In 1980 wordt nog door de betrokken instanties gesproken
van 'bijscholing'. Om begripsverwarring te voorkomen wordt
tegenwoordig alleen nog maar onderscheid gemaakt tussen
voltijdopleidingen, deeltijdopleidingen en nascholingen,
waarbij nascholing alle scholing is die niet bijdraagt aan
de aanvangsbekwaamheid.

(65)

Zie noot 59, p. 7 e. V .

(66)

De specifieke aspecten van de nascholingen zijn
grotendeels rechtstreeks overgenomen uit de desbetreffende
STOAS informatiebrochure.

(67)

Er wordt naar gestreefd deze nascholing in te bouwen in de
reguliere kleine nascholingsactiviteiten.

(68)

Informatiebrochure 'Kleine nascholingen in het agrarisch

(69)

Een groot gedeelte van de informatie die de basis vormt

onderwijs', STOAS, februari 1985.
van dit hoofdstuk is ontleend aan de vergaderstukken van
het algemeen en het dagelijks bestuur van de STOAS vanaf
1981. Daarnaast is informatie ontleend aan het verslag van
de 'Bestuurlijke voorbereidingscommissie met betrekking
tot de agrarische lerarenopleiding', aan gegevens die ons
door de STOAS zijn verstrekt, en aan gesprekken met
betrokkenen.

•

12b

(70)
(71)

Verslag van de bestuurlijke voorbereidingscommissie met
betrekking tot de agrarische lerarenopleiding, 1980.
Oprichtingsakte STOAS, 's-Gravenhage, 16 maart 1981,
artikel 3.

(72)

ibid., artikel 4.

(73)

Notitie organisatie STOAS, mei 1984, p. 2.

(74) Verslag voorbereidingscommissie (zie noot 70), p. 7a.
(75)
(76)

Zie o.a. de discussienota Gerstel (zie noot 62), p. 7 e.v.
Bron: directie STOAS.

(77)

Bron: directie STOAS.

(78)

De deelnemende docenten zijn bij elke nascholing geteld.

(79)

Dubbeltellingen zijn niet uitgesloten. Docenten die een
nascholing van het Hoger Agrarisch Onderwijs hebben
gevolgd, zijn niet meegeteld.
Bron: directie STOAS.

(80) Dit probleem wordt onder andere aan de orde gesteld in de
discussienota 'De lerarenopleiding plantenteelt 1983',
Hogere Agrarische Scholen van de KNBTB, 's-Hertogenbosch,
1982.
(81)

Vakgroep Pedagogiek en Didactiek, De lerarenopleiding aan
de landbouwhogeschool. Wageningen, maart 1982.

(82)

ibid., p. 6.

(83)

ibid., p. 9.

(84)

Compendium onderwijsbevoegdheden (zie noot 9).

(85) Zie de studiegids van de Landbouwhogeschool, 1985-1986,
p. 403 e.v.
(86)

Voor een uitvoerig overzicht van lopend en gepland
onderzoek van de vakgroep Pedagogiek en Didactiek wordt
men verwezen naar het Onderzoeksprogramma Agrarische
Onderwijskunde 1984-1988 van de vakgroep (juni 1984).

(87)

Bron: de studentenadministratie van de vakgroep Pedagogiek

en Didactiek.
(88) Bron: idem.
(89) Zie de cursusinformatie 'AV-media en werkvormen in het
agrarisch onderwijs', 1983.
(90)

Een en ander is wettelijk geregeld in artikel 27 bis van
do Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs.

(91)

Zie het Beleidsvoornemen lerarenopleidingen (noot 28).
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(92)

ibid.

(93)

Zie de nota's van het Ministerie van Landbouw en Visserij
- Middelbaar Agrarisch Onderwijs nieuwe stijl. Een
structuurschets van het middelbaar agrarisch onderwijs
nieuwe stijl en de invoeringsstrategie voor het kort
middelbaar agrarisch onderwijs. Juli 1984.
- Middelbaar agrarisch onderwijs in deeltijd. Eindrapport
van de studiecommissie Inrichting Deeltijd mao.

(94)

September 1984.
Zie Investeren in mensen (noot 30), p. 11 e.v.

(95)

Zie de brief van SODAO aan de Directeur van het
Landbouwonderwijs inzake het voorstel eerste deelonderzoek
lerarenopleidingen agrarisch onderwijs, d.d. 26 april
1984.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN

Hieronder staan de schriftelijke bronnen vermeld, die bij het
schrijven van dit eerste deelverslag zijn geraadpleegd. Deze
bronnen hebben wij geordend in acht rubrieken.
I

Experimenteerplan en onderzoeksvoorstel

Hoogen, J.P.M. van den (red.), Naar vernieuwde lerarenop
leidingen voor het agrarisch onderwijs. Experimenteerplan
voor de tweede- en derdegraads agrarische lerarenop
leidingen onder bevoegd gezag van de Stichting tot Ontwik
keling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing (STOAS).
Emmeloord/Wageningen: STOAS/vakgroep Pedagogiek en
Didactiek, april 1983.
Onderwijsraad, Advies van de Zevende Afdeling van de
Onderwijsraad aan de Minister van Landbouw en Visserij
inzake het experimenteerplan van STOAS. 's-Gravenhage:
juni 1983.
Hoogen, J.P.M. van den (red.), Lerarenopleidingen agrarisch
onderwijs. Onderzoek naar de ontwikkelingen, functies en
knelpunten op het gebied van de lerarenopleidingen voor
het agrarisch onderwijs. Voorstel voor een eerste
deelonderzoek. Wageningen: vakgroep Pedagogiek en
Didactiek, februari 1984.
Brief van de voorzitter van de SODAO aan de Directeur van het
Landbouwonderwijs, inzake het voorstel eerste
deelonderzoek lerarenopleidingen agrarisch onderwijs, d.d.

26 april 1984.
II

Ministerie van Landbouw en Visserij

Brief van de Minister van Landbouw en Visserij aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake de
situering van de derdegraads lerarenopleiding in het
landbouwonderwijs, d.d. 25 oktober 1979.
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Stuurgroep Opleiding Docenten Agrarisch Onderwijs (SODAO), Nota
vernieuwing van de opleidingen van onderwijsgevenden in
het landbouwonderwijs. 's-Gravenhage: Ministerie van
Landbouw en Visserij, maart 1980.
Verslag van de bestuurlijke voorbereidingscommissie met
betrekking tot de agrarische lerarenopleiding.
's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en Visserij, 1980.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Landbouwonderwijs. Een
inventariserende discussienota. 's-Gravenhage: Ministerie
van Landbouw en Visserij, 1982. Tweede Kamer, 1981-1982,
17100 nr 2.
Werkgroep nascholing van onderwijsgevenden in het agrarisch
onderwijs, Interimrapport van de werkgroep nascholing van
onderwijsgevenden in het agrarisch onderwijs.
's-Gravenhage, 1982.
Nota Herziene L V-opleidingen. 's-Gravenhage: Ministerie van
Landbouw en Visserij, Directie Landbouwonderwijs, juni
1983.
Reacties, commentaren en beleidsontwikkelingen naar aanleiding
van de 'nota cursorisch onderwijs in de agrarische
sector'. 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en
Visserij, 1983.
Gerstel, W.J., De agrarische lerarenopleidingen nu en in de
toekomst: enkele discussiethema's. 's-Gravenhage:
Ministerie van Landbouw en Visserij, mei 1984.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Middelbaar agrarisch
onderwijs nieuwe stijl. Een structuurschets van het
middelbaar ag-rarisch onderwijs nieuwe stijl en de
invoeringsstrategie voor het kort middelbaar agrarisch
onderwijs. 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en
Visserij, juli 1984.
Studiecommissie Inrichting Deeltijd MAO, Middelbaar agrarisch
onderwijs in deeltijd. Eindrapport van de Studiecommissie
Inrichting Deeltijd MAO. 's-Gravenhage: Ministerie van
Landbouw en Visserij, Directie Landbouwonderwijs,
september 1984.
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Ministerie van Landbouw en Visserij, Investeren in Mensen.
Ontwikkelingen in het landbouwonderwijs. 's-Gravenhage;
Staatsuitgeverij, 1984. Tweede Kamer, 1984-1985, 18816
nrs 1-2.
III

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Opleidingen
onderwijsgevenden 1978/1979. Gegevens per instituut over
het schooljaar 1978/1979. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij,
1980.
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Concept beleidsnota
inzake de lerarenopleiding voor afgestudeerden van het
wetenschappelijk onderwijs, (nota Beiaard). 's-Gravenhage:
november 1983.
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en
Visserij, Beleidsvoornemen inzake universitaire
lerarenopleidingen. 's-Gravenhage: november 1984.
IV

Rapporten programmacommissies

Nota van de C.O.V. aan S0DA0. Doelstellingen Onderwijskundige
voorbereiding. Tweede- en derdegraads lerarenopleidingen
agrarische vakken. 's-Gravenhage, oktober 1979.
Rapport van de programmacommissie dierenhouderi j voor de
lerarenopleiding derde graad, april 1980.
Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra,
Proeve van doelstellingenformuleringen voor de nieuwe
derdegraads lerarenopleiding plantenteelt en verzorging,
januari 1980.
Interim-rapport aan de SODAO betreffende de nieuwe derdegraads
lerarenopleiding landbouwtechniek in het agrarisch
onderwijs, met de daarop aansluitende tweedegraads
lerarenopleiding, augustus 1980.
Rapport van de programmacommissie voor de opleiding van
tweedegraads leraren in de veehouderijvakken, voorjaar
1981.
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Rapport van de programmacommissie voor de opleiding van
tweedegraads leraren in de agrarische economie, voorjaar
1981.
Rapport van de programmacommissie tweedegraads lerarenopleiding
agrarische techniek, juni 1981.
V

STOAS - algemeen

STOAS, Archieven en vergaderstukken van het dagelijks en van het
algemeen bestuur van STOAS van 1981 - heden.
Oprichtingsakte STOAS, 's-Gravenhage, d.d. 16 maart 1981.
STOAS, Jaarverslag over 1981.
STOAS, Jaarverslag over 1982.
Bekostigingsbeschikking STOAS, d.d. 19 oktober 1983.

STOAS, Notitie organisatie STOAS. Emmeloord: mei 1984.
Hogere Agrarische Scholen van de KNBTB, Discussienota de
lerarenopleiding plantenteelt 1983. 's-Hertogenbosch:
december 1982.
VI

STOAS informatiebrochures opleidingen

STOAS, Informatie over nascholingscursussen en

deeltijdopleidingen 1984-1985. Emmeloords voorjaar 1984.
STOAS, Informatie over nascholingscursussen en
deeltijdopleidingen 1985-1986. Enuneloords voorjaar 1985.
STOAS, Kleine nascholingen agrarisch onderwijs. Brochure I 1985.
Wageningen: februari 1985.
STOAS - Den Bosch, Opleidingsplan leraren plantenteelt,
derdegraads, januari 1984.
STOAS - Den Bosch, Opleidingsplan leraren plantenteelt,
tweedegraads, maart 1984.
STOAS - Den Bosch, Informatiebulletin lerarenopleidingen voor
plantenteelt derde- en tweedegraads.
STOAS - Den Bosch, Informatiebulletin lerarenopleiding voor
tuinbouw en plantenteelt. (Geherstructureerde L Vopleidingen).
STOAS - Den Bosch, Opleidingsplan van het pedagogisch didactisch
gedeelte L V-opleidingen, augustus 1980.
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STOAS - Dronten, Leerplan derdegraads dierenhouderij en
verwerking I en II en leerplan tweedegraads veehouderij en
verwerking I en II. Dronten, april 1985.

STOAS - Dronten, Informatiebulletin lerarenopleiding
dierenhouderij, derdegraads.
STOAS - Dronten, Informatiebulletin lerarenopleidingen
veehouderij, tweedegraads.
STOAS - Dronten, Informatiebulletin part-time derdegraads

opleiding dierenhouderij 1983-1984 voor bezitters van een
diploma van een hogere agrarische school.
STOAS - Dronten, Informatiebulletin deeltijdopleiding
veehouderi j, tweedegraads.
STOAS - Dronten, Leerplan derdegraads en tweedegraads agrarische
techniek I en II. Dronten: mei 1985.

STOAS - Dronten, Informatiebulletin lerarenopleiding agrarische
techniek derdegraads.
STOAS - Dronten, Informatiebulletin derdegraads

deeltijdopleiding agrarische techniek I en II voor
bezitters van een pa-akte of andere derdegraads akten.
STOAS - Dronten, Informatiebulletin part-time derdegraads
opleiding agrarische techniek 1983-1984 voor hts-ers en
bezitters van een N-akte.

STOAS - Dronten, Informatiebulletin lerarenopleiding agrarische
techniek tweedegraads.
STOAS - Dronten, Informatiebulletin part-time tweedegraads
opleiding agrarische techniek 1983-1984 voor bezitters van
een derdegraads akte agrarische techniek.
VII

Vakgroep Landbouwhogeschool

Bergeijk, J. van, Agrarische onderwijskunde. Proeve van een
ordenings- en werkmodel. Maandblad voor Land- en
Tuinbouwonderwijs, 1982 (24), 109-112.
Lerarenopleidingen aan de Landbouwhogeschool. Wageningen:
vakgroep Pedagogiek en Didactiek, maart 1982.
Vakgroep Pedagogiek en Didactiek, Agrarische onderwijskunde:
onderzoeksprogramma 1984-1988. Wageningen: juni 1984.
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Compendium onderwijsbevoegdheden voor afgestudeerden van de
Landbouwhogeschool. Wageningen: afdeling Onderwijs,
Wetenschap en Planning van de LH, september 1984.
Informatiebrochure onderzoeksproject lerarenopleidingen
agrarisch onderwijs. Wageningen: vakgroep Pedagogiek en
Didactiek, november 1984.
Landbouwhogeschool Wageningen Gids 1984-1985.
VIII

Algemeen

Bericht van het groene front. Opvoeding en Onderwijs, oktober
1984.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Leraren in het agrarisch
onderwijs. 's-Gravenhage: 1982.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van het
beroepsonderwijs 1981/1982. 's-Gravenhage;
Staatsuitgeverij, 1983.
CHLS Dronten, Schoolwerkplan CHLS. Dronten: november 1981.
Coenraads, Th., De toekomst van de lerarenopleiding. Maandblad
voor Land- en Tuinbouwonderwijs, 1981, 23(3), 38-40.
Commissie Opleiding Leraren, Interimrapport van de Commissie
Opleiding Leraren. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1966.

Commissie Opleiding Leraren Beroepsgerichte Opleiding,
Interimrapport van de Commissie Opleiding Leraren
Beroepsgerichte Opleiding. 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij, 1970.
Commissie Opleiding Leraren Onderwijskundige Voorbereiding,
Eerste rapport van de Commissie Opleiding Leraren
Onderwijskundige Voorbereiding. 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij, 1972.
Ende, E.R. van den, Universitaire Lerarenopleidingen. Nota
beleidsvoornemens blijkt half werk. Landbouwkundig
Tijdschrift, 1984, 12.
100 Jaar landbouwonderwijs (jubileumnummer). Maandblad voor het
Land- en Tuinbouwonderwijs, 1976, 18(3).

134
Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het
Beroepsonderwijs, Raamplan NLO Eindhoven voor de derde- en
tweedegraads lerarenopleiding van leraren bouwtechniek,
electrotechniek, mechanische techniek en
motorvoertuigentechniek, Eindhoven: november 1979.
Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het
Beroepsonderwijs, Experimenteerplan NLO-Eindhoven. Ede:
NGOLB, z.j.
NLO Eindhoven, Nieuwe lerarenopleiding voor technische vakken en
wis- en natuurkunde te Eindhoven (NLO-E). Eindhoven:
Afdeling voorlichting/nascholing, september 1982.
Vercauteren, A., Het landbouwonderwijs nu en straks. Maandblad
voor Land- en Tuinbouwonderwijs, 1981, 23(7), 101-106.

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AVTO

Algemene Vorming Toekomstige Ondernemers

avo

algemeen voortgezet onderwijs

CHAOO

Centraal Hoger Agrarisch Onderwijs Orgaan

CITO

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

COL

Commissie Opleiding Leraren

COLBO

Commissie Opleiding Leraren Beroepsgericht Onderwijs

COLOV

Commissie Opleiding Leraren Onderwijskundige Voor
bereiding

EVTO

Economische Vorming Toekomstige Ondernemers

hao

hoger agrarisch onderwijs

has

hogere agrarische school

hts

hogere technische school

htus

hogere tuinbouwschool

ilo

individueel landbouwonderwijs

ILO

International Labor Organization

ing-I

ingenieur-I. Deze fase beslaat de eerste twee en een
half jaar van de opleiding aan een has

ing-II ingenieur-II. Deze fase beslaat de laatste anderhalf
jaar van de opleiding aan een has, in aansluiting op
de ing-I-fase.
ir

ingenieur

kmao

kort middelbaar agrarisch onderwijs

KNBTB

Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond

KNLC

Koninklijk Nederlands Landbouw Comité

lao

lager agrarisch onderwijs

las

lagere agrarische school

lbo

lager beroepsonderwijs

LH

Landbouwhogeschool

lhno

lager huishoud- en nijverheidsonderwijs

LPC

Landelijke Pedagogische Centra

mao

middelbaar agrarisch onderwijs

136

mas

middelbaar agrarische school

mas-A

middelbaar agrarische school, A-richting (driejarig)

mas-B

middelbaar agrarische school, B-richting (tweejarig)

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

mhno
mts

middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs
middelbaar technische school

mtus

middelbare tuinbouw school

NCBTB

Nederlandse Christelijke Boeren en Tuinders Bond

nlo

nieuwe lerarenopleiding

pa

pedagogische academie

pao

post academisch onderwijs

rmtus

rijks middelbare tuinbouwschool

sbu

studie belastings uren

SODAO

Stuurgroep Opleiding Docenten Agrarisch Onderwijs

stc

operatie die binnen het hbo schaalvergroting, taak

STOAS

Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde

verdeling en concentratie beoogt
en Scholing
UNESCO United Nations Educational, Social and Cultural
vap

Organization
verwerking agrarische producten

vbao

voortgezet basisonderwijs

VCL

Vaste Commissie voor de Lerarenopleiding

WWO

Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs

