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WOORD VOORAF

Om meer dan één reden vind ik het een genoegen deze publikatie door een 'woord vooraf' bij de lezer te mogen inleiden. Ik
zal mij van die taak kwijten door die redenen afzonderlijk te
vermelden.
In de eerste plaats verschaft mij dit de gelegenheid, de aan
dacht te vestigen op het voornemen van de vakgroep, een deel van
haar publikaties van nu af te doen uitkomen in de AGRARISCH ON
DERWIJSKUNDIGE REEKS, waarvan dit onderzoeksrapport het eerste
nummer is. Deze reeks is bedoeld als intermediair tussen vakgroep
en alle overigen die uit hoofde van hun betrokkenheid of bemoeie
nis met vraagstukken op het gebied van het agrarisch onderwijs
waarde hechten aan wetenschappelijk verantwoorde informatie daar
over. Dit voornemen ligt geheel in de lijn van recente ontwikke
lingen op agrarisch onderwijskundig gebied, waarover ik graag
mijn vreugde uitspreek. In de loop der jaren is duidelijk gewor
den, dat men bij het nemen van beleidsbeslissingen ook op het ge
bied van het agrarisch onderwijs behoefte heeft aan gegevens door
onderwijskundig onderzoek verkregen. Die beslissingen worden ge
nomen op overheidsniveau, maar ook door schoolleiders en leraren
van deze school met deze leerlingen in deze regio. En tussen het
ene niveau en het andere bevindt zich een reeks van overgangen,
die het beleid en de uitvoering daarvan markeren. Het agrarisch
onderwijs in Nederland en daarbuiten zal het - inspelend op de
snelle veranderingen die zich in wetenschap, techniek en samen
leving voltrekken - voor een gezond beleid niet zonder betrouw
bare onderzoekgegevens kunnen stellen. De nu geopende reeks wil
ertoe bijdragen, dat die gegevens voor brede kringen van geïnte
resseerden toegankelijk worden gemaakt.
Een tweede reden heeft te maken met de sector van agrarisch
onderwijs waarop deze publikatie betrekking heeft. De praktijk
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scholen voor het land- en tuinbouwonderwijs in Nederland vormen
een jonge loot aan een eveneens nog jonge stam, die in de afge
lopen jaren een gezonde groei te zien gegeven heeft. De praktijk
scholen hebben daadwerkelijk aan die groei bijgedragen. Groei en
verandering in het onderwijs gaan vaak vergezeld van productieve
ontevredenheid. Het is onder meer de didactiek van het door de
praktijkscholen verzorgde onderwijs, die momenteel volgens velen
die daarin werkzaam zijn om verdieping en verbetering vraagt.
Aldus is de wens naar voren gebracht het streven naar vernieuwing
van het onderwijsleerproces op de praktijkscholen mede langs de
weg van praktijkgericht onderwijskundig onderzoek te onderbouwen.
De nu aangeboden publikatie is een eerste verslag van onderzoek
naar de achtergronden waartegen dat streven in de nabije toekomst
vorm zal moeten krijgen. In dit streven staat de optimalisering
van het onderwijs verzorgd door instructeurs, hoofdinstructeurs
en docenten op de praktijkscholen centraal. De vakgroep prijst
zich gelukkig daarin een bijdrage te mogen leveren. In de reali
sering van de eerste fase van het onderzoek is door directeuren
en onderwijsgevenden van de praktijkscholen een grote bereidwil
ligheid aan de dag gelegd. Een woord van erkentelijkheid jegens
hen die de onderzoeker, de heer Beijaard, in staat stelden zijn
werk op de scholen met zo veel genoegen te verrichten is hier
alleszins op zijn plaats. De tot nu toe opgedane ervaringen zijn
bijzonder bemoedigend en wettigen het vertrouwen dat het ook in
de volgende fasen van het onderzoek aan bereidheid tot samenwer
ken bepaald niet zal ontbreken.
De grondlijnen voor het werk in die volgende fasen zijn reeds
getrokken en de voorbereidingen voor het onderzoek naar het onder
wijsleerproces op het niveau van instructielokaal en oefenplek
zijn afgerond. Dit biedt mij gelegenheid waardering uit te spre
ken voor de energieke wijze waarop de auteur van dit eerste deelverslag het schrijfwerk en het onderzoek dat daaraan vooraf ging
ter hand heeft genomen. Ik wens hem, de werkers in het veld der
agrarische praktijkscholen en de leden van de vakgroep die hem
van tijd tot tijd vanuit eigen deskundigheid

terzijde stonden

gaarne veel succes toe bij het realiseren van de nu volgende
fasen.
J. van Bergeijk
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1 INLEIDING

Het onderhavige rapport is het resultaat van een vooronder
zoek inzake het agrarisch praktijkschoolonderwijs in Nederland.
Dit vooronderzoek maakt deel uit van het per 1 augustus 1984
gestarte onderzoeks- en ontwikkelingsproject 'Didactiek agrari
sche praktijkscholen', dat op langere termijn een bijdrage be
oogt te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het
praktijkschoolonderwijs in het algemeen en de didactiek ervan
in het bijzonder. De werkzaamheden die nodig zijn om deze doel
stelling te realiseren zijn gedetailleerd in een projectplan om
schreven (vgl. Beijaard, 1985). Overeenkomstig dit plan is sprake
van een vooronderzoek in termen van een brede oriëntatie op een
veelheid aan aspecten die in en rond de elf praktijkscholen een
rol spelen. In dit rapport worden deze aspecten zoveel mogelijk
beschreven. De strekking ervan is overwegend signalerend en
constaterend. Interpretaties en conclusies kunnen eerst in een
later stadium van het project worden gemaakt.
Aan de basis van dit rapport liggen in de eerste plaats de
van de praktijkscholen gemaakte 'schoolportretten', die zijn
gebundeld in een afzonderlijke publicatie (Beijaard, 1984). Deze
schoolportretten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van:
- raadpleging van schriftelijke bronnen, zoals jaarverslagen,
onderwijsprogramma's, brochures en andere relevante publica
ties;
- mondeling verstrekte informatie tijdens gesprekken met veelal
directie-leden aan de hand van vooraf geformuleerde aandachts
punten ('checklist');
- observaties van lessen, rondleidingen door school- en logeergebouwen en door de schoolbedrijven.
In de tweede plaats is ten behoeve van dit rapport literatuur
geraadpleegd, hoewel op het terrein van het praktijkschoolonder
wijs slechts een beperkt aantal publicaties voorhanden is. Mede
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om deze reden is aan enkele, direct bij het praktijkschoolwezen
betrokkenen gevraagd bepaalde tekstgedeelten op hun juistheid te
willen controleren en te voorzien van commentaar.
In het rapport wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven
van het agrarisch praktijkschoolonderwijs. In hoofdstuk 2 wordt
allereerst ingegaan op de geschiedenis van het agrarisch prak
tijkschoolwezen. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan
het ontstaan van de praktijkscholen (rond 1960), aan ontwikke
lingen die zich in latere jaren hebben voorgedaan en aan de hui
dige situatie. Besloten wordt met de weergave van enkele toe
komstige ontwikkelingen binnen het landbouwonderwijs, die moge
lijkerwijs ook gevolgen zullen hebben voor de praktijkscholen.
Hoofdstuk 3 gaat in op de aard van het praktijkschoolonder
wijs. Daarbij wordt opnieuw teruggegaan naar de periode waarin
praktijkscholen zijn opgericht. Tevens komen verschillende op
vattingen aan de orde, die te maken hebben met verschillen in
interpretaties van het praktijkschoolonderwijs in het algemeen
en praktijklessen in het bijzonder. Een van de hiervoor aanwijs
bare oorzaken ligt besloten in onvoldoende theorievorming, waar
toe aan het eind van hoofdstuk 3 een aanzet wordt gegeven.
In hoofdstuk 4 staat de onderwijsleersituatie centraal. Al
lereerst komen kenmerken van het leren op en onderwijzen aan
praktijkscholen aan de orde. Tevens wordt ingegaan op het 'voorwaardenveld' waarbinnen het leren en onderwijzen zich voltrekken.
Voorts volgt een beschrijving van soorten onderwijsprogramma's
die de praktijkscholen verzorgen en wordt aandacht besteed aan
de wijze waarop cursist- en programma-evaluatie plaatsvindt.
De meeste praktijkscholen kennen een tamelijk complexe or
ganisatiestructuur. In hoofdstuk 5 wordt deze uitgebreid be
schreven in termen van geledingen, functies of taken van bétrok
kenen en vormen van overleg waaraan wordt deelgenomen. Dit vindt
plaats aan de hand van het onderscheid tussen interne- en exter
ne organisatiestructuur. Aan het overheidsbeleid als onderdeel
van de externe organisatiestructuur van praktijkscholen wordt
bijzondere aandacht besteed.
Een goede organisatiestructuur is een van de talrijke rand
voorwaarden voor een optimaal functioneren van een school. In
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hoofdstuk 6 wordt gedetailleerd aandacht besteed aan twee ande
re relevante randvoorwaarden: de bij- of nascholing van de on
derwijsgevenden, te onderscheiden naar scholingsactiviteiten op
vaktechnisch en vakinhoudelijk gebied enerzijds en op pedagogisch-didactisch terrein anderzijds, en de interne opleiding tot
instructeur.
In hoofdstuk 7, tenslotte, wordt een korte samenvatting ge
geven en wordt ingegaan op een aantal knelpunten waarmee prak
tijkscholen geconfronteerd worden. Er worden enige perspectie
ven beschreven, die misschien kunnen bijdragen aan een oplossing
van enkele van die knelpunten.
Door velen is bijgedragen aan de totstandkoming van dit
eerste deelrapport in het kader van het project 'Didactiek agrarische praktijkscholen'. Niet in de laatste plaats door tal
rijke betrokkenen uit de praktijkscholen zelf. Hen, en degenen
die bepaalde tekstgedeelten op hun juistheid hebben willen con
troleren - J. Mathies, R. Oosterhuis, A. Osinga, H. Rietberg en
J. Roest - komt een woord van dank toe. In het bijzonder geldt
dit voor enkele collega's van de vakgroep Pedagogiek en Didac
tiek - W. van den Bor, A. Leeuwis en W. Segeren - en voor
A. Bangma, M. Doorman en H. Lieverst, die het type-werk hebben
verricht.
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2 HOOFDMOMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET
PRAKTIJKSCHOOLWEZEN

Aan het ontstaan van de agrarische praktijkscholen in Neder
land liggen diverse veranderingen ten grondslag die zich na de
Tweede Wereldoorlog in de agrarische bedrijfsvoering voltrokken.
In een relatief kort tijdsbestek hebben de praktijkscholen zich
ontwikkeld tot onderwijscentra met een zeer gedifferentieerd en
specialistisch onderwijsaanbod, dat sterk is gericht op de prak
tijk van het agrarisch bedrijfsleven. Praktijkscholen zijn ge
groeid tot een onmisbaar onderwijstype binnen het gehele agra
rische onderwijsbestel. Om de huidige plaats en functie van de
praktijkscholen binnen het geheel van agrarische onderwijsvoor
zieningen goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk kennis
te nemen van feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de
oprichting van praktijkscholen en die een rol hebben gespeeld
bij ontwikkelingen in latere jaren.
In dit hoofdstuk wordt een reconstructie gegeven van de ge
schiedenis van het praktijkschoolwezen. In de eerste plaats
wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden die hebben
geleid tot de oprichting van praktijkscholen (par. 2.1). Daarna
wordt ingegaan op talrijke ontwikkelingen die praktijkscholen
hebben doorgemaakt vanaf hun oprichting tot heden. In velerlei
opzicht deden zich zowel kwantitatieve als kwalitatieve veran
deringen voor. Ondanks het feit dat weinig schriftelijke bron
nen voorhanden zijn waarop kan worden gebaseerd, worden deze
veranderingen c.q. ontwikkelingen uitvoerig beschreven (par.
2.2). Tevens wordt aandacht besteed aan enkele ontwikkelingen
die in de nabije toekomst, zowel in 'gunstige' als in 'ongun
stige' zin, van invloed kunnen zijn op de verdere vormgeving
van het praktijkschoolonderwijs. Een en ander is mede afhanke
lijk van het beleid dat inzake dit onderwijs wordt gevoerd.
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HET ONTSTAAN VAN HET AGRARISCH PRAKTIJKSCHOOLONDERWIJS IN
NEDERLAND
Tot aan de Tweede Wereldoorlog kenmerkte het agrarisch on

derwijs in Nederland zich door een sterk theoretische inslag..
Centraal stond de overdracht van kennis, terwijl vakvaardigheid
maar buiten de school moest worden verworven. In het midden van
de 19e eeuw was deze gang van zaken reeds actueel (vgl. Van der
Poel, 1976). In het bijzonder toen het middelbaar onderwijs in
1863 bij wetgeving werd geregeld, inclusief het landbouwonder
wijs. Dit diende theoretisch te zijn en niet theoretisch-prak
tisch. Voorstanders van deze laatste vorm pleitten ervoor, dat
leerlingen naast een theoretische opleiding tevens geschoold
moesten worden in het gewone handwerk dat op de boerderij voor
kwam, zoals rooien, ploegen, dorsen, enz. Hun tegenstanders, de
theoretisch georiënteerden, wilden nog wel instemmen met demonstratievelden, maar deze dienden bewerkt te worden door beroepspersoneel. Voorts stelden zij o.a.: "onderwijs in den prakti
schen landbouw behoeft niet tot het eigenaardig hanteeren van
den ploeg af te dalen; en«kan gedeeltelijk bij excursiën, ge
deeltelijk op eene eigen boerderij onderwezen worden". In deze
zin, aldus Van der Poel (1976, 93), betekende praktisch onder
wijs: onderwijs dat gericht was ôp de praktijk van het landbouw
bedrijf. De scherpe controverse tussen theoretisch georiënteer
den en voorstanders van meer theoretisch-praktisch onderwijs
bleef - ook na de aanname van de wet in 1863 - bestaan en werd
beslecht

ten- gunste van de meer theoretisch georiënteerden.

Op incidentele uitzonderingen na, o.a. öp het gebied van de
voorlichting, kenmerkte het leren van vaardigheden in de uitvoe
ring van werkzaamheden zich door overdracht van vader op zoon.
Ter illustratie schrijft Osinga (1969, 74): "Zo konden bepaalde
families generaties lang bekend staan als goede (hand-Jmelkers,
andere als slechte. Het slechte melken ging als het ware als een
erfelijke eigenschap over van vader op zoon". Deze zin illus
treert het karakter van het agrarisch onderwijs tot aan de Twee
de Wereldoorlog en de periode kort daarna. Eerst in de 50-er
jaren werd ernst gemaakt met de vernieuwing van het agrarisch
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onderwijs. Aan de basis van deze vernieuwing lagen veranderingen
ten grondslag die zich in de Nederlandse landbouw voltrokken en
die gevolgen hadden voor het onderwijs (vgl. Osinga, 1969 en
1984; Gorter, 1969). Genoemd worden:
1) de snel voortschrijdende mechanisatie, die tot gevolg had dat
boeren hoe langer hoe minder bekend raakten met de moderne
vaardigheden. Hiermee werd de overdracht van vader op zoon
eveneens ontoereikend;
2) de schaalvergroting in de sector van met name de intensieve
veehouderij (pluimvee en varkens), waardoor automatisering
een belangrijke rol ging spelen;
3) de steeds groter wordende bedrijfsinvesteringen, die een goed
economisch inzicht van de agrarische ondernemer noodzakelijk
maakte ;
4) de hogere eisen die werden gesteld aan de bedrijfsvoering
maakten een rationele omgang met dure werktuigen en hulpmid
delen noodzakelijk. Besparing van kosten, tijd en energie
werd daarbij belangrijk (onderhoud en het uitvoeren van veel
bewerkingen in korte tijd).
Deze ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw riepen opleidings- en bijscholingsbehoeften op, die afgestemd waren op
de nieuwe werkomstandigheden voor de (toekomstige) ondernemers.
Het reguliere agrarisch onderwijs kon niet in deze leemte voor
zien, waardoor de volgende initiatieven werden genomen:
1) uitbreiding van het lager agrarisch onderwijs en invoering
van praktijkonderwijs (hand- en vakvaardigheidsonderwijs) op
de lagere agrarische scholen met ingang van het schooljaar
1957-1958. Tevens vond uitbreiding van faciliteiten plaats
voor het onderwijs in de landbouwwerktuigkunde op middelbare
agrarische scholen;
2) de vestiging van p r a k t i j k s c h o l e n op verschillende plaatsen in
Nederland.
Beide initiatieven hingen nauw met elkaar samen en worden hier
onder als zodanig toegelicht.
Het praktijkonderwijs aan de lagere agrarische scholen ken
de diverse beperkingen. Osinga (1969 en 1984) noemt de volgende:
- het onderwijs had het karakter van instructie in de uitvoering
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van werkzaamheden op het agrarisch bedrijf, dat wil zeggen
hoofdzakelijk manuele vaardigheden en minder die welke het
ondernemerschap betroffen (organisatie-, coördinatie- en plan
ningsvaardigheden);
- de scholen beschikten wel over specifieke leer- en hulpmiddelen,
maar niet over agrarische bedrijven. Men was aangewezen op
boeren, die vaak beschikten over onvoldoende outillage of hun
materiaal niet graag ter beschikking van leerlingen stelden;
- de toegang tot bedrijven kon vaak niet worden verleend op
grond van het gevaar van insleep van ziekten (vooral op var
kens- en pluimveebedrijven). Tevens konden geen lessen worden
toegestaan die een ingrijpen in de bedrijfsvoering tot gevolg
zouden hebben;
- de leraren (HAS-gediplomeerden met de akten L III of L IV,
respectievelijk leraren op de gebieden van mechanisatie of
veehouderij) beschikten over onvoldoende capaciteit of vak
bekwaamheid voor speciale onderwerpen.
Bovendien, aldus Osinga (1969), deed zich bij de ontwikkeling
van praktijkonderwijs meer en meer de behoefte voor aan objec
tieve toetsing van vaardigheden die aangeleerd werden. Deze zou
centraal moeten gebeuren door een instantie met daartoe vol
doende outillage en personeel.
Mede als gevolg van bovenstaande problemen zijn praktijk
scholen gesticht. Daarnaast speelde een rol dat praktijkonder
wijs op de middelbare agrarische scholen zou moeten worden in
gevoerd. Leerlingen van reguliere agrarische scholen werden ge
acht ter aanvulling op hun schoolprogramma korte cursussen'te
volgen op een of meer praktijkscholen. Naast dit perspectief
vanuit opleidingsbehoeften was eveneens van belang de behoefte
aan bijscholing voor de ondernemer, o.a. in verband met het
voortbestaan van diens bedrijf. Praktijkscholen konden ook in
deze leemte voorzien, zo meende men.
Er is bewust gekozen voor de c e n t r a l i s a t i e van praktijkonder
wijs in praktijkscholen en voor wat betreft het reguliere agra
risch onderwijs te volstaan met een elementaire standaardvoor
ziening (vgl. Gorter, 1969; Wellen, 1969; Ministerie van Land

10
bouw en Visserij, 1982). Door het onderwijs te concentreren in
enkele praktijkscholen was en is sprake van:
- een hoog rendement uit de beschikbare outillage, wat het pro
bleem van de betrekkelijk geringe frequentie van gebruik op
heft ;
- een meer verantwoorde besteding van financiële middelen. Een
volwaardige uitrusting voor alle reguliere agrarische scholen
zou onverantwoord zijn. Bovendien is het financieel voordeli
ger wanneer uitrusting en instructie gelijke tred moeten hou
den met de modernisering en de ontwikkeling van de landbouw;
- een praktijksituatie in scholen die representatief is voor
een moderne agrarische bedrijfsvoering. Ervaringen in het
buitenland wijzen erop, dat dit ten aanzien van schoolbedrijven, als alternatief voor praktijkscholen, niet haalbaar is
gebleken (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1982);
- gespecialiseerd onderwijspersoneel dat is toegerust om prak
tische instructie te verzorgen.
Vóór het besluit tot de oprichting van praktijkscholen van
uit het eerder beschreven opleidingsperspectief, inclusief de
bijdrage die geleverd zou kunnen worden aan de opleiding van
leraren, waren de eerste praktijkscholen reeds ontstaan op ini
tiatief van het bedrijfsleven. De allereerste praktijkschool,
op het gebied van trekkers en werktuigen met aandacht voor repa
ratiewerkzaamheden, is in 1954 in Slootdorp (Wieringermeerpolder) met Marshallhulp ontstaan.
Over het ontstaan van de agrarische praktijkscholen in Ne
derland kan het volgende worden opgemerkt:
1) De meeste scholen zijn rond 1960 opgericht, doch exacte jaar
tallen zijn soms moeilijk te geven, omdat in bepaalde geval(1) De situatie van kort na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte
zich o.a. door grote geïnundeerde gebieden en een gebrek
aan paarden als trekkracht. Via Marshallhulp werden door
Amerika machines geleverd (maaidorsers, trekkers e.d.).
Hiermee was geen ervaring, zodat behoefte aan scholing ont
stond met betrekking tot onderhoud en reparaties. Tegen deze
achtergrond ontstond met medewerking van het Ministerie van
Economische Zaken de genoemde praktijkschool (zie ook Van
Nassau, 1984 b).
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len reeds praktijkonderwijs werd gegeven voordat de status
van praktijkschool werd verworven, bijvoorbeeld:
- praktijkonderwijs in de bosbouw, waardoor al in 1952 door
de Heidemaatschappij een begin werd gemaakt met de scho
ling van eigen werknemers;
- de opleiding tot selecteur in de pluimveeteelt, die al van
af 1953 plaatselijk werd verzorgd in Limburg en Noord-Bra
bant;
- de opleiding tot instructeur in de paardenhouderij en paar
densport, die tot 1969 decentraal was georganiseerd.
2) De initiatieven tot oprichting van praktijkscholen lagen
veelal bij het georganiseerde bedrijfsleven. Aanleiding daar
toe vormden reeds eerder beschreven veranderingen die zich
voltrokken in de agrarische bedrijfsvoering. Maar ook indi
viduele personen ondernamen op basis daarvan initiatieven
tot praktijkschoolonderwijs. Zo ontstonden - in samenspraak
met het Ministerie van Landbouw en Visserij - o.a. de prak
tijkscholen te Schoondijke en Emmeloord. Daarentegen lag aan
de basis van de huidige opleidingscentra in de dierveredeling (Horst, Almelo en Barneveld) een rapport van een in 1958
ingestelde commissie onder leiding van de toenmalige inspec
teur voor het veelteeltonderwijs. Ook hierin stonden de eisen
die door het bedrijfsleven gesteld werden centraal.
3) Sommige scholen verzorgden van meet af aan onderwijs dat niet
in het reguliere agrarisch onderwijs werd gegeven, bijvoor
beeld op de gebieden bosbouw (en cultuurtechniek), pluimveeen varkenshouderij, paardensport (en paardenhouderij) en
champignonteelt. Dit heeft ertoe geleid, 'dat deze scholen
volledige, soms meerjarige opleidingen verzorgen met zowel
een theoretische als praktische component. Onderwijs in de
rundveehouderij, landbouw- en tuinbouwtechniek werd (al) wel
gegeven in het reguliere agrarisch onderwijs. Praktijkscho
len op deze terreinen verzorgden overwegend aanvullend prak
tijkonderwijs, hoewel sommige van deze scholen nu ook lang
duriger cursussen zijn gaan verzorgen waarin theorie en prak
tijk zijn geïntegreerd. Ten dele verklaart het voorgaande
het verschil in de huidige benaming van de scholen: 'oplei-
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dingscentra' en 'praktijkscholen'.
4) Als organisatievorm is veelal gekozen voor een stichting of
vereniging. De besturen van de scholen werden gevormd uit
vertegenwoordigers van de stands- of vakorganisaties binnen
het agrarische bedrijfsleven (standsorganisaties: KNBTB,
KNLC en NCBTB). Sinds 1978 is er tevens het Overlegorgaan
Besturen Praktijkscholen (OBP), een overkoepelend orgaan en
belangrijke schakel tussen de besturen van de scholen en het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
Met betrekking tot het bovenstaande hebben zich in de loop
der jaren talrijke ontwikkelingen voorgedaan die hierna zullen
worden weergegeven. Daaruit zal blijken dat het praktijkschool
onderwijs een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het gehele agra
risch onderwijs in reguliere zin, hoewel er ook tal van andere
vormen zijn waarin praktijkonderwijs is geïnstitutionaliseerd,
o.a. in het kader van het leerlingwezen, vakscholen en cursus
onderwijs.
2.2

ONTWIKKELINGEN IN LATERE JAREN EN HUIDIGE SITUATIE
De eerste agrarische praktijkscholen ontstonden op het ge

bied van de landbouwmechanisatie, die zich na de Tweede Wereld
oorlog sterk ontwikkelde. Al gauw werd duidelijk dat scholing
nodig was in het praktisch gebruik en onderhoud van trekkers en
landbouwwerktuigen en in het verrichten van reparaties tijdens
uitvoeringswerkzaamheden. Dit leidde tot de oprichting van de
praktijkscholen te Slootdorp (1954 en sinds 1968 te Ede),
Schoondijke (1958) en Emmeloord (1958). Ook het praktijkonder
wijs in de bosbouw hoort in deze rij thuis (1955, aanvankelijk
te Arnhem en sinds 1970 te Schaarsbergen). Relatief gezien
groeide het aantal praktijkscholen snel. Het eerst volgden die
op het terrein van de pluimveeteelt: Horst (1960), Almelo (1960)
en Barneveld (1961). Daarna volgden praktijkscholen op de ge
bieden tuinbouwtechniek te Wageningen (1961 en sinds 1969 te
Ede), champignonteelt te Horst (1963) en veehouderij en weidebedrijf te Oenkerk (1963). De praktijkschool voor de paarden-
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houderij en paardensport verkreeg deze status in 1983. Dit on
derwijscentrum is sinds 1969 in Deurne gevestigd. Momenteel telt
Nederland elf praktijkscholen, die in de loop der tijd belang
rijke ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Deze ontwikkelingen
worden hieronder meer in detail weergegeven. Bedacht moet wor
den dat zij op complexe wijze samenhangen.
2.2.1

Doelstelling en taken

Reeds eerder is vermeld, dat maatschappelijke ontwikkelingen
in het agrarisch bedrijfsleven aan de basis lagen van de tot
standkoming van praktijkscholen. Daarnaast speelden financiële
overwegingen een belangrijke rol. Minder expliciet kwam in het
voorgaande aan de orde, dat de praktijkscholen een belangrijke
taak kregen toebedeeld in het leveren van een bijdrage aan de
vernieuwing van het landbouwonderwijs. Een van de opdrachten
aan de praktijkscholen was de ontwikkeling van leerstof voor
het vakvaardigheidsonderwijs ten behoeve van het reguliere onder
wijs en het mede verzorgen van de opleiding - vaktechnisch en
vakdidactisch - en bijscholing van leraren. Daarnaast dienden
de scholen korte, praktische cursussen te organiseren (vgl.
Van der Schans, 1958/1959). In samenhang met de behoefte aan
scholing in de organisatie en uitvoering van werkzaamheden op
grond van talrijke ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, werd
aan praktijkonderwijs een belangrijke functie toegekend ten be
hoeve van de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid van
de leerling. Ten gunste van praktijkonderwijs - naast en in een
spanningsveld met algemeen vormend en theoretisch onderwijs zei Van der Schans, toenmalig directeur van het landbouwonder
wijs, in 1958 tijdens een toespraak: "De welvaart van onze agrarische bevolking, en ik geloof ook de arbeidsvreugde die het
werken in de landbouw kan verschaffen, zijn daarvan - nu en in
de toekomst - te zeer afhankelijk" (Van der Schans, 1958/59,
18). En even verder tijdens deze toespraak: "Bij de verdere ont
wikkeling van het hand- en vakvaardigheidsonderwijs zal daarom
niet alleen met arbeidstechnische en scholingstechnische aspec
ten rekening moeten worden gehouden, maar vooral ook met de be-
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langrijke pedagogische functie, die deze vormen van onderwijs
vervullen" (Van der Schans, 1958/59, 19). Door Van der Schans
is in latere jaren nog herhaaldelijk tijdens toespraken op deze
functie van praktijkonderwijs gewezen. Zo stelde hij in 1974
dat het onder meer een verdienste van de praktijkscholen is ge
weest, dat ze voor een belangrijk deel de leerstof voor het vakvaardigheidsonderwijs hebben ontwikkeld en de leraren ervoor
hebben opgeleid en bijgeschoold (Van der Schans, 1974, 114).
De kern van dit onderwijs omvatte het doelmatig leren uit
voeren van werkzaamheden. De leerstof werd ontwikkeld naar aan
leiding van een analyse van functies van boeren en tuinders. Het
vak was primair bedoeld voor leerlingen in het lager agrarisch
onderwijs, dat voor velen eindonderwijs was, en niet voor leer
lingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. In de eerste
plaats, omdat zij het vak al hadden gehad en in de tweede plaats,
omdat dit onderwijs opleidde tot kaderfuncties. De vigerende op
vatting was, dat dergelijke opleidingen veeleer een 'mentali
teitsverandering' tot stand dienden te brengen (Van der Schans,
1963, 65). In dit verband is het aardig op te merken, dat in
vergelijking met de andere vormen van het reguliere agrarisch
onderwijs het middelbaar onderwijs later de grootste doelgroep
van de meeste praktijkscholen werd.
Samengevat waren de taken van de praktijkscholen in het be
gin van de 60-er jaren:
1) het aanvullen en afronden van elders genoten onderwijs aan
leerlingen en studenten uit het reguliere agrarisch onderwijs,
inclusief leerlingstelsel, vakscholen en cursusonderwijs;
2) het verzorgen van specialistische cursussen, o.a. voor beroe
pen in de periferie van de land- en tuinbouw;
3) het mede opleiden en bijscholen van leraren;
4) het verzorgen van cursussen voor het agrarische bedrijfsleven
(ondernemers en werknemers);
5) het ontwikkelen van vakvaardigheidsonderwijs door mee te wer
ken aan leerstofomschrijving en ontwikkeling van daarop afge
stemde leer- en hulpmiddelen, door te adviseren inzake de sa
menstelling van leerprogramma's en door mee te werken aan het
opstellen van landelijke normen voor de beoordeling van ver
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worven vaardigheden (Schroevers, 1966).
Uit het bovenstaande blijkt, dat aan de praktijkscholen een
uitgebreide en zeer belangrijke taak werd toebedeeld. Dit ge
specialiseerde onderwijs diende uitsluitend praktisch gericht te
zijn. Op deze wijze kon tegemoet worden gekomen aan een behoef
te waarin het lager-, middelbaar- en hoger agrarisch onderwijs
niet kon voorzien (vgl. Van den Hout, 1968, 163).
In doelstelling, taken en functie hebben zich in latere ja
ren accentverschuivingen voorgedaan. Dit werd deels veroorzaakt
door op de praktijkscholen aanwezige know-how en deels door uit
breiding van opleidings- en bijscholingsbehoeften die door maat
schappelijke ontwikkelingen werden opgeroepen. Aan gespeciali
seerde sectoren in de agrarische bedrijfsvoering, zoals de
pluimvee- en varkenshouderij, de mengvoederindustrie en de
champignonteelt, kon in het reguliere onderwijs slechts beperkt
of geen aandacht worden besteed. Het reguliere onderwijs had
een brede taakstelling, welke nog eens werd bevestigd toen de
Wet op het Voortgezet Onderwijs in 1968 van kracht werd. Deze
wet leidde ertoe dat binnen het geheel van het landbouwonderwijs
voorzieningen werden getroffen voor vakspecialistische oplei
dingen. Voor de praktijkscholen betekende dit een ondersteu
ning voor het ontwikkelen en in eigen beheer hebben van lang
duriger opleidingen met tevens een flinke theoretische compo
nent naast praktisch gericht onderwijs. Bekend zijn binnen de
praktijkscholen de middelbare en hogere kadercursussen op de
gebieden rundveehouderij (Oenkerk en Horst) en pluimvee- en
varkenshouderij (Horst, Almelo en Barneveld; aanvankelijk al
leen in de pluimvee- en later ook in de varkenssector). Deze
ontwikkelingen voltrokken zich in het midden en aan het eind
van de 60-er jaren en zetten zich voort in de 70-er jaren, o.a.
door opleidingen in de dierverzorging en maalderij (Barneveld).
Voorts vervulden de scholen een belangrijke taak in het ka
der van het leerlingstelsel. In het midden van de jaren '60 werd
de bosbouwpraktijkschool (Arnhem) volledig belast met de uit
voering van opleidingen in het kader van het leerlingwezen;
vanaf 1975 ressorteren leerlingwezen èn bosbouwpraktijkschool
onder één stichting. Ook andere scholen vervullen een onderwijs
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taak ten behoeve van het leerlingstelsel. Wat betreft deze
laatste vorm: al vanaf 1963 wordt op het gebied van de cham
pignonteelt vakschoolonderwijs in eigen beheer

verzorgd.

Een uitzonderingspositie neemt de paardensport en paardenhouderij in. Op dit terrein worden langduriger opleidingen
verzorgd, die toegankelijk zijn voor leerlingen vanaf 16 jaar.
Daarmee ondervangt de school de partiële leerplicht. Sinds in
1983 de status van praktijkschool is verkregen, bezint men zich
op mogelijkheden om ook praktisch gericht onderwijs te kunnen
verzorgen ten behoeve van het reguliere agrarisch onderwijs.
Alle genoemde opleidingen kennen eigen, landelijk opgestel
de examenreglementen. Dit geldt niet voor de langduriger cur
sussen die op nog niet genoemde praktijkscholen worden gegeven,
hoewel ze wel worden afgesloten met examens (o.a. op de ter
reinen lassen, hydrauliek, electriciteit, enz. te Schoondijke
en op het gebied van de technologie aan de CST te Ede).
Bovenstaand, onvolledig overzicht toont dat in de aanvanke
lijke doelstelling van praktijkschoolonderwijs - het verzorgen
van gespecialiseerd, uitsluitend praktisch gericht onderwijs een verschuiving heeft plaatsgevonden, gekenmerkt door:
1) langduriger opleidingen naast korte, praktisch gerichte cur
sussen;
2) een flinke theoretische component in deze opleidingen naast
praktijkgericht onderwijs (en stages);
3) een verbreding van doelgroepen: langduriger opleidingen wer
den ook toegankelijk voor volwassenen; daarnaast werden afge
studeerden van het middelbaar (en hoger) agrarisch onderwijs
belangrijke doelgroepen;
4) de betrokkenheid van medewerkers van praktijkscholen bij de
begeleiding van projecten in de Derde Wereld en het verzor
gen van onderwijs aan buitenlandse cursisten, zowel uit buur
landen als uit ontwikkelingslanden.
Deze verschuiving in doelstelling en taken voltrok zich vooral
vanaf het midden van de jaren '60 tot het midden van de jaren
'70. Het is niet eenvoudig daarvoor oorzaken aan te wijzen. Wel
is duidelijk dat voorzien werd in behoeften vanuit het bedrijfs
leven, waaraan het reguliere agrarisch onderwijs niet of onvol
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doende tegemoet kon komen. Door een aanbod van specialistische
vakopleidingen te creëren werd als het ware een 'gat in de on
derwijsmarkt' opgevuld. Op de scholen aanwezige know-how speel
de hierbij een belangrijke rol. Praktijkscholen waren en werden
instituten met hoog gespecialiseerde vakkennis en vakbekwaamheid
van medewerkers. Het feit dat de praktijkscholen opereerden in
dezelfde praktische situatie als de agrarische ondernemer, maak
te bovendien dat de scholen een goede ingang hadden bij de boe
ren en hun medewerkers.
Als gevolg van de zich voorgedane ontwikkelingen is het niet
eenvoudig een samenvattende omschrijving van taken en doelstel
lingen van praktijkscholen te geven. De taakstelling van de
praktijkscholen is, zoals vermeld, vanaf het midden van de 70-er
jaren zeer breed. Door het Ministerie van Landbouw en Visserij
worden de taken van praktijkscholen thans als volgt omschreven:
1) het completeren en afronden van elders genoten onderwijs;
2) het verzorgen van specialistische cursussen in aansluiting
op agrarische opleidingen;
3) het bijdragen aan leerstofonwikkeling, de opleiding en bij
scholing van leraren (Ministerie van Landbouw en Visserij,
1975, 1).
In deze taakomschrijving worden praktijkscholen gezien als in
tegrerend en vitaal onderdeel van het landbouwonderwijs. Bij de
hierna volgende beschrijving van 'doelgroepen' wordt duidelijk,
dat deze omschrijving van taken niet volledig'of niet (meer)
actueel is voor sommige praktijkscholen. Dit geldt eveneens
voor een doelomschrijving van het agrarisch praktijkschoolon
derwijs. Door het Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen (1980,
2) wordt deze als volgt geformuleerd: ".... het geven van prak
tisch gericht gespecialiseerd onderwijs, ter verkrijging van
kennis, inzicht en vaardigheid, aan leerlingen van verschillen
de aard, niveau en doelstelling".
2.2.2

Doelgroepen

In de jaren '60 gaf het agrarisch onderwijs een ontwikkeling
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te zien die zich kenmerkte door:
1) een sterke daling van het aantal leerlingen in het lager agrarisch onderwijs (van ca. 20.000 tot ca. 13.000);
2) een geringe stijging van het aantal leerlingen in het middel
baar agrarisch onderwijs;
3) een verdubbeling van het aantal studenten in het hoger agra
risch onderwijs en een verdrievoudiging van het aantal stu
denten aan de Landbouwhogeschool;
4) een beperkte deelname van leerlingen aan het leerlingstelsel,
dat later in de 60-er jaren ontstond, en aan de vakscholen;
5) een zeer sterke daling van deelnemers aan het cursusonderwijs
(van ca. 26.000 tot ca. 7.000) (vgl. Van der Schans, 1972,
92; Ministerie van Landbouw en Visserij, 1982).
Werd deze ontwikkeling niet omgebogen, dan zou dat leiden tot
een situatie "met een overvloed aan ingenieurs die precies we
ten wat er moet gebeuren, maar zonder mensen om de plannen vak
bekwaam uit te voeren" (Van der Schans, 1972, 92). Vooral de
sterk verminderde belangstelling voor het lager agrarisch on
derwijs - in die tijd voor tweederde deel toeleveringsbron voor
het middelbaar agrarisch onderwijs - wekte bezorgdheid, juist
in een periode waarin het beleid zich richtte op de uitbouw van
het agrarisch onderwijs.
Vanaf het begin van de jaren '70 en kort daarna stegen de
aantallen leerlingen in alle vormen van het agrarisch onderwijs
echter weer snel, mede doordat zich nieuwe maatschappelijke be
hoeften voordeden en in samenhang daarmee het beleid werd omge
bogen naar maatschappelijke mogelijkheden. Van der Schans (1972,
92) zei in dit verband het volgende: "Er komt in onze tijd een
nieuwe dimensie bij: de zorg voor een gezond en goed levens
milieu, de zorg om onze wereld leefbaar en bewoonbaar te houden.
Misschien moeten we meer spreken van 'groene' scholen in plaats
van landbouwscholen". De groei van leerlingen- en studentenaan
tallen in alle vormen van het agrarisch onderwijs zette zich
vooral door in het schooljaar 1973-1974. Het lager agrarisch
onderwijs bleef kwantitatief groeien tot het schooljaar 19831984; het middelbaar agrarisch onderwijs zal tot omstreeks 19861987 en het hoger agrarisch onderwijs tot omstreeks 1988-1989
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nog een toename van leerlingen c.q. studenten te zien geven.
Eerst na 1990 zullen, aldus prognoses, de studentenaantallen
aan de Landbouwhogeschool dalen. Voor de overige vormen (leer
lingstelsel, vakscholen en cursusonderwijs) mag vooralsnog een
stijgende belangstelling worden verwacht (Ministerie van Land
bouw en Visserij, 1982).
Ook de praktijkscholen mogen zich nog in een toenemende be
langstelling verheugen. Voor alle praktijkscholen geldt dat ze
zonder uitzondering een grote groei hebben doorgemaakt. Uitge
drukt in cursistweken geeft tabel 2.1 vanaf het schooljaar 19731974 daarvan een overzicht. De cijfers zijn gebaseerd op progno
ses van het middelbaar- en hoger agrarisch onderwijs, het leer
lingstelsel en het cursusonderwijs.
Tabel 2.1 toont dat het aantal cursistweken vanaf het school
jaar 1973-1974 in een tijdsbestek van 10 jaren is verdubbeld.
Dit correspondeert met de toename van de leerlingenaantallen in
het reguliere agrarisch onderwijs, inclusief het leerlingstel
sel en cursusonderwijs. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen
dienden in het midden van de jaren '70 prioriteiten te worden ge
steld ten gunste van met name het middelbaar (en hoger) agra
risch onderwijs en ten nadele van:
1) Het lager agrarisch onderwijs waarvoor vanaf toen nagenoeg
geen praktijkschoolonderwijs meer verzorgd kon worden. Naast
beschikbare capaciteit van praktijkscholen waren hierbij twee
redenen doorslaggevend. Enerzijds moet de ontwikkeling binnen
het lager agrarisch onderwijs naar beroepsoriënterend onder
wijs

genoemd worden, waardoor de taak van de praktijkscholen

ten aanzien van het lager agrarisch onderwijs sterk vermin(1) De onlangs door het Ministerie van Landbouw en Visserij uit
gebrachte nota "Investeren in mensen. Ontwikkelingen in het
landbouwonderwijs" (1985) geeft een gunstiger verwachtings
patroon te zien dan hier weergegeven. Volgens deze nota
blijft o.a. het lager agrarisch onderwijs in leerlingen
aantallen groeien tot het schooljaar 1986-1987, het middel
baar agrarisch onderwijs tot omstreeks 1989-1990 en het
hoger agrarisch onderwijs tot aan 1990-1991. Studentenaan
tallen aan de Landbouwhogeschool zullen daarentegen al in
1986-1987 een daling te zien geven.
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aantal cursistweken

jaar

index (basis 1973/74)

1973/74

29571

100

1974/75

33020

112

1975/76

35000

118

1976/77

39650

134

1977/78

44472

150

1978/79

45754

155

1979/80

48270

163

1980/81

51345

174

1981/82

54349

184

1982/83

57080

193

1983/84

59243

200

1984/85

60511

205

1985/86

61637

208

1986/87

62747

212

1987/88

63786

216

1988/89

64235

217

Tabel 2.1: Aantal cursistweken en prognoses - absoluut en ge
ïndexeerd - over 1973/74 t/m 1988/89 (Bron: Ministe
rie van Landbouw en Visserij, 1982, 96).

derde. Anderzijds speelden financiële redenen een rol bij
het stellen van prioriteiten.
2) Het bedrijfsleven dat door voorrang van andere doelgroepen
'in de verdrukking' kwam, althans op sommige praktijkscholen.
Een andere, weliswaar geringe verschuiving in doelgroepen
vond plaats door een toenemende belangstelling van studenten van
de Landbouwhogeschool en de Veterinaire Faculteit van de R.U.
Utrecht. Hun proportie van het totale aantal cursistweken was
en is echter zeer klein, hoewel dit per praktijkschool ver
schilt. Daarnaast leidde, zoals eerder is beschreven, het ont
wikkelen en in eigen beheer hebben van langduriger cursussen tot
nieuwe doelgroepen, met name afgestudeerden uit het middelbaar
(en hoger) agrarisch onderwijs en cursisten uit het buitenland.
Een van de meest recente verschuivingen in doelgroepen hangt
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samen met de reductie van de bijdrage van praktijkscholen aan
de opleiding van leraren. Desalniettemin zijn de taken van de
(meeste) praktijkscholen ten aanzien van doelgroepen (nog) zeer
breed. Deze doelgroepen omvatten:
1) leerlingen/studenten uit het reguliere agrarisch onderwijs,
inclusief het leerlingstelsel, vakscholen en wetenschappelijk
onderwijs (Landbouwhogeschool en Veterinaire Faculteit van
de R.U. Utrecht);
2) leraren in opleiding en leraren die bijscholing behoeven;
3) werkgevers en werknemers uit het bedrijfsleven en voorlich
ters ;
4) buitenlanders uit met name ontwikkelingslanden; ook is spra
ke van betrokkenheid bij de begeleiding van projecten in de
Derde Wereld.
Later in dit hoofdstuk wordt ingegaan op prognoses en moge
lijke nieuwe ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Het is
niet ondenkbaar dat in dit verband het reeds eerder gemaakte
onderscheid tussen 'praktijkscholen' en 'opleidingscentra',
respectievelijk het wel of niet in eigen beheer hebben van
langduriger specialistische opleidingen, daarbij een rol zal
gaan spelen. Hieronder wordt echter eerst aandacht besteed aan
de doelgroepen van de afzonderlijke praktijkscholen aan de hand
van het door het Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen (1983a,
3) gemaakte onderscheid tussen 'onderwijsgenietenden' en 'scho
ling-ontvangenden', respectievelijk cursisten uit het reguliere
agrarisch onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven in de ruim
ste zin anderzijds. Cursisten uit het buitenland, het cursuson
derwijs en leraren worden gerekend tot de categorie 'scholing
ontvangenden' en cursisten uit het wetenschappelijk onderwijs
en het leerlingstelsel tot 'onderwijsgenietenden'. Figuur 2.1
geeft wederom een

totaaloverzicht, maar nu per school. Uitge

gaan wordt van de meest recente jaarverslagen van scholen of van
tweemaandelijkse rapportages en soms (aanvullend) van mondeling
verstrekte informatie.
Ondanks enige willekeur in categorie-indeling toont figuur
2.1 per school verschillende verhoudingen tussen 'onderwijs' en
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Aantallen
cursistweken
(x 1000)

I

I

l\ \ \l

scholing-ontvangenden (%)
onderwijsgenietenden

(%)

Figuur 2.1: Onderscheid 'onderwijs' en 'scholing' naar totale
aantallen cursistweken per praktijkschool (1983/84).
'scholing'. Dit varieert bijvoorbeeld van 4/5 onderwijs en 1/5
scholing op de scholen voor landbouwmechanisatie tot bijna het
omgekeerde op de zogenaamde 'opleidingscentra' in de champig
nonteelt en pluimvee- en varkenshouderij. Dit laatste is ook
het geval voor de praktijkschool voor paardenhouderij en paar
densport, terwijl de overige scholen meer een tussenpoâitie in
nemen. Vermeld zij nog, dat de categorie 'onderwijsgenietenden'
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voor het grootste gedeelte bestaat uit leerlingen uit het mid
delbaar agrarisch onderwijs. Meerdere malen bezoeken zij tij
dens hun opleidingen een praktijkschool, variërend van twee tot
vijf weken en afhankelijk van de soort middelbare school (land
bouw, tuinbouw, technologie) en het onderscheid tussen A- en Bopleiding (vgl. ook Dorsthorst e.a., 1977).
2.2.3

Onderwijskundige en organisatorische aspecten

Ten behoeve van een schets van de onderwijskundige en orga
nisatorische ontwikkelingen van praktijkscholen wordt uitgegaan
van de volgende omschrijving van een praktijkschool:

een

instelling voor agrarisch onderwijs waar in cursusverband in
structie wordt gegeven, hoofdzakelijk gericht op vakvaardig
heid ten behoeve van het agrarisch bedrijfsleven alsmede op ra
tionele bedrijfsvoering en waar centraal zowel aanvullende scho
ling ten behoeve van alle sectoren van het landbouwonderwijs als
gespecialiseerd vervolgonderwijs en bijscholing wordt gegeven
en wel in die programmaonderdelen waarvoor de scholen voor land
bouwonderwijs niet zijn toegerust en waaraan kunnen zijn verbon
den één of meer logeergebouwen en/of bedrijven" (Ministerie van
Landbouw en Visserij, 1984a, 1). Centraal in deze omschrijving
staat de instructie met betrekking tot onderwerpen uit alle sec
toren van het landbouwonderwijs. Ten behoeve van praktijkscholen
is 'sector' identiek aan 'landbouwkundige discipline' of ' i n 
structie-afdeling'. Onderwijskundig gezien wordt door praktijkscho

len dus instructie gegeven in afdelingen. In samenhang met eer
der geschetste ontwikkelingen in doelstelling en taken, pro
gramma's en doelgroepen, zijn er in de loop der jaren op de
meeste praktijkscholen diverse instructie-afdelingen bijgekomen.
Tabel 2.2 geeft daarvan per school een overzicht, waarbij wordt
uitgegaan van de instructie-afdelingen die door het Ministerie
van Landbouw en Visserij (1984a) worden onderscheiden. De uit
breiding met instructie-afdelingen is vooral te traceren vanaf
het eind van de jaren '60 en het begin van de jaren '70. Naast
groeiende aantallen cursisten is op alle praktijkscholen sprake
van een (nog steeds) toenemende onderwijskundige of instructie-
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instructie-afdelingen
vanaf oprichting

in latere jaren

Ede

tuinbouwtechniek

levensmiddelentechno
logie

Schoondijke

landbouwmechanisatie
en arbeid

Horst (CCO)

champignonteelt

Ede

landbouwtechniek

(PSL)

Almelo

pluimveehouderij

varkenshouderij

Barneveld

pluimveehouderij

varkenshouderij
internationaal onder
wijs (1)
dierverzorging
maalderij en mengvoe
derindustrie

Schaarsbergen

bosbouw

cultuurtechniek
groenvoorziening

Emmeloord

landbouwmechnisatie
en arbeid

Deurne

paardenhouderij en
- sport

Horst

pluimveehouderij

Oenkerk

rundveehouderij
weidebouw

varkenshouderij
rundveehouderij

Tabel 2.2: Overzicht instructie-afdelingen per praktijkschool
(bron: Beijaard, 1984).

ve complexiteit. Dit uit zich in het gedifferentieerder gewor
den onderwijsaanbod en vooral in scholen die zijn uitgebreid
met een of meerdere instructie-afdelingen.

(1) Een internationale afdeling wordt als instructie-afdeling
beschouwd wanneer het aantal cursistweken op jaarbasis 600
of meer bedraagt (Ministerie van Landbouw en Visserij,
1984a, bijlage A).
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Er is tevens sprake van een sterk toegenomen organisatori
sche complexiteit, blijkend uit aan de scholen verbonden bedrij
ven en logeervoorzieningen die alle ten dienste staan van het
onderwijs respectievelijk de cursisten. Tezamen met de uitbrei
ding van instructie-afdelingen vond uitbreiding met bedrijven
plaats. Vanwege de groeiende aantallen cursisten waren uitbrei
dingen nodig van de school-en logeergebouwen, van de bestaande
werk- of bedrijfshallen en er kwamen dependances bij.
Samenvattend kan gesteld worden dat de praktijkscholen zijn
uitgegroeid tot onderwijskundig en organisatorisch complexe in
stituten, waarbij de mate van complexiteit verschilt van school
tot school. Een adequate verzorging van het onderwijs en zorg
voor bedrijfsvoering vereisen naast een goed management een aan
de complexiteit van de scholen aangepaste personele inzet.
2.2.4

Materieel en personeel

Vele van de scholen zijn niet altijd onder even gunstige
omstandigheden gestart. Er zijn scholen die in hun beginperiode
waren ondergebracht in bijvoorbeeld barakken, in scholen voor
het reguliere agrarisch onderwijs, als aparte afdeling binnen
een (onderzoeks)instituut, of anderszins. In korte tijd is ech
ter veel veranderd, ook op het gebied van logeeraccommodaties.
Het voert te ver op deze plaats in te gaan op al de verande
ringen die zich hebben voorgedaan met betrekking tot outillage en
leer- en hulpmiddelen. Slechts enkele karakteristieken betreffen

de de huidige situatie worden gegeven.
- De scholen ten behoeve van de landbouwmechanisatie en de tuinbouwtechnologie zijn voor de uitvoering van veel werkzaamhe
den aangewezen op buitenterreinen. Zij beschikken hiertoe óver
een uitgebreid trekker- en werktuigenpark. Door gebruik te
maken van grote loodsen of hallen met onverharde vloeren kun
nen bij onwerkbare omstandigheden buiten dezelfde werkzaamhe
den ook binnen worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk
voor de bosbouw- en cultuurtechniek, hoewel voor deze bedrijfs
takken weer gemakkelijker gebruik kan worden gemaakt van klei-

26

nére praktijkruimten. De school voor landbouwtechniek kan al
haar werkzaamheden binnen uitoefenen, waarvoor veel stationai
re machines en machine-onderdelen staan opgesteld in flexibel
ingerichte hallen met bijbehorende testruimten. De praktijk
scholen voor de sectoren pluimvee-, varkens- en rundveehoude
rij beschikken alle over bedrijven die qua type het meest
voorkomen en waarin o.a. diverse vormen van huisvesting (en
melksystemen) worden, gedemonstreerd.

Het centrum voor

champignonteeltonderwijs heeft een eigen instructiekwekerij
en beschikt over ruimten die zijn ingericht voor de uitvoe
ring van bijzondere demonstratie-teelten. En de praktijkschool
voor paardenhouderij en -sport geeft praktijklessen in twee
bij de school behorende overdekte maneges en op o.a. de trainingsbanen buiten. Deze school biedt tevens stallingsgelegen
heid voor de paarden van de cursisten. Voorts zij nog vermeld
dat de technologie-afdeling van de CST (Ede) is gehuisvest in
een daarvoor speciaal ingerichte 'hal' en dat 'Barneveld' be
schikt over speciale pluimvee- en varkens-units voor buiten
landse cursisten, tevens een eigen 'kinderboerderij' beheert
en in een afzonderlijke ruimte de maalderij-opleiding heeft
ondergebracht.
- Met name op scholen waar veel aan of met machines gewerkt
wordt, of onderwijs 'dicht bij de dieren' wordt gegeven, tref
fen we relatief veel al dan niet afgesloten 'leshoekjes' in
de hallen of loodsen en bedrijven aan. Hierin kunnen instruc
teurs een gedeelte van hun onderwijs verzorgen, hoewel de
meeste praktijkscholen met het oog op praktijkonderwijs hier
principieel tegenstander van zijn. Desondanks kan het nodig
zijn om in alle rust een aantal zaken met cursisten vooraf,
tussentijds of achteraf te bespreken.

(1) In de rundveehouderij wordt naast de eigen bedrijven voor
de school op grote schaal gebruik gemaakt van gastbedrijven
van particuliere veehouders voor met name lessen met een
geringe herhaalbaarheid bij het vee (melken, klauwverzorging e.d.).
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- De meeste scholen, met name die welke tevens langduriger op
leidingen verzorgen, beschikken naast ruimten voor het geven
van praktijklessen aan kleine groepen tevens over theorie- of
leslokalen ten behoeve van klassikaal onderwijs. Voorts tref
fen we in veel scholen een ontvangstruimte annex kantine aan,
een docentenkamer waarin o.a. leesplanken zijn ingericht met
vakliteratuur en -tijdschriften, kamers voor onderwijsgeven
den en een ruimte waarin ondersteunend onderwijs wordt gege
ven met behulp van audio-visuele media. Sommige scholen be
schikken over met leer- en hulpmiddelen ingerichte informatie
centra waarin tevens onderwijs kan worden verzorgd.
- Werkplaatsen maken deel uit van de scholen. Ten behoeve van
onderhoud en reparatie van werktuigen en leer- en hulpmidde
len zijn deze onmisbaar. Op deze wijze kunnen materialen weer
zo snel mogelijk in gebruik worden genomen en is men niet af
hankelijk van garages of anderszins. Ook wordt het overwegend
technisch personeel in de werkplaatsen ingeschakeld bij de
ontwikkeling van leer- en hulpmiddelen. Voorts is in alle
scholen sprake van administratieve ondersteuning.
- De logeergebouwen bevinden zich over het algemeen in de di
recte nabijheid van de schoolgebouwen. Daar waar dit niet het
geval is wordt voor vervoer gezorgd. De scholen die niet een
logeergebouw in eigen beheer hebben of over onvoldoende ruim
te beschikken om alle cursisten onder te kunnen brengen, on
derhouden contacten met o.a. een jeugdherberg, hotel of pen
sion.
- Voor vervoer naar elders gelegen bedrijven van de scholen of
voor het elders uitvoeren van werkzaamheden, zoals bijvoor
beeld door de praktijkschool voor bosbouw en cultuurtechniek,
heeft men de beschikking over speciaal daarvoor bestemde bus
jes of andere voertuigen indien de gesteldheid van terreinen
dat vereist.
Boven gegeven, weliswaar geenszins volledige opsomming
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toont aan, dat qua outillage en leer- en hulpmiddelen de scho
len eveneens belangrijke ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Eer
der is al geschreven over talrijke uitbreidingen met nieuwe be
drijven, verbouwingen en aanpassingen van school- en logeergebouwen, enz. Dit alles is in betrekkelijk korte tijd gereali
seerd. Nog steeds kampen sommige scholen echter met ruimtege
brek. Bij de ontwikkeling en aanschaf van nieuwe leer- en hulp
middelen speelt zowel het onderwijzend- als niet-onderwijzend
personeel een belangrijke rol. Eerstgenoemden dragen bijvoor
beeld uitgewerkte ideeën aan die, wanneer men daartoe zelf niet
in staat is, door laatstgenoemden i.e. technisch personeel in
de werkplaatsen worden 'omgezet' tot leer- en hulpmiddelen.
Op dit moment kan worden gesproken van goed geoutilleerde
scholen met voldoende leer- en hulpmiddelen (en bedrijven),
waardoor op optimale wijze het onderwijs kan worden verzorgd.
Uiteraard zullen toekomstige ontwikkelingen weer nieuwe aan
passingen vereisen. In dit verband zij vermeld dat op diverse
scholen inmiddels informatiecentra zijn ingericht, waarin
steeds ruimte is voor voorlichting en onderwijs op het gebied
van de nieuwste ontwikkelingen in hun bedrijfstakken.
Naast directie-leden - directeur en een of meerdere adjunct
directeuren - bestaat het onderwijzend personeel van de scholen
uit docenten, hoofdinstructeurs en instructeurs. Als gevolg
van eerder beschreven ontwikkelingen is in de loop der jaren
ook het personeelsbestand aanzienlijk uitgebreid. We beperken
ons op deze plaats tot de huidige situatie en constateren het
volgende.
-

De verhouding tussen aantallen docenten, hoofdinstructeurs
en instructeurs per praktijkschool verschilt van school tot
school. Dit hangt samen met het niveau en de aard van het
onderwijs dat wordt gegeven. Het aantal directie-leden hangt
onder meer samen met het aantal instructie-afdelingen van de
school. Elke school heeft één directeur. Tabel 2.3 geeft een
totaaloverzicht, waaruit in percentages de verhoudingen zijn
af te lezen tussen aantallen docenten, hoofdinstructeurs en
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instructeurs per praktijkschool.

Onderwijsgevend personeel (inclusief
directie-leden)

Scholen

directie docenten

hoofdin- instruc
struct. teurs

totaal

Ede (CST)

3( 9,7)

4(12,9) 11(35,5)

14(41,9)

31(100)

Schoondijke

2( 8,7)

1( 4,3)

4(17,4)

16(69,6)

23(100)

Horst (CCO)

2(28,6)

2(28,6)

2(28,6)

1(14,3)

7(100)

Ede (PSL)

2(10

)

M 5

)

6(30

)

11(55

)

20(100)

Almelo

2( 7,1)

7(25

)

5(17,9)

14(50

)

28(100)

Barneveld

4( 8,7) 12(26,1)

8(17,4)

22(47,8)

46(100)

Schaarsbergen

1( 5,3)

3(15,8)

6(31,6)

9(47,4)

19(100)

Emmeloord

2( 8,7)

M 4,3)

3(13

Deurne

1( 7,1)

3(21,4)

Horst

2( 5,6)

Oenkerk

2( 4

TOTAAL

)

)

)

23(100)

1( 7,1)

9(64,3)

14(100)

8(22,2)

5(13,9)

21(58,3)

36(100)

4(

7(14

37(74

50(100)

8 )

)

17(74

)

23( 7,7) 46(15,5) 58(19,5) 170(57,3) 297(100)
=====TÏT

Tabel 2.3: Totaaloverzicht onderwijsgevend personeel, in
clusief percentages (bron: Beijaard, 1984).
Tabel 2.3 toont een grote verscheidenheid. Vooral de scholen
voor landbouwmechanisatie (Schoondijke en Emmeloord) hebben
relatief veel instructeurs in dienst ten opzichte van hoofd
instructeurs èn docenten. Ditzelfde geldt met name ook voor
de school voor veehouderij en weidebedrijf (Oenkerk).
- De

hoogstgenoten

vooropleidingen of onderwijsbevoegdheden

(1) Sommige docenten zijn parttime in dienst van de scholen. Met
name dierenartsen aan de pluimvee- en varkenshouderij-scho
len te Almelo, Barneveld en Horst en de rundveehouderijschool
te Oenkerk.
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van genoemde categorieën verschillen eveneens van elkaar. Een
totaaloverzicht daarvan geeft tabel 2.4.
^Opleiding
Univer
siteit
(Vet.
PersoneeJN Inst.)
Directie
Docenten

8

L.H.

lerarenopleidinq
HBO MBO LBO AVO Tot.
-e
legr.2 gr. 3egr.

14

7

14

8

Hoofdinstruct.
1

Instruct.
Totaal

8
=

29

==

15

==

1

1

23

1

46

10

15 30

58

2

17

88 54

6

2

170

10
= =s

37

104 85
===

6

3

297
ss ==

5

9

3

1

—

=

=

Tabel 2.4: Overzicht hoogstgenoten vooropleiding of onderwijs
bevoegdheid - exclusief gevolgde kadercursussen
of ander cursusonderwijs - van alle onderwijsgeven
den aan de elf praktijkscholen (bron: Beijaard,
1984).
In tabel 2.4 wordt onder meer duidelijk gemaakt dat directie
leden èn docenten zich qua vooropleiding onderscheiden van
hoofdinstructeurs èn instructeurs. Voorts valt op dat met
name in vooropleiding een verschil bestaat tussen instruc
teurs en hoofdinstructeurs: sprake is van verhoudingsgewijs
meer hoofdinstructeurs dan instructeurs met een MBO-vooropleiding, en omgekeerd van meer instructeurs dan hoofdin
structeurs met een HBO-vooropleiding. Hieruit valt onder
meer af te leiden dat het onderscheid tussen hoofdinstruc
teur en instructeur niet zozeer is gebaseerd op de gevolgde
vooropleiding(en), maar veeleer een onderscheid is van
rechtspositionele aard op grond van leeftijd en ervaring.
Deze constatering is van belang in verband met door het Mi
nisterie van Landbouw en Visserij (1984a) beschreven functiekarakteristieken voor instructeurs en hoofdinstructeurs. In
taakuitoefening wordt tussen beide categorieën een duidelijk
onderscheid gemaakt: naast het geven van instructie dient
ter onderscheiding van een instructeur een hoofdinstructeur
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ook schoolorganisatorische, respectievelijk interne school
taken en innoverende werkzaamheden te verrichten (vgl. Minis
terie van Landbouw en Visserij, 1984a, bijlage B).

- Het gemiddelde aantal uren dat wordt besteed aan lesgeven
verschilt eveneens per school. Over het algemeen kan worden
gesteld, dat instructeurs meer belast zijn met lesgeven dan
hoofdinstructeurs en vooral docenten. Het zijn dan ook de
scholen met relatief veel instructeurs die een hoog gemid
delde aan lesgeeftijd te zien geven. In scholen met relatief
veel docenten en hoofdinstructeurs worden gemiddeld minder
uren besteed aan lesgeven in verband met andere taken die
worden uitgevoerd, zoals leerstofontwikkeling, participatie
in werkgroepen of commissies, initiëren van nieuwe ontwikke
lingen, leiding geven aan vakgroepen binnen de eigen school,
enz.
2.3

PROGNOSES
Tot op heden groeide het aantal leerling- of cursistweken

met gemiddeld circa 10% per jaar. Ook de prognoses wijzen op
een nog toenemende belangstelling, enerzijds door de nog groei
ende leerlingenaantallen in met name het middelbaar agrarisch
onderwijs en anderzijds door de belangstelling die bestaat voor
de specifieke cursussen die de praktijkscholen verzorgen. Ten
behoeve van de praktijkscholen zijn de volgende ontwikkelingen
van belang.
1) De groei van het aantal leerlingen in het reguliere agrarisch
onderwijs, die zich zal doorzetten tot aan het einde van de
80-er jaren. Daarna zal sprake zijn van een vrij snelle da
ling. Hiermee komen de praktijkscholen in een spanningsveld
te verkeren: enerzijds zijn voorzieningen op korte termijn
nodig, anderzijds is op lange termijn sprake van een situa
tie die nog niet geheel duidelijk is. Het Ministerie van
Landbouw en Visserij (1985) spreekt als gevolg van de groei
van de leerlingenaantallen ten gunste van de praktijkscholen
over het voorzien in: 1) voldoende middelen om de uitbrei-
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ding van het aantal leerlingweken te kunnen realiseren en 2)
een adequate huisvesting. Een en ander heeft consequenties
in de personele en materiële sfeer.
2) De vormgeving en ontwikkeling van het Middelbaar Agrarisch
Onderwijs nieuwe stijl in zogenaamde agrarische onderwijscen
tra met tenminste 400 leerlingen. Deze omvatten:
- direct op het ondernemerschap gerichte A- en B-leergangen;
- kort middelbaar agrarisch onderwijs (KMAO);
- cursusonderwijs en leerlingwezen (Ministerie van Landbouw
en Visserij, 1984b).
Realisering van de agrarische onderwijscentra zal tot gevolg
hebben, dat enerzijds nieuwe doelgroepen van praktijkscholen
gebruik zullen maken en dat anderzijds reeds bestaande doel
groepen zich zullen uitbreiden. De taakverdeling tussen het
reguliere agrarisch onderwijs en de praktijkscholen zal van
uit het oogpunt van het beleid ook de komende jaren zijn ge
baseerd op het uitgangspunt, dat praktijkscholen aanvullend
onderwijs verzorgen (Ministerie van Landbouw en Visserij,
1985, 33). Ondanks dat praktijkscholen een voorhoede-functie
blijven vervullen, zal met name overleg over te verzorgen
cursussen worden nagestreefd van de zijde van de overheid.
Op basis van het genoemde uitgangspunt zou dit kunnen leiden
tot een grotere inbreng van de agrarische centra in de lang
duriger opleidingen die praktijkscholen in eigen beheer heb
ben.
3) De vraag of het agrarisch onderwijs zich moet beperken tot de
vraag naar opgeleiden vanuit de arbeidsmarkt (manpower demand)
versus de behoefte aan bepaald onderwijs vanuit de bevolking
(social demand). Enerzijds zijn met deze vraag beroepsper
spectieven in het geding, doch anderzijds is tegenwoordig een
middelbare beroepsopleiding een minimumvoorwaarde om maat
schappelijk adequaat te kunnen functioneren (vgl. Ministerie
van Landbouw en Visserij, 1984b, 16). Om diverse redenen is
de vraag naar evenwicht tussen feitelijke deelname en maat
schappelijke behoefte (nog) niet te beantwoorden, omdat ver
anderingsprocessen die vraag en aanbod bepalen nog in volle
gang zijn (vgl. Vercauteren, 1984). In dit verband kan gewe-
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zen worden op :
- nieuwe terreinen voor het agrarisch onderwijs, zoals de
automatisering en het gebruik van informatie, het beheer
van milieu en de energiebronnen (Vercauteren, 1984, 85)^^;
- veranderingen in de aard van het werk en de arbeidsverhou
dingen in de landbouw, waardoor in zijn algemeenheid banen
er anders uit zullen gaan zien; hieraan ten grondslag lig
gen technologische vernieuwingen, vernieuwingen in de orga
nisatie en de groei van de vraag naar geïntegreerde dien
sten.
Deze ontwikkelingen, en daarmee de vraag naar evenwicht tus
sen vraag naar en aanbod van afgestudeerden, zullen zowel in
houdelijk als in leerlingenaantallen van invloed zijn op de
verdere ontwikkeling van praktijkscholen.
4) Bezuinigingsdruk op de departementen. Om te kunnen vergelij
ken met onderwijs ressorterend onder 'Onderwijs en Weten
schappen' zal ook het gehele agrarisch onderwijs financieel
worden doorgelicht. In dit verband rijst mede de vraag of
niet meer dan voorheen gelet moet worden op de motivatie van
de leerlingen om via het agrarisch onderwijs in de maatschap
pij te functioneren (Vercauteren, 1984, 89). Dit geldt te
meer, wanneer men bedenkt dat ruim 70% van de leerlingen in
het lager agrarisch onderwijs afkomstig is uit niet-agrarische milieus; voor het middelbaar agrarisch onderwijs is dit
ruim 50%. Voorts speelt de discussie rond de volgende twee
punten een rol:
- moet men gewenste scholing na het reguliere (agrarisch)
onderwijs wel of niet zelf betalen?
- moet cursusonderwijs wel of niet geprivatiseerd worden, dat
wil zeggen in eigen beheer van en gefinancierd door het be
drijfsleven zelf in plaats van de overheid?
De uitkomsten van deze discussie zullen eveneens hun uitwer(1) Met name aan informatica zal veel aandacht worden besteed.
De rol van praktijkscholen hierbij betreft het verzorgen
van aanvullende cursussen, de ontwikkeling van software voor
het reguliere agrarisch onderwijs en het mede verzorgen van
de bijscholing van leraren (vgl. Ministerie van Landbouw en
Visserij, 1985, 20).
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king hebben op de praktijkscholen. Bezuinigingsoverwegingen
zullen daarbij een grote rol spelen.
Boven beschreven ontwikkelingen zullen zowel in 'gunstige'
als in 'ongunstige' zin doorwerken in praktijkscholen en het te
verzorgen onderwijs. Over tal van zaken bestaat echter nog grote
onzekerheid. In dit verband kan bijvoorbeeld ook nog gedacht
worden aan de schaalvergroting van het hoger agrarisch onderwijs
en de discussie met betrekking tot een nieuwe structuur van het
hoger landbouwonderwijs.
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkelingen is het
aan te bevelen om met betrekking tot de verdere ontwikkeling van
de praktijkscholen speciale aandacht te (blijven) schenken aan
de verdeling van taken tussen het reguliere agrarisch

onderwijs

en praktijkscholen. Bovendien lijkt het gewenst om zich binnen
de praktijkscholen te bezinnen op bepaalde aspecten van de agra
rische bedrijfsvoering in relatie tot een groeiend milieu-bewustzijn van en belangstelling voor 'groen' door leerlingen en
studenten uit het reguliere agrarisch onderwijs. Daar komt bij,
dat sprake is van een toenemende behoefte aan mensen die ge
schoold zijn in het bepalen van milieu-invloeden. Bijzondere
aandacht dienen praktijkscholen te blijven besteden aan de op
leiding van de hedendaagse en toekomstige ondernemer, die onder
steeds moeilijker omstandigheden zijn bedrijf moet uitoefenen.
In dit verband hoeven we alleen maar te denken aan de superhef
fing op melk en aan de problemen rond mestoverschot in de pluim
vee- en varkenshouderij. Daar komt bij, dat het onderwijs in het
verleden vaardigheden betrof die weinig inzicht vereisten, ter
wijl nu en in de toekomst het accent meer ligt op beoordelings
vaardigheden met betrekking tot bedrijfsvoering. Dat wil zeggen
dat beslissingen genomen moeten worden op grond van externe en
interne informatie ten aanzien van het bedrijf. In toenemende
mate staat inzichtelijk handelen centraal (Osinga, 1984, 16).
Praktijkscholen zullen moeten bijdragen aan de kwaliteit van
deze zich veranderende positie van de agrarische ondernemer.
Productiebeperkingen dwingen tevens om te zien naar alternatie
ven voor het gebruik van agrarische productiemiddelen.
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2.4

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
De meeste praktijkscholen zijn rond 1960 opgericht. Aan de

basis daarvan lagen opleidings- en bijscholingsbehoeften als ge
volg van ingrijpende veranderingen die zich na de Tweede Wereld
oorlog in de Nederlandse landbouw voltrokken. Tevens ontleenden
praktijkscholen hun betekenis aan de bijdrage die werd geleverd
aan de ontwikkeling van vakvaardigheidsonderwijs ten behoeve
van het reguliere agrarisch onderwijs.
Vanuit financiële- en rendementsoverwegingen is bewust ge
kozen voor centralisatie van outillage en leer- en hulpmiddelen
in praktijkscholen, waardoor het reguliere agrarisch onderwijs
kon volstaan met elementaire standaardvoorzieningen.
Vanaf hun oprichting tot heden hebben alle praktijkscholen
talrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Wijzigingen deden zich voor
in doelstelling, taken en doelgroepen. Van fundamentele beteke
nis daarbij was de op de scholen aanwezige vakkennis en vakbe
kwaamheid enerzijds en, in samenhang daarmee, de opvulling van
een 'gat in de onderwijsmarkt' anderzijds. Mede als gevolg hier
van vond uitbreiding van en wijziging in doelgroepen plaats.
De praktijkscholen zijn uitgebreid tot onderwijskundig en
organisatorisch complexe instituten. Dit ging gepaard met tal
rijke uitbreidingen met bedrijven, school-en logeergebouwen.
Qua outillage en leer- en hulpmiddelen hield de inrichting van
de scholen (en bedrijven) gelijke tred met de ontwikkelingen
die zich voordeden in de Nederlandse land- en tuinbouw. Hierin
ligt de 'kracht' van de praktijkscholen, ook nu en in de toe
komst. Dit vereiste en vereist de inzet van vakbekwaam perso
neel.
Opvallend is dat de praktijkscholen zich op bovengenoemde
en andere punten verschillend van elkaar hebben ontwikkeld. Geen
enkele praktijkschool is gelijk aan een andere. Een en ander
hangt samen met de verschillende landbouwdisciplines die zij
vertegenwoordigen. Coördinatie in beleidsvoering ten aanzien
van praktijkscholen verdient grote aandacht. De benadering van
de zijde van de overheid was tot in het midden van de 70-er ja
ren hoofdzakelijk gericht op individuele scholen. In hoofdstuk
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5 wordt daar nader op ingegaan. Het ontbreken van een gecoördi
neerd beleid maakt het echter niet eenvoudig de geschiedenis
van het praktijkschoolwezen te beschrijven. Schriftelijke in
formatiebronnen ontbreken, waardoor het moeilijk is tal van
zich voorgedane ontwikkelingen te traceren en te interpreteren.
Aan dit hoofdstuk ligt verhoudingsgewijs relatief veel monde
ling verstrekte informatie ten grondslag.
Duidelijk is evenwel, dat alle praktijkscholen een belang
rijk onderdeel zijn van het agrarisch onderwijs. Dit was zo, is
zo en zal naar mag worden verwacht ook in de toekomst het geval
zijn. Daarbij dienen praktijkscholen bedacht te zijn op nieuwe
ontwikkelingen die zich in de nabije toekomst zullen voltrekken,
waardoor zich (opnieuw) wijzigingen zullen voordoen op tal van
punten.
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3 AARD VAN HET PRAKTIJKSCHOOLONDERWIJS

In het voorgaande hoofdstuk is ondermeer ingegaan op het
doel van praktijkschoolonderwijs als antwoord op veranderingen
die zich voordeden in de Nederlandse land- en tuinbouw. Prak
tijkscholen kregen dientengevolge een breed takenpakket toebe
deeld. Zowel in doelstelling als taken hebben zich in de loop
der jaren diverse verschuivingen voorgedaan. Mede als gevolg van
deze verschuivingen is ook een discussie ontstaan over de aard
of het karakter van praktijkschoolonderwijs. Deze discussie ken
merkt zich door onenigheid over de (onder)scheiding van begrip
pen die de kern van het onderwijs aan praktijkscholen raken,
namelijk: 1) kennis en inzicht ('theorie') versus vakvaardigheid
('praktijk'), 2) onderwijs versus instructie en 3) leraren in
scholen versus instructeurs in instituten. Deze begrippenparen
hangen nauw met elkaar samen en overlappen elkaar. Over de in
vulling van de begrippen verschillen diverse geledingen die bij
het

praktijkschoolonderwijs betrokken zijn duidelijk van

me

ning, hetgeen onder meer gevolgen heeft voor de status van de
praktijkscholen en daarmee voor de rechtspositie van het onder
wijsgevend personeel. Een van de oorzaken van het ontbreken van
duidelijkheid is tot nu toe de onvoldoende theorievorming rond
genoemde begrippen.
In dit hoofdstuk wordt de aard van

het praktijkschoolonder

wijs als volgt beschreven. In de eerste plaats wordt ingegaan
op vigerende opvattingen, waarbij opnieuw wordt teruggegaan
naar de periode waarin praktijkscholen zijn opgericht (par. 3.1).
Daarna volgt een beschrijving van de discussie die momenteel
plaatsvindt rond de eerder vermelde begrippen (par. 3.2) en ver
volgens wordt getracht enige 'orde' en samenhang aan te brengen
op grond van o.a. elders verkregen theoretische inzichten, die
wellicht ook toepasbaar zijn op

het praktijkschoolonderwijs
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(par. 3.3). Mede gezien de doelstelling van dit rapport, blijft
het vooralsnog bij een eerste aanzet.
3.1

VIGERENDE OPVATTINGEN
In hoofdstuk 2 is gewezen op de opleidings- en bijscholings

behoeften als gevolg van nieuwe arbeidsmethoden met gebruikma
king van moderne werktuigen en machines. De ontwikkelingen ver
liepen zo snel, dat het noodzakelijk was aan goede instructie
op dit terrein hoge prioriteit toe te kennen. Onderwijskundig
werd deze instructie gestructureerd naar vaardigheden waarover
een (toekomstige) agrariër diende te beschikken. Aan de basis
daarvan lagen analyses van beroepen in

de land- en tuinbouw,

zodat in plaats van 'onderwijs in vaardigheden' het best gespro
ken kan worden van vakvaardigheidsonderwijs als een belangrijke
component van een evenwichtig onderwijsprogramma. Hiermee was
een 'nieuwe onderwijsvorm' geïntroduceerd, aanvankelijk in eer
ste instantie voor het lager land- en tuinbouwonderwijs. Het
vakvaardigheidsonderwijs moest doelgericht zijn en methodisch
mede vorm worden gegeven door de praktijkscholen.
Vakvaardigheidsonderwijs vond zijn legitimering in econo
mische redenen en pedagogische overwegingen. De economische
redenen betroffen de ontwikkelingen in de agrarische bedrijfs
voering na de Tweede Wereldoorlog, als gevolg waarvan het onder
wijs aandacht moest gaan besteden aan de opleiding tot zo doel
matig mogelijk organiseren en uitvoeren van agrarische werkzaam
heden (Van der Schans, 1958/59, 18). De welvaart van de agrari
sche bevolking was en is

daarvan afhankelijk. De pedagogische

overwegingen hadden betrekking op de harmonische vorming van de
toekomstige agrariër door middel van een evenwichtig onderwijs
programma. Dat wil zeggen een onderwijsprogramma waarin naast
kennis en inzicht ook vaardigheden van belang waren. Hiermee
kwam men in het spanningsveld van algemeen vormend en vakkennisonderwijs versus praktijkonderwijs, of in het spanningsveld van
kennen versus kunnen. Op operationeel niveau kwam dit tot uit
drukking in de tegenstelling 'doe-leraar' versus de 'leraar
kennis en inzicht'. Hun werkzaamheden hoefden elkaar niet te
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overlappen, zo meende men, maar zouden elkaar kunnen aanvullen
onder de voorwaarde van goed overleg (vgl. Van der Schans,
1958/59, 20). Dat het om verschillende onderwijsvormen binnen
één programma ging was duidelijk. Naast algemeen vormend

onder

wijs diende het vakkennisonderwijs kennis en inzicht bij te
brengen die leerlingen later in

het bedrijf nodig zouden heb

ben, terwijl het vakvaardigheidsonderwijs leerlingen vaardighe
den diende te leren die zij nodig zouden hebben voor het uit
voeren van

werkzaamheden (Van der Schans, 1962, 31). Praktijk

scholen werden geacht korte, praktische cursussen te verzorgen
in de zin van vakvaardigheidsonderwijs zoals zojuist omschreven.
Dat dit onderscheid voor praktijkscholen niet meer actueel is
blijkt o.a. uit de doelstelling en taken van de scholen alsmede
uit zich voorgedane ontwikkelingen in de agrarische bedrijfs
voering zelf. Deze kenmerken zich door een toenemende verschui
ving van manuele vaardigheden naar organisatie-, coördinatie- en
planningsvaardigheden (vgl. Osinga, 1969 en 1984).
De praktijkscholen hebben in

belangrijke mate bijgedragen

aan de totstandkoming van evenwichtige onderwijsprogramma's in
bovenbedoelde zin. Door de huidige tendens tot veralgemening
in met name (de onderbouw van) het lager agrarisch onderwijs en
door de eventuele invoering van middenschoolonderwijs, dreigt
het vakvaardigheidsonderwijs echter te worden aangetast.
Het vakvaardigheidsonderwijs moest zo goed als van de grond
af worden opgebouwd. In 1959 begon een groep leerkrachten, de
toenmalige commissie Moens, aan de inhoudelijke ontwikkeling er
van. Slechts een beperkte aansluiting bij bestaande opleidingen
was mogelijk. Lesprogramma's moesten volgens een eigen methodiek
worden opgebouwd, waarvoor men de uitgangspunten ontleende aan:
- het oordeel van de Nederlandse boeren over het doel van

vak

vaardigheidsonderwijs;
- landbouwwetenschappelijk onderzoek;
- ervaringen in het Nederlandse landbouwonderwijs;
- buitenlandse ervaringen - voor zover mogelijk - met de oplei
ding tot praktische vakbekwaamheid in de landbouw;
- ervaringen met opleidingen tot praktische bekwaamheid in niet-
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agrarische bedrijfstakken (Van der Schans, 1962 ).

In didactische zin kreeg het onderwijs vorm in instructie
bladen, dat wil zeggen onderwijs met een sterk voorgeprogram
meerd karakter.^1' De eisen die aan het onderwijs werdén ge
steld betroffen:
- de gerichtheid op

nuttige gebruiksvoorwerpen voor de boer

derij;
- een opklimming in moeilijkheid;
- het er in voorkomen van alle handelingen die bij de analyse
van de werkzaamheden op de boerderij tevoorschijn komen;
- de moeilijke handelingen vaker te

laten voorkomen dan de ge

makkelijke (Schroevers, 1962, 85).
Vanuit pedagogisch-didactische overwegingen werd al gauw kri
tiek geleverd (zie o.a. Schroevers, 1962). Deze betrof niet zo
zeer de eisen die aan het vakvaardigheidsonderwijs werden ge
steld, als wel de didactische en methodische vormgeving in voor
geprogrammeerde instructiebladen. Het karakter van het onderwijs
was star en rigide, met weinig ruimte voor leerlingen om eigen
mogelijkheden te ontwikkelen. Bovendien was het systeem van in
structiebladen overgenomen uit methoden voor gebruik bij de om
scholing van volwassenen. Reeds in 1962 adviseerde Schroevers
aan de commissie die het systeem van instructiebladen had opge
zet, om op zekere momenten eens van die strakke opzet af te
stappen. Hij pleitte ervoor iets van de zelfwerkzaamheid van de
leerlingen terug te

brengen, in die zin dat ze zélf eens zouden

stoten op een handeling die ze nog niet hadden gehad. Daarmee
refereerde Schroevers aan de situatie zoals die was tot omStreeks 1930.

(2)

Op grond van pedagogische overwegingen pleitte

(1) Dit vond mede plaats onder Amerikaanse invloeden, waar in
verband met de op handen zijnde dreiging van de Tweede
Wereldoorlog een dergelijke werkwijze werd aangewend voor
de training van recruten en werknemers in het bedrijfsleven.
(2) Praktisch onderwijs stond toen meer onder invloed van Duitse
uitgangspunten, zoals o.a. worden aangetroffen bij
Kerschensteiner: spontaniteit, totaliteit van de arbeid,
vrijheid van- de leerlingen, bevrediging die de arbeid ver
schaft en 'Selbstprüfungsmöglichkeit1 (de leerling moet wil
len weten of het gemaakte product voldoet aan de eisen)
(in Schroevers, 1962; zie ook Steffens, 1975).
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hij voor een vormgeving van het vakvaardigheidsonderwijs, waar
in meer ruimte aanwezig diende te zijn voor een eigen inbreng
van leerlingen.
Tot op heden zien we dat nog op veel praktijkscholen wordt
gewerkt aan de hand van instructiebladen, hoewel er in conse
quente hantering en uitvoering duidelijke verschillen tussen de
scholen bestaan. Enkele redenen voor het blijven hanteren van
instructiebladen liggen besloten in het bieden van houvast aan
onderwijsgevenden en in het streven naar uniformering in lesstof
en leerresultaten bij leerlingen en cursisten. In hoofdstuk 4
wordt hieraan nader aandacht besteed.
3.2 VERSCHILLENDE OPVATTINGEN
In het agrarisch onderwijs is op verschillende manieren ge
probeerd onderwijs en beroep meer op elkaar te betrekken. Het
landelijk net van praktijkscholen is één van die manieren, naast
bijvoorbeeld beroepsoriëntatie en stages in het reguliere onder
wijs en cursusonderwijs voor volwassenen. In het algemeen wordt
gesteld, dat de praktijkscholen de kwaliteit van de praktische
component in het onderwijs verbeteren (Ministerie van Landbouw
en Visserij, 1982, 23). Over de aard van dit praktijkschoolon
derwijs bestaan verschillen van mening, hoofdzakelijk tussen de
overheid enerzijds en

(de besturen van) de praktijkscholen an

derzijds. Meer concreet hebben deze meningsverschillen betrek
king op de status van praktijkscholen en daarmee de rechtsposi
tie van het onderwijzend personeel. Op deze plaats wordt aan die
rechtspositie zelf geen aandacht besteed. Getracht wordt de 'op
zichzelf staande' verschillen van meningen op een aantal nauw
met elkaar samenhangende punten terug te brengen en te beschrij
ven.
1) 'Theorie' versus 'praktijk'

Dit onderscheid refereert aan kennis en inzicht ('theorie')
enerzijds en vakvaardigheid ('praktijk') anderzijds. Vakvaardig
heidsonderwijs ontleent zijn betekenis aan het leren op basis
van een serie handelingen: leerlingen weten in grote lijnen wel
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wat ze moeten doen, de vraag is of zij de noodzakelijke hande
lingen juist uitvoeren (vgl. Vedder, 1970, 116). In deze opvat
ting is vakvaardigheidsonderwijs identiek aan het op juiste
wijze leren uitvoeren van werkzaamheden. Lange tijd werd de taak
van de praktijkscholen op deze wijze opgevat. Kennis en inzicht,
beide noodzakelijke voorwaarden voor dit handelen, zouden el
ders, met name in het reguliere agrarisch

onderwijs verworven

moeten worden. De opsplitsing van theorie en praktijk is op deze
wijze niet (meer) functioneel. Er wordt aan voorbijgegaan, dat
handelen mede uitgangspunt is voor het verwerven van nieuwe ken
nis en inzicht. Bovendien zijn vaardigheden niet (meer) louter
terug te brengen tot het uitvoeren van werkzaamheden of psycho
motorisch leren, zoals blijkt uit eerder aangehaalde literatuur
(o.a. Osinga, 1969 en 1984). Kennis, inzicht en vaardigheid ma
ken integraal deel uit van een onderwijsleersituatie, hoewel ze
in een onderwijsprogramma verschillend beklemtoond kunnen wor
den. Het onderscheid tussen theorie en

praktijk verwijst naar

verschillen in onderwijsleersituatie. In de praktijkscholen gaat
het om onderwijsleersituaties die leerlingen in

staat stellen

in een praktische werksituatie zelfstandig te functioneren. Deze
onderwijsfunctie is alleen te

realiseren door gebruikmaking van

de combinatie van vakkennis, praktische oefeningen en vaardighe
den (vgl. Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen, 1980, 2).
2) Onderwijs versus instructie

Hoewel beide begrippen vaak door elkaar worden gehaald, met
name in de onderwijskundige literatuur, is er in de praktische
uitvoering in die zin een verschil dat instructie veelal wordt
toegepast bij de oplossing van problemen op korte termijn (vgl.
Lagerweij, 1984, 7). Instructie verwijst naar omschreven hande
lingen van korte duur, die uitgevoerd moeten worden om tot een
bepaald resultaat te komen. In praktijkscholen komen dergelijke
instructie-vormen voor, doch dit is meer uitzondering dan regel.
Naast welomschreven handelingen aan de hand waarvan leerproces
sen zich voltrekken, worden deze mede bepaald en gestuurd door
enerzijds reeds aanwezige
verwerven kennis en

en anderzijds door leerlingen nog te

inzicht (zie ook hoofdstuk 4).

43

Het onderscheid tussen onderwijs en instructie is een gra
dueel onderscheid.^1^ Onderwijs omvat instructie, maar is tevens
een ruimer begrip. Onderwijs omvat zowel gesloten als open on
derwijsleerprocessen, die mede richting worden gegeven door
intenties van onderwijsgevenden en leerlingen. Voor veel onder
wijsgevenden in de praktijkscholen heeft 'onderwijs' echter een
positievere lading dan

'instructie', hetgeen wordt veroorzaakt

door de ermee samenhangende begrippen 'bevoegd' versus 'onbe
voegd' en de salariële honorering (Ettema, 1981). Ook de status
van praktijkscholen is

daarmee in het geding.

3) Leraren in scholen versus instructeurs in instituten

Dit onderscheid hangt sterk samen met beide voorgaande te
genstellingen. Op dit moment ontbreekt een wettelijk kader voor
de praktijkscholen. Deze scholen zijn naar hun aard niet inpas
baar in een indeling in lagere-, middelbare- en hogere landbouw
scholen. Als zodanig vallen ze buiten de Wet op het Voortgezet
Onderwijs, hoewel ze wel onderwijs verzorgen in de zin van deze
wet. Met name van bestuurszijde wordt dit beklemtoond: in prak
tijkscholen is volgens het Overlegorgaan Besturen Praktijkscho
len (1980) op grond van onderwijskundige aspecten sprake van een
onderwijssituatie, dus van een school met leraren en niet van
een instituut met instructeurs. Dit heeft gevolgen voor de
rechtspositie van het onderwijzend personeel, aldus het Overleg
orgaan Besturen Praktijkscholen: daar waar het rechtspositiebe
sluit van de Wet op het Voortgezet Onderwijs niet integraal van
toepassing is op de situatie in de praktijkscholen, zouden af
zonderlijke regelingen moeten worden ontworpen (zie ook Commis
sie Rechtspositie Personeel Praktijkscholen, 1983, 15). Zoals
(1) In strikte zin is 'instructie1 terug te voeren naar op be
havioristische grondslagen ingerichte en daarmee gesloten
onderwijsleerprocessen. Leren door middel van geprogram
meerde instructie is daar een voorbeeld van. Aan dergelijke
leerprocessen liggen leertheorieën ten grondslag die berus
ten op koppelingen tussen prikkels ('stimuli') en observeer
bare reacties ('responses') (vgl. De Corte e.a., 1981).
De kritiek op deze 'connectionistische leertheorieën' be
treft o.a. hun voorbijgaan aan wat zich in de periode tussen
prikkel en reactie in het hoofd van de lerende afspeelt.
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het er nu op lijkt, wordt de rechtspositie inderdaad in een af
zonderlijke Ministeriële Beschikking geregeld, maar niet in de
zin van een zo volledig mogelijke gelijkschakeling aan de inhoud
van de rechtspositie van het personeel dat is verbonden aan an
dere onderwijsinstellingen i.e. 'leraren in scholen' (vgl.
Ministerie van Landbouw en Visserij, 1984a).
Boven beschreven verschillen van mening raken de kern van het
praktijkschoolonderwijs en daarmee de rechtspositie van het on
derwijzend personeel. Ten behoeve van de kwaliteit van het prak
tijkschoolonderwijs is er alles aan gelegen, dat de discussie
rond de genoemde begripsonderscheidingen een constructieve dis
cussie is met wederzijds begrip voor eikaars standpunten en in
zichten. Juist in een tijd waarin velen - o.a. leerlingen, ouders
en ook onderwijsgevenden - een meer theoretisch georiënteerde op
leiding maatschappelijk hoger waarderen dan beroepsgerichte op
leidingen (vgl. Janssen, 1976,56).
3.3

AANZET TOT THEORETISCHE BEZINNING
Deze paragraaf wil een bijdrage leveren aan de verheldering

van de hiervoor beschreven discussie op grond van meningen van
betrokkenen uit het agrarisch praktijkschoolonderwijs enerzijds
en verkregen theoretische inzichten op verwante terreinen i.e.
het participatie-onderwijs anderzijds. Vooralsnog gaat het om
een eerste aanzet, die vooral betrekking heeft op gezichtspunten
inzake de relatie tussen het reguliere agrarisch onderwijs en
het onderwijs aan praktijkscholen.
Het participatie-onderwijs, zoals dat onder meer wordt be
schreven door Van den Berg en Van Essenberg (1977) en Schellekens
(1980), is een vorm van

onderwijs die zich op wezenlijke onder

delen onderscheidt van het praktijkschoolonderwijs.^1' Een punt
(1) Een van de verschillen betreft het binnen- en buitenschools
leren, respectievelijk intermediair leren en praktijkleren,
die - idealiter - met elkaar in cyclische wisselwerking staan
(vgl. Schellekens, 1980). Het leren op praktijkscholen daaren
tegen is evenals het leren in het reguliere onderwijs een
vorm van binnenschools leren, waarbij weliswaar het accent
ligt op leren in een praktische of praktijkgerichte setting.
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van gemeenschappelijkheid ligt besloten in de aan beide vormen
ten grondslag liggende onderwijsleersituaties: deze zijn afge
stemd op en geven mede vorm aan de beroepssituatie waarin leer
lingen (in de toekomst) op adequate wijze dienen te functione
ren. Om dit te kunnen realiseren kan niet worden volstaan met
leren in

de zin van verwerving van ervaringen van anderen, maar

dienen leerlingen deze ervaringen ook zélf op te doen. Praktijk
scholen maken dit mogelijk door hun outillage en leer- en hulp
middelen. Ondanks dat sprake is van een schools karakter van
het praktijkschoolonderwijs, ligt het accent op leren in echte
situaties (o.a. in de schoolbedrijven, omgaan met werktuigen
op daarvoor aanwezige of ter beschikking gestelde terreinen,
enz.) en op situaties waarin die werkelijkheid zoveel mogelijk
benaderd wordt (simulatie). In deze context, zo meent men, is
het van het allergrootste belang leerlingen ervaringen te laten
toepassen die in een meer theoretische setting zijn opgedaan.
Voor hen is dit mede een belangrijk criterium voor de waarde en
bruikbaarheid van een theoretisch programma.'1' Daarmee wordt
niet alleen handen en voeten gegeven aan de theorie. Door velen
uit de praktijkscholen wordt dit bijzonder relevant gevonden,
dat wil zeggen de wisselwerking tussen opgedane kennis, inzicht
en vaardigheden in twee verschillende settings. Aan de basis
daarvan ligt de gezamenlijke onderwijsfunctie van het reguliere
agrarisch onderwijs en praktijkscholen (zie figuur 3.1).
De betekenis van deze gezamenlijke onderwijsfunctie mag niet
worden onderschat, want anders dreigt de functie van het leren
in een op de praktijk gerichte setting i.e. praktijkscholen geen
andere te worden dan het aanleren van kennis, inzicht en vaarditheden die in een meer theoretische setting i.e. het reguliere
agrarisch

onderwijs niet of nauwelijks aan bod komen. Deson

danks leert de ervaring dat incidenteel door sommige reguliere
(1) Ook voor het kunnen kiezen voor een beroepscategorie of een
differentiatie binnen een sector, is het gewenst 'aan den
lijve' te ondervinden wat zo'n beroep inhoudt. Dit betreft
niet alleen het leren van kennis, inzicht en vaardigheden
die voor de uitoefening van dat beroep relevant zijn, maar
ook de omstandigheden waaronder dat gebeurt (vgl. Duiin
e.a., 1982).
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Figuur 3.1: Schematische presentatie van de gezamenlijke onder
wijsfunctie van praktijkscholen en het reguliere
agrarisch onderwijs.

agrarische scholen wel op een dergelijke wijze tegen het prak
tijkschoolonderwijs wordt aangekeken: ondanks vooraf gehouden
overleg blijken programma's niet goed op elkaar te zijn afge
stemd en wordt door de zendende school niet doorgegaan op het
geleerde in de praktijkscholen.
Vanuit een gezamenlijke onderwijsfunctie - leerlingen voor
bereiden op een adequaat functioneren in een (toekomstige) be
roepssituatie - is goed overleg over eikaars onderwijsprogram
ma's

als geïntegreerde gehelen van theorie en praktijk noodza

kelijk. Dit stelt hoge eisen aan de onderwijsgevenden: de leraar
in het reguliere agrarisch onderwijs dient zowel in inhoudelijke
als in uitvoerende zin op de hoogte te zijn van het praktijk
schoolonderwijs, terwijl de onderwijsgevenden aan praktijkscho
len kennis dienen te hebben van de schoolwerkplannen van het
reguliere agrarisch onderwijs. Eerder is er al op gewezen, dat
in deze relatie verbeteringen aangebracht kunnen worden, o.a.
door het afleggen van wederzijdse bezoeken aan elkaar (nog)
meer te beklemtonen. De veelgehoorde 'drempelvrees' of de 'angst
om zich bloot te geven' naar collega's die in een andere onder
wijscontext werkzaam zijn zal daardoor afnemen.
Boven beschreven problematiek ten aanzien van onderwijspro
gramma's, in de zin van geïntegreerde gehelen van theorie en
praktijk, is minder complex wanneer het gaat om langduriger spe
cialistische cursussen die praktijkscholen in eigen beheer ver
zorgen en waar inhoudelijk in het reguliere agrarisch onderwijs
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nagenoeg geen aandacht aan wordt besteed. De scholen waarborgen in
dit opzicht zelf de wisselwerking tussen leren in een (meer)
theoretische en leren in een (meer) praktische setting.
3.4

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Ten tijde van de oprichting van de meeste praktijkscholen

- rond 1960 - werd de door deze scholen te verzorgen instructie
onderwijskundig gestructureerd naar vaardigheden en methodischdidactisch vorm gegeven in instructiebladen. Dit onderwijs was
gericht op een zo doelmatig mogelijk organiseren en uitvoeren
van agrarische werkzaamheden. Tevens droeg dit onderwijs bij aan
de harmonische vorming van de toekomstige agrariër, doordat
sinds de invoering van het vakvaardigheidsonderwijs sprake was
en is van een evenwichtig(er) onderwijsprogramma.
Kritiek is geleverd op de methodisch-didactische vormgeving
van het vakvaardigheidsonderwijs in sterk voorgeprogrammeerde
instructiebladen. Sprake was van een zekere starheid, waardoor
er weinig ruimte was voor de leerlingen eigen mogelijkheden te
ontwikkelen. Nog steeds treffen we

op sommige scholen een der

gelijke structurering van het onderwijs aan. Het voordeel van
deze onderwijsvorm is, dat het onderwijsgevenden houvast biedt
en bijdraagt tot uniformering in

lesstof en leerresultaten.

Over de aard of het karakter van praktijkschoolonderwijs
bestaan verschillen van mening, die zijn terug te voeren tot
drie belangrijke punten. In de eerste plaats gaat het om de
vraag, of praktijkscholen alleen vakvaardigheidsonderwijs ver
zorgen en het overdragen van kennis en inzicht een taak is van
het reguliere agrarisch onderwijs. Bij de beantwoording van deze
vraag wordt er onvoldoende rekening mee gehouden, dat kennis,
inzicht en

vaardigheden integraal deel uitmaken van een onder-

wijsleersituatie, die zowel praktisch als theoretisch kan zijn.
In de tweede plaats is de vraag actueel, of het praktijkschool
onderwijs moet worden betiteld als 'onderwijs' dan wel als 'in
structie'. Een gradueel onderscheid tussen beide begrippen is
aanwezig, hoewel ze in

de onderwijskundige literatuur vaak

naast en door elkaar worden gebruikt. Desondanks heeft het be-
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grip 'onderwijs' voor veel onderwijsgevenden aan praktijkscholen
een positievere lading dan het begrip 'instructie'. In samenhang
hiermee, tenslotte, is de vraag naar de status van de praktijk
scholen belangrijk. Zij vallen buiten de Wet op het Voortgezet
Onderwijs,

hoewel op tal van onderwijskundige aspecten de prak

tijkscholen zich niet onderscheiden van de agrarische scholen
die wel onder deze wet vallen. Doch daarnaast zijn er aspecten
die specifiek zijn voor praktijkscholen.
Van belang is dat zowel een theoretische als praktische
leersituatie beide in dienst staan van dezelfde onderwijsfunc
tie: leerlingen voorbereiden op een adequaat functioneren in de
(toekomstige) beroepssituatie. Ten behoeve van deze doelstelling
dienen onderwijsprogramma's te worden gezien als geïntegreerde
gehelen van

theorie en

praktijk. Goed overleg tussen onder

wijsgevenden die lesgeven in de praktische leersituatie èn on
derwijsgevenden die lesgeven in de meer theoretische leersitua
tie is geboden, zowel intra- als interscholair. Hierdoor krijgt
het leerproces voor de leerling of cursist een optimale beteke
nis.
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4 ONDERWIJSLEERSITUATIE EN EVALUATIE

Uit hoofdstuk 3 blijkt onder meer dat aan het leren in
praktische onderwijsleersituaties door de praktijkscholen op ge
heel eigen wijze methodisch-didactisch vorm is gegeven. Mede
daardoor kenmerken het leren op en onderwijzen aan praktijkscho
len zich door bepaalde, karakteristieke principes en uitgangs
punten.
Voor zover reeds mogelijk, wordt in dit hoofdstuk een aanzet
gegeven tot een beschrijving van die principes en uitgangspunten
en wordt ingegaan op het 'voorwaardenveld1 dat daarmee samen
hangt (par. 4.1). Centraal staan het leren en onderwijzen c.q.
didactisch handelen in de praktische onderwijsleersituatie.
Daarna volgt een beschrijving van de soorten onderwijsprogram
ma's die de praktijkscholen verzorgen (par. 4.2). Deze variëren
van langduriger opleidingen van soms langer dan één jaar tot
cursussen van een of enkele dagen.
De evaluatie, zowel van leerprestaties als van vakonderdelen
of programma's in hun totaliteit, maakt wezenlijk deel uit van
de onderwijsleersituatie. In de laatste paragraaf van dit hoofd
stuk staat deze materie centraal (par. 4.3). Als oriëntering
achteraf, in de zin van 'waarde bepalen', en als oriëntering
vooraf, in de zin van voorbereiding op nieuwe onderwijsleersitu
aties, heeft evaluatie een belangrijke functie bij de vormgeving
van onderwijsleersituaties waarbinnen onderwijsleerprocessen
zich voltrekken.
4.1

KENMERKEN VAN LEREN OP EN ONDERWIJZEN AAN PRAKTIJKSCHOLEN
Overkoepelend 7eerprincipe in de praktijkscholen is het prin

cipe van 'learning by doing'. Dit geldt voor alle praktijklesles, ook voor die welke onderdeel zijn van langduriger opleidin
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gen waarin 'theorie' en 'praktijk' alterneren. Al doende verwer
ven leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden in praktische
leersituaties. Dit principe van

leren door doen is terug te

voeren naar Dewey, die een alternatief trachtte te vinden voor
het (Amerikaanse) schoolsysteem in de negentiende eeuw

(zie ook

Noordam, 1975). De vernieuwing uit de school van Dewey beleefde
haar grootste bloei in de jaren tussen 1920 en 1940. Daarna
volgde de kritiek; het lukte o.a. niet om volgens de beginselen
van Dewey een leerplan te ontwerpen, dat als alternatief kon
dienen voor het traditionele leerplan. Desondanks zijn veel as
pecten van de denkbeelden van Dewey in het onderwijs gemeengoed
geworden.
Aan het principe 'leren door doen' is door de praktijkscho
len een eigen uitwerking gegeven. Veel scholen geven dit leerprincipe methodisch en didactisch vorm door middel van werk- of
instructiebladen. Het leerproces krijgt daardoor het karakter van

meer gesloten tot meer open, respectievelijk van strak voorge
structureerd tot vrijwel ongestructureerd.'^' Beide uitersten
komen nagenoeg niet voor. Een volledig open leerproces niet, om
dat geen richting aan het proces wordt gegeven en daardoor leer
effecten niet of nauwelijks voorspelbaar en meetbaar zijn. In
een volledig gesloten leerproces, in de zin van geprogrammeerde
instructie, is dit wel het geval. Echter de ervaring heeft ge
leerd dat een dergelijke werkwijze in de praktijk niet werkt:
vaak moet worden teruggevallen op

mondelinge instructie en spe

len onvoorziene momenten een rol. 'Learning by doing' voltrekt
(1) Strak voorgestructureerde werk- of instructiebladen leiden
tot gesloten leerprocessen, omdat alle door de leerlingen
uit te voeren opdrachten nauwkeurig zijn omschreven. De taak
van de onderwijsgevende beperkt zich tot het uitreiken van
de bedoelde bladen, het eventueel handhaven van de orde en
de nabespreking van de zelfstandig uitgevoerde opdrachten.
Hij is veeleer manager van het onderwijsleerproces (vgl.
Gerstel, 1975). Vrijwel ongestructureerde werk- of instruc
tiebladen daarentegen kenmerken zich door een open leerpro
ces, waarin door leerlingen uit te voeren opdrachten en
taken van de onderwijsgevende in sterke mate afhankelijk
zijn van momentane situaties. In strikte zin kan dan eigen
lijk niet worden gesproken van werk- of instructiebladen.
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zich

op dit continuüm, waarbij de ene school meer neigt naar

gesloten leerprocessen dan de andere school. Dit verschilt niet
alleen per school, maar is ook afhankelijk van het lesonderwerp
en of het onderwijs al dan niet sterk is gericht op de uitvoe
ring van werkzaamheden.
Door het doe-karakter van het onderwijs wordt de zelfwerk
zaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen gestimuleerd en
bevorderd. Door een actieve betrokkenheid wordt de belangstel
ling gewekt en gaande gehouden. Een praktijkles, in duur per
school verschillend, omvat globaal voor de leerlingen de volgen
de componenten:
1) Een korte introductie en/of instructie. De bedoeling is de
leerlingen zo weinig mogelijk te confronteren met mondelinge
informatie ('theorie') om hen zoveel mogelijk aan het werk
te laten zijn;
2) Oefenen of

beoefenen, veelal aan de hand van werkbladen.

Hierdoor wordt het leerproces - in de zin van waarnemen, pro
beren, zoeken, denken, enz. - richting gegeven en wordt een
beroep gedaan op de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van
de leerlingen. Daarnaast hebben werkbladen het voordeel, dat
uniformiteit in leerinhouden wordt gewaarborgd (alle leerlin
gen leren hetzelfde). Er is voorts sprake van effectiviteit
in werkwijze (sturing door werkbladen). Wanneer het onderwijs
meer uitvoeringsgericht is, wordt in plaats van werkbladen
ook wel gebruik gemaakt van aantekeningenboekjes waarin de
leerlingen

notities kunnen maken;

3) Evaluatie of nabespreking waarin o.a. problemen aan de orde
komen die zich in de (be)oefenfase hebben voorgedaan. Gemaak
te fouten worden in dit nagesprek gecorrigeerd en er wordt
veelal aanvullende informatie verstrekt.
Naast verschillen in methodisch-didactische vormgeving van
leerprocessen, verschillen praktijkscholen ook van elkaar met
betrekking tot achtergrondfilosofie inzake de confrontatie van
de leerlingen met de leer- en hulpmiddelen die ter beschikking
staan. Dat wil zeggen uitgaan van deze middelen, öf van eraan
ten grondslag liggende basisbegrippen. In de eerste benadering
wordt er naar gestreefd de leerlingen kennis, inzicht en vaar
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digheden te laten opdoen met gebruik van

zoveel mogelijk leer

en hulpmiddelen (bijvoorbeeld machines en werktuigen). Bij het
uitgaan van basisbegrippen daarentegen wordt gebruik gemaakt van
een meer exemplarische werkwijze met als doel leerlingen inzich
telijk te leren handelen. De achtergrondgedachte is dat exempla
risch leren op grond van basisbegrippen ertoe leidt, dat leer
lingen in hun (latere) beroepssituatie, respectievelijk in
soortgelijke situaties, zelfstandig kunnen handelen. Onafhanke
lijk van uitgangspunten worden leerprocessen in

veel scholen

frequent ondersteund met behulp van audio-visueel materiaal.
De wijze waarop leerprocessen zijn gestructureerd bepaalt in
sterke mate het didactisch handelen van de onderwijsgevenden. In
meer gesloten leerprocessen begeleidt de onderwijsgevende en
corrigeert indien nodig. Meer open leerprocessen kenmerken zich
o.a. door een grotere interactie tussen leerlingen en onderwijs
gevende. Veelvuldig komen combinaties van beide voor.
De praktijkscholen verschillen van elkaar in

het hanteren

van gestandaardiseerde didactische werkwijzen. Dit varieert van
enkele algemene didactische beginselen, waarbij de onderwijsge
vende in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn of
haar vakgebied, hoewel deze in

grote lijnen wel vaststaat, tot

een vrij strenge receptenleer, waarbij zowel de didactische aan
pak als de onderwijsleerinhoud nauwkeurig zijn voorgeschreven,
veelal door anderen dan de betrokken onderwijsgevende zelf. Dit
wordt ook wel aangeduid met de term instructeurs-instructies, die
zijn te vergelijken met soorten lesschema's. Ook in dit opzicht
is sprake van variatie van meer globaal tot meer gedetailleerd.
Als voordelen van instructeurs-instructies worden genoemd:
- onderwijsgevenden ontlenen er houvast aan, zowel pedagogischdidactisch als vakinhoudelijk. Dit is vooral voor beginnende
onderwijsgevenden van belang: velen bezitten geen pedagogischdidactische aantekening, of hebben onvoldoende praktijkerva
ring ten aanzien van de vakinhoudelijke of vaktechnische kant;
- uniformiteit in de benadering van

het leerproces en van de

onderwijsleerinhouden waarborgt in principe het behalen van
gelijke leerresultaten door leerlingen. Is dit niet het geval,
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dan kunnen de oorzaken daarvan mede worden toegeschreven aan
de desbetreffende onderwijsgevende met inachtneming van ande
re, bijvoorbeeld externe omstandigheden die een rol kunnen
spelen. Deze 'controlerende functie' van instructeursbladen
stimuleert onderwijsgevenden steeds tot optimaal handelen;
- weloverwogen omschrijvingen van aanpak en

inhoud garanderen

in principe, dat de veiligheid van de leerlingen maximaal
wordt nagestreefd. Verkeerd of onzorgvuldig gebruik van machi
nes en talrijke werktuigen kan tot nare gevolgen leiden.
Met uitzondering van

het veiligheidsaspect zijn aan in

structeurs-instructies ook nadelen verbonden. Gewezen wordt o.a.
op de volgende bezwaren:
- de vraag wordt gesteld of een strakke voorstructurering sfeerbevorderend werkt in de zin van de veelal impliciete, contro
lerende

functie die ervan uitgaat. Om deze reden hanteren

sommige scholen instructeurs-instructies waarin de didactische
aanpak en de inhoud slechts in grote lijnen zijn weergegeven;
- het bieden van houvast is op zichzelf een goede gedachte, doch
een strakke voorstructurering gaat voorbij aan de persoonlijk
heid van de onderwijsgevende. Hij of zij is slechts uitvoerder
van didactische regels en procedures die door anderen zijn op
gesteld, waardoor de didactiek een normatief of voorschrijvend
karakter krijgt.^'
Op deze plaats lijkt het niet zinvol de discussie over de
voor- en nadelen van instructeurs-instructies voort te zetten.
Wel is het duidelijk dat veel onderwijsgevenden er steun aan
hebben bij de uitvoering van

hun taak en dat de scholen over-

(1) Sprake is van een didactiek op basis van vuistregels of
handvatten en principes (vgl. Grell en Grell, 1979), die in
de jaren '60 terecht (als niet-wetenschappelijk) is afgewe
zen. Een dergelijke principe-didactiek wordt norm van het
handelen en impliceert een bepaalde kijk op de onderwijswerkelijkheid, die het zicht op feitelijke factoren die bij
onderwijs en opvoeding een rol spelen belemmert (Blankertz,
1977). Dat wil zeggen het zicht op kenmerken van de onder
wijscontext, waarvan de leerlingen deel uitmaken, en kenmer
ken van de persoonlijkheid van de onderwijsgevende, zoals
diens eigen onderwijs- en leerervaringen, opvattingen over
onderwijs en opvoeding, enz. Deze persoonlijkheids- en omge
vingskenmerken interacteren op een complexe wijze, waardoor
een onderwijsgevende in een bepaalde onderwijsleersituatie
op een bepaalde wijze lesgeeft (vgl. Lowijck, 1978; Peters
en Beijaard, 1983).
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wegend kiezen voor instructeurs-instructies die didactisch en
inhoudelijk globaal voorschrijven en niet gedetailleerd, waarmee
tot op zekere hoogte een compromis wordt bewerkstelligd tussen
de genoemde voor- en

nadelen.^'

Voor een optimaal verloop van het onderwijsleerproces gelden
o.a.de volgende

voorwaarden. In de eerste plaats trachten de

onderwijsgevenden steeds aan te sluiten bij de beginsituatie van
de leerlingen. Via door de zendende scholen verstrekte informa
tie en op grond van ervaringen is deze globaal veelal wel be
kend, maar vaak zijn er discrepanties tussen veronderstelde en
werkelijke beginsituaties. Het begin van de les is daarom mees
tal gericht op het vaststellen van de beginsituatie. Essentieel
is de groepsgrootte die varieert van ca. 4 tot 8 à 10 leerlin
gen, afhankelijk van het lesonderwerp. Vooral waar de veiligheid
van de leerlingen in het geding is, is het belangrijk om in
kleine groepen te werken.
Eveneens is het van belang dat de scholen steeds beschikken
over voldoende outillage en leer- en hulpmiddelen. Al eerder is
gesteld dat hierin de 'kracht' van de praktijkscholen ligt. Ver
der wordt nuttig gebruik gemaakt van al dan niet afgesloten
'leshoekjes', waarin vooraf, tussentijds of achteraf onderwijs
gevende en leerlingen zich kunnen terugtrekken om een en ander
te bespreken of er onderwijs te verzorgen, dat vaak in lesblokken - variërende van 100 minuten tot 4 en maximaal 8 uren wordt gegeven. Echter ook leseenheden van 50 minuten of een
klokuur komen voor, wederom afhankelijk van het lesonderwerp en
hoe diep daarop wordt ingegaan.
Voorwaarden zoals boven beschreven bepalen in sterke mate de
kwaliteit van het onderwijsleerproces, respectievelijk het leren
door leerlingen en het didactisch handelen van onderwijsgevenden.
Het gehele 'voorwaardenveld' beslaat zowel de micro-, meso- en
(1) Dit past binnen de (huidige) opvattingen met betrekking tot
de toepassing van didactische modellen in de onderwijsprak
tijk. Zij zijn een hulpmiddel voor de onderwijsgevende aan
de hand waarvan diens lessen geordend kunnen worden; een
'receptmatige'toepassing van deze modellen wordt afgewezen
(vgl. Klafki en Blankertz, 1977; Sixma, 1981).
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macro-structuur van het onderwijs en verwijst niet alleen naar
externe omstandigheden of factoren, dat wil zeggen de

onder

wijscontext waarbinnen het onderwijsleerproces zich voltrekt en
de curricula aan de hand waarvan dit plaatsvindt, maar ook naar
interne factoren c.q. kenmerken van de leerlingen en onderwijs
gevende.
Eén belemmerend aspect van

het didactisch handelen op prak

tijkscholen is, dat onderwijsgevenden groepen min of meer ano
nieme leerlingen 'verwerken' (Janssen, 1970, 89). Dit bezwaar is
inherent aan het systeem en wordt vooral gevoeld door scholen,
die voor een groot gedeelte korte cursussen respectievelijk
weekcursussen voor met name leerlingen uit het reguliere agra•

„

• •

risch onderwijs verzorgen.

4.2

(1)

ONDERWIJSPROGRAMMA'S
Inhoudelijk verschillen de praktijkscholen sterk van elkaar.

Slechts daar waar dezelfde landbouwdisciplines vertegenwoordigd
worden is sprake van overeenkomsten. Deze worden vooral aange
troffen bij opleidingen in de pluimvee-, varkens- en rundveehou
derij te Horst, Almelo, Barneveld en Oenkerk, maar ook aan de
scholen voor landbouwmechanisatie (met name te Schoondijke en
Emmeloord).

Op deze plaats wordt volstaan met een korte karak

terisering van de soorten onderwijsprogramma's die voorkomen.
(1) Dit maakt de taak van de onderwijsgevenden aan praktijkscho
len er niet eenvoudiger op. Na ieder lesblok - welke in duur
kan variëren - dienen zij zich opnieuw in te stellen op an
dere groepen leerlingen en is steeds opnieuw sprake van een
wederzijds gewenningsproces. Om dit probleem enigszins het
hoofd te bieden trachten veel onderwijsgevenden zich aan het
begin van de les de namen van de leerlingen zo snel mogelijk
eigen te maken. Dit bevordert een persoonlijker relatie met
de leerlingen. Tevens streven velen er bewust naar om het
begin van een les in een ontspannen sfeer te laten verlopen,
waarbij door middel van een vraaggesprek wordt geprobeerd de
beginsituatie van de leerlingen vast te stellen. Andere op
lossingen van het probleem vereisen een meer structurele
aanpak en hebben o.a. te maken met de verblijfsduur van
leerlingen op praktijkscholen en de interne schoolorganisa
tie in samenhang met een brede inzetbaarheid van onderwijs
gevenden.
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IJ Langduriger opleidingen

Hiermee wordt bedoeld:
- vakschoolonderwijs, zowel in

het kader van het leerlingwezen

als voor ouderen, voor ondernemers en

hun medewerkers en voor

personen die een functie in de periferie van de betreffende
bedrijfstak ambiëren;
- hogere en middelbare kadercursussen die toegankelijk zijn voor
respectievelijk HAS- en MAS- gediplomeerden. Deze cursussen
variëren in tijdsduur en bieden goede uitzichten op banen in
de (periferie van de) bedrijfstak waarvoor wordt opgeleid;
- bedrijfs- en praktijkopleidingen voor jongeren met weinig
praktijkervaring;
- internationaal onderwijs, over het algemeen sterk praktijkge
richt, voor cursisten uit de Derde Wereld. Deze cursisten zijn
meestal landbouwvoorlichters of afkomstig uit het landbouwon
derwijs.
De meeste van bovengenoemde opleidingen bevatten over het alge
meen de volgende doelen: 1) uitbreiding van theoretische achter
grondkennis door middel van theorielessen, 2) bijbrengen van
praktische kennis, inzicht en vaardigheid door middel van prak
tijklessen en 3) operationeel maken van het geleerde door stages
en het maken van verslagen. Deze opleidingen worden alle afge
rond met examens (of een getuigschrift) op basis van landelijk
vastgestelde examenreglementen.
2) Kortlopende specialistische cursussen

Dit zijn cursussen rond een bepaald onderwerp, waarbij naast
praktijkgericht onderwijs aandacht wordt besteed aan theoreti
sche verdieping. Deze cursussen variëren in omvang en cursus
duur. Dit wordt veelal in

overleg vastgesteld. Over het alge

meen beslaan deze cursussen een dag per week gedurende enkele
maanden en ze worden meestal afgerond met een examen, waarna een
getuigschrift wordt uitgereikt.
3) Weekcursussen

Deze cursussen zijn sterk praktijkgericht en bedoeld voor leer
lingen en studenten uit het reguliere agrarisch onderwijs. Het
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programma wordt veelal in overleg met de zendende scholen vast
gesteld. Doch diverse scholen hanteren ten behoeve van deze
doelgroep - met name MAS-leerlingen - gestandaardiseerde pro
gramma's waaruit gekozen kan worden en

waarbij begin- en eind-

gedrag nauwkeurig zijn omschreven. Komen de leerlingen voor een
tweede en

derde week naar de praktijkschool, dan kan het pro

gramma meer worden afgestemd op wensen en behoeften van de on
derwijsvragenden. Indien de programma's grotendeels door de zen
dende scholen zelf kunnen worden vastgesteld, is sprake van een
tendens tot standaardisering: men kiest steeds meer hetzelfde
programma als in voorgaande jaren. De programma's bestaan veelal
uit lesblokken die in 'circuit-vorm' door de leerlingen worden
doorlopen. Tevens verzorgen praktijkscholen (gestandaardiseerde)
weekcursussen in

het kader van het leerlingenstelsel en weekcur-

sussen die in principe voor ieder toegankelijk zijn.
b) Bijscholingscursussen

Deze cursussen richten zich op de nieuwste ontwikkelingen in de
betreffende bedrijfstak(ken) en zijn vooral bedoeld voor mensen
uit het bedrijfsleven en leraren. Over het algemeen is de cur
susduur beperkt tot enkele dagen.
5) Overige cursussen

Hieronder kunnen worden verstaan:
- speciale cursussen op aanvraag;
- cursussen 'op maat';

- regionale cursussen;
- dagcursussen.
Ondanks een verschil in benaming wordt vaak hetzelfde bedoeld:
overwegend korte, praktijkgerichte cursussen die zijn afgestemd
op de behoeften en het niveau van de onderwijsvragenden. Dit
zijn veelal mensen uit het bedrijfsleven, zowel uit binnen- en
buitenland.
6J Schriftelijk onderwijs

Deze cursussen in eigen beheer beslaan een langduriger periode
en worden aangevuld met praktijkweken of praktijkdagen.

SB
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Bovenstaand overzicht brengt enige structuur aan in de di
versiteit aan soorten onderwijsprogramma's van de praktijkscho
len. In de ene school treffen we maar enkele van deze program
ma's aan, terwijl een andere school ze allemaal 'in huis' heeft
(zie ook Beijaard, 1984).
4.3

EVALUATIE
In de praktijkscholen komen twee vormen van evaluatie voor:

cursist- en programma-evaluatie. Beide hangen samen, maar hebben
tevens een afzonderlijke betekenis. Cursist-evaluatie heeft be
trekking op het 'meten' van leereffecten bij cursisten of leer
lingen. Dit zegt iets over de gevolgde programma's, doch pro
gramma-evaluatie omvat wezenlijk andere aspecten, o.a. hiaten
en tekortkomingen, evenals goede onderdelen van een onderwijs
programma. Deze vorm van evaluatie is erop gericht de program
ma's zo nodig te wijzigen, bij te stellen en in

relatie tot de

uitvoering te optimaliseren.
Allereerst de cursist-evaluatie. In de vorige paragraaf is
uiteengezet dat veel cursussen, met name de langduriger oplei
dingen, worden afgerond met examens. Zowel in theoretisch als
praktisch opzicht dienen cursisten te voldoen aan minimumeisen,
die in veel gevallen landelijk zijn vastgesteld en in examen
reglementen zijn neergelegd.
De weekcursussen c.q. praktijkweken voor leerlingen en stu
denten uit het reguliere agrarisch onderwijs worden door de
meeste praktijkscholen afgerond met een test aan het eind van
de week. De scholen maken gebruik van de volgende mogelijkheden:
1) een schriftelijke test, veelal aan de hand van meerkeuzevra
gen die zijn afgestemd op het niveau van het gevolgde onder
wijsprogramma;
2) een praktijktest, dat wil zeggen het uitvoeren van een of
meerdere praktijkopdrachten. De verrichte handelingen worden
aan de

hand van vooraf vastgestelde criteria beoordeeld.

De meeste scholen kiezen uitsluitend voor een schriftelijke,
of uitsluitend voor een praktische test. Een uitzondering is één
school, die leereffecten beoordeeld op basis van beide. Dit ver
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eist een flinke organisatie en planning, omdat de tests aan het
eind van de week in een kort tijdsbestek dienen plaats te vin
den. Een test aan het eind van een praktijkschoolweek' heeft de
volgende voordelen:
- leerlingen worden aangemoedigd tot inzet gedurende het volgen
van onderwijsprogramma's;
- een test in het vooruitzicht heeft tot effect dat de leerlin
gen

het geleerde gedurende hun verblijf op de praktijkschool

nog eens vooraf doornemen;
- testresultaten leveren feedback naar de leerling en vormen
aanleiding tot zelf-evaluatie.
Vooral de eerste twee voordelen worden versterkt, doordat de
testresultaten worden verstuurd naar de zendende scholen waar
ze een rol spelen bij de totale leerlingbeoordeling. Het laatst
genoemde voordeel hangt sterk samen met de motivatie van de
leerlingen. Deze blijkt over het algemeen groter te zijn bij
degenen die dicht bij de praktijk staan, dat wil zeggen leerlin
gen van agrarische herkomst, en soms kleiner bij anderen (vgl.
Van Nassau, 1984a, 10).
De wijze waarop programma-evaluatie plaatsvindt verschilt
eveneens van school tot school. In de eerste plaats zijn er de
leerlingresultaten die aanleiding geven tot bezinning op pro
gramma's. Daarnaast vindt bijstelling

van onderwijsprogramma's,

overwegend van weekcursussen voor scholieren uit het reguliere
agrarisch onderwijs, plaats op basis van de volgende evaluatie
procedures:
1) mondelinge evaluatie in groepjes van cursisten. De ene school
ervaart dat dit weinig informatie oplevert, met uitzondering
van groepen studenten van bijvoorbeeld de Landbouwhogeschool
of cursisten uit het bedrijfsleven, terwijl een andere school
deze procedure wel als adequaat beschouwt.'^"'

(1) Over het algemeen blijkt echter dat veel leerlingen aan het
eind van de week mentaal bezig zijn met de thuisreis, waar
door ze moeilijk zijn aan te zetten tot systematisch naden
ken over en evalueren van de gevolgde week aan de praktijk
school.
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2) schriftelijke evaluatie aan de hand van formulieren. De vol
gende mogelijkheden doen zich voor:
- aan het eind van de cursus;
- steekproefsgewijs leerlingen van een zendende school een
enquête-formulier sturen en laten invullen, bijvoorbeeld
een maand nadat de praktijkschool is bezocht.
Scholen die deze procedures hanteren ervaren een mondelinge
uitwisseling van gedachten als minder effectief en efficiënt;
3) bijwonen van lessen - gevraagd en ongevraagd - door de coör
dinator in de school. Naast pedagogisch-didactische feedback
vindt ook terugkoppeling plaats met betrekking tot onderwijs
programma's ;
4) in team- en vakgroepvergaderingen op-of aanmerkingen, ook die
van de leerlingen of cursisten, met elkaar bespreken. Meer in
zijn algemeenheid kunnen deze betrekking hebben op een pro
gramma van de afgelopen week ('evaluatie achteraf') en op
programma's voor de eerstkomende week of weken ('evaluatie
vooraf').
Over het algemeen omvat de programma-evaluatie naast de ge
volgde leergang tevens gevoelens van leerlingen of cursisten
met betrekking tot de gehele week op de praktijkschool, inclu
sief de tijd die in en rond het logeergebouw wordt besteed.
Tenslotte het volgende over de evaluatie van programma
onderdelen van langduriger opleidingen. Naast examens, waarvan
de resultaten indirect iets zeggen over bepaalde programma
onderdelen, worden deze ook wel door middel van schriftelijke
vragen geëvalueerd. Eén school is ertoe overgegaan oudleerlingen
te enquêteren met de aandacht op de gevolgde opleiding en andere
activiteiten. Op deze wijze kan een relatie worden gelegd tussen
de (kwaliteit van de) opleiding en de huidige beroepssituatie
van oudleerlingen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de evaluatie van de
vak-onderdelen van de langduriger opleidingen voor buitenlandse
cursisten, zowel tussentijds ('formatief') als aan het eind van
de opleiding ('summatief'). Uitgebreid worden de resultaten in
vertrouwelijke rapporten beschreven. Bovendien volgt tweejaar
lijks een 'overall'-beschouwing omtrent het onderwijs aan bui
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tenlandse cursisten en andere activiteiten.
4.4

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Het leren op en onderwijzen aan praktijkscholen kenmerkt

zich door principes en uitgangspunten van methodische en didac
tische aard. Beide voltrekken zich binnen een 'voorwaardenveld',
eigen aan praktijkscholen en betrekking hebbende op o.a. outil
lage en leer- en hulpmiddelen. Doch ook andere factoren spelen
een rol, zoals interne persoonlijkheidskenmerken van onderwijs
gevenden en leerlingen.
Ondanks het feit dat op de meeste praktijkscholen op eniger
lei wijze structuur wordt aangebracht in de taak van de onder
wijsgevenden, zowel inhoudelijk als methodisch-didactisch, is
volledige voorstructurering van die taak niet mogelijk en ook
minder gewenst. Het didactisch handelen kenmerkt zich altijd
door een zekere onvoorspelbaarheid op basis van interne factoren
en externe omstandigheden. Dit vereist een zekere mate aan flex
ibiliteit van de kant van de onderwijsgevende, hoewel iedere
onderwijsgevende wel een bepaald aanpakgedrag heeft. Men zou ook
kunnen spreken van 'onderwijsstij1'.
Flexibiliteit als karakteristiek van het onderwijzen is bij
zonder relevant voor onderwijsgevenden aan praktijkscholen, om
dat zij lesgeven aan leerlingen of cursisten van zeer uiteenlo
pend niveau en met sterk verschillende achtergronden. Cursisten
uit het bedrijfsleven hebben bijvoorbeeld andere eisen en ver
wachtingen ten aanzien van het onderwijs dan MAS-leerlingen of
studenten van de Landbouwhogeschool. Desalniettemin is

het rea

listisch 'eisen' te stellen aan het vakmanschap van de onder
wijsgevenden. Genoemd worden de volgende eisen of kwaliteiten:
1) vaktechnische en daarmee vakinhoudelijke bekwaamheid. Door
genoten

opleiding of ervaring - het Ministerie van Landbouw

en Visserij (1984a, bijlage B) spreekt in
mumvoorwaarden

termen van mini

over: het bezitten van een diploma van een

HBO-instelling, dan wel beschikken over een gelijkwaardig
werk- en denkniveau - dient de onderwijsgevende tenminste
te beschikken over de kennis, inzichten en vaardigheden die
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door de leerlingen geleerd moeten worden;
2) pedagogisch-didactische bekwaamheid ten aanzien waarvan het
Ministerie van Landbouw en Visserij (1984a, bijlage B) wederom als minimumeis - spreekt over "het bezit van een
verklaring waaruit blijkt dat met goed resultaat de scholing,
gericht op

het geven van praktische instructie, is gevolgd."

Het didactisch handelen op praktijkscholen vindt plaats op
basis van diverse soorten onderwijsprogramma's. Deze programma's
worden vanuit meerdere invalshoeken systematisch dan wel minder
systematisch geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. Bijzon
dere betekenis wordt toegekend aan de bepaling van leerpresta
ties van leerlingen, die meetellen in de totale leerlingbeoor
deling door de zendende scholen.
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5 ORGANISATIESTRUCTUUR EN OVERHEIDSBELEID

De agrarische praktijkscholen hebben diverse ontwikkelings
fasen doorlopen. De aanvankelijke pioniersfase - voor veel scho
len het begin van de 60-er jaren - maakte al gauw plaats voor
een fase van differentiatie als gevolg van groei en het complex
er worden van de organisatie. In toenemende mate was daardoor
sprake van specialisatie, coördinatie, een meer gestructureerde
wijze van leiderschap en communicatie, rationaliteit, enz. Op
dit moment zijn de meeste scholen gekomen tot een fase van con
solidatie, bezinning en integratie.
Er zijn diverse theoretische referentiekaders voorhanden
aan de hand waarvan de organisatie van en rond scholen beschre
ven kan worden. Deze zijn echter veelal ontwikkeld op basis van
onderzoek naar het functioneren van complexe scholengemeenschap
pen en minder geschikt om de organisatiestructuur van praktijk
scholen te beschrijven. In dit hoofdstuk wordt gekozen voor een
beschijvingskader dat alle geledingen betreft die in en rond de
praktijkscholen een rol spelen, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen interne en externe schoolorganisatie (par. 5.1).
Speciale aandacht wordt besteed aan één aspect van de externe
schoolorganisatie, namelijk het overheidsbeleid (par. 5.2). Dit
beleid kenmerkte zich aanvankelijk door een individuele benade
ring van de scholen. De laatste jaren is echter in toenemende
mate sprake van coördinatie in beleidsvoering.
5.1

MESO- EN MACRO-ASPECTEN VAN DE SCHOOLORGANISATIE
Een van de kenmerken van een organisatie is, dat deze altijd

enerzijds ligt ingebed in andere organisaties en anderzijds be
paalde organisatiestructuren omvat. Sprake is van diverse ni
veau's die elkaar overlappen en die veelal worden aangeduid met
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micro-, meso- en macro-niveau. Giesbers e.a. (1975, 17) spreken
over 'analyse-niveau's' die het best zijn te visualiseren door
middel van concentrische cirkels met het micro-niveau in het
midden; het macro-niveau omsluit en incorporeert beide andere
niveau's (zie figuur 5.1).

macro-niveau
meso-niveau
micro-niveau

Figuur 5.1:

Analyse-niveau's van de organisatiestructuur
van scholen.

Op het mjcro-niveau speelt zich het concrete onderwijsleer
proces af, zoals dat in

hoofdstuk 4 is beschreven. Als organi

sator zorgt de onderwijsgevende voor de condities waarbinnen hij
en zijn leerlingen hun taak kunnen volbrengen. Daarbij kan wor
den gedacht aan o.a. het gebruik van

leer- en hulpmiddelen, het

begeleiden van leerlingen, het informatie-aanbod, enz. Het mesoniveau heeft betrekking op de eigen school. Talrijke organisato
rische vragen doen zich hierbij voor, zoals vragen met betrek
king tot de toetsing en examens, het rooster, de samenwerking
tussen vakgroepen of commissies, de teamvergaderingen, enz. Bij
het macro-niveau, tenslotte, moet worden gedacht aan het totale
onderwijsbestel. Op dit niveau spelen vragen een rol als: hoe
wordt het contact met andere scholen onderhouden? Hoe worden de
taken over de diverse schoolsoorten verdeeld? Enz.
De hierna te beschrijven organisatiestructuur betreft met
name het meso-niveau (interne schoolorganisatie) en de relatie
tussen het meso- en macro-niveau

(externe schoolorganisatie).

Aspecten van het micro-niveau zijn reeds in

hoofdstuk 4 aan de
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orde geweest.
5.1.1

De interne organisatie van de praktijkscholen

Vooral in hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de scholen
op tal van punten van elkaar verschillen. Gesproken is o.a. over
verschillen in onderwijskundige en organisatorische complexi
teit. Deze hangen nauw samen en hebben betrekking op bijvoor
beeld het aantal instructie-afdelingen en het al dan niet be
schikken over schoolbedrijven en een logeergebouw. Veel scholen ver
schillen van elkaar in aantallen geledingen die een rol spelen
en in vormen van overleg. Figuur 5.2 geeft een overzicht waar
binnen iedere school zich op een bepaalde manier kan terugvin
den. Omwille van de duidelijkheid is niet aangegeven, dat zowel
onderwijzend- als niet-onderwijzend personeel deelneemt aan een
of meerdere .vormen van intern overleg, zoals in werk- en vak
groepen, secties, commissies, geledingen en per instructie-afde
ling.

Figuur 5.2:

Interne organisatiestructuur naar geledingen
en overleg.
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Hieronder wordt beknopt ingegaan op de diverse geledingen
die in figuur 5.2 zijn weergegeven en op de vormen van overleg
waaraan wordt deelgenomen.
1) Het bestuur

Een praktijkschool gaat uit van een stichting of vereniging
die de school heeft opgericht en in stand houdt. ^ ' De stich
ting of vereniging is tevens bevoegd gezag; het bestuur van de
school bepaalt en bewaakt het beleid.

Gegeven deze functie

oefent het bestuur zowel externe als interne taken uit. Op deze
plaats gaat het om de interne taakstelling. Deze is zeer breed
en omvat het waarborgen van continuïteit in de onderwijsprogram
ma's en, in samenhang daarmee, de organisatie van de school. In
dit opzicht heeft het bestuursbeleid o.a. betrekking op onder
wijskundige,

ruimtelijke,

personele

en materiële voorzienin

gen en op de voorziening in financiële middelen (Overlegorgaan
Besturen Praktijkscholen, 1983 a).
Het bestuur van een praktijkschool wordt soms aangevuld met
enkele adviseurs of een 'commissie van advies'. Voor alle scho
len geldt, dat de besturen circa 3 à 5 keer per jaar vergaderen.
Het dagelijks bestuur vergadert veelal maandelijks (met de di
rectie). Een van de directie-leden is meestal bij

bestuursver

gaderingen aanwezig. Incidenteel komt het voor dat een bestuur
eenmaal per jaar met het gehele team vergadert, of dat een lid
van de (voorlopige) medezeggenschapsraad bestuursvergaderingen
bijwoont.
2} Dc directie

De directie bestaat uit de directeur en een of

meerdere

adjunct-directeuren. Op basis van onderlinge verdeling van taken
zijn zij verantwoordelijk voor het beleid van de school. Tussen
directie-leden vindt veelvuldig overleg plaats, formeel maar
vaak ook informeel en ad-hoc.
(1) Met betrekking tot het onderscheid tussen openbare, bijzon
dere en neutrale scholen, kunnen praktijkscholen worden op
gevat als 'bijzonder neutrale scholen' (vgl. Ettema, 1981).
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De directeur, geassisteerd door de mede-directieleden en
eventueel staffunctionarissen, heeft een belangrijke externe
taak, waarop later wordt ingegaan. Zijn interne taakstelling be
treft vooral het "....leiden en beheren van een dynamisch en
gevarieerd 'schoolbedrijf', bestaande uit verschillende onder
wijsafdelingen en instructiebedrijven, bemand door medewerk(st)ers/specialisten afkomstig uit verschillende disciplines,
die vele soorten en

niveau's van cursussen verzorgen aan zeer

uiteenlopende groeperingen van cursisten. De genoemde verschil
len in medewerktst)ers en cursisten zijn op een praktijkschool
vele malen groter dan in het reguliere onderwijs en

vereisen

speciale aandacht en benadering" (Overlegorgaan Besturen Prak
tijkscholen, 1981, 1).
Daarnaast heeft hij tot taak nieuwe ontwikkelingen te ini
tiëren, te stimuleren en te coördineren en richting te

geven

aan de eigen schoolactiviteiten. Concreet uit zich dit in deel
name en leiding geven aan teamvergaderingen, waarvan op de prak
tijkscholen diverse vormen voorkomen, o.a.:
- stafvergaderingen, waarvoor met name in een grote school wordt
gekozen. Hieraan nemen

deel directieleden, docenten, hoofd

instructeurs en andere voor bepaalde geledingen (eind-)verant
woordelijke functionarissen, bijvoorbeeld de hoofdbedrijfs
leider en het hoofd algemene zaken;
- vergaderingen waarbij alle personeelsleden aanwezig zijn, of
alleen vergaderingen van het onderwijzend personeel. Deze bij
eenkomsten vinden doorgaans aan het eind of aan het begin van
de week plaats en

hebben o.a. betrekking op het verloop van

de afgelopen week of op de organisatie van de komende week;
- vergaderingen van sectiehoofden en de voorzitter van de mede
zeggenschapsraad. De notulen zijn openbaar;
- stafvergaderingen waaraan directie-leden en hoofden van aller
lei diensten deelnemen, bijvoorbeeld eenmaal per week, afge
wisseld met docentenvergaderingen c.q. vergaderingen waarbij
al

het onderwijzend

personeel aanwezig is, bijvoorbeeld eens

in de drie weken;
- stafvergaderingen, waarbij onder 'staf' zowel directie als al
het onderwijsgevend personeel wordt verstaan. Deze situatie
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treffen we o.a. op een kleine school aan.
Samenvattend, de vormgeving van het overleg tussen de direc
tie en het overig personeel is sterk afhankelijk van de grootte
van de school, tot uitdrukking komend in aantallen instructie
afdelingen, geledingen en personeelsleden. Door openbaarheid
van notulen of anderszins, bijvoorbeeld door middel van een per
soneelsblad, worden alle betrokkenen zo goed mogelijk geïnfor
meerd. Dit is vooral belangrijk in de grotere scholen waar niet
iedereen rechtstreeks deelneemt aan de genoemde vergaderingen.
3) Het onderwijzend personeel

Hiervoor is ingegaan op formele overlegvormen waaraan ook
directie-leden deelnemen. Daarnaast komen overlegvormen voor
waarbij dat niet het geval is. Veel voorkomend is het vakgroepof vaksectie-overleg, bijvoorbeeld eenmaal in de 14 dagen. Aan
het hoofd van een vakgroep of sectie staat

veelal een docent

of hoofdinstructeur; in de eerder besproken stafvergaderingen
draagt hij of zij datgene uit wat in het vakgroep- of vaksectieoverleg aan de orde is

geweest. Dit kunnen bijvoorbeeld advie

zen zijn ten behoeve van een beter verloop van bepaalde onder
wijsleerprocessen, of suggesties voor verbeteringen van ruimte
lijke

voorzieningen, enz.

Daarnaast of in plaats daarvan komen andere vormen van over
leg voor, zoals overleg in commissies en werkgroepen en overleg
per instructie-afdeling. Ook bij deze vormen van overleg spelen
staffunctionarissen i.e. docenten en hoofdinstructeurs vaak een
intermediaire rol, in de zin van rapporteren naar de directie
en het geven van feedback. Tevens vervullen zij vaak nog andere,
interne zowel als externe taken. De omvang van hun lesgevende
taak is daarom veelal beperkter dan die van de instructeurs.
Nog op één vorm van overleg zij tenslotte gewezen, namelijk
op bedrijfsbesprekingen waaraan wordt deelgenomen door (over
wegend) instructeurs en de leiding van het bedrijf of de bedrij
ven. Deze vorm van overleg is van bijzonder belang voor het on
derwijsleerproces, dat daardoor kan worden afgestemd op omstan
digheden en gebeurtenissen waarvan, bijvoorbeeld, een belang
rijke educatieve waarde uitgaat.
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De in figuur 5.2 genoemde consulenten zijn in het bijzonder
belast met het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in het
kader van het leerlingwezen. Zij overleggen bijvoorbeeld veel
vuldig over stages van leerlingen en hun begeleiding. Deze si
tuatie wordt op verschillende praktijkscholen aangetroffen.
k) Het niet-onderwijzend personeel

De aard van de werkzaamheden van het niet-onderwijzend per
soneel loopt sterk uiteen (administratie, technische dienst,
logeergebouw, bedrijven). Overleg wordt o.a. gevoerd onder lei
ding van

het hoofd algemene zaken, die bijvoorbeeld weer deel

neemt aan een stafvergadering of anderszins overleg voert met
de directie (en het overige personeel). Eerder is reeds beschre
ven, dat vertegenwoordigers van geledingen van niet-onderwijzend
personeel ook rechtstreeks aan deze vormen van overleg deelne
men. Vooral met de directie, omdat het niet-onderwijzend perso
neel belangrijke taken vervult in de beheerssfeer.
5) (Voorlopige) Medezeggenschapsraden

Over het algemeen vormen deze raden een afspiegeling van de
diverse geledingen in de scholen. In een uitzonderingsgeval zijn
ook ouders en cursisten in de (voorlopige) medezeggenschapsraad
vertegenwoordigd. Aan deze raad wordt een belangrijke functie
toegekend naar het bestuur toe. 'Voorlopig' duidt erop, dat uit
stel is verkregen van

het tijdstip waarop de definitieve mede

zeggenschapsraad moet zijn geïnstalleerd. Een en ander hangt
samen met het ontwerpen van een op de praktijkscholen toegesne
den (model-)reglement.
6) De personeelsvereniging

Op sommige, vooral grote scholen functioneert een perso
neelsvereniging met tot doel activiteiten te organiseren rond
speciale gebeurtenissen.
Het voorgaande geeft een beeld van de wijze waarop praktijk' scholen intern zijn georganiseerd, toegespitst op geledingen en
vormen van overleg. Daarmee is geenszins een volledig beeld ge
schetst. Dit zou een uitvoeriger beschijving vereisen, bij voor
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keur per praktijkschool, omdat de scholen ook qua interne orga
nisatie op diverse punten nogal van elkaar verschillen.
5.1.2

De externe organisatie van de praktijkscholen

Eveneens naar geledingen en vormen van overleg wordt hierna
beschreven op welke wijze de praktijkscholen extern zijn georga
niseerd. Globaal betreft dit de relatie tussen het school-niveau
en het macro-niveau. Beide niveau's hangen nauw samen en beïn
vloeden elkaar. Figuur 5.3 geeft een overzicht van geledingen
en vormen van overleg die een rol spelen bij de externe organi
satiestructuur van de praktijkscholen.
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Figuur 5.3: Externe organisatiestructuur naar geledingen en
overleg.
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Evenals in voorgaande paragraaf worden hieronder de in fi
guur 5.3 weergegeven geledingen en vormen van overleg beschreven.
1) Het bestuur

De externe taakstelling van het bestuur omvat idealiter ve
lerlei contacten, o.a. met:
- plattelands- en vakorganisaties alsmede het bedrijfsleven en
hun vakgebieden;
- subsidiërende overheidsinstanties (in de eerste plaats het
Ministerie van Landbouw en Visserij en eventuele andere minis
teries), het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking
en het publiekrechtelijk georganiseerde bedrijfsleven;
- besturen van de andere praktijkscholen ten behoeve van een on
derlinge sterke samenwerking in het in 1978 opgerichte Overleg
orgaan Besturen Praktijkscholen (OBP);
- onderwijsorganisaties, inclusief relevante organen binnen het
leerlingwezen en de Pedagogische Centra, en maatschappelijke
organisaties ;
- onderzoeksinstellingen en de voorlichting in de land-, tuin
en bosbouw (OBP, 1983a).
Het Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen (OBP), een orgaan
dat de besturen van de praktijkscholen overkoepelt, streeft naar
ondersteuning op een toenemend aantal punten van gemeenschappe
lijk belang, zoals bijvoorbeeld:
- de wettelijke status van praktijkscholen en de rechtspositie
van het personeel (vgl. OBP, 1980);
- de taakstelling van de besturen van de praktijkscholen (vgl.
OBP, 1983a);
- de nascholing van onderwijsgevenden aan praktijkscholen (vgl.
OBP, 1983b);
- de prioriteitenregeling voor cursisten en de ruimte voor onder
wijsvragenden uit het bedrijfsleven (vgl. OBP, 1983a).
De toename van het aantal gemeenschappelijke punten hangt samen
met een meer gecoördineerd overheidsbeleid vanaf ongeveer het
midden van de 70-er jaren. In de volgende paragraaf wordt hier
nadrukkelijk op ingegaan.
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2) De directie

De directie neemt deel aan talrijke vormen van extern over
leg, zoals werkgroepen, commissies e.d. (zie figuur 5.3). Door
middel van tweemaandelijkse rapportages legt zij verantwoording
af van de activiteiten van de school aan het Ministerie van Land
bouw en Visserij (voorheen geschiedde dit door middel van jaar
verslagen). Tevens voert zij overleg met de directies van de an
dere praktijkscholen, waarbij ook verantwoordelijken voor het te
voeren beleid van de zijde van het ministerie aanwezig zijn.
Enkele directeuren nemen zitting in de Commissie Nascholing
Praktijkscholen, waaraan in hoofdstuk 6 uitvoerig aandacht wordt
besteed.
Meer in

het algemeen zouden we

kunnen stellen, dat de di

recteur - meer dan wel minder geassisteerd door mede-directie
leden (en staffunctionarissen) - een belangrijke vertegenwoordi
gende en coördinerende functie heeft. Dit blijkt o.a. uit een
door het Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen (1981) opgestel
de globale functie-aanduiding, waarin wordt gesproken over:
- het zitting hebben in vele commissies en werkgroepen en de
school alsmede de betreffende vakgebieden vertegenwoordigen in
vele bijeenkomsten en

vergaderingen op bestuurlijk-, organisa

torisch- en onderwijskundig gebied;
- het onderhouden van vele contacten met vrijwel alle onderwijsgeledingen, organisaties, instellingen en bedrijven op de vak
gebieden van de school in binnen- en buitenland;
- het volgen van nieuwe ontwikkelingen op vakinhoudelijk gebied;
- het zoeken naar erkenning en waardering voor de 'sleutelfunc
tie' van praktijkscholen in

het huidige agrarisch onderwijs

en de mogelijkheden van dit onderwijs om een belangrijke bij
drage te leveren in het bijblijven van het gehele agrarisch
onderwijs bij de snelle en vele wijzigingen en ontwikkelingen
in de praktijk van het bedrijfsleven.
De externe directietaak is vooral een behartigen van belangen,
het meedenken over en meewerken aan de vormgeving van nieuwe ont
wikkelingen in

het onderwijs en

meer in het algemeen het opdoen

van nieuwe informatie die van belang kan zijn voor de eigen
school.
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3) Het onderwijzend personeel

Ook het onderwijzend personeel neemt deel aan werkgroepen en
commissies die veelal betrekking hebben op een bepaald vak of
vakgebied. Deze activiteiten komen, door middel van terugkoppe
ling, de praktijkscholen rechtstreeks ten goede. Anderzijds heb
ben deze activiteiten tevens tot doel het reguliere agrarisch
onderwijs te ondersteunen. In dit verband zij erop gewezen, dat
vele onderwijsgevenden aan praktijkscholen hebben bijgedragen
aan het ontwikkelen van methodes ten behoeve van voornamelijk
het lager- en middelbaar agrarisch onderwijs.
Het zijn vooral docenten en hoofdinstructeurs die aan exter
ne werkgroepen en commissies deelnemen. In mindere mate geldt
dit voor het bezoeken van tentoonstellingen, beurzen e.d. waar
vaak nieuwe informatie wordt opgedaan, respectievelijk waar men
zich op de hoogte stelt van de nieuwste ontwikkelingen. Contac
ten met het bedrijfsleven zijn in het bijzonder van belang voor
diegenen, die uit hoofde van hun functie stages voor leerlingen
regelen en

begeleiden. Dit treffen we vooral aan op scholen met

langduriger opleidingen. Deze functionarissen zijn eveneens over
wegend docenten en hoofdinstructeurs, of consulenten in geval ver
melde contacten gelegd worden ten behoeve van opleidingen in het
kader van het leerlingwezen. Op sommige scholen worden docenten
en hoofdinstructeurs ook betrokken in het overleg met de regu
liere agrarische scholen en andere instanties waarvan cursisten
zich aanmelden.

Evenals bij de beschrijving van de interne schoolorganisatie,
is ook ten aanzien van de externe schoolorganisatie gekozen voor
een

globale beschrijving. Een meer gedetailleerd beeld zou, zo

als eerder is opgemerkt, een uitvoeriger beschrijving vereisen,
waarbij meer recht zou moeten worden gedaan aan iedere praktijk
school afzonderlijk.
5.2

HET OVERHEIDSBELEID
Het beleid ten aanzien van de praktijkscholen kenmerkte zich

tot aan het-midden van de 70-er jaren overwegend door een indivi
duele gerichtheid (decentralisatie). Daarna is getracht wat meer
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gecoördineerd te gaan werken, dat wil zeggen een streven naar
meer uniformiteit in de zin van het aangeven van een kader in
een wettelijke regeling (centralisatie).
Aanvankelijk werd van overheidszijde bemerkt, dat er grote
verschillen waren tussen de praktijkscholen, o.a. betreffende
hun aard en werkwijze. Dit resulteerde onder meer in een nota om
een regeling te

treffen

ten aanzien van de formatie en rechts

positie van het personeel (Ministerie van Landbouw en Visserij,
1975). Aan de basis daarvan lag een karakteristiek van de prak
tijkscholen en werd rekening gehouden met gewijzigde situaties
die zich in de loop der jaren hadden voorgedaan (zie ook hoofd
stuk 2). Deze nota is enkele jaren later mede door het Overleg
orgaan Besturen Praktijkscholen (OBP) afgewezen, omdat:
- de overheid en het OBP van mening verschilden over de status van
de praktijkscholen. Op grond van verschillende interpretaties
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs bleven de meningen ver
deeld. Het OBP huldigde de opvatting, dat in de zin van deze
wet praktijkscholen aangemerkt konden worden als 'school',
terwijl

van overheidswege wel werd erkend

dat praktijkscholen

onderwijs verzorgden in de zin van deze wet, maar daardoor nog
geen 'school' konden worden genoemd;
- mede als gevolg van deze situatie door de overheid een eigen
rechtspositiebesluit werd voorgesteld. Het OBP daarentegen was van

mening dat het rechtspositiebesluit op grond van de Wet op het
Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing moest zijn. En
daar waar het rechtspositiebesluit niet zou zijn toegespitst
op de situatie zoals die aan praktijkscholen werd aangetroffen,
dienden volgens het OBP afzonderlijke regelingen te worden ont
worpen.
Om de gerezen problemen te bespreken werd een adviescommissie
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het Overlegorgaan
Besturen Praktijkscholen en het Ministerie van Landbouw en Visse
rij. In 1980 rezen er zodanig fundamentele verschillen van me
ning, dat de basis voor verder overleg ontbrak. Daarop volgend
zegden de besturen van de praktijkscholen toe eind 1980 hun visie
op de problematiek aan het Ministerie van Landbouw en Visserij
aan te bieden. Deze visie werd neergelegd in het rapport "Taak
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en positie agrarische praktijkscholen

in het geheel van het

voortgezet onderwijs" (OBP, 1980). Naar aanleiding van dit rap
port vonden opnieuw besprekingen plaats. Tijdens een van deze
besprekingen werd besloten tot de instelling van de commissie
'Rechtspositie Personeel Praktijkscholen', bestaande uit leden
die deelnamen namens het OBP en namens het Ministerie van Land
bouw en Visserij. Deze commissie concludeerde dat:
1) het tot stand brengen van een adequate regeling van de
rechtspositie van het personeel een door allen na te streven
doelstelling diende te zijn, waarover geen verschil van me
ning bestond;
2) de inhoud van deze rechtspositie zoveel mogelijk gelijk dien
de te zijn aan de inhoud van de rechtspositie van het aan an
dere onderwijsinstellingen verbonden personeel;
3) de meningen bleven verschillen - ook in deze commissie - over
de weg waarlangs de onder 1 en 2 vermelde doelstellingen ge
realiseerd moesten worden. De geschilpunten concentreerden
zich op de interpretatie van bepaalde delen uit de Wet op het
Voortgezet Onderwijs en de problematiek met betrekking tot de
bevoegdheidsverklaringen (Commissie Rechtspositie Personeel
Praktijkscholen, 1983).

Aansluitend op de problematiek van de bevoegdheden is o.a.
door vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw en Vis
serij het volgende opgemerkt:

zouden alle onderwijsgevenden die

geen bevoegdheid bezitten de status 'bevoegd' verkrijgen, mede
door de praktijkscholen in te kaderen binnen wettelijke bestaan
de structuren, dan lijkt de vrees gegrond dat van alle bevoegden
de 'minder bekwame onderwijsgevenden' in de praktijkscholen zou
den komen, omdat de ervaring heeft uitgewezen dat het reguliere
onderwijs voor velen aantrekkelijker is dan het praktijkschool
onderwijs. Daartegen wordt door sommigen opgemerkt, dat deze er
varing juist wel eens gebaseerd zou kunnen zijn op de ongelijk-,
heid in rechtspositie. En daarmee is de cirkel weer rond.
Hoe het ook zij, door de praktijkscholen buiten wettelijke
bestaande structuren te houden, zijn ze nu in de gelegenheid de
meest bekwame mensen aan te stellen zonder dat daarbij bevoegdheidseisen in het geding zijn. Bij het aanstellen van personeel

76
heeft over het algemeen het 'vaktechnische'en 'specialistische'
voorrang boven het 'pedagogisch-didactische' en 'algemene'. Deze
visie past in de ogen van de overheid en van vele andere betrok
kenen het best bij de aard van de gespecialiseerde instellingen
die praktijkscholen nu eenmaal zijn.
Bij Ministeriële Beschikking, tenslotte, zal naar verwach
ting in de loop van 1985 de rechtspositie en formatie van het
personeel van de praktijkscholen nader worden geregeld (Minis
terie van Landbouw en Visserij, 1984a). '^' In deze nieuwe rege
ling komen 'docenten' niet meer voor. Overeenkomstig de inscha
ling van laag naar hoog wordt een onderscheid gemaakt naar:
instructeur, hoofdinstructeur A, hoofdinstructeur B, stafin
structeur A en stafinstructeur B. Dit onderscheid is gebaseerd
op verschillende functiekarakteristieken die in voorgaande pa
ragrafen en hoofdstukken terloops al aan de orde zijn geweest.
De rechtspositie van het administratief personeel, het personeel
dat werkzaam is in de logeergebouwen en op de bedrijven is even
eens in de genoemde Ministeriële Beschikking geregeld. De overige
functies, die meer incidenteel voorkomen, worden op ad-hoc basis
gewaardeerd.
De aanzet tot een meer uniforme regeling van rechtspositie
en formatie is een van de pogingen van de zijde van de overheid
om te komen tot een gecoördineerd beleid inzake de praktijkscho
len. Een andere poging betreft onder meer de invoering van de
zogenaamde prioriteitenlijst, waarover eerder in dit rapport is ge
schreven. Daarin wordt geregeld, dat de praktijkscholen voorrang
dienen te geven aan leerlingen uit het reguliere agrarisch onder
wijs boven andere onderwijsvragenden uit met name het bedrijfs
leven, hoewel wordt erkend dat onderwijs aan deze doelgroep be
langrijk is.
Daarnaast verdient ook de nascholing van onderwijsgevenden de
nodige aandacht (zie hoofdstuk 6). Kortom, mede als gevolg van
(1) Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre de herziening
van de onderwijssalarisstructuur (HOS-accoord) eveneens van
toepassing is op het personeel van de praktijkscholen. Het
besluit hiertoe zal in de loop van 1985 van kracht worden.
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een meer gecoördineerde beleidsvoering is

nu een duidelijke ont

wikkeling waarneembaar: besturen van scholen komen bij elkaar,
onderling overleg tussen de directeuren van de scholen vindt
plaats en, meer in het algemeen, scholen bezoeken elkaar.
5.3

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
In dit hoofdstuk is bewust gekozen voor een beschrijving van

de interne en externe organisatiestructuur van de praktijkscho
len naar geledingen en vormen van overleg. Tevens is beperkt in
gegaan op de functies van vele betrokkenen. Getracht is een al
gemeen beeld te schetsen, dat min of meer op alle praktijkscho
len van toepassing is. Een gedetailleerder beschrijving zou ver
eisen dat aan iedere school afzonderlijk aandacht wordt besteed,
hetgeen binnen het bestek van dit rapport niet mogelijk is. Dit
betekent

onder meer dat vooral ten aanzien van de interne

schoolorganisatie diverse aspecten niet aan de orde zijn geweest.
Uit zowel de interne als externe organisatiestructuur van de
praktijkscholen blijkt, dat de betrokkenen verschillende taken
uitvoeren ten behoeve van het zo doelmatig mogelijk functioneren
van de school. Docenten en hoofdinstructeurs vervullen meer
schoolinterne en -externe taken dan instructeurs. Mede daarom is
hun lesgevende taak beperkter van omvang dan die van laatstge
noemden. Intern zijn docenten en hoofdinstructeurs vaak coördi
nator of voorzitter van vakgroepen of andere vormen van overleg.
Extern hebben zowel besturen als directieleden een belang
rijke vertegenwoordigende functie, die zich uitstrekt over tal
rijke organisaties en instellingen en zich niet beperkt tot Ne
derland. Tevens is hun interne taakstelling relevant. Daarbij
vervult met name de directie een stimulerende, initiërende en
coördinerende rol. Mede in samenspraak met het bestuur geeft de
directie richting aan het totale schoolfunctioneren.
De scholen verschillen van elkaar in de wijze waarop gele
dingen direct of indirect bij te voeren overleg betrokken zijn.
Diverse communicatiestructuren komen voor, hetgeen o.a. leidt
tot verschillende manieren om iedereen zo goed mogelijk te in
formeren, bijvoorbeeld door middel van openbaarheid van notulen
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en door middél van een personeelsblad.
Speciale aandacht is besteed aan een aspect van de externe
schoolorganisatie, namelijk het overheidsbeleid ten aanzien van
de praktijkscholen vanaf het midden van de 70-er jaren tot heden.
Binnen dit beleid zijn gedurende een tiental jaren vooral de
status van de praktijkscholen en daarmee de rechtspositie van
het onderwijzend personeel actuele topics. Het streven is erop
gericht in 1985 een nieuwe regeling in werking te laten treden,
die tevens de personeelsformatie van het onderwijzend personeel
en de rechtspositie van het niet-onderwijzend personeel omvat.
Het overheidsbeleid van de laatste jaren kan worden gekarakte
riseerd als een streven naar meer uniformiteit in beleidsvoering
ten aanzien van de praktijkscholen.
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6 SCHOLINGSACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN
ONDERWIJSGEVENDEN

Een goede zowel interne als externe organisatiestructuur is
een van de randvoorwaarden voor een optimaal functioneren van
scholen in het algemeen. Ten aanzien van de praktijkscholen is
in het vorige hoofdstuk een globaal beeld geschetst van betrok
ken geledingen en is ingegaan op diverse vormen van overleg.
Mede als gevolg van talrijke ontwikkelingen is in alle scholen
sprake van een sterk toegenomen differentiatie in taken en func
ties, hetgeen onder meer leidde tot gedetailleerder taakomschrij
vingen van alle betrokkenen, bijvoorbeeld in organisatieschema's,
en de invoering van op de scholen toegesneden overleg- of commu
nicatiestructuren. Maatregelen van deze strekking beogen het zo
doelmatig mogelijk functioneren van de scholen als organisatie,
met aandacht voor de te verrichten taken en functies enerzijds
en de betrokkenen die deze vervullen anderzijds.
Daarnaast spelen andere randvoorwaarden een belangrijke rol.
In de eerste plaats betreffen deze de vaktechnische en vakinhou
delijke bekwaamheden van de onderwijsgevenden. Overeenkomstig
de aard en doelstelling van praktijkscholen is het relevant, dat
alle onderwijsgevenden steeds op de hoogte zijn van de nieuwste
ontwikkelingen op hun vakgebied. Dit stelt specifieke eisen aan
hun bij- en nascholing. Echter ook de pedagogisch-didactische
component van het onderwijzen vereist in dit opzicht de nodige
zorg. Op beide aspecten wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan
(par. 6.1).
Op alle scholen wordt min of meer systematisch speciale zorg
besteed aan de interne opleiding tot instructeur. Ook al be
schikt men over een onderwijsbevoegdheid, dan nog is dat niet
altijd een garantie voor een adequaat vakmanschap. Ditzelfde
geldt voor degenen die niet in het bezit zijn van een onderwijs
bevoegdheid en bijvoorbeeld wel beschikken over in het bedrijfs
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leven opgedane praktijkervaring op hun vakgebied. De interne op
leiding tot instructeur, hier beperkt tot een beschrijving van
de wijzen waarop de praktijkscholen daaraan gestalte geven (par.
6.2), kan eveneens wordt aangemerkt als een belangrijke rand
voorwaarde.
6.1

BIJ- EN NASCHOLING
In hoofdstuk 2 is reeds beschreven dat de doelstelling van

een praktijkschool een dienstverlenende en een richtinggevende
component bevat. De realisering van deze doelstelling stelt hoge
eisen aan de onderwijsgevenden: "Voor de lesgevers aan de prak
tijkscholen is het, gezien de doelstellingen, noodzakelijk dat
zij zich in hun onderwijstaak ten overstaan van zeer uiteenlo
pende groepen in zeer wisselende en vaak moeilijke omstandighe
den kunnen handhaven, zowel in theoretische, vaktechnische en
didactische zin, alsook op het vlak van brede maatschappelijke
vorming, inclusief verbale expressie. Zij moeten zich aan de
wisselende praktijkomstandigheden kunnen aanpassen " (Overleg
orgaan Besturen Praktijkscholen, 1980, 7). Voor de uitoefening
van een zo specifieke onderwijstaak is aanvullende scholing
noodzakelijk. In een afzonderlijke nota spreekt het Overlegor
gaan Besturen Praktijkscholen (1983b) over nascholing op vier
gebieden:
1) onderwijskundig met betrekking tot het micro-, meso- en macro
niveau;
2) sociale vaardigheid in het omgaan met groepen leerlingen die
sterk variëren in leeftijd, afkomst en interesse;
3) vakkennis in verband met de voortrekkersrol van onderwijsge
venden aan praktijkscholen als het gaat om bijscholing en
applicatie van leraren. Hiervoor is het onder meer noodzake
lijk op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen;
4) vakvaardigheid, die voorwaarde is en onderhouden moet worden
als basis voor het lesgeven in praktijkgerichte leersituaties
Bovengenoemde scholingsbehoeften gelden voor alle praktijk
scholen. Verschillend per school worden nog behoeften gevoeld
met betrekking tot de introductie van nieuwe onderwijsgevenden,
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verhoging van de taalvaardigheid, omgang met buitenlandse leer
lingen en veiligheid (Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen,
1983b, 4).
De vier beschreven scholingsgebieden zijn min of meer terug
te voeren tot vaktechnische- en vakinhoudelijke scholing ener
zijds en pedagogisch-didactische scholing anderzijds. Op beide
onderdelen van het vakmanschap van onderwijsgevenden wordt hier
onder in afzonderlijke paragrafen ingegaan. Daarbij zij opge
merkt, dat in de onderwijskundige literatuur weinig aanwijzingen
voorhanden zijn, waaruit blijkt dat het onderscheid tussen 'bij
scholing' en 'nascholing' in de praktijk een zinvol onderscheid
is. Vanuit de optiek van onderwijsgevenden hebben beide betrek
king op activiteiten die zijn gericht op het (verder) ontwikke
len en verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en attituden,
die nodig zijn voor een verantwoorde uitoefening van het beroep.
6.1.1

Vaktechnische

en vakinhoudelijke scholingsactiviteiten

Reeds eerder zijn praktijkscholen onder meer omschreven als
concentratiepunten van up-to-date gespecialiseerde vakkennis en
vakbekwaamheid. Dit is.van fundamenteel belang voor het reali
seren van hun eveneens reeds eerder vermelde doelstellingen. De
vraag rijst hoe de praktijkscholen erin slagen deze vakkennis en
vakbekwaamheid actueel te houden, omdat zich in alle bedrijfs
takken die zij vertegenwoordigen telkens nieuwe ontwikkelingen
voordoen. Talrijke, van school tot school verschillende activi
teiten vinden plaats om aan deze eis te kunnen voldoen, zoals:
- deelnemen aan werkgroepen en commissies buiten de school.
Naast eigen scholing is door terugkoppeling tevens sprake van
scholing door collega's. Meer in het algemeen wordt het 'van
elkaar leren' door de meeste praktijkscholen aangemerkt als
een van de belangrijkste vormen van bij- of nascholing;
- bezoeken aan bedrijven en beurzen; deelnemen aan symposia,
congressen en conferenties; bijwonen van demonstraties, enz.
Het komt voor dat dit leidt tot tegenbezoeken van deskundigen
aan de scholen. Veel scholen stellen als eis dat naar aanlei
ding van deze en andere activiteiten intern mondeling of
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schriftelijk wordt gerapporteerd;
- deelnemen aan vakspecifieke cursussen door o.a. gebruik te
maken van het nascholingsaanbod van middelbare- en hogere agrarische scholen en Post Academisch Onderwijs (PAO);
- benutten van bezoeken die consulenten afleggen aan de scholen;
- bijhouden van vakliteratuur en naar aanleiding daarvan met el
kaar van gedachten wisselen. Ook komt het voor dat nieuwe films
worden aangeschaft, bekeken en tevens dienstbaar worden gesteld
aan het onderwijs.
Van enigszins andere orde, maar niet minder belangrijk, is
de 'praktijk die in de school komt' bij het verzorgen van onder
wijs aan cursisten uit het bedrijfsleven en oud-leerlingen, die
bijvoorbeeld eerder langduriger opleidingen volgden aan de school
in het kader van vakschoolonderwijs c.q. leerlingwezen. Vaak dra
gen zij nieuwe informatie aan vanuit de praktijk, hetgeen door
velen wordt ervaren als van belang voor onderwijsgevenden die
overwegend in scholen opereren.
Gezien de taak en doelstelling van praktijkscholen is het
belangrijk, dat het personeel in de gelegenheid wordt gesteld
zich vaktechnisch en vakinhoudelijk te kunnen blijven bekwamen
en zich voortdurend op de hoogte te houden van de nieuwste ont
wikkelingen op hun vakgebied. De ervaring leert dat externe
scholingsactiviteiten vooral op kleinere scholen nogal eens
roostertechnische problemen opleveren, bijvoorbeeld als gevolg
van onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte. Aanvankelijk vrij
geroosterde onderwijsgevenden ten behoeve van bij- of nascho
ling dienen dan in de eerste plaats hun afwezige collega's te
vervangen, zodat geen of zo weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan
aan de geplande en door de cursisten gewenste onderwijsprogram
ma's.
6.1.2

Pedagogisch-didactische scholingsactiviteiten

Op initiatief van een van de directeuren van de praktijk
scholen is in 1978 de Commissie Nascholing Praktijkscholen (CNP)
opgericht. Deze commissie, aanvankelijk bestaande uit enkele
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directie-leden en ondersteund door een medewerker aan een lera
renopleiding agrarisch onderwijs, stelde zich de pedagogischdidactische begeleiding van onderwijsgevenden aan praktijkscho
len tot doel. Mede op grond van behoeften van onderwijsgevenden
en in samenspraak met het Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen
en de Directie Landbouwonderwijs, is uiteindelijk een structuur
ontstaan die voorziet in scholingsactiviteiten en hieronder
puntsgewijs worden beschreven.
IJ Studiedag voor beginnende instructeurs

In deze cursus worden op beknopte wijze talrijke aspecten
met betrekking tot het onderwijzen (op praktijkscholen) aan de
orde gesteld, zoals: het werken met leer- en hulpmiddelen, ba
sisprincipes van het lesgeven, didactische schema's, de struc
tuur van het landbouwonderwijs, beginsituaties en toetsing en
het maken van een lesplan. De cursusleiding probeert gebruik te
maken van diverse werkvormen. Er is ruimte voor discussie, be
zoek aan een praktijkschool (veelal die waar de cursus wordt ge
houden) en voor oefening in het lesgeven met behulp van video
registratie.
Over het algemeen bemerkt de cursusleiding grote verschillen
tussen de aangestelde instructeurs ten aanzien van hun voorop
leiding en praktijkervaring, en tussen praktijkscholen onderling.
Dit laatste komt vooral tot uiting wanneer eigen ervaringen van
de instructeurs in de cursus worden betrokken. Een dergelijke,
eenmaal per jaar georganiseerde studiedag wordt door alle be
trokkenen veelal als zeer nuttig ervaren.
2) Vijfdaagse scholing voor (hoofd)instructeurs

Het doel van deze cursus is de betrokkenen op een praktische
manier kennis te laten maken met aspecten van het didactisch
handelen, voor zover deze van belang kunnen zijn voor het les
geven aan praktijkscholen. De cursus telt vijf dagen verspreid
over een periode van vijf maanden en wordt tweemaal per jaar
gehouden. Naast talrijke leer- en hulpmiddelen wordt bij de
uitvoering van de cursus gebruik gemaakt van een werkboek, dat
hiervoor speciaal is samengesteld (Commissie Nascholing Prak
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tijkscholen, 1982) en waarover alle betrokkenen tijdens de cur
sus kunnen beschikken. Dit werkboek bevat o.a. programma-over
zichten, ondersteunende teksten en mogelijkheden voor het maken
van aantekeningen. De cursus is bedoeld voor onderwijsgevenden
aan praktijkscholen wier theoretische opleidingen veelal ver
schillen, maar die over het algemeen niet een onderwijsbevoegd
heid bezitten. Vaak is er wel sprake van enige voorkennis om
trent de wijze van lesgeven aan kleine groepen, die meestal tot
stand is gekomen tijdens de inwerkperiode (zie par. 6.2) en ver
der gestalte heeft gekregen tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
Globaal gesteld komen in de vijf cursusdagen achtereenvol
gens aan de orde:
- leer- en hulpmiddelen met speciale aandacht voor het gebruik
van het schoolbord en audio-visuele media;
- beginsituatie van leerlingen met aandacht voor verschillen in
motivatie en andere bepalende factoren;
- didactische werkvormen in hun afhankelijkheid van en in hun
relatie tot respectievelijk cognitief, psycho-motorisch en
affectief leren;
- (zelf-)evaluatie met aandacht voor evaluatie-vormen en func
ties van beoordeling;
- doelstellingen formuleren uit eigen vakgebieden voor verschil
lende groepen leerlingen en nagaan wat nodig is om deze doel
stellingen te bereiken.
In de cursus zijn diverse oefen-sessies of practica inge
bouwd waarbij veel gebruik wordt gemaakt van video-apparatuur.
Deze apparatuur staat door middel van een rouleer-systeem tevens
ter beschikking van alle praktijkscholen.
Elk cursusonderdeel wordt afgerond met een proces-evaluatie
(product-evaluatie vindt niet plaats). Of de totale cursus wer
kelijk aan zijn doelstelling beantwoordt, wordt veeleer vast
gesteld op de praktijkscholen zelf, waar de deelnemers nog wor
den begeleid door coördinatoren of door een docent.
Velen ervaren hun deelname aan de cursus als nuttig en er
wordt over het algemeen met inzet gewerkt. Een nevendoel is, dat
intensiever kennis gemaakt wordt met collega's van andere prak
tijkscholen en dat men tevens meer te weten komt van eikaars
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scholen en werkwijzen. Ter illustratie volgen hieronder van drie
deelnemers schriftelijk gegeven meningen over de cursus.
- Voorbeeld 1:
,
"Ik denk dat het een goede zaak is eens te proeven aan di
dactische en pedagogische vormen. Het is alleen jammer dat dit
niet plaatsvindt wanneer je pas instructeur bent, maar in mijn
geval twee jaar later. Je hebt je dan al veel dingen aangeleerd
die lang niet altijd goed zijn.
Suggesties: 1) vaker naar andere praktijkscholen gaan (voor
beeld: iedere lesdag een andere praktijkschool, voor de middag
les en na de middag school bekijken), 2) deze vijf dagen aan
elkaar koppelen waardoor je in de avond met andere mensen van
de praktijkscholen beter in contact komt en 3) de lesdag audio
visuele hulpmiddelen meer aanpassen aan de praktijk.
Veel succes met de volgende cursus."
- Voorbeeld 2:
"Het was een leuke kennismakingsweek, waarbij werksituaties
van collega's op andere scholen duidelijk naar voren kwamen.
Hier en daar waren de begeleiders wat voorzichtig met het beoor
delen van de gegeven instructies, daardoor bleef een en ander
wat vaag.
Een heel duidelijk probleem waar men met het bijbrengen van
vaardigheden aan leerlingen op praktijkscholen mee te maken
heeft, is de veiligheid van leerlingen. Dit is zeker een pro
bleem voor nieuwe instructeurs gedurende de eerste jaren dat ze
lesgeven. Dit onderwerp is nooit ter sprake gekomen. Het is
schijnbaar een wat dubieus punt. Toch zou het goed zijn dat er
wat meer regels gesteld werden ten aanzien van het veilig wer
ken op praktijkscholen."
- Voorbeeld 3:
"Praktisch werken: het oefenen met flip-overs, sheets en
voor sommigen het bedienen van de video is erg nuttig. Theorie:
voor wat mijzelf betreft praktisch zeer goed bruikbaar, vooral
het onderwerp van de laatste dag (doelstellingen).
De opzet van de cursus vind ik erg prettig. Je leert van
elkaar en ik denk dat dat een hele goede leermethode is. Ook
het samen in een groep zitten met mensen van bijna alle prak
tijkscholen is erg prettig. Vooral onder het borreltje of tij
dens de maaltijd kom je vaak tot leuke gesprekken en ontdek je
de verschillen en overeenkomsten.
Zeer nuttig was de uitleg over de opbouw van de Directie
Landbouwonderwijs en de plaats van de praktijkschool in het
landbouwonderwijs. Het zou goed zijn om hiervan een stencil te
maken. Algehele conclusie: het directe nut van deze cursus is
voor mij erg groot."
Deze voorbeelden illustreren het belang van de cursus, zowel
wat betreft de inhoud (hoofddoel) als de contacten met collega's
van andere praktijkscholen (nevendoel). Er kunnen uiteraard ver
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der geen conclusies aan worden verbonden.
3) Coördinatorendagen

Op iedere praktijkschool functioneert een interne coördina
tor, die o.a. beginnende instructeurs begeleidt bij hun intrede
in de school. Hiertoe woont hij lessen bij

en bespreekt deze

met de betreffende instructeur. Ook komt het regelmatig voor,
dat een coördinator - gevraagd of ongevraagd - lessen bijwoont
van (meer) ervaren collega's en deze met hen nabespreekt. Om
gerichter te kunnen nabespreken worden de lessen vaak geregis
treerd met behulp van video-apparatuur. De nabesprekingen vinden
veelal plaats aan de hand van vooraf opgestelde richtlijnen c.q.
'beoordelingsformulieren'.
Kern van deze activiteiten is, het didactisch handelen te
optimaliseren door middel van het geven van suggesties en advie
zen. Over het algemeen is in deze zin sprake van een open kli
maat in de praktijkscholen. Overwegend wordt het bijwonen van
lessen door een coördinator niet als bezwaarlijk ervaren.
De coördinatorendagen, in totaal twee per jaar, zijn erop
gericht deze interne activiteiten van coördinatoren te onder
steunen. Met elkaar wisselt men o.a. van gedachten over didac
tische problemen waarmee men in de praktijkscholen geconfron
teerd wordt en er wordt gesproken over mogelijkheden om deze
problemen het hoofd te bieden.
Intern beschikken de coördinatoren, veelal ervaren onder
wijsgevenden met een onderwijsbevoegdheid, over beperkte faci
liteiten om aan hun taak gestalte te kunnen geven.
k) Externe onderwijskundige ondersteuning

Eenmaal per jaar bezoekt een onderwijskundige, die sterk be
trokken is bij de organisatie en uitvoering van de onder 1 tot
en met 3 vermelde scholingsactiviteiten, alle praktijkscholen
ter ondersteuning van het didactisch handelen van onderwijsge
venden. Het doel van deze bezoeken is onder meer het verlenen
van enige nazorg met betrekking tot boven beschreven scholings
activiteiten.
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Van de in deze paragraaf weergegeven scholingsactiviteiten
wordt door middel van verslaggeving verantwoording afgelegd aan
de Commissie Nascholing Praktijkscholen. Deze commissie verga
dert circa vijf maal per jaar. Mede door de eisen die aan on
derwijsgevenden van praktijkscholen (zullen) worden gesteld, is
hun pedagogisch-didactische scholing voortdurend onderwerp van
zorg en beraad van de commissie.
Tot 1 januari 1985 zijn de kosten van de door de Commissie
Nascholing Praktijkscholen geïnitieerde activiteiten rechtstreeks
vergoed door het Ministerie van Landbouw en Visserij. Met ingang
van genoemde datum ressorteren zowel de bekostiging als de scho
lingsactiviteiten onder de Stichting tot Ontwikkeling van Agra
rische Onderwijskunde en Scholing (STOAS).
6.2

INTERNE OPLEIDING TOT INSTRUCTEUR
De praktijkscholen verschillen van elkaar in de mate waarin

de interne opleiding tot instructeur systematisch wordt vormge
geven. Tevens onderscheiden deze interne opleidingen zich van
elkaar in duur, omvang en intensiteit. Alle scholen streven
echter naar een geleidelijke inpassing van beginnende instruc
teurs in het schoolfunctioneren in het algemeen en de voorberei
ding op de onderwijstaken in het bijzonder. Dit proces voltrekt
zich volgens een programma, dat door sommige scholen nauwkeurig
is omschreven in afzonderlijke nota's of deelschoolwerkplannen.
Bij de interne opleiding tot instructeur zijn in iedere
school diverse (meer) ervaren collega's betrokken, o.a. een
vaste begeleider of mentor en de interne coördinator. De mentor
heeft onder meer tot taak door de beginnende instructeur geob
serveerde en - later - zelf gegeven lessen na te bespreken. Ook
wanneer de beginnende instructeur zich oriënteert op andere lesonderwerpen, respectievelijk lessen bijwoont die door andere
onderwijsgevenden worden verzorgd, blijft de mentor vaak yraagbaak. De interne coördinator observeert regelmatig een les, schrijft
daarvan een verslag en bespreekt dit vervolgens met de beginnen
de' instructeur. De begeleiding door de coördinator en mentor
neemt geleidelijk af, naarmate de beginnende instructeur meer
\
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ervaringen opdoet en zelfstandiger gaat functioneren. Op basis
van 'beoordelingen' en veelal een functioneringsgesprek mondt
de interne opleiding uiteindelijk uit in wel of geen (vaste)
aanstelling.
Inhoudelijk bestaat de instructeursopleiding uit scholings
activiteiten die onderling sterk samenhangen, maar omwille van
de duidelijkheid hier gescheiden worden weergegeven. Veelal wor
den deze scholingsactiviteiten vooraf gegaan door een korte in
troductie in de school en, indien van toepassing, door bijvoor
beeld een week te werken in de van de school deel uitmakende be
drijven: "... door in iedere stal zelf aan het werk te zijn, kom
je situaties tegen die je toekomstige leerlingen ook tegen zul
len komen", aldus een interne coördinator.
Vaktechnisch en vakinhoudelijk omvat de instructeursopleiding

op veel scholen achtereenvolgens een oriëntatie

op en verdie

ping van de onderwerpen of onderdelen die in de onderwijsprogram
ma's van de betreffende school aan de orde komen. Dit is om twee
redenen van belang. In de eerste plaats, omdat daardoor de be
ginnende instructeur in de gelegenheid wordt gesteld een keuze
te maken uit die onderwerpen of onderdelen die hem of haar het
meest aanspreken. En in de tweede plaats, omdat dit past binnen
het beleid van de scholen ten aanzien van de inzetbaarheid van
onderwijsgevenden. De voorkeur gaat uit naar een brede inzet
baarheid, dat wil zeggen onderwijsgevende^ die les kunnen geven
in meerdere onderwerpen of onderdelen. Door middel van 'meelopen',
af en toe zelf een les geven in diverse onderwerpen en vooral
ook door zelfstudie verwerven de beginnende instructeurs de voor
de uitoefening van het beroep benodigde mate van kennis, inzicht
en vaardigheden. De diepgang van o.a. de zelfstudie door de be
ginnende instructeur is uiteraard afhankelijk van diens voorken
nis en ervaringen die elders zijn opgedaan.
Pedagogisch-didactisch kenmerkt de instructeursopleiding zich

door het aanreiken van talrijke adviezen en aanwijzingen, die
deel uitmaken van het handelingsrepertoire van onderwijsgeven-
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den.

Veelal wordt begonnen met het bespreken van de wijze

waarop een lesschema gemaakt wordt, of meer in het algemeen de
wijze waarop lessen zijn opgebouwd. Door observatie van lessen,
zelf lesgeven en het nabespreken van deze lessen met voorname
lijk de mentor en de coördinator, worden kennis, inzicht en vaar
digheden verworven die van belang zijn voor het onderwijzen. Ge
durende de opleiding wordt dit pedagogisch-didactisch leerproces
ondersteund met schriftelijk materiaal, veelal vervaardigd of
verzameld door de interne coördinator en aangepast aan het prak
tijkschoolonderwijs in het algemeen (vgl. bijv. Bosker, 1975) en
soms ook aan de eigen school in het bijzonder (vgl. Büchner e.a.,
1977). De kern van door zelfstudie te verwerven kennis, inzicht
en vaardigheden betreft overwegend handelingsaanwijzingen met
betrekking tot de opbouw van een les, doelstellingen, werkvormen
en het gebruik van leer- en hulpmiddelen. Deze ondersteuning is
van bijzonder belang voor beginnende instructeurs die niet in
het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid en niet beschikken
over enige onderwijservaring.
Hierboven zijn twee componenten van de instructeursopleiding
afzonderlijk beschreven, terwijl ze in de praktijk niet te schei
den zijn. De aandacht die aan deze opleiding wordt besteed,
verschilt st^rk per school. Dit uit zich alleen al in de duur
van de interne opleiding tot instructeur. Deze variëert van
enkele maanden tot een jaar. Dat veel gewicht dient te worden
toegekend aan de opleiding blijkt uit uitspraken van ervaren
onderwijsgevenden en directieleden, zoals: "... na een jaar
loopt hij redelijk mee als onderwijsgevende..." en: "... de
praktijk leert, dat een instructeur eerst na drie jaren 'erva
ren' is." De meeste praktijkscholen besteden zorgvuldig aan(1) In hoofdstuk 4 is o.a. ingegaan op diverse voor- en nadelen
van een dergelijke 'principe-didactiek'. Mede door de speci
fieke context waarbinnen het didactisch handelen aan prak
tijkscholen zich voltrekt en door de achtergronden van veel
onderwijsgevenden, blijkt onder meer uit dit hoofdstuk dat
de genoemde voor- en nadelen binnen praktijkscholen een 'an
dere betekenis' hebben dan in reguliere scholen met onder
wijsgevenden, die allen een lerarenopleiding hebben kunnen
volgen.
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dacht aan de opleiding tot instructeur, hoewel door sommige
scholen niettemin wordt onderkend dat er nog meer en vooral
op meer systematische wijze vorm aan deze opleiding zou kunnen
worden gegeven.
6.3

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

De behoefte aan bij- of nascholing hangt samen met de zwaar
te van de onderwijstaak. Per dag of zelfs in de loop van een
dag wordt les gegeven aan wisselende groepen die qua leeftijd,
opleiding en ervaring van elkaar verschillen. Dezelfde en ande
re onderwerpen moeten vaak op verschillende niveau's worden
onderwezen. In pedagogisch-didactisch opzicht vereist dit de
noodzakelijke inventiviteit en flexibiliteit van de zijde van
de onderwijsgevende. Tevens is het belangrijk dat hij of zij
zich vaktechnisch en vakinhoudelijk voortdurend oriënteert op
nieuwe ontwikkelingen.
Ten aanzien van deze laatste behoefte aan scholingsactivi
teiten ontbreekt een systematisch ondersteuningsaanbod vrijwel
geheel. Vaak verzorgen de onderwijsgevenden grotendeels al dan
niet samen met collega's hun eigen bij- of nascholing (vgl. ook
Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen, 1983b, 2). Dit is in
mindere mate het geval op pedagogisch-didactisch terrein. Sinds
een aantal jaren functioneert op initiatief van de Commissie
Nascholing Praktijkscholen een beperkt scholingsaanbod ten be
hoeve van de optimalisering van de pedagogisch-didactische han
delingsbekwaamheid van onderwijsgevenden aan praktijkscholen.
Desondanks signaleert het Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen
(1983b, 5) nog diverse knelpunten:
1) de beschikbare tijd per onderwijsgevende binnen de eigen
school is onvoldoende om de gewenste scholingsactiviteiten
te realiseren;
2) er is een zekere discrepantie tussen de ruimte welke leraren
uit het reguliere agrarisch onderwijs kunnen besteden aan
scholing en onderwijsgevenden aan praktijkscholen;
3) de coördinatoren binnen de scholen hebben te weinig tijd om
structureel hun taak te kunnen uitvoeren;
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4) nieuw aangestelde onderwijsgevenden hebben te weinig tijd en
gelegenheid om zich in te werken in hun veelomvattende taak.
Aansluitend bij dit laatste punt is het van belang, dat on
derwijsgevenden aan praktijkscholen breed inzetbaar moeten zijn
vanwege de grote variatie aan cursusbehoeften enerzijds en moge
lijkheden tot onderlinge vervangbaarheid anderzijds. Dit vereist
dat alle onderwijsgevenden een breed terrein van de leerstof
moeten beheersen (Overlegorgaan Besturen Praktijkscholen, 1980,
8 ).
In omvang, duur en intensiteit verschilt de interne instruc
teursopleiding per praktijkschool. Deze zou op de meeste scholen
wellicht nog systematischer vorm gegeven kunnen worden.

I
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7 SAMENVATTING, KNELPUNTEN EN PERSPECTIEVEN

De praktijkscholen hebben sinds hun oprichting in velerlei
opzicht een grote groei doorgemaakt. In hoofdstuk 2 is ingegaan
op het ontstaan van de praktijkscholen en op de ontwikkelingen
die zich in latere jaren hebben voorgedaan. Deze hebben betrek
king op doelstelling en taken, doelgroepen, onderwijs en orga
nisatie, materiële en personele voorzieningen. Naast o.a. pro
blemen van ruimtelijke aard ervaren veel scholen het als een
knelpunt, dat op grond van de ingevoerde 'prioriteitenlijst'
het onderwijs ten behoeve van het bedrijfsleven in de verdruk
king komt. Voorrang dient te worden gegeven aan het reguliere
agrarisch onderwijs, hetgeen nieuwe problemen met zich meebrengt:
- mede doordat de reguliere dagscholen zich lange tijd van te
voren moeten aanmelden voor een praktijkschoolweek, gebeurt
het regelmatig dat de opgegeven leerlingenaantallen niet cor
responderen met de werkelijke aantallen, o.a. als gevolg van
zittenblijven en voortijdig schoolverlaten, waardoor 'gaten'
in de planning ontstaan die moeilijk of niet opgevuld kunnen
worden ;
- door de nog steeds toenemende groei van het aantal reguliere
agrarische scholen ontstaat tevens een toenemende 'druk van
buiten', waardoor wachtlijsten ontstaan. Mede hierdoor wordt
het steeds moeilijker de programma's van de zendende school
en de praktijkschool op elkaar af te stemmen;
- gebleken is dat soms vraagtekens geplaatst kunnen worden bij
de motivatie van leerlingen uit het reguliere agrarisch onder
wijs die een praktijkschool bezoeken. Ook het verblijf in de
logeergebouwen verloopt niet altijd vlekkeloos.
Het eerstgenoemde probleem zou enigszins ondervangen kunnen
worden, wanneer na de aanmelding van groepen leerlingen nog con
tact wordt onderhouden met de praktijkschool. Het tweede probleem
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is van programmatische aard en kan gedeeltelijk worden voorko
men door gezamenlijk overleg en door de gewenste beginsituatie
en de te bereiken doelstellingen nauwkeurig te omschrijven in
praktijkschoolprogramma's. Ten aanzien van het derde knelpunt
valt te overwegen een leraar van de zendende school mede te la
ten fungeren als begeleider.
In het verleden droegen praktijkscholen aanzienlijk bij aan
de opleiding van leraren. Recentelijk is deze bijdrage sterk ge
reduceerd, hetgeen om tweeërlei redenen wordt betreurd. Enerzijds,
omdat de aanstaande leraren op de praktijkschool een stuk deskun
digheid leren en anderzijds, omdat hun toekomstige leerlingen
weer de praktijkschool bezoeken, waardoor een goede relatie ont
staat tussen zendende school en praktijkschool. Binnen de prak
tijkscholen spreken sommigen hun twijfels uit over de huidige
praktische bekwaamheden van veel docenten uit het reguliere
agrarisch onderwijs.
In hoofdstuk 3 staat de aard van het praktijkschoolonderwijs
centraal en wordt ingegaan op vigerende opvattingen en verschil
len van mening. Als grootste knelpunt ervaren de praktijkscholen
de opvatting dat het door hen verzorgde onderwijs louter vakvaardigheidsonderwijs is en veelal van repeterende aard. Met deze
interpretatie worden opvattingen uit het verleden nog steeds als
geldend beschouwd en is sprake van een kwalitatief te lichte in
schatting van een praktijkles. Te weinig wordt onderkend dat
manuele vaardigheden nu grotendeels zijn overgenomen door machi
nes en dat een verschuiving heeft plaatsgevonden naar een vermo
gen tot coördineren en denkwerk met betrekking tot o.a. planning,
beoordeling en management. Naast het aanleren van vaardigheden
maakt de verwerving van kennis en inzicht tevens deel uit van
praktijklessen. Het lijkt essentieel, dat rond deze discussie
een aanzet tot theorievorming wordt gegeven, waardoor de aard
van het praktijkschoolonderwijs in een ander perspectief wordt
geplaatst.
1

Kenmerken van het leren op en onderwijzen aan praktijkscholen
worden in hoofdstuk 4 beschreven, toegespitst op praktische on-
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derwijsleersituaties. Tevens wordt aandacht besteed aan soorten
onderwijsprogramma's en aan de Wijze waarop zowel cursist- als
programma-evaluatie plaatsvindt. Een zo volledig mogelijke cur
sist-evaluatie met aandacht voor opgedane kennis en verworven
inzicht enerzijds en praktische vaardigheden anderzijds, ver
eist voor veel scholen aan het eind van een praktijkweek een
flinke organisatie, met name wanneer deze evaluatie geschiedt
aan de hand van praktijkopdrachten.
Een van de problemen waarvoor onderwijsgevenden van prak
tijkscholen komen te staan, is dat de lesgever elkaar snel af
wisselende groepen leerlingen 'verwerkt'. Dit stelt tevens eisen
aan het lesgeven: steeds opnieuw moet de beginsituatie worden
vastgesteld in verband met verschillen in niveau, belangstelling
en achtergronden van de leerlingen. Een mogelijke oplossing zou
kunnen zijn onderwijsgevenden mèt de groepen leerlingen mee te
laten rouleren over de diverse lesonderwerpen. Anderzijds zijn
hiertegen echter weer bezwaren aan te voeren. Bovendien vereist
dit dat de onderwijsgevende

een zeer brede kennis bezit en hij

of zij zou op vele terreinen specialist moeten zijn. Een derge
lijk

kwalificatie-vereiste is weinig realistisch..
Praktijkscholen kenmerken zich door een complexe interne en

externe organisatiestructuur. In hoofdstuk 5 zijn talrijke gele
dingen en vormen van overleg beschreven, die daarbij een rol
spelen. Tevens is ingegaan op functies en taken van betrokkenen,
die zich kenmerken door differentiatie. Speciale aandacht is
besteed aan de relatie tussen praktijkscholen en het overheids
beleid, dat in toenemende mate is gericht op een streven naar
uniformiteit. De regeling van de rechtspositie en de formatie
van het personeel van praktijkscholen is daar o.a. een voorbeeld
van.
Centraal in hoofdstuk 6 staat de bij- of nascholing van de
onderwijsgevenden. Over het algemeen ontbreekt een vaktechnisch
en vakinhoudelijk scholingsaanbod vrijwel geheel en worden enige
scholingsactiviteiten gerealiseerd op pedagogisch-didactisch
terrein. De bij- of nascholing zou structureler kunnen plaats
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vinden, zowel intern als extern, en systematischer van opzet.
Hiervoor zou door middel van het beschikbaar stellen van facili
teiten meer gelegenheid geschapen moeten worden.
Op alle scholen geniet vde interne instructeursopleiding bij
zondere zorg, hoewel qua duur, omvang en intensiteit deze oplei
ding van school tot school verschilt.
De Commissie Nascholing Praktijkscholen blijft aandacht be
steden aan pedagogisch-didactische scholingsactiviteiten. Mede
door toedoen van deze commissie en de Directie Landbouwonderwijs
is in augustus 1984 bij de vakgroep Pedagogiek en Didactiek van
de Landbouwhogeschool te Wageningen het project 'Didactiek agra
rische praktijkscholen' gestart. Door middel van onderzoek en
ontwikkelingswerk beoogt dit project een bijdrage te leveren aan
de verbetering van de kwaliteit van het agrarisch praktijkschool
onderwijs in het algemeen en de didactiek in het bijzonder.
De bestudering van didactische kenmerken van het onderwijs,
zoals dit door instructeurs, hoofdinstructeurs en docenten aan
praktijkscholen wordt verzorgd, staat centraal in het boven ge
noemde project. Het vooronderzoek, waarvan dit rapport de neer
slag vormt, is een zinvol, basisverschaffend onderdeel van dit
project. Inzicht is verkregen in feiten en omstandigheden met be
trekking tot het ontstaan van het praktijkschoolonderwijs en ont
wikkelingen die zich daarin in latere jaren hebben voorgedaan.
Tevens zijn mede op ervaringskennis gebaseerde onderwijskundige
inzichten en overwegingen geïnventariseerd, die van invloed zijn
(geweest) op de inrichting van het onderwijs aan praktijkscholen.
Ordening en systematisering van al deze informatie door middel
van een vooronderzoek is van belang voor een optimale uitvoering
van het hoofdonderzoek, te beginnen met de ontwikkeling van in
strumenten aan de hand waarvan gegevens zullen worden verzameld.
Het hoofdonderzoek richt zich, zoals vermeld, op kenmerken
van het didactisch handelen in de micro-situatie. Dat wil niet
zeggen dat geen aandacht zajL worden besteed aan ermee samen
hangende meso- en macro-aspecten. Dit rapport maakt o.a. duide
lijk, dat deze het didactisch handelen in sterke mate beïnvloe
den. Ook spelen een rol: persoonlijkheidskenmerken van onderwijs
gevenden, de leerlingen waaraan wordt lesgegeven, de onderwijspro-
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gramma's en meer in zijn algemeenheid de gehele context waar
binnen het didactisch handelen zich voltrekt. Al deze factoren
hangen op complexe wijze samen. Het hoofdonderzoek is erop ge
richt dit ingewikkelde samenspel van factoren te expliciteren
en te systematiseren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor
een wetenschappelijk inzicht in de didactische problematiek van
het praktijkschoolonderwijs en voor het opsporen van knelpunten
in de huidige vormgeving van het onderwijs.
Op basis van gegevens uit het hoofdonderzoek, bestudering
van onderwijskundige literatuur en bezoeken aan verwante instel
lingen voor praktijkonderwijs, zowel in Nederland als in het
buitenland, zal het project uiteindelijk resulteren in een raam
werk voor een nascholingsprogramma.
Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn, dat met dit rap
port slechts een eerste aanzet is gemaakt. Sprake is van een
oriëntatie die van belang is voor de verdere vormgeving van het
project.
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SUMMARY

This report presents an explorative description of eleven
practical training centres for agricultural education in The
Netherlands. This study is the first phase of a more extensive
three-year research and development project concerning general
educational aspects of these training centres and the didactical
quality of their programmes.
The training centres were founded around 1960 and can now
be characterized as complex institutions, representing one or
more different agricultural disciplines. They provide practical
educational programmes for pupils and students from lower-,
secondary- and higher agricultural schools, students from the
Agricultural University of Wageningen and the Veterinary Faculty
of Utrecht State University. Furthermore they offer training
programmes to teachers and trainees from foreign, mostly Third
World countries. Some training centres also support or participate
in developmental projects in the field of agricultural education.
Students of these centres are trained in executing practical
agricultural activities. They are instructed by professional
experts according to the basic principle of 'learning by doing'.
In general the instructors, who have different tasks and functions
in the internal and external organization of the centre, are
highly qualified and they have substantial experience in the
subject-matter. Most of them, however, did not receive adequate
teacher training. They have to master this side of their pro
fession by observing other lessons and talking with colleagues
during their first months at the training centre. For this reason
in-service training is in great demand.
Regular agricultural schools in The Netherlands are only
provided with a standard set of equipment for practical training.
The training centres, however, do possess sophisticated and
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up-to-date equipment. This well-intentioned agricultural
educational policy is partly based on financial reasons. As a
consequence of this policy the training centres do substantially
contribute to agricultural innovations.
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