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WOORD VOORAF

Een objectieve evaluatie met betrekking tot de vorming van agrarische
opleidingscentra (AOC's) is alleen mogelijk wanneer bekend is op welke
basis deze ontwikkeling start en wat de beoogde doelstellingen precies
zijn. In dit kader is het aandragen van materiaal dat het zicht op de
vormgeving van de AOC's kan verhelderen nuttig. Helaas is het vergaren
van informatie tijdens een korte inventarisatiefase aan beperkingen
onderhevig. Zeker wanneer dit plaatsvindt in een periode die gekenmerkt
wordt door onrust veroorzaakt door het dalend aantal aanmeldingen van
leerlingen, door (fusie)onderhandelingen met betrekking tot de AOCvorming en door onduidelijkheden ten aanzien van de invoering van de
basisvorming. Bovendien zijn de ontwikkelingen zo snel aan verande
ringen onderhevig dat het vergaren van nieuwe informatie steeds de
aandacht eist en er weinig tijd overblijft voor reflectie. Daar het de
bedoeling is met dit rapport meerdere doelgroepen te bereiken, vergt
het ordenen van informatie inzicht in de hoofd- en bijzaken die per
doelgroep kunnen variëren.
In dit onderzoek wordt het AOC-beleid als een gegeven geaccepteerd.
Hierbij is niet getracht per opleiding aan te geven wat de voor- en
nadelen zijn van deelname aan een AOC. Wel is een poging ondernomen on
algemene uitgangspunten te formuleren die de onderwijskwaliteit kunnen
bevorderen. Met andere woorden, in dit rapport wordt de toekomstige
waarde van een AOC gerelateerd aan het rendement van de opleidingen, de
kwaliteit van de programma's, het klimaat op de scholen en de contacten
in de regio. Een evenwichtige ontwikkeling van deze vier aandachts
gebieden zou een goede (kwaliteits)basis kunnen vormen voor zowel de
handhaving en versterking van het agrarisch onderwijs als een betere
samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs, de voorlichting en
het onderzoek. Om aan te •geven waarom deze vier pijlers van belang zijn,
is gebruik gemaakt van gegevens over onderwijsontwikkelingen in het
KMAO, LAO en MAO. Binnen deze inventarisatieperiode bleek het niet
haalbaar om ervaringen die opgedaan zijn in andere opleidingen, die ook

deel kunnen nemen aan een AOC, te verwerken. Aangezien deze korte studie
echter heeft geleid tot het formuleren van een 'checklist' die iedere
opleiding/school kan gebruiken om te komen tot een eigen bijdrage aan
een AOC-ontwikkelingsplan, kunnen mogelijk alle betrokkenen hun voordeel
doen met deze publikatie. Tevens zal dit rapport als basis dienen voor
de tweede fase van dit onderzoek waarin de studie naar onderlinge af
stemming van leergangen in AOC's centraal zal staan.
De verzameling van gegevens heeft plaatsgevonden door middel van
interviews en aan de hand van literatuurstudie. Graag bedank ik alle
informanten hartelijk voor hun bijdrage. Ook de samenwerking met
mw. A. Bangma-Haaima op het gebied van de documentatie bleek een goede
steun in de rug. Daarnaast stimuleert regelmatig contact met de onderzoekbegeleidingscommissieleden de voortgang van het onderzoek:
Ir. A.G.D.M. Vercauteren, Ing. A.G. Klumpers, Ir. J.A. Vermaat, mw.
Drs. G.J. Meesterberends-Harms, J.G. Jonker, Ir. P.A. van Steekelenburg,
Ir. E. Bosma en Dr.Ir. W. van den Bor. Ook Ir. A.Ph. de Vries heeft mij
met raad en daad terzijde gestaan.
De concept-tekst is door verschillende personen bekeken. Maar met
name de redactieleden van de Agrarische Onderwijskundige Reeks hebben
hier aandacht aan besteed: Prof.Dr. J. van Bergeijk, Dr.Ir. W. van den
Bor en Drs. A. Leeuwis. Mw. M.E.C. Beerens heeft mij ontlast door alle
zorg voor de lay-out en het typewerk van dit rapport op zich te nemen
en mw. H.C.A.N. Lieverst droeg bij aan dit onderzoek door alle rege
lingen te treffen die nodig zijn voor de administratieve ondersteuning.
Eventuele reacties op dit rapport zijn altijd welkom bij ondergetekende.

Ir. Anne-Marie J. van der Steen
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INLEIDING

In deze inleiding wordt kort aangegeven hoe het onderzoekproject
'Afstemming leergangen Agrarische Opleidingscentra' is ontstaan. De
doelstellingen van het onderzoek, met name die van de inventarisatie
fase, worden in de tweede paragraaf verwoord. Ook de onderzoekmethodiek
komt aan bod. Tot slot wordt de opzet van dit verslag vermeld.

1.] ACHTERGRONDEN
Dat de structuur en de inhoud van het voortgezet onderwijs ingrijpend
zou gaan veranderen, werd in juli 1984 al vermeld in de structuurschets
'Middelbaar Agrarisch Onderwijs Nieuwe Stijl' (1). De noodzaak om te
komen tot veranderingen werd onderbouwd met de volgende redenen:
-

Het is maatschappelijk gezien wenselijk dat de verplichte studie- en
beroepskeuze wordt uitgesteld. Basisonderwijs dient te worden ontwik
keld. Een verbreding van het vomings- en onderwijsaanbod is nodig
onder andere ter stimulering van de sociale vaardigheden van de
leerling.

- Het teruglopend aantal leerlingen dwingt tot herbezinning.
- De beschikbare middelen zijn beperkt.
Aangezien het Ministerie van Landbouw en Visserij van mening is dat de
agrarische sector, inclusief het onderwijs, een geheel eigen karakter
heeft, is de overheid op zoek gegaan naar een eigen middel om de eerder
genoemde invloeden het hoofd te kunnen bieden: de vorming van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's). Uitgangspunt hierbij is, zoals vermeld in
'Naar Agrarische Opleidingscentra' (2) dat in de agrarische sector niets
zo belangrijk is als de koppeling onderwijs, voorlichting en onderzoek,
de lijnen waarlangs kennisvermeerdering en -verwerking, overdracht en
toepassing plaats behoren te vinden.
Naarmate de ideeën over de vorming van Agrarische Opleidingscentra
zich verder uitkristalliseerden, werden er meer redenen genoemd om juist
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deze gedachtenvorming te onderbouwen. In 'Advies over de vorming van
Agrarische Opleidingscentra (AOC's)' (3) worden verschillende motieven
weergegeven. AOC-vorming impliceert:
een samenhangend geheel van agrarische onderwijsprogramma's;
-

continuïteit in de onderwijsvoorzieningen;

-

de mogelijkheid beheer en bestuur te versterken;
de mogelijkheid de voorzieningen verantwoord te spreiden;

- kaders te vormen voor meer integratie ten aanzien van onderzoek,
voorlichting, onderwijs èn bedrijfsleven;
-

een herschikking van de onderwijsvoorzieningen;

-

een versterking van de positie van het agrarisch beroepsonderwijs.

Deze motieven zijn gebundeld in een drietal beleidsdoelstellingen (3):
- handhaving en versterking van het agrarisch voortgezet onderwijs;
-

verbetering van de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven,
en

-

versterking van de samenhang en samenwerking tussen onderzoek, voor
lichting en onderwijs.

Op 22 oktober 1987 verkreeg de Minister van Landbouw en Visserij de
instemming van de Tweede Kamer ten aanzien van zijn voorgenomen beleid
met betrekking tot de vorming van Agrarische Opleidingscentra.
Hoe worden deze centra ingericht? In de nota 'Agrarische Opleidings
centra' (4) wordt aangegeven dat er, wat betreft de vormgeving van deze
centra, sprake kàn zijn van verschillende typen AOC's. Als onderwijs
kundig minimum wordt beschouwd een AOC dat vormgeeft aan twee-, drie-,
vier- en in een enkel geval mogelijk vijfjarige beroepsopleidingen, met
als eindniveaus respectievelijk primair Leerlingwezen/KMAO, secundair
Leerlingwezen/MAO-B, MAO-A en het cursusonderwijs in de regio. Aan een
dergelijke AOC zal in de regel ook een vierjarige LAS zijn verbonden.
Ter completering beschouwt men een uitbreiding van dit minimum met het
ILO als wenselijk. Tussen AOC's kunnen er verschillen optreden wat
betreft het aantal aangeboden studie- of vakrichtingen. Met de vorming
van deze verticale scholengemeenschappen (AOC's) wijkt de agrarische
sector af van het beleid in het overig middelbaar beroepsonderwijs waar
door middel van de SVM-operatie (= Sectorvorming en Vernieuwing van het
Middelbaar Beroepsonderwijs) horizontale scholengemeenschappen worden
gevormd waarin alleen aan elkaar verwante korte en lange opleidings
programma's, zoals voltijd KMBO en MBO, in één instituut worden samen
gevoegd (5) (paragraaf 2.2). De agrarische sector werkt alleen secto-
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raai. Binnen de SVM-operatie zijn sectorale en multisectorale scholen
gemeenschappen mogelijk.
In een AOC komen een aanmerkelijk aantal, gedeeltelijk parallel
lopende leerwegen samen. Leerwegen die niettemin vaak een geheel eigen
herkomst en traditie hebben en die in de toekomst, voor een bepaalde
regio, een duidelijk herkenbaar, samenhangend geheel van voorzieningen
'agrarisch voortgezet onderwijs' behoren te bieden. Deze grote concen
tratie van verschillende onderwijsvormen in één instituut verhoogt op
het eerste gezicht de keuze- en doorstroommogelijkheden, maar roept
anderzijds navenant grote problemen op inzake aansluiting en afstemming.
Onderwijskundig onderzoek ten behoeve van de afstemming van de leer
gangen in een AOC wordt dan ook door het Ministerie van Landbouw en
Visserij wenselijk geacht. Het onderzoekprojectvoorstel (6) voortgekomen
uit de 'Onderzoekwijzer voor het landbouwonderwijs' (7) en ingediend
door de vakgroep Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit,
is toegewezen en voorlopig gehonoreerd voor de duur van twee jaar op
basis van een vierdaagse werkweek (1988-1989).

1.2

ONDERZOEKDOELSTELLINGEN EN METHODIEK

De doelstelling van het AOC-onderzoekproject is materiaal aan te dragen
om het zicht op de onderwijskundige inrichting van het Agrarisch Oplei
dingscentrum te verhelderen. De nadruk ligt hierbij op onderwijsinhoude
lijke aspecten. Bestuurlijke en organisatorische factoren worden slechts
in het onderzoek betrokken voorzover deze invloed uitoefenen op de voor
waarden waaronder de onderwijskundige inrichting plaatsvindt. In het
onderzoekprojectvoorstel (6) worden drie probleemvelden onderscheiden:
A. De didactische vormgeving van een AOC.
Er is onvoldoende zicht op de didactische vormgeving van de verschil
lende AOC-leergangen. Het is wenselijk informatie te verzamelen over
de resultaten van reeds plaatsgevonden vernieuwingen zodat de verwor
venheden van de verschillende agrarische opleidingen kunnen worden
aangegeven. Ook is verzameling van gegevens bij nieuw startende
onderwijsexperimenten (zoals moduleren/participerend leren) nodig.
B. De afstemming van de leergangen.
Een programmatische afstemming van de leergangen binnen een AOC is
van belang
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1. in het kader van nieuw te ontwikkelen modulen en
2. in het kader van een optimalisering van de huidige, reguliere
programma's.
Het in kaart brengen van de wijze waarop deze afstemming in de agra
rische sector plaatsvindt en het verzamelen van gegevens over deze
problematiek in andere sectoren van middelbaar beroepsonderwijs, kan
voorkomen dat factoren in deze afstemming over het hoofd worden
gezien.
C. De relatie tussen de vraag naar onderwijs (social demand) en de vraag
naar geschoolde arbeidskrachten (manpower demand).
In dit kader zijn de ontwikkelingen op het gebied van agrarische
beroeps- en opleidingsprofielen van belang. Ook de mate waarin de
zogenaamde meerwaarde van een AOC, met name de BOVO-samenwerking
(= Bedrijfsleven, Onderwijs, Voorlichting, Onderzoek), wordt
gerealiseerd speelt hierin een rol. Het op de voet volgen van het
AOC-proces (inclusief de interne kwaliteitsbewaking) kan meer inzicht
geven in de relatie tussen 'social demand' en 'manpower demand' en in
de bestaansmogelijkheden van AOC's.
De uitvoering van het onderzoek is onder andere afhankelijk van de
ontwikkelingen in het agrarisch onderwijsveld. Zo is het bekend dat het
eerste AOC op zijn vroegst van start zal gaan in het schooljaar 19891990. Het meest recente vernieuwingsproject moduleren/participerend
leren start in het schooljaar 1988-1989 met een oriëntatiefase zodat in
1989-1990 met de uitvoering kan worden begonnen. Deze ontwikkelingen
worden natuurlijk op de voet gevolgd.
Uit contacten met het agrarisch onderwijsveld blijkt dat er onrust
heerst. Een onrust die veroorzaakt wordt door het dalend aantal aan
meldingen van leerlingen, de onderhandelingen met betrekking tot de AOCvorming (fusies) en de onduidelijkheden met betrekking tot de invoering
van de basisvorming. Rekening houdend met deze aspecten is de inventari
satiefase van het onderzoek (januari 1988 t/m oktober 1988) zodanig
ingericht dat de verzameling van gegevens een goede basis vormt voor de
probleemgebieden 'de didactische vormgeving' en 'de afstemming van de
leergangen binnen een AOC'. Aandachtspunt C, de relatie tussen 'social
demand' en 'manpower demand' wordt in dit beginstadium nog niet onder
zocht.
Uitgangspunt van de inventarisatiefase is dat een objectieve evalua
tie van de AOC-vorming alleen dan mogelijk is, wanneer bekend is op
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welke basis deze ontwikkeling start en wat de beoogde doelstellingen
precies zijn. De doelstellingen met betrekking tot de AOC-vorming worden
in de literatuur betiteld als de zogenaamde meerwaardefactoren. Omdat
het begrip 'meerwaarde van een AOC' ingeburgerd is, zonder dat bekeken
is welke lading deze term precies dekt, is het inventarisatieonderzoek
gebaseerd op de volgende vragen:
-

Wat wordt beschouwd als de meerwaarde van een AOC?
Welke knelpunten zijn aanwezig in de huidige structuur (onderwijs onderzoek - voorlichting - bedrijfsleven)?

- Geven de meerwaardefactoren (uit de literatuur) een afdoend antwoord
op de geïnventariseerde knelpunten?
- Hoe kunnen alle betrokkenen bijdragen aan de toekomstige waarde van
een AOC?
Onder alle betrokkenen wordt verstaan de overheid, het onderwijs, de
voorlichting, het toegepast onderzoek, het bedrijfsleven en de onder
steuningsinstellingen.
Door middel van uitgebreide literatuurstudie en aan de hand van een
tiental diepte-interviews met zogenaamde 'key-informers' is getracht
antwoord te geven op de onderzoekvragen. Hierbij is de volgende metho
diek gehanteerd. Ter voorbereiding op het interview kregen de 'keyinformers' allen dezelfde discussiepaper van te voren toegestuurd. Deze
bestond uit een korte inleiding waarin ook de vier onderzoekvragen
werden vermeld. Taarna volgde een overzicht waarin de literatuurgegevens
over de meerwaarde van een AOC waren verwerkt. Vanuit deze achtergrond
informatie en een schema waarin alle betrokken instanties waren opgeno
men (schema ], pagina 31) werden de plaats en de verantwoordelijkheden
van de geïnterviewde bepaald. Vervolgens kon de geïnterviewde reageren
op gedetailleerde vragen die steeds aansloten op een bijbehorende inlei
ding. Deze inleidingen waren gebaseerd op literatuurgegevens.
Dit rapport is een weergave van de resultaten uit deze inventarisatie
fase. Op basis van alle informatie wordt, in overleg met een speciaal
voor dit onderzoek ingestelde begeleidingscommissie (bijlage 1), bepaald
op welk probleemgebied het onderzoek zich vervolgens toespitst. Natuur
lijk zal dit mede afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen in het
onderwijsveld.
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1.3

OPZET VAN DIT KAPPORT

Na deze korte inleiding wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de AOCvorming en de overige onderwijsontwikkelingen die van invloed zijn op
het AOC-proces. De factoren die de meerwaarde van een AOC vormen, passe
ren de revue en ondergaan een herschikking. Daarna wordt schematisch
weergegeven wie betrokken zijn bij de realisatie van de meerwaarde van
de AOC1 s.
In hoofdstuk 3 komt aan de orde wat de huidige stand van zaken is in
de agrarische onderwijssector. In vogelvlucht wordt ingegaan op het
rendement van opleidingen, de kwaliteit van programma's, het klimaat op
de scholen en de contacten in de regio. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een samenvatting waarin de vier aandachtsvelden als een mogelijke
kwaliteitsbasis voor de AOC's worden behandeld.
De vraag of de AOC-uitgangspunten (zie hoofdstuk 2) de mogelijkheden
scheppen voor een afdoend antwoord op de kanttekeningen die in hoofdstuk
3 worden behandeld, staat centraal in hoofdstuk 4. Er wordt kort inge
gaan op de hiaten in de AOC-uitgangspunten en op de wijze waarop meer
duidelijkheid kan worden verkregen ten aanzien van de na te streven
doelen. Voordat een AOC-ontwikkelingsplan kan worden opgesteld, dient
per school een 'checklist' te worden afgewerkt. Een voorstel voor zo'n
checklist' is opgenomen in hoofdstuk 4.
Een samenvatting is opgetekend in hoofdstuk 5. De kernpunten worden
vertaald naar aanbevelingen ten behoeve van de overheid, de scholen, de
ondersteuningsinstellingen, en het drieluik bedrijfsleven, voorlichting
en onderzoek.
Hoofdstuk 6 bevat suggesties voor nader onderzoek.
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VORMING VAN AGRARISCHE OPLEIDINGSCENTRA

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de ideeën met betrekking tot de
vorming van AOC's veld winnen, welke fasering wordt vastgesteld, hoe de
normering in elkaar zit, welke schooltypen een rol spelen in de AOCvorming en wat de positie is van de rijksscholen (paragraaf 2.1). Het
AOC-proces blijkt in eerste instantie gekenmerkt te worden door schaal
vergroting en door fusies tussen (openbare en bijzondere) scholen. In de
tweede paragraaf wordt kort ingegaan op de SVM-operatie, de doelstel
lingen, de vormgeving en de vernieuwingen. Het is in het belang van de
leerlingen wanneer de AOC1 s nauwe betrekkingen onderhouden met de nieuwe
MBO-sectorscholen. Omdat het lager beroepsonderwijs de mogelijkheid
heeft zich aan te sluiten bij de AOC-vorming wordt in paragraaf 2.3
aandacht besteed aan de mogelijke consequenties van de basisvorming in
de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Na de bespreking van deze
algemene vernieuwingen die invloed kunnen uitoefenen op de vorming van
AOC's, wordt in de vierde paragraaf teruggekeerd naar de nieuwste ont
wikkelingen die specifiek gelden voor de agrarische onderwijssector,
namelijk de privatisering van de voorlichting, de automatisering op de
scholen, het emancipatiebeleid en het verloop van agrarische onderwijs
vernieuwingsprojecten. Vervolgens wordt ingegaan op de kern van deze
inventarisatiefase. De factoren die de mogelijke meerwaarde van een AOC
bepalen, passeren in paragraaf 2.5 de revue en ondergaan een herschik
king. Het hoofdstuk wordt afgesloten door aan te geven wie invloed
kunnen uitoefenen op de realisatie van een AOC.

2.1

SITUATIESCHETS SECTOR LANDBOUW

Na het verschijnen van de kadernota (2) en het advies over AOC-vorming
(3) groeit het aantal participanten in de discussie over de mogelijk
heden en wenselijkheden van de te volgen koers. De Onderwijscommissie
van het Landbouwschap (OCL) (8) en de Adviesgroep Projecten tweede fase
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van het Voortgezet Onderwijs (APVO-2) (9) onderschrijven in hun reacties
de beleidsuitgangspunten van het Ministerie van Landbouw en Visserij en
ondersteunen de wijze waarop het beleid gestalte behoort te krijgen. Wel
worden er kanttekeningen geplaatst bij de positie van met name het TAO
in een AOC, de wijze waarop onderzoek en voorlichting kunnen worden
gekoppeld aan het onderwijs en de wijze waarop het bestuur en beheer van
een AOC moeten worden geregeld. Dat de vorming van AOC's veel vragen
oproept, komt in deze stukken tot uiting in de bezorgdheid ten aanzien
van de gespreide vestiging en bereikbaarheid van de centra, de zorg ten
aanzien van de bundeling van openbaar en bijzonder onderwijs, de ondui
delijkheden op rechtspositioneel gebied en de vragen die rijzen bij de
manier waarop de onderwijskundige vormgeving van AOC's plaats dient te
vinden. Samenvattingen van en bijdragen aan de discussie rondom de
vorming van Agrarische Opleidingscentra worden regelmatig weergegeven in
de 'Nieuwsbrief voor het Onderwijs' (10) en het blad T.and- en Tuinbouwonderwijs (11).
Op 12 januari 1987 adviseert de Sector Adviesgroep Landbouw Voort
gezet Onderwijs (SALVO) (12) de periode van invoering van AOC's voldoen
de ruim te nemen zodat in de landelijke AOC-ontwikkeling aandacht kan
worden besteed aan voorlichting aan het onderwijsveld, verduidelijking
van rechtspositionele aspecten van betrokken personeelsleden, besprekin
gen van een sociaal plan, versterking van het management van AOC's,
nascholingsactiviteiten, en spreiding van de invoeringskosten over een
zekere periode. De jaren 1988 tot en met 1994 worden door de SALVO
gezien als de periode waarin de AOC's zich zullen uitkristalliseren. De
SALVO geeft aan de realisatie van beleidsdoelstelling 1 hoge prioriteit:
handhaving en versterking van het agrarisch voortgezet onderwijs in AOCverband.
Uit het ijkpuntenadvies van de APVO-2 (juli 1987) (13) blijkt dat de
gedachtenvorming dan inmiddels is voortgeschreden in de richting: welke
aspecten zitten er aan de onderwijskundige ontwikkeling van AOC's? De
kern van het advies wordt gevormd door de aanbeveling aan de overheid om
in overleg met het onderwijsveld, ijkpunten voor de onderwijskundige
ontwikkeling van AOC's vast te stellen. De volgende punten worden voor
gesteld:
de werving en begeleiding van leerlingen;
-

de ontwikkeling en de onderlinge afstemming van opleidingsprogramma's;

- het onderhouden van externe relaties;
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- het gebruik van outillages en getouwen?
- het kwaliteitsbeheer in het opleidingscentrum.
In 1987 is de acceptatie van de vorming van AOC's zover gevorderd, dat
in het hele land provinciale werkgroepen starten met het opstellen van
AOC-notities waarin zij voorstellen doen en aanbevelingen formuleren ten
aanzien van de vorming van centra in hun eigen regio (14). Daarmee wordt
vooruitgelopen op de officiële toestemming die de Minister van Landbouw
en Visserij voor het voorgenomen AOC-beleid dient te krijgen van de
Tweede Kamer (verkregen op 22 oktober 1987). Het overleg op provinciaal
niveau over de samenwerking tussen de diverse scholen, een samenwerking
die in de toekomst moet uitmonden in fusies, wordt steeds intensiever en
de vragen vanuit besturen en directies gericht aan de overheid worden
steeds concreter. Daarom wordt per 1 januari 1988 een procescoördinator
agrarisch voortgezet onderwijs ingesteld (tot 1 augustus 1991). Deze
commissie heeft tot taak de totstandkoming van de Agrarische Opleidings
centra te bevorderen, te coördineren en te begeleiden (met inachtneming
van de eigen verantwoordelijkheid van de bij de AOC-vorming betrokken
schoolbesturen). De samenstelling van de procescoördinator is aangegeven
in bijlage 2 (tien leden, één vaste deskundige en één ambtelijke secre
taris).
Het is de bedoeling dat de AOC-procescoördinator het volgende tijd
schema in acht neemt (15):
-

Voor 1 december 1988 dienen de schoolbesturen hun voornemens met
betrekking tot de AOC-vorming in bij de procescoördinator.
Begin 1989 dient de procescoördinator een conceptplan voor spreiding
en situering van AOC's in bij de minister.
In het schooljaar 1989-1990 wordt het plan na overleg met onder
andere de Tweede Kamer door de minister vastgesteld, waarna tot de
feitelijke fusies wordt overgegaan.

De mate waarin deze fasering gevolgd kan worden hangt af van de snelheid
waarmee de fusieprocessen zich ontwikkelen. In dit verband is het be
langrijk dat de voorlichting over AOC's goed verloopt en dat de proces
coördinator de randvoorwaarden en kaders duidelijk aan het veld bekend
maakt. De Directie Landbouwonderwijs verzorgt deze voorlichting via haar
medewerkers en organiseert informatiebijeenkomsten voor het LAO en MAO
over AOC-vorming op diverse plaatsen in Nederland (april .1988) (16). In
een schrijven van 25 november 1987 (17) wordt door de Minister van
Landbouw en Visserij aangegeven wat de minimumnormen en kaders voor de
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AOC-vorming zijn (bijlage 3). Deze randvoorwaarden worden door de voor
zitter van de procescoördinator in februari 1988 nogmaals verspreid
onder alle betrokkenen en luiden als volgt (18):
-

Een AOC omvat tenminste 600 leerlingen, waaronder 400 MAO en KMAO-

-

Het streven dient er op gericht te zijn een complete AOC te realise

leerlingen en 120 LAO-leerlingen.
ren - in elk geval na verloop van tijd - in één vestigingsplaats. Dit
wil zeggen dat, als de voorwaarden waaronder concentratie in de
vestigingsplaats kan plaatsvinden zijn gerealiseerd, daar tenminste
600 leerlingen aanwezig zijn (namelijk 400 MAO en KMAO-leerlingen,
120 LAO-leerlingen en 80 overige leerlingen).
-

Op langere termijn kunnen er alleen nog nevenvestigingen zijn, als de
hoofdvestiging meer dan 600 leerlingen telt. Voor nevenvestigingen
LAO is dan een minimum van 120 leerlingen noodzakelijk. Voor neven
vestigingen MAO dient dan gestreefd te worden naar 400 leerlingen.
In de beginfase kunnen er nog tijdelijk nevenvestigingen zijn omdat
de hoofdvestiging bijvoorbeeld nog onvoldoende huisvestigingsmogelijkheden biedt.

De positie van de rijksscholen wordt in dit schrijven (18) ook toe
gelicht:
"In het fusieproces van AOC-vorming zullen ook de rijks
scholen worden betrokken. De Minister streeft er naar het
bevoegd gezag van de rijksscholen over te dragen aan bij
zondere schoolbesturen of aan lagere openbare lichamen.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
- er ontstaat een voldoende pluriform bestuur van het AOC
van de meest betrokken samenwerkende organisaties in de
regio?
- de overdracht van de rijksscholen leidt tot versterking
van het agrarisch onderwijs in de regio?
de leerlingen/ouders en het personeel van de school
worden hierbij volgens de bepalingen van het medezeggenschapsregelement betrokken?
- er wordt voldaan aan het bepaalde dat er voldoende wordt
voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs in een
genoegzaam aantal scholen."

Daarnaast wordt vermeld dat alle leden van de procescoördinator zullen
worden ingezet voor voorlichting en advisering. En de regionale inspec
teur wordt, mede in het kader van zijn taak als adviseur van de Commis
sie van Advies, geacht betrokken te zijn bij alle belangrijke besprekin
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gen in het kader van de AOC-vorming waarin rijksscholen een rol spelen.
Ook besturen van bijzondere scholen kunnen de regionale inspecteur bij
hun overleg betrekken.
Wanneer de voorgaande informatie gekoppeld wordt aan de gegevens over
het aantal leerlingen per MAO-school (19) wordt duidelijk dat de vorming
van Agrarische Opleidingscentra gekenmerkt wordt door het aspect van
schaalvergroting. Van de 49 MAO-scholen blijken er maar elf scholen te
zijn met meer dan 400 leerlingen. De procescoördinator merkt bovendien
op (18):
"Voor de bepaling van de getalsnormen door telling van
leerlingenaantallen dient uitgegaan te worden van een te
verwachten verdere terugloop van leerlingenaantallen. De
procescoördinator neemt als uitgangspunt voor de toetsing
de leerlingenaantallen aan het begin van schooljaar 19871988."

De 80 zogenaamde 'overige leerlingen' die bij de getalsnormen worden
genoemd, zijn MAO- of LAO-leerlingen die 'extra' zijn of leerlingen die
voortkomen uit deeltijd MAO, Leerlingstelsels of cursusonderwijs. Deel
nemers aan de opleidingen van het deeltijd MAO en het Leerlingwezen
tellen voor de helft mee; deelnemers aan het cursorisch onderwijs tellen
voor één vijfde mee. Wanneer men alléén let op de getalsnormering lijkt
het alsof een bundeling van LAO en MAO voldoende kan zijn voor de
vorming van een AOC. Het streven is er echter op gericht om in een AOC
ook aansluitende opleidingen zoals deeltijd MAO, Leerlingstelsels en
cursorisch onderwijs op te nemen. Dit is onder àndere af te leiden uit
het volgende (17):
"Positie van scholengemeenschappen met een agrarische afde
ling. De schoolbesturen van scholengemeenschappen kunnen
kiezen uit de volgende mogelijkheden;
- verder gaan als agrarische afdeling van een scholen
gemeenschap al of niet in samenwerkingsverband (geen
fusie) met het AOC. De afdeling agrarisch onderwijs, als
onderdeel van de multisectorale scholengemeenschap zal
vanzelfsprekend worden bekostigd conform de normvergoe
ding geldend voor de categoriale agrarische school. Wel
zal moeten worden beantwoord aan de normen die gelden
voor afdelingen binnen multisectorale scholengemeen
schappen. De aansluitende opleidingen, te weten; deel
tijd MAO, leerlingstelsels en cursorisch onderwijs
zullen worden overgedragen aan nabijgelegen AOC's op
basis van een nader vast te stellen wettelijke regeling.
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de agrarische afdeling ontkoppelen uit de scholengemeen
schap. De afdeling en de eventueel daar functionerende
aanvullende opleidingen worden opgenomen in een AOC.
de agrarische afdeling ontkoppelen uit de scholengemeen
schap. De afdeling gaat verder als zelfstandige school.
De eventueel daar functionerende aanvullende opleidingen
worden overgedragen aan een nabijgelegen AOC."

In deze situatieschets is tot nu toe ingegaan op de fasering van de AOCvorming en de normering. Daarnaast zijn de schooltypen genoemd die een
rol kunnen spelen in de AOC-vorming en is aangegeven wat de positie is
van de rijksscholen. Ook het feit dat het in de eerste instantie gaat om
een schaalvergrotingsproces, waarbij door de overheid de voorkeur wordt
gegeven aan een bestuurlijke vormgeving op basis van het zogenaamde
scholenfusiemodel - waarin sprake is van één bevoegd gezag, één scholen
gemeenschap (waartoe alle leerlingen behoren) en één personeelsteam mag hier niet ongenoemd blijven. Voordat zal worden ingegaan op de
mogelijke meerwaarde van een AOC, is het. nuttig nog een aantal andere
factoren te noemen die invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving en de
bestaansmogelijkheden van AOC's.

2.2

SECTORVORMING EN VERNIEUWING IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Tn hoofdstuk 1 is vermeld dat de ontwikkeling van verticale scholen
gemeenschappen (AOC's), afwijkt van de ontwikkelingen die plaatsvinden
in het middelbaar beroepsonderwijs. Welke ontwikkelingen vinden daar
plaats? In Uitleg (20) wordt de stand van zaken ten aanzien van de SVMoperatie samengevat. De essentie kan als volgt worden weergegeven. Het
doel achter de operatie is een versterking van het beroepsonderwijs,
nodig voor economisch herstel en vernieuwing, waarbij de functies van
het onderwijs: ]. persoonlijke ontplooiing, 2. maatschappelijke en
culturele vorming en 3. de voorbereiding op het beroepsmatig functione
ren, beter gerealiseerd dienen te worden. Daarom is de SVM-operatie
gericht op het brengen van meer samenhang tussen lange en korte voltijd
beroepsopleidingen (met name Kort-MBO en MBO) en het verstecken van de
relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling
daarmee het onderwijsrendement te verbeteren. Het meest in het oog
springende verschil tussen de vorming van Agrarische Opleidingscentra en
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de MBO-scholen is de relatie met het lager beroepsonderwijs. In de
agrarische sector kan het LAO zich aansluiten bij de AOC's. In het MBO
voorziet men onderwijskundige en rechtspositionele problemen bij verti
cale samenwerking. Verticale samenwerking heeft dan ook niet de voorkeur
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (21).
Naast de sector Landbouw (paragraaf 2.1), worden drie MBO-sectoren
ontwikkeld namelijk Techniek, Economie en Administratie, en Dienst
verlening en Gezondheidszorg. Elke sector zal een aantal afdelingen
kennen (bijlage 4). Een afdeling is een groep verwante opleidingen die
verschillen naar cursusduur, opleidingsniveau en vormgeving, maar die
allen gericht zijn op beroepen die behoren tot een bepaalde beroepencategorie van een arbeidsmarktsector. Welke opleiding onder welke af
deling wordt geschaard en tot welke sector deze wordt gerekend, moet
uiteindelijk worden vastgesteld door de Minister van Onderwijs en Weten
schappen en de Minister van T.andbouw en Visserij. In de agrarische
sector zal in de toekomst de volgende indeling in afdelingen worden
doorgevoerd, te weten de kernafdelingen a. plantenteelt, b. veehouderij,
de specifieke afdelingen a. levensmiddelentechnologie, b. bloemschikken,
c. groenvoorzieningen en de vakafdelingen a. bosbouw en cultuurtechniek,
b. dierverzorging en veterinaire ondersteuning en c. biologisch dynami
sche land- en tuinbouw (15).
Het Leerlingwezen, deeltijd-KMBO en de streekscholen voor beroeps
begeleidend onderwijs blijven in principe buiten de SVM-operatie. Toch
wordt er wel ruimte gelaten voor het invullen van meer of minder ver
gaande vormen van samenwerking tussen de SVM-scholen en de eerdergenoem
de opleidingen (21). De opleidingen in de sectorale en multisectorale
scholengemeenschappen zullen als volgt worden ingericht (20).
a. Oriënterende en schakelende opleidingen gericht op doorstroming naars
b. Korte opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening, die mede gericht
zijn op doorstroming naar:
c. (Tussen)opleidingen gericht op zelfstandige beroepsuitoefening,
zonder doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs.
Vervolgens:
d. (Lange) opleidingen die gericht zijn op zelfstandige beroepsuitoe
fening en eventuele doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs.
e. Opleidingen die uitsluitend gericht zijn op doorstroming naar het
hoger beroepsonderwijs (het theoretische opleidingsprogramma).
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De opleidingen a en e worden in principe door elke school verzorgd. De
opleidingen onder b, c en d hoeven niet op elke SVM-school te worden
aangeboden. Pas na overleg tussen het onderwijs en het bedrijfsleven zal
worden besloten welke opleidingen, waar het meest wenselijk zijn.
De samenvoeging van korte en lange opleidingen, de schaalvergroting
en de vergroting van de bestedings- en inrichtingsvrijheid van de
scholen zijn kenmerken van de SVM-operatie. In dit kader zullen thans
bestaande afzonderlijke examenbesluiten en examenregelingen voor het MBO
en het Kort-MBO opnieuw worden bezien en samengebracht in één examen
besluit voor het gehele MBO-nieuwe stijl. De uitgangspunten van de
examens en de onderwijssoorten die moeten worden geharmoniseerd, zijn
erg verschillend. Daarom wordt een overgangssituatie in acht genomen
(van 1989 tot 1995) waarbinnen de scholen in de eerste plaats verant
woordelijk zijn (en later ook blijven) voor de afsluiting van het onder
wijs. Zij moeten daarbij (5):
te grote verscheidenheid tussen de afsluiting van gelijke opleidingen
vermijden;
alleen diploma's uitreiken aan leerlingen die aan behoorlijke eisen
hebben voldaan;
geen niveau op onverantwoorde wijze verhogen of verlagen.
Centrale examinering zal niet plaatsvinden, wèl worden de eindtermen van
de opleidingen centraal vastgesteld en zal op landelijk niveau de con
trole op de schoolbeoordelingen groter worden. Het is de bedoeling de
organisatie van examens zo eenvoudig, overzichtelijk en uniform mogelijk
op te zetten nadat de eindtermen van de opleidingen zijn vastgesteld.
Op onderwijskundig gebied wordt van de besturen, directies en docen
ten verwacht dat zij de verworvenheden en kenmerken van het Kort-MBO
(waaronder participerend leren, individuele leerweg, flexibele toetsing
en afsluiting) zullen overnemen om de onderwijstaken van het vernieuwde
MBO beter te kunnen realiseren (5). In de wet- en regelgeving zal dit
niet tot in detail worden vastgelegd. Ook zullen er geen voorschriften
worden uitgegeven over de duur, de organisatie, de inhoud en de doel
stelling van de stages in het vernieuwde MBO. Wel zal worden vastgelegd
dat elke SVM-school over een schoolwerkplan moet beschikken waarin wordt
aangegeven op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de onderwijs
kundige uitgangspunten. De wet zal bepalen welke onderdelen daarin
moeten zijn opgenomen.
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Oriënterende en Schakelende (O&S) programma's (gebruikelijk in het
Kort-MBO) die op een nieuwe SVM-school zullen worden aangeboden, dienen
sectoroverstijgend te zijn. Er wordt gewerkt aan een raamplan waarin
voorbeelden staan hoe deze programma's eruit kunnen zien. De eindtermen
van de O&S programma's mogen door de scholen zelf worden vastgesteld.
Als schakelende programma's gericht zijn op doorstroming naar een op
leiding op een andere (sector)school moet in overleg met die andere
school zorggedragen worden voor een goede aansluiting.
Het zal duidelijk zijn dat de Sectorvorming en Vernieuwing van het
MBO een proces van jaren zal zijn. Om dit proces te coördineren zijn een
drietal algemene procescoördinatoren benoemd (22) en een coördinator
voor de overdracht van de rijksscholen (23). Pe mate waarin het MBO erin
slaagt de nieuwe scholengemeenschappen goed vorm te geven zal invloed
uitoefenen op de huidige leerlingenstromen. In de discussiebrochure
'Cruciale keuzes' (APVO-2, maart 1987) (24) wordt hierop ingegaan met
het oog op de posities van het beroepsbegeleidend onderwijs (BBO), het
deeltijd-KMBO en het Leerlingwezen. Er wordt onder andere opgemerkt, dat
het vernieuwde MBO de 15 tot 18-jarigen uit het BBO zal wegzuigen. Hoe
groot de zuigkracht van de sectorschol en zal zijn ten opzichte van de
Agrarische Opleidingscentra zal in de toekomst moeten blijken.'

2.3

BASISVORMING IN DE EERSTE FASE VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Alle scholen voor voortgezet onderwijs die aansluiten op het basisonder
wijs moeten in de komende tien jaren (.1987-1997) hun onderwijs inrichten
volgens de voorschriften van de basisvorming. Hiermee wordt inhoud
gegeven aan de verdeling van het voortgezet onderwijs in twee fasen
(Crouwel, Nierop) (25).
De doelstellingen van de eerste fase zijn als volgt te omschrijven
(26):

-

uitstel van studie- en beroepskeuze;

-

voortzetting van het basisonderwijs;

-

verbreding van het aanbod en gedifferentieerde onderwijsleersituaties.

De uitgangspunten voor de tweede fase zijn:
-

onderwijs voor alle jongeren van 15/16 tot 18 à 19 jaar;

-

meervoudige eindkwalificatie;
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aansluiting bij leef- en ervaringswereld;
-

differentiatie naar activiteiten, duur, programma's en eindtermen;
participerend leren;

- wederkerend onderwijs;
emancipatie van vrouwen en meisjes.
Een uitgebreide basisvorming voor alle leerlingen wordt nodig geacht om
beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het arbeidsveld en ter
versterking van een gemeenschappelijke culturele basis. Ook wordt een
algehele verhoging van het onderwijspeil nagestreefd. Bovendien hoopt
men ongelijkheid voortkomend uit een te vroege definitieve studie- en
beroepskeuze te vermijden en bij te dragen aan een meer gelijke positie
van meisjes en jongens (27).
Basisvorming houdt dus in dat voor alle leerlingen van 12 t/m 15/16
jaar een gemeenschappelijk kerncurriculum wordt ingevoerd bestaande uit
14 vakken (20% van de onderwijstijd is vrij in te vullen ruimte). Deze
vakken zijn (27, 28):
-

-

Nederlands

- Geschiedenis en staatsinrichting

Engels

-

Aardrijkskunde

Frans of Duits

-

Economie

Wiskunde

-

Techniek

Biologie

-

Beeldende vorming

Natuurkunde

-

Muziek

Informatiekunde

- Lichamelijke Opvoeding (LO)

Voor alle verplichte vakken (behalve IX)) worden eindtermen vastgesteld
op twee niveaus. Niveau 1 staat gelijk aan verrijkt LBO-B-niveau. Niveau
2, het hoogste niveau, komt overeen met het huidige D-niveau MAVO en
LBO. Elke school moet beide niveaus aanbieden en daarbij dient ernaar te
worden gestreefd dat leerlingen de basisvorming in het voortgezet onder
wijs in drie jaar doorlopen (minimaal twee jaar - maximaal vijf jaar).
Omdat echter een verlengde algemene basisvorming niet voor iedere leer
ling de juiste weg is, is het ook de bedoeling een combinatievariant
van basisvorming en beroepsvoorbereiding te ontwikkelen. De leerling die
deze leerweg kiest, volgt na twee jaar basisvorming op fifty-fifty basis
de verdere basisvorming en de beroepsvoorbereidende vakken. Na de basis
vorming kunnen de leerlingen een LBO- of MAVO-diploma behalen, ook
kunnen zij rechtstreeks doorstromen naar het MBO of naar de hogere
leerjaren HAVO/VWO/Gymnasia.
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Het wetsvoorstel basisvorming heeft veel kritiek uitgelokt. Niet
alleen voorziet men aansluitingsproblemen tussen basisonderwijs, basis
vorming en de doorstroming naar MBO/HAVO/VWO/Gymnasia, ook hekelt men de
mogelijke invullingen van de vrije ruimte (29). Deze is onder andere
nodig:
-

om te kunnen voldoen aan de minimumtabellen die voor bepaalde examens
gelden?

-

voor studielessen, beroepenoriëntatie, godsdienstonderwijs?

-

voor een derde moderne vreemde taal, Latijn, Grieks, en voor
allochtone leerlingen hun moedertaal;

-

voor beroepsgerichte vakken.

Aangezien het hoogst mogelijke basisvormingniveau niet voldoende aan
sluit op de bovenbouw VWO/Gymnasia zal de flexibele verblijfsduur (2-4/5
jaar) in de basisvorming worden uitgebuit om deze aansluiting te verbe
teren waardoor tijds- en kostenbesparingen teniet kunnen worden gedaan.
Ook vraagt men zich af of elke school, gezien het aantal beschikbare
leraarlessen, de basisvorming kan aanbieden op twee niveaus plus de
combinatievariant. Er wordt beweerd dat het voor de hand ligt dat de
huidige LBO-scholen alléén de combinatievariant gaan aanbieden en de
VWO/Gymnasia alléén het hoogste niveau, waardoor de scheiding 'tussen
beroepsonderwijs en AVO (Algemeen Voortgezet Onderwijs) beslist niet
minder zal worden (30, 31).
Omdat de invoering van de basisvorming budgettair neutraal moet
gebeuren is er geen geld om de vorming van scholengemeenschappen te
stimuleren die alle mogelijkheden uit de basisvorming zouden kunnen
realiseren. Ook is er geen sociaal plan opgesteld. Nieuw te geven vakken
mogen maximaal vier jaar onbevoegd door 'geschikt geacht' personeel
worden verzorgd, mits betrokkenen deelnemen aan kwalificerende her- en
bijscholing. Als leerkrachten uren of hun hele aanstelling kwijtraken
door terugloop van bepaalde vakken ten gevolge van de basisvorming is
daarvoor vooralsnog geen sociaal opvangkader. In 1989 kunnen maximaal 40
scholen als experimentele school voor basisvorming starten. Vanaf 1994
moet de basisvorming op elke school vanaf het eerste cursusjaar worden
ingevoerd (32).
Aangezien Agrarische Opleidingscentra doorgaans zullen bestaan uit
verticale scholengemeenschappen met onder andere LAO- en MAO-opleidingen,
houdt dit in dat zij de basisvorming binnen de AOC's zullen moeten
ontwikkelen. Daar basisvorming eigenlijk in behoort te houden dat alle
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scholen, dezelfde vakken, dezelfde inhoud en dezelfde niveaus als een
bodem in hun onderwijsprogramma aanbieden, wordt verondersteld dat de
leerlingen na de eerste leerjaren zonder problemen van schooltype kunnen
veranderen. Basisvorming op een AOC zal dus voor de leerlingen het
overstappen naar opleidingen voor andere beroepssectoren of AVO ook
mogelijk moeten maken, naast de keuze uit de opleidingen die een AOC
aanbiedt.
Uit voorgaande informatie is af te leiden dat het verwerkelijken van
de plannen met betrekking tot de basisvorming ook binnen de agrarische
sector veel voeten in aarde zal hebben. Bovendien is nog niet duidelijk
hoe groot de zuigkracht zal zijn van scholen buiten de landbouwsector
die dezelfde basisvorming kunnen aanbieden en in hoeverre de fuikwerking
(het volgen van vervolgopleidingen op de instelling waar de basisvorming
is genoten) een voor het agrarisch onderwijs negatieve rol zal gaan
spelen.

2.4

AOC—VORMING EN ANDERE ONTWIKKELINGEN

Dat de invoering van Agrarische Opleidingscentra niet volledig op zich
zelf staat blijkt onder andere uit de paragrafen 2.2 en 2.3. Hiermee
zijn echter nog niet alle ontwikkelingen behandeld. In Uitleg (1988)
(33) wordt een complete opsomming gegeven met betrekking tot de verande
ringen die op stapel staan. Deze raken ook de ontwikkelingen in de
sector Landbouw:
-

de invoering van eindtermen in het basisonderwijs;

-

de invoering van de basisvorming;

-

een herziening van de bekostiging van het voortgezet onderwijs;

-

het stimuleren van de vorming van scholengemeenschappen;

-

het invoeren van voorbereidend beroepsonderwijs (= laatste twee leer
jaren huidige LBO);

-

het invoeren van vakkenpakketvoorschriften MAVO, HAVO en VWO;

-

de Sectorvorming en Vernieuwing van het MBO (SVM-operatie).

Verder bereidt het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een nieuwe
wet voor op het gebied van het cursorisch beroepsonderwijs. Voor de
landbouwsector gaat het hierbij om een verdere regeling van het agra
risch cursusonderwijs, het Leerlingwezen en het deeltijd-MAO (15). Daar
naast wordt binnen het MAO-A geëxperimenteerd met centraal vastgestelde
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examens (dit geldt ook voor het vak commerciële economie in de MAO-Bleergang). Deze centrale examenprogramma's moeten door de scholen als
minimumprogramma's worden beschouwd (34). Men tracht bovendien een beter
zicht te krijgen op de eindtermen van de verschillende opleidingen door
voor alle MAS-A en MAS-B vakken ontwerpexamenprogramma's te ontwikkelen
(35).
Het zal duidelijk zijn dat de ontwikkeling van goed functionerende
Agrarische Opleidingscentra in een zo onrustig onderwijsveld geen gerin
ge opgave is. En aangezien dalende leerlingenaantallen het hele onder
wijsveld treffen en niemand precies weet op welke wijze de nieuwe
plannen invloed uitoefenen op de toekomstige leerlingenstromen, is pro
filering van het eigen onderwijs niet eenvoudig. Zeker niet nu uit de
komende gegevens zal blijken dat binnen de sector Landbouw nog een
aantal andere factoren een rol spelen. Achtereenvolgens zullen worden
behandeld:
-

de privatisering van de landbouwvoorlichting;
de automatisering op de scholen;

- het emancipatiebeleid en
-

moduleren en participerend leren in het agrarisch voortgezet onder
wijs.

De privatisering van de voorlichting
Eén van de huidige AOC-beleidsdoelstellingen is versterking van de
samenhang en samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en onderwijs.
In Agrarisch Onderwijs in Nederland 1783-1983 (36) wordt opgemerkt dat
dit samenwerkingsverband aanvankelijk zeer hecht was omdat de toenmalige
voorlichtingsconsulenten vaak tevens directeur waren van een land- of
tuinbouwwinterschool en leiding gaven aan het agrarisch cursusonderwijs.
Door de overschakeling van seizoensonderwijs (winterscholen) naar volle
dig dagonderwijs (middelbare landbouwscholen) en door uitbreiding en
verandering van taken op voorlichtingskundig en onderzoeksterrein (ver
dere specialisatie), werd het steeds moeilijker het volledige veld te
overzien en meerdere taken in één persoon te combineren. Landbouw
voorlichting en landbouwonderwijs zijn toen verder uiteen gegroeid en
afzonderlijke diensten geworden.
Momenteel staat de overheid op het punt een gedeelte van de landbouwvoorlichtingsdienst te privatiseren. Om deze stap goed voor te bereiden
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is in juni 1987 een werkgroep ingesteld met de volgende opdracht (37):
-

Het maken van een voorstel over taakstelling van de geprivatiseerde
dienst.

-

Het maken vein een voorstel voor de hoofdlijnen van de organisatie

-

Het maken van een voorstel voor een bestuursstructuur van het gepri

structuur van de voorlichting.
vatiseerde deel, zowel op landelijk als op regionaal niveau.
-

Het formuleren van randvoorwaarden verbonden aan privatisering op
financieel, materieel en personeel gebied.

In een tussenrapport (37) wordt geschetst dat afslanking van het over
heidsapparaat en het vergroten van de invloed van de direct betrokkenen
belangrijke beweegredenen zijn voor het doorvoeren van de privatisering.
Overigens wordt een overbruggingsperiode van veertien jaar genoemd;
eerst na deze periode wordt de voorlichting gefinancierd op fifty-fifty
basis overheid - bedrijfsleven.
Een voorstel voor het takenpakket van de geprivatiseerde voorlichting
omvat de volgende aandachtsgebieden (38):
-

bedrijfsstructurele zaken;

-

bedrijfsvoering, agrarische produktietechniek;

-

bevordering vakmanschap en ondernemerschap;

-

gevolgen van regelgeving rond produktieproces en produkt;

- het uitdragen van onderzoeksresultaten;
-

het informeren van onderwijs, onderzoek en overheidsconsulentschappen;
(bijdragen aan) het ontwikkelen van informatiesystemen;

-

bedrijfsbegeleiding (onder specifieke financiële randvoorwaarden).

Van de voorlichtingsdienst wordt verwacht dat zij objectief is en als
schakel kan dienen tussen onderzoek en praktijk (bedrijfsleven). Alhoe
wel een goede samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en voorlichting
wordt benadrukt, wordt niet aangegeven langs welke concrete wegen deze
afstemming (beter) vorm kan worden gegeven. In de eindrapportage (38)
wordt vermeld:
"Omdat het te vroeg is konkrete gedachten te vormen over de
relatie tussen de privatisering van de landbouwvoorlichting
en de AOC-vorming wordt door de werkgroep aanbevolen hieraan
in het verdere vormgevingproces van de geprivatiseerde
dienst aandacht te besteden."
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Uit de voorstellen blijkt dat bij de privatisering meer aandacht wordt
geschonken aan de samenhang bedrijfsleven - voorlichting, dan aan de
relatie onderwijs - onderzoek - voorlichting. Dit komt tot uiting in het
bestuurlijk model en de organisatiestructuur.
De bestuursstructuur moet de invloed van het landelijke,
regionale alsmede het sectorale bedrijfsleven regelen,
alsmede de invloed van de beleidsdirectie Akker- en Tuinbouw
en Veehouderij - Zuivel op landelijk en regionaal niveau."
(38)

Het bestuurlijk model voorziet in een landelijk hoofdbestuur met regio
nale besturen, begeleidingscommissies en sectorraden. De sectorraden
kunnen adviezen doorgeven aan het hoofdbestuur ten aanzien van de rela
tie Onderwijs - Voorlichting - Onderzoek (OVO). De werkgroep privatise
ring van de voorlichting vindt dat met name bij 'de regionale onderbouw'
de OVO-relatie aandacht dient te krijgen. De plaatselijke organisatie
structuur (de begeleidingscommissies) bestaat echter alleen uit ver
tegenwoordigers van agrariërs uit 'het werkgebied' en voorziet daarmee
dus niet in 'meer aandacht voor het OVO-gebeuren'. Ten aanzien van de
relatie voorlichting - onderwijs wordt het volgende vermeld (38):
"Taak voorlichting.
Het informeren van het onderwijs over ontwikkelingen in de
praktijk. Dit behelst:
- het informeren over ontwikkelingen in de praktijk;
- het aangeven van onderwijslacunes;
- het aanreiken van potentiële lesstof.
De Consulenten in Algemene Dienst (CAD's) hebben tot taak
potentiële lesstof aan te reiken. De beide andere taken
worden zowel door de CAD's als door de geprivatiseerde
dienst in onderling overleg opgepakt.
Volwasseneneducatie: De "beroepsgerichte" volwasseneneduca
tie is een taak van het onderwijs, de "probleem- en oplos
singsgerichte" educatie is een taak van de voorlichting."

Welke prioriteit deze taak heeft in het volledige voorlichtingstaken
pakket is niet duidelijk. Bovendien acht de werkgroep de geprivatiseerde
dienst zelf verantwoordelijkheid voor:
- het kennisniveau van de medewerkers;
-

de informatiedoorstroming naar omvang en kwaliteit;

-

de organisatie van de informatie-doorstroming.
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Bij het streven naar een hechtere OVO-relatie zal het dus sterk van de
inzet en het eigen initiatief van alle betrokkenen afhangen of dit
uitgangspunt verwerkelijkt kan worden.
Toch zijn regionale contacten tussen onderwijs en voorlichting in de
huidige structuur reeds aanwezig, bijvoorbeeld de contacten met de
provinciale cursuscoördinatoren (ten behoeve van het agrarisch cursus
onderwijs). In een verslag van de werkgroep cursuscoördinatie (39) en in
de knelpuntennotitie over scholing en vorming van agrarische volwassenen
(40) wordt een aantal knel- en aandachtspunten genoemd met betrekking
tot de huidige samenwerking tussen (cursus)onderwijs en voorlichting,
waaronder:
Binnen de voorlichting zal moeten worden gestreefd naar een betere
spreiding van bijdragen aan het cursusonderwijs over de medewerkers.
Het leveren van een bijdrage aan het cursusonderwijs moet als een
integraal onderdeel van het takenpakket van de voorlichters worden
beschouwd en aan deze taak moet dus ook inhoud worden gegeven.
-

Het opstellen van een provinciaal meerjarenplan voor het cursusonder
wijs, dat nauw gerelateerd is aan de programma's van de consulent
schappen, is zowel voor de cursisten als de cursusdocenten van groot
belang en moet worden bevorderd.

-

Onderwijs, kennisoverdracht aan volwassenen moet worden gezien als
een gezamenlijke taak van docenten en voorlichters. Gezamenlijke
scholing van docenten en voorlichters gericht op de aspecten van de
volwasseneneducatie is nodig.

Uit voorgaande informatie blijkt dat in de komende jaren de voorlichting
aan veranderingen onderhevig zal zijn. Een goede afstemming, waar moge
lijk, van de ontwikkelingen in het onderwijs op de ontwikkelingen in de
voorlichting kan bijdragen aan de realisatie van het voorgenomen beleid.
In de samenstelling van de AOC-procescoördinator komt de zorg daarvoor
enigzins tot uiting. Er is namelijk een vaste externe deskundige aan de
procescoördinator toegevoegd die in het bijzonder belast is met de taak
de relatie tussen voorlichting en onderwijs bij de AOC-vorming te opti
maliseren.
De automatisering op de scholen
Op de MAO-directeurenconferentie (februari 1988) is in de wandelgangen
veelvuldig ter sprake gekomen dat nieuwe ontwikkelingen nooit op zich
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zelf staan. Naast bestaande onderwijsvernieuwingsprojecten, nieuwe
examenregelingen en ontwikkelingen met betrekking tot de AOC-vorming
wordt op de scholen ook gewerkt aan automatisering van de administratie,
goed gebruik van soft- en hardware in het onderwijs en de nascholing van
het personeel. Het aanspreek- en coördinatiepunt voor het totale onder
wijsveld met betrekking tot de automatisering is het CILO (stichting
Centrum voor Informatica-ondersteuning voor het Landbouwonderwijs),
opgericht in maart 1987.
De belangrijkste taken van het CILO zijn (41):
-

Coördinatie van en advisering over informatica en informaticaondersteuningsactiviteiten in het landbouwonderwijs.

-

Voorbereiden en begeleiden van de invoering van informatica in het
landbouwonderwijs en de toepassingen daarvan.

-

Ontwikkeling en aanpassing van programmatuur.

-

Voorbereiden en testen van, adviseren over aan te schaffen apparatuur
en programmatuur.

- Uitvoeren van beheer en onderhoud van systemen ten behoeve van de
scholen.
- Verzorgen van voorlichting en cursussen.
Bij de uitvoering van deze taken wordt onderscheid gemaakt tussen acti
viteiten voor het onderwijs en de bestuurlijk-administratieve automati
sering. In de eerste CILO-informatiebrochure (41) wordt uitgebreid in
gegaan op a. welke dienstverlening van het CILO kan worden verwacht en
b. welke projecten in uitvoering zijn.
De meest recente ontwikkelingen zijn nog eens verduidelijkt op de
MAO-directeurenconferentie

waarbij onder andere aan de orde is gesteld

dat het project educatieve software-ontwikkeling zowel gaat om de ont
wikkeling van nieuwe programma's als om eventuele aanpassingen van door
docenten ontwikkelde programma's (42). De planning van activiteiten
blijkt ondermeer af te hangen van de aanvragen vanuit de kerncommissies
en wordt mede bepaald door de opgedane ervaringen en de beschikbare
capaciteit. Op bestuurlijk-administratief niveau wordt gewerkt aan auto
matisering van de leerlingenadministratie, absentenadministratie, roosterclustersystemen, tekstverwerking en dergelijke (42, 43). Dat dit slechts
het begin is van een reeks van mogelijkheden, is te illustreren aan de
hand van het volgend overzicht van mogelijke toepassingen bij computer
gebruik ten behoeve van schoolmanagement (44):
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-

personeeladministratie

'itembanking'

financiële administratie

toetsconstructie, toetsverwerking

boekenfondsadministratie

en analyse

bibliotheekadministratie

cijferadministratie

voorraadadministratie

'computer management instruction1

informatie-uitwisseling

clusters maken

tekstverwerking

lesroosters maken

archivering

roosters voor eindexamens,

.leerlingenadministratie

ouderavonden

absentenadministratie

schoolberoepskeuze-begeleiding

decanaatadministratie

beleidsondersteuning

mentoradministratie

Het is te verwachten dat de vorming van Agrarische Opleidingscentra zal
leiden tot veranderingen op het gebied van het schoolmanagement. Het
ligt daarom voor de hand dat in de toekomst de ontwikkelingen in, met
name, de bestuurlijk-administratieve automatisering en de AOC-vorming
elkaar niet alleen zullen raken maar ook beïnvloeden.
Het emancipatiebeleid
Alhoewel emancipatie van vrouwen en meisjes al jarenlang wordt genoemd
bij de beleidsvoornemens, en als uitgangspunt is gehanteerd in de opzet
van het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO), is er binnen de agrari
sche sector vrij weinig aandacht geschonken aan de concrete uitvoering
van dit voornemen. Hierin is verandering gekomen door het uitbrengen van
de discussienota 'Emancipatiebeleid landbouwonderwijs' (45) waarin de
lijnen worden uitgezet om een actief stimuleringsbeleid te gaan voeren.
Expliciet wordt aangegeven dat van de instellingen voor agrarisch onder
wijs (dus ook van de AOC's) een emancipatorisch beleid zal worden ver
langd. Dit zal onder andere moeten blijken uit het schoolwerkplan en het
personeelsbeleid. In de nota ligt de nadruk op het bewerkstelligen van
gelijke kansen voor jongens en meisjes waarbij de aandacht vooral uit
gaat naar de aanmelding (werving), de schoolloopbaan (begeleiding en
aanpassing curriculum) en de intrede in de arbeidsmarkt (voor- en nazorg
en voorlichting aan bedrijfsleven). Het emancipatieproces wordt onder
scheiden in drie fasen; de bewustwording, de acceptatie en het hanteren
(de vormgeving). Deze fasen kunnen alleen goed worden doorlopen wanneer
meerdere mensen zich zullen inzetten voor dit emancipatiebeleid. In de
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nota wordt dan ook duidelijk aangegeven welke functionarissen van de
Directie Landbouwonderwijs behoren samen te werken met de coördinator
van het emancipatiebeleid. Daarnaast stelt men voor dat de Landelijke
Pedagogische Centra (LPC) een ondersteuningsplan opstellen waarbij men
ervan uitgaat dat concentratie op het MAO (inclusief KMAO en cursus
onderwijs) de voorkeur verdient vanwege:
-

de relatief grote achterstand binnen deze opleidingen op dit gebied;

-

de positieve houding van de werkgroep schooldecanen en

-

de rol van deze opleidingen in de toekomstige AOC's.

Het LAO, de Leerlingstelsels en praktijkscholen dienen op de hoogte te
worden gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast zal per inspectie met
bijeenkomsten van decanen of directieleden van het LAO worden gestart.
Het is ook de bedoeling dat de STOAS (Stichting tot Ontwikkeling van
Agrarische Onderwijskunde en Scholing) te zijner tijd een ondersteunend
scholingsprogramma zal ontwikkelen. In augustus 1987 is het ondersteu
ningsplan van de LPC aangeboden aan de directeur van het landbouwonder
wijs. Het plan beperkt zich tot het agrarisch voortgezet onderwijs en
volgt grotendeels de discussienota (46). De emancipatieraad heeft in
december 1987 advies uitgebracht over het voorgenomen beleid (47) en
spreekt waardering uit voor de voorgestelde aanpak (onder andejre via
schoolwerkplannen en instellingsplannen). De raad merkt echter ook op
dat:
- het beleid teveel aan de scholen wordt overgelaten;
-

een beperking tot het voortgezet agrarisch onderwijs niet juist is;

-

er te weinig duidelijkheid is over de beschikbare financiële midde

-

len;
de basis voor het beleid en de algemene beleidsuitgangspunten te
beperkt zijn en

-

er aan de coördinatie op landelijk niveau meer aandacht moet worden

besteed.
Het zal duidelijk zijn dat het emancipatiebeleid slechts één van de vele
facetten vormt, waarmee de agrarische scholen in de komende tijd te
maken zullen hebben. Dit gegeven zal zeker invloed uitoefenen op de
wijze waarop het emancipatiebeleid wordt gerealiseerd. Daar AOC-vorming
en emancipatiebeleid echter beide behoren te leiden tot een betere
structuur van de onderwijsinstellingen, zouden ontwikkelingen op deze
gebieden elkaar in principe goed kunnen aanvullen.
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Moduleren en participerend leren in het agrarisch voortgezet onderwijs
Allerlei onderwijskundige ervaringen zijn opgedaan in het kader van de
verbreding van het LAO, het MAS-B-project (onder andere vakkenintegratie), het KMAO-project (drempelloze instroom, individuele leerweg, par
ticiperend leren) en andere, meer individuele schoolgebonden projecten.
Op dit moment staat echter het moduleren en participerend leren centraal
wanneer gesproken wordt over de vernieuwing van agrarische opleidings
programma's. Dit idee is niet nieuw. Reeds in 1985 is er een advies van
de APVO-2 verschenen (48) waarin gesproken wordt over modulering in
deeltijd-MAS en MAS-B. In dit advies staat dat het opdelen van het
leerplan in leerstofblokken de volgende effecten moet sorteren:
- het beter functioneren van afgestudeerden in beroep en maatschappij?
-

minder uitval en studievertraging;

-

soepele overstapmogelijkheden tussen voltijd en deeltijd opleidingen;
gedeeltelijk gekwalificeerd zijn van leerlingen die zonder een volle
dig diploma uitstromen en de mogelijkheid voor hen om de studie op
een later tijdstip voort te zetten;

-

verhoging van het plezier in het werk van de leraar en leerling.

De AOC-vorming heeft de belangstelling voor het moduleren en participe
rend leren nieuw leven ingeblazen omdat een programmatische afstemming
van de diverse leergangen in een AOC nodig zal zijn. Deze afstemming kan
plaatsvinden door optimalisering van de huidige, reguliere programma's
of aan de hand van nieuw te ontwikkelen modulen. Aangezien de belang
stelling voor de relatie tussen buiten- en binnenschools leren in de
agrarische onderwijssector al langer aanwezig is, is het niet verwonder
lijk dat door het Ministerie van Landbouw en Visserij gedurende de jaren
1988-1994 een gecombineerd project participerend leren/moduleren zal
worden gestart (49). Dit project loopt synchroon met de AOC-vorming. De
volgende uitgangspunten worden genoemd (49):
-

Participerend leren waarbij binnen- en buitenschools leren programma
tisch aan elkaar zijn gekoppeld.

-

Een modulering die op de beroepspraktijk is gebaseerd.

-

Een longitudinale leerplanontwikkeling bij voorkeur gerelateerd aan
een cluster van opleidingen; te weten LAO, Leerlingstelsel, KMAO,
MAS-B en MAS-A.

- Flexibilisering en individualisering zijn lange termijn doelen.
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-

Op de in KMAO-verband ontwikkelde visie, Produkten en processen dient
voorgebouwd te worden in het project participerend leren/moduleren.

Het project dient de volgende produkten op te leveren (50):
-

Een examenprogramma dat bestaat uit een plan van gevalideerde certi
ficaten voor een vakrichting.

- Gedefinieerde eindtermen (per moduul) bij de diverse certificaten.
- Voorschriften voor vormgeving van modulen.
Inhoudelijke en methodische invulling van de betrokken modulen.
-

Eisen aan vormgeving en de uitvoering van toetsing en afsluiting.

-

Inhoudelijke invulling van toetsing en afsluiting voor de betrokken
modulen.
Schoolorganisatie-modellen participerend leren/moduleren inclusief de
taak van praktijkscholen.

-

Inhoudelijke en procesmatige aanbevelingen voor de schoolontwikke

-

ling.
Aanvullende regelgeving voor een gemoduleerde schoolinrichting.

-

Aanvullende rechtspositionele bepalingen.

-

Aanvullend nascholingsaanbod (directies, docenten, moduulontwikkelaars).

-

Evaluatieverslagen met betrekking tot de realisatie van de taak
stellingen, de produkten en het (te verwachten) rendement van parti
ciperend leren/moduleren.

Geïnteresseerde scholen moesten zich aanmelden vóór 1 maart 1988, onder
vermelding van de deelnemende vakrichting. Het aantal scholen dat kan
deelnemen in het project zal vanwege de beperkte financiële middelen
zeer beperkt zijn.
Uit de gegevens over de privatisering van de landbouwvoorlichting, de
automatisering op scholen, het emancipatiebeleid en het moduleren/
participerend leren in het agrarisch voortgezet onderwijs blijkt dat de
directieleden en docenten die belast zijn met de vormgeving van de
Agrarische Opleidingscentra een lange adem zullen moeten hebben om de
drie beleidsdoelstellingen te realiseren. Handhaving en versterking van
het agrarisch voortgezet onderwijs, verbetering van de wisselwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven en versterking van de samenhang en
samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en onderwijs zijn doelen die
niet binnen korte tijd te bereiken zijn. Welke factoren nu al worden
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beschouwd als bepalend voor de toekomstige waarde van een Agrarisch
Opleidingscentrum wordt aangegeven in de volgende paragraaf.

2.5

MEERWAARDE VAN EEN AOC

De AOC-vorming vertoont alle kenmerken van een schaalvergrotingsoperatie.
Het in stand houden van goed agrarisch onderwijs bij dalende leerlingen
aantallen en bij een krimpend budget, dwingt tot bundeling van de hui
dige voorzieningen. Dat deze bundeling niet alleen een handhaving van
het agrarisch onderwijs moet betekenen maar liefst ook een versterking,
komt tot uiting in het begrip 'de meerwaarde van een AOC' dat in het
veld is ingeburgerd. Wanneer gesproken wordt over 'de meerwaarde' die
een AOC moet opleveren, wordt deze meerwaarde gezocht in a. verbeterin
gen in onderwijskundig opzicht en b. een betere samenwerking tussen
onderzoek, voorlichting, onderwijs en bedrijfsleven. Zo wordt in het
ijkpuntenadvies van de APVO-2 (13) aangegeven dat in onderwijskundig
opzicht een verruiming van de mogelijkheden aanwezig is, wanneer men
denkt aan;
-

Betere opvang- en verwijzingsmogelijkheden van leerlingen. Meer
keuzemogelijkheden voor de leerlingen.

- Programma's kunnen beter op elkaar worden afgestemd doordat ze door
dezelfde docenten kunnen worden ontwikkeld en verzorgd. Er kunnen
afspraken gemaakt worden over gemeenschappelijke onderdelen. Vernieu
wing van programma's (zoals moduleren/participerend leren) kan winst
opleveren.
-

Externe relaties, met name afspraken met stagebedrijven kunnen worden
gebundeld en versterkt.
Intensiever en beter gebruik van outillage.

-

Een beter onderwijskundig management.

Een intensievere samenwerking tussen onderzoek, voorlichting, onderwijs
en bedrijfsleven acht men mogelijk wanneer het AOC een duidelijk cen
traal aanspreekpunt vormt voor voorlichting, onderzoek en bedrijfsleven.
In de beleidsnota 'Agrarische Opleidingscentra' (4) wordt een aantal
mogelijkheden voor verbetering genoemd.
Onderwijs - Voorlichting
-

Door bevordering van gezamenlijk gebruik van voorzieningen van voor
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lichting en onderwijs op het gebied van huisvesting, apparatuur,
leer- en hulpmiddelen en administratieve faciliteiten.
-

Door intensivering van de inbreng van de voorlichting in de ontwikke
ling van onderwijsprogramma's voor cursorisch- en dagonderwijs (zowel
op het niveau van de scholen als op het niveau van de kerncommissie
voor de landelijke leerplanontwikkeling).

-

Stimulering van de pedagogisch-didactische ondersteuning van het
onderwijs bij de opzet van cursussen die de voorlichting verzorgt.

-

Verhoging mobiliteit en uitwisselbaarheid van personeel tussen voor
lichting en onderwijs.

Onderwijs - Onderzoek
-

Vooral de relatie tussen agrarisch voortgezet onderwijs en praktijk
gericht onderzoek is voor een AOC van belang. De relaties van het
agrarisch voortgezet onderwijs met de proefstations dienen vooral via
de nascholing van docenten en de leerplanontwikkeling te lopen. De
consulenten in algemene dienst van de voorlichting kunnen een inter
mediaire rol vervullen tussen onderzoek en onderwijs.

Onderwijs - Bedrijfsleven
- De dienstverlening van het onderwijs aan het bedrijfsleven zal worden
verhoogd door contractonderwijs.
- Het bedrijfsleven zal meer dan thans het geval is, betrokken worden
bij de landelijke leerplanontwikkeling via de kerncommissies.
- Provinciale directeuren van Landbouw en Visserij en provinciale raden
voor Bedrijfsontwikkeling zullen nadrukkelijker bij de AOC-ontwikkeling
worden betrokken.
In hoofdstuk 1 wordt de vraag gesteld 'Wat wordt beschouwd als de meer
waarde van een AOC?' Het antwoord op deze vraag, volgens schriftelijke
bronnen, is vervat in de opsomming die hiervoor is weergegeven. Deze
opsomming blijkt te bestaan uit een reeks uitgangspunten en doelstellin
gen die onafhankelijk van de AOC-structuur waardevol zijn. Bovendien
heeft een aantal van deze 'meerwaardefactoren' reeds voor de AOContwikkeling in de belangstelling gestaan. Dit blijkt onder andere uit
het feit dat verschillende aandachts- en knelpunten op het gebied van de
samenwerking tussen onderwijs en voorlichting al in 1984 zijn gesigna
leerd (40).
Het begrip 'AOC-meerwaarde' impliceert dat de nagestreefde doelen af
te zetten zijn tegen een onderwijssituatie waarin sprake is van 'minder
waarde'. Uit interviews en literatuurstudie blijkt dat er te weinig
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materiaal beschikbaar is om de waarde van het huidige agrarisch onder
wijs goed te kunnen beoordelen. Dit houdt tevens in dat het niet moge
lijk is om straks de 'meerwaarde' van een AOC te meten. Kortom, de term
'AOC-meerwaarde' houdt een suggestie omtrent de betekenis van een AOC in
die niet gerechtvaardigd is. Bovendien kunnen de 'AOC-meerwaardefactoren'
die in de literatuur worden genoemd wèl door middel van een AOC worden
uitgewerkt, maar zij zijn niet typisch voor een AOC. De onduidelijkheid
rondom 'de meerwaarde' wordt nog groter wanneer uit interviews blijkt
dat mensen het begrip AOC-meerwaarde verschillend interpreteren en eigen
accenten leggen. Bijvoorbeeld:
"Door de bundeling van meerdere opleidingen kan een AOC een
centraal aanspreekpunt vormen. Hoe dit wordt ingevuld, hangt
af van het nieuwe management. Intensievere en betere externe
relaties (BOVO) vormen een erg belangrijke meerwaarde. En
natuurlijk kan een sterk management ook op onderwijskundig
gebied verbeteringen teweeg brengen."
"AOC-vorming zorgt voor grotere eenheden. Dit vergroot de
organisatiemogelijkheden. Het is dan mogelijk de leerlingen
meer en betere keuzeprogramma's aan te bieden, het is moge
lijk specifieke doorstroompakketten samen te stellen of een
geheel nieuwe studierichting (zoals agrarische bedrijfs
kunde) op poten te zetten. In dat opzicht levert een AOC
meerwaarde op."

In dit inventarisatie-onderzoek wordt niet aan de orde gesteld wat de
mogelijke alternatieven zijn voor de vorming van agrarische opleidings
centra. Met andere woorden de vorming van agrarische opleidingscentra
wordt als een beleidsuitgangspunt geaccepteerd. De AOC-meerwaardefactoren die in de literatuur worden genoemd, worden hier opgevat als AOCuitgangspunten nodig om de doelen a. verbeteringen op onderwijskundig
gebied en b. een betere samenwerking tussen onderzoek, voorlichting,
onderwijs en bedrijfsleven te kunnen realiseren. De vraag welke hinder
nissen overwonnen moeten worden om deze doelen te kunnen realiseren
staat centraal in deze inventarisatiefase. Hierbij wordt uitgegaan van
de waarde die een AOC kan bereiken, in plaats van de meerwaarde. In het
vervolg zullen dus de begrippen meerwaardefactoren en meerwaarde vervan
gen worden door uitgangspunten en waarde.
Hoe kan een AOC waardevol worden? Een AOC is waardevol wanneer deze
goed functioneert. Dit wil zeggen dat men tevreden kan zijn over:
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- het rendement van de opleidingen;
-

de kwaliteit van de programma's;

- het klimaat op de scholen;
- de contacten in de regio.
Welke aspecten aan deze vier thema's zitten en welke barrières en knel
punten de huidige structuur op die gebieden kent, wordt bekeken in
hoofdstuk 3. Wanneer duidelijk is op welk fundament het AOC wordt ont
wikkeld, kan ook worden ingegaan op de bijdragen die alle betrokkenen
aan deze ontwikkeling kunnen bieden.
Voordat wordt overgegaan op de thematische behandeling van de huidige
structuur, wordt tot slot in een schema samengevat wie er betrokken zijn
bij de realisatie van een AOC (schema 1).

Schema 1

Een overzicht van alle betrokkenen die een rol kunnen spelen
in de realisatie van een AOC.
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3

EEN KWALITEITSBASIS VOOR EEN AOC

Om de AOC-vorming goed te kunnen evalueren is het nodig te weten op
welke basis deze is gestart. In dit hoofdstuk worden onderwijskundige
ontwikkelingen uit het MAO, LAO en KMAO aan de orde gesteld om te
illustreren hoe complex de AOC-basis kan zijn. De ontwikkelingen in het
Agrarisch Leerlingwezen en het cursusonderwijs worden in twee aparte
onderzoekprojecten van de vakgroep Agrarische Onderwijskunde onder de
loep genomen (5.1, 52) en worden hier dus niet belicht. Dit hoofdstuk is
te plaatsen tegen de volgende achtergrond (53):
"Het onderwijs staat voor de uitdaging, bij een krimpend
budget belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen in het
onderwijs te blijven stimuleren. Vernieuwingen, die het
noodzakelijk gevolg zijn van veranderende omstandigheden in
de samenleving en in het onderwijs zelf. Vooral nu de finan
ciële mogelijkheden voor langere tijd beperkt moeten worden
is een doelmatige besteding van de middelen van groot be
lang."

Vanuit dit perspectief bekeken is het voor de hand liggend, dat de
kwalitatieve verbeteringen die worden nagestreefd via de AOContwikkelingen worden gekoppeld aan het verbeteren van het rendement en
de efficiëntie van het agrarisch voortgezet onderwijs. Door daarbij te
denken aan kwantitatieve parameters als studieduurverkorting, verhoging
van de slagingspercentages en terugdringen van de leer]ingenuitval, kan
een te eenzijdige belichting van de onderwijskwaliteit ontstaan. Tn dit
derde hoofdstuk wordt daarom getracht de huidige agrarische opleidingen
en de kwaliteit daarvan niet alleen te relateren aan numeriek rendement
maar ook aan de kwaliteit van de programma's, het klimaat op de scholen
en de contacten in de regio. Al deze aspecten behoren immers ook in een
AOC-evaluatie te worden meegenomen. In kort bestek zal worden ingegaan
op enkele produkten van recente ontwikkelingen in het agrarisch onder
wijs die mogelijk invloed hebben gehad op de kwaliteit van het agrarisch

33
onderwijs. De informatie, gecomprimeerd in dit hoofdstuk, licht dus een
tipje van de sluier op over wat wenselijk en wat mogelijk is op weg naar
een versterking van het agrarisch voortgezet onderwijs.

3.1

NUMERIEK RENDEMENT VAN OPLEIDINGEN

Wijzigingen in het leerlingenbestand (in aantal, herkomst, geslachts
verhouding, leeftijdsopbouw) vormen vaak één van de aanleidingen om een
onderwijsvernieuwingsproject te starten. Het succes van een vernieuwings
project tracht men vervolgens weer af te leiden uit de leerlinggegevens
die bij de nieuwe kosten/batenanalyse worden betrokken. Zo vormden de
volgende factoren de directe aanleiding tot het opzetten van het MAS-Bproject (54):
-

de afnemende motivatie bij de leerlingen, met name voor theoretische

-

onderdelen;
de slechte leerresultaten;

- het aantal zittenblijvers en tussentijdse schoolverlaters;
-

de gedrags- en ordeproblemen in de klas.

Het project verbreding vakrichtingen LAO werd doorgevoerd in een tijd
waarin er opnieuw gezocht werd naar een betere aansluiting onderwijs maatschappij en onderwijs - individuele leefwereld leerling (55):
- door de leerlingen niet te snel op een te smal beroepsspoor te zetten
en een samenhangend kansverruimend onderwijs aan te bieden;
-

door in te spelen op een wijzigend leerlingenbestand waarin het

-

door een beter vaardighedenpakket te ontwikkelen.

aantal meisjes toeneemt;
En het KMAO-project speelde in op een aantal onderwijskundige vernieu
wingsideeën en op een mogelijke uitbreiding van het (agrarisch) leer
lingenbestand (drempelloze instroom). Dit blijkt ook uit de beleidsdoel
stellingen die ten grondslag hebben gelegen aan het KMBO (en dus ook aan
het KMAO) (56):
- het voldoen aan de vraag van jongeren naar een beroepsopleiding;
- het vervullen van de maatschappelijke vraag can te voorzien in een
voldoende beroepsgerichte opleiding voor iedereen;
-

de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid.

In de agrarische onderwijssector zijn kwantitatieve gegevens verzameld
met betrekking tot de aantallen leerlingen per opleiding (LAO, Leerling
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wezen, MAO, KMAO, HAO, deeltijd MAO en Landbouwuniversiteit), per school,
per inspectie en per leerjaar. Deze gegevens worden sinds januari 1986
gepubliceerd en besproken in de jaarlijkse publikaties 'landbouwonder
wijs in beeld' (19, 57, 58). Ook worden gegevens over herkomst en over
in- en uitstroom bijgehouden. In de meeste recente publikatie (58) wordt
vermeld: Om een indruk te krijgen van het rendement van het onderwijs
zijn in deze paragraaf (2.5) tabellen opgenomen met de ongediplomeerde
uitstroom in de verschillende leerjaren, de resultaten van examenkandi
daten en overzichten van wel en niet bevorderden.
De overzichten tonen dat het numeriek rendement voor het LAO en het
MAO in de schooljaren 1984-1985 en 1985-1986 gelijk blijft. Volgens de
literatuur beschrijft numeriek rendement alleen hoeveel leerlingen de
opleidingen voltooien ten opzichte van het aantal dat met de opleiding
begint. In 'Landbouwonderwijs in beeld 1986-1987' (58) noemt men niet
alleen het aantal gediplomeerden (MAO 87%, LAO 90%) maar ook het aantal
doublures over verschillende leerjaren (gemiddeld: MAO 17%, LAO 6%) en
de uitstroom. De tabellen zijn niet opgesplitst naar de diverse studie
richtingen binnen de verschillende opleidingen en zijn nog niet voldoen
de gedetailleerd om mogelijke invloeden van vernieuwingsprojecten uit af
te leiden. Bovendien is deze uitgebreide publikatie van leerlinggegevens
pas gestart in 1986. Dit houdt in dat veranderingen over verschillende
(voorgaande) jaren slechts beperkt waarneembaar zijn en mondelinge uit
spraken zoals:
"Wanneer het project verbreding LAO niet was doorgevoerd,
zou het aantal LAO-leerlingen veel geringer zijn geweest,
dan nu het geval is ...."

niet op hun merites kunnen worden getoetst.
Alleen tijdens het KMAO-project is een eenmalige, gedetailleerde
leerling-enquête gehouden waarin numerieke en kwalitatieve parameters
zijn opgenomen (59). Toen is onder andere aan het licht gekomen dat de
instroom van leerlingen niet alleen divers is doordat zij afkomstig
kunnen zijn van verschillende opleidingen maar ook omdat zij een ver
schillende schoolhistorie kennen die onder andere tot uiting komt in het
aantal doublures en het aantal keren overstappen tussen opleidingen,
zonder dat deze opleidingen worden voltooid.
Aangezien kwaliteitsbeheersing en bewaking van de AOC's en uitvoering
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van de projecten moduleren/participerend leren, complexe en belangrijke
taken zullen worden, dienen kwantificeerbare grootheden gedetailleerder
dan voorheen in kaart te worden gebracht. Numeriek rendement moet daar
mee niet worden beschouwd als de efficiëntiemaatstaf die bepalend is
voor de onderwijskwaliteit. Dit zou onvoldoende recht doen aan de diver
se doelstellingen van het onderwijs en het niveau (de kwaliteit) van de
verschillende opleidingen. Immers een niveauverlaging kan een rende
mentsverbetering opleveren die dan beslist niet borg staat voor een hoge
onderwijskwaliteitl Gegevens over het numeriek rendement dienen daarom
altijd in een kader geplaatst te worden. Beschrijvend statistisch onder
zoek kan hierbij behulpzaam zijn omdat dit onderzoek per leerlinggeneratie
een bepaald patroon kan opleveren, een zogenaamd stroomschema (60). De
informatie uit een stroomschema kan nuttig zijn om veranderingen in de
tijd, ten gunste of ten ongunste op te merken. Mogelijke parameters voor
statistisch onderzoek kunnen zijn (per leerling en leerlinggeneratie):
-

de instroom van leerlingen naar vooropleiding (gediplomeerd of onge

-

diplomeerd);
de verblijfsduur op een opleiding;

-

de tussentijdse instroom;

- de leerlingenuitval;
-

het overstappen (wisselen van opleiding, vakrichting);
de frequentie van deelname aan proefwerken, examens;

-

het aantal gediplomeerden;

- het aantal leerlingen dat doorstroomt naar een vervolgopleiding.
Wanneer deze gegevens voorhanden zijn, kunnen onderlinge vergelijkingen
worden gemaakt tussen een aantal opeenvolgende leerlinggeneraties en
kunnen vergelijkingen tussen verschillende studierichtingen worden opge
zet. Dergelijk onderzoek kan verschillen opleveren in bereikt onderwijs
niveau tussen individuele leerlingen in verschillende opleidingen. De
vraag waarom er verschillen optreden en wat de oorzaken zijn, kan niet
eenvoudig worden beantwoord. Uit schoolloopbaanonderzoek is inmiddels
bekend dat het bereikte eindniveau en het traject waarlangs dit eind
niveau wordt bereikt in ieder geval milieu- en geslachtsgebonden is (61,
62, 63). Daarnaast kunnen allerlei andere factoren ter verklaring worden
aangevoerd. Globaal kan onderzoek naar de verklaring van schoolloopbaanverschillen worden onderscheiden in twee benaderingen (64):
1. De verklaringen worden gezocht in individuele kenmerken van leerlingen.
2. De verklaringen worden gezocht in kenmerken van de leeromgeving.
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De SVM-operatie en de AOC-vorming kunnen beide leiden tot veranderingen
in de leeromgeving en in het leerlingenbestand. Bovendien zal de school
organisatie in de toekomst zeker verschillen van die in de huidige
situatie. In 1984 is in een studie aandacht gevraagd voor meer onderzoek
naar de schoolorganisatie als verklarende variabele voor de schoolloop
banen van leerlingen (65). Met name de wijze waarop scholen selectie
momenten inrichten en selectiebeslissingen vormgeven wordt hierbij van
belang geacht.
Kort samengevat kan het volgende worden geconstateerd: In een evaluatie
onderzoek met betrekking tot het agrarisch onderwijs zou beschrijvend
statistisch onderzoek één van de pijlers moeten vormen ten behoeve van
het kwaliteitsbeheer en de bewaking van het onderwijs. Kwantificeerbare
grootheden dienen gedetailleerder dan voorheen in kaart te worden ge
bracht. Welke kwantificeerbare grootheden bijgehouden dienen te worden
en welke conclusies wel en niet geoorloofd zijn op basis van de gegevens
zou nader moeten worden bestudeerd. Duidelijk is dat kwaliteitsbeheer en
-bewaking van een AOC zeker meer omvat dan hetgeen is af te leiden uit
kwantitatieve parameters. Dit zal ook blijken uit de volgende paragra
fen. Illustratief, tot slot, is schema 2. Uit dit schema is niet af te
leiden welke factoren de huidige hoogte van de percentages bepalen. Toch
mag worden geconcludeerd dat de percentages niet-bevorderden in het MAO
en het LAO zodanig zijn opgebouwd dat wanneer men wil streven naar
rendementsverbetering, het accent moet liggen in de bovenbouw van het
LAO en de eerste jaren van het MAO. Of deze rendementsverbetering haal
baar is hangt af van de mogelijke beïnvloeding van de factoren waardoor
de doublures ontstaan.

Schooljaar 1986-1987
Het percentage leerlingen dat niet is bevorderd
MAO

LAO

Leerjaar 1

20%

3,1%

Leerjaar 2

15%

6,1%

Leerjaar 3

3%

8,0%

17%

6,1%

Gemiddeld
Schema 2

Het percentage niet bevorderde leerlingen
per leerjaar voor het MAO en het IAO (58).
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3.2

KWALITEIT VAN PROGRAMMA'S

Kwalitatieve gegevens met betrekking tot opleidingen (zoals numeriek
rendement) geven informatie over de produktkant van de onderwijskwali
teit. In deze paragraaf wordt kort belicht via welk proces dit produkt
tot stand komt. Daarbij wordt uitgegaan van het idee dat intern en
extern kwaliteitsbeheer verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
aangeboden onderwijsprogramma's. De interne kwaliteitsbeheersing ligt
bij de directe participanten: de directie, de docenten en de leerlingen.
De externe kwaliteitsbeheersing komt tot uiting in de voorwaarden en de
normen die geschapen worden voor het onderwijs. Hierop kunnen bevoegd
gezag, overheid, inspectie, ouders, bedrijfsleven en ondersteunings
instellingen invloed uitoefenen. De AOC-vorming kan resulteren in een
accentverschuiving van externe kwaliteitsbeheersing naar meer interne
kwaliteitsbeheersing. Daarom is het interessant om naar het huidige
onderwijs te kijken en te bestuderen door welk samenspel onderwijs
programma's beïnvloed worden. In de nota 'Kwaliteit van het onderwijs'
(66) wordt uiteengezet dat het onderwijs (in zijn algemeenheid) met de
volgende ontwikkelingen wordt geconfronteerd:
-

Als de Europese gemeenschap zich verder ontwikkelt, zullen ook de
onderwijstaken in de verschillende landen in toenemende mate een
samenhang gaan vertonen ('internationale invloeden').

-

Vroeger was de school min of meer dé exclusieve informatiebron.
Tegenwoordig zal het onderwijs mensen moeten leren hoe zij kunnen
omgaan met informatie uit allerlei bronnen en hoe deze informatie te
selecteren ('verandering positie school').
De arbeidsmarkt van de schoolverlaters in 1960 is verschillend ten
opzichte van die van de schoolverlaters in de tachtiger jaren en de
leefwereld van jongeren is veranderd. Het onderwijs hoort daarbij aan
te sluiten ('verandering type leerling').
Capaciteitsplanningen alleen blijken niet toereikend om een goede
aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt te garanderen. Het onderwijs
stelsel moet dus flexibeler worden door middel van een stelsel van
wederkerend onderwijs (onderwijsprogrammering via modulen/part-time
onderwijs) ('veranderingen op de arbeidsmarkt').

-

Onderwijstechnologische ontwikkelingen zullen andere eisen stellen
aan leerplanontwikkeling en didactische benadering ('onderwijskundige
veranderingen').
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In deze paragraaf wordt ervan uitgegaan dat het agrarisch onderwijs in
staat is op deze ontwikkelingen in te spelen wanneer er voldoende aan
dacht is en blijft voor:
-

extern kwaliteitsbeheer (met name door overheid en inspectie);
intern kwaliteitsbeheer (met name onderwijsmanagement);
inhoudelijke vernieuwingen (via vernieuwingsprojecten, leerstof
ontwikkeling in kerncommissies);
nascholing van docenten.

Meer zicht krijgen op het onderwijsproces biedt geen garantie voor meer
succes in het onderwijs omdat er niet gewerkt wordt met grondstoffen
maar met mensen. Deze mensen zijn niet uniform en kunnen worden beïn
vloed door de omstandigheden waaronder het onderwijsproces plaatsvindt.
Vandaar dat aansluitend op deze paragraaf - in paragraaf 3.3 getiteld
'het klimaat op de scholen' - de leerling werving en begeleiding, het
docententeam, de schoolgrootte en de overlegstructuren als een wezenlijk
onderdeel in het streven naar kwalitatief goed onderwijs worden behan
deld.
Meer zicht krijgen op het onderwijsproces kan wel leiden tot voor
stellen voor kwaliteitsbevorderende maatregelen. Mogelijk biedt de in
formatie uit deze paragraaf discussiestof voor hetgeen aan de basis
staat van kwaliteitsbevordering, namelijk de kwaliteitsbepaling. Volgens
de kwaliteitsnota (66) bestaat de kwaliteitsbepaling uit een cyclisch
proces met daarin de volgende onderdelen:
de normstelling (welke vakken, welke omvang, hoeveel vrije keuze
ruimte, wat centraal voorgeschreven, wijze van examinering, eind
termen);
-

de waarneming van de mate van normrealisering (controle op inrichtings

-

een afweging en waardering van het bereikte onderwijsniveau (in

voorschriften, bevoegdheidsregelingen, examenregelingen, leerplannen);
vergelijking tot bijvoorbeeld andere landen of tot vroegere perioden)
en de verbreiding van dit onderwijs van een zeker niveau over de
bevolking.
Conclusies naar aanleiding van de kwaliteitsbepaling kunnen leiden tot
het treffen van maatregelen waarbij de normen bijgesteld of gehandhaafd
worden. Welke facetten zijn nu relevant voor de kwaliteitsbepaling in
het agrarisch onderwijs?
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Extern kwaliteitsbeheer door overheid en inspectie
Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft een verantwoordelijkheid
ten aanzien van de kwaliteitsbeheersing die hoofdzakelijk ligt in de
voorwaardenscheppende sfeer, in de sfeer van de bekostiging en in de
sfeer van het vaststellen van eindtermen. In dit kader kan informatie
die wordt aangedragen door de inspectie (voortgezet onderwijs), door
ondersteuningsinstellingen, adviesorganen en door onderzoekinstellingen
een nuttige rol vervullen. In dit rapport wordt kort ingegaan op de
functie van de inspectie ten aanzien van het huidige voortgezet landbouw
onderwijs en de toekomstige AOC's. De inspectie vormt immers een belang
rijk instrument om uitdrukking te geven aan de aanhoudende zorg van de
regering voor het onderwijs. En de taken van de inspectie zijn primair
gericht op norm- en kwaliteitsbewaking.
De Algemene Rekenkamer heeft in 1987 een rapport uitgebracht over de
inspectie van het onderwijs ressorterend onder het Ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen (67). De inspectie van het landbouwonderwijs wordt
hierin niet apart behandeld. De informatie uit dit AOC-onderzoek en het
rapport van de Rekenkamer leveren echter het volgende beeld op. De
inspectie heeft tot nu toe taken vervuld met betrekking tot toezicht,
overleg, advies, regelgeving en beheer. In het Rekenkamer-rapport (67)
worden vier hoofdtaken onderscheiden:
-

Het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften
(controleren).

-

Het bekend blijven met de toestand van het onderwijs (evalueren).

-

Het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs (stimuleren).

-

Het gevraagd of ongevraagd rapporteren en adviseren aan de minister
(rapporteren).

Hieraan kan worden toegevoegd:

-

Het bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming door
middel van informatieverzameling en overleg.

De inspectie van het landbouwonderwijs beschikt voor het uitvoeren van
die taken over de volgende instrumenten:
-

schoolbezoek (gesprekken met schoolleiding, lesbezoeken, gesprekken
met individuele docenten, leerlingen en anderen);

~

toetsing van schooldocumenten (onder andere schoolwerkplannen, les
roosters, examenbescheiden);

-

overleg met bevoegd gezag, schoolleiding, personeel;
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-

overleg met het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de voorlichting
onder andere ten behoeve van leerplan- en onderwijsontwikkeling (via
kerncommissies, werkgroepen en bedrijfstakgewijze overleg);

-

verrichten van specifiek onderzoek naar bepaalde aspecten (bijvoor
beeld opleidingsduur MAS-B, verbreding LAO).

Wijzigingen in inrichtingsbesluiten, examenbesluiten, bekostiging en
bevoegdheden/rechtspositie kunnen in de loop van de AOC-vorming even
tueel worden gerealiseerd en invloed uitoefenen op de verdere ontwikke
lingen. De bestuursverantwoordelijkheid voor het rijksonderwijs wordt in
ieder geval overgedragen aan de AOC's en daarmee wordt door de inspectie
afstand gedaan van de betrokkenheid bij benoemingen van directeuren (en
leraren). Toch worden geen drastische wijzigingen in de taken van de
inspectie verwacht. Wel zullen enige accentverschuivingen optreden,
namelijk meer in de richting van onderzoek naar de onderwijskwaliteit.
Ten aanzien van de zorg voor de onderwijskwaliteit zijn voor de inspec
tie twee vragen van wezenlijk belang. Worden de huidige instrumenten die
de inspectie ter beschikking heeft optimaal gebruikt en is er behoefte
aan aanvullende instrumenten ten behoeve van de kwaliteitsbepaling voor
AOC's?
De inspectie van het landbouwonderwijs kampt zeker niet met dezelfde
afstemmingsproblemen als de grootschalige inspectie ressorterend onder
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Toch kunnen ook hier de
volgende drie vragen ter discussie staan;
- Hoe worden de eerdergenoemde instrumenten momenteel gebruikt (keuze
instrumenten, frequentie, tijdsbesteding, aanpak)?
-

Is er voldoende systematiek en uniformiteit in de uitvoering van de

-

Hoe kunnen deze instrumenten worden ingezet ten behoeve van de AOC's?

inspectiewerkzaamheden?
De vraag of er behoefte zal zijn aan aanvullende instrumenten en welke
nieuwe instrumenten, is moeilijk te beantwoorden. Het is goed denkbaar
dat de autonomie die eigen zal zijn aan een goed ontwikkeld AOC bij de
overheid de behoefte oproept tot meer duidelijkheid ten aanzien van de
normstelling en ten aanzien van de methodiek waarop de kwaliteits
bepaling wordt gebaseerd. In de nota 'Kwaliteit van het onderwijs' (66)
wordt geconstateerd dat de zorg voor de naleving van de bestaande rege
lingen mogelijk een te beperkt licht werpt op de kwaliteit van het
onderwijs. Daarom wordt geopperd te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om
de normstellende functie van bestaande regelingen aan te vullen of de
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regelingen anders te hanteren. Enkele voorbeelden van voorstellen die
worden gedaan:
- De bevoegdhedenregeling zo aanpassen dat de integratie van verschil
lende vakken in het curriculum beter mogelijk is. Beter bekijken of
nieuwe leer- en vakgebieden binnen de bestaande bevoegdheden kunnen
worden geregeld zodat niet weer nieuwe (gespecialiseerde) bevoegd
heden hoeven te ontstaan (tegengaan versnippering).
-

De basislessentabel uitdrukken in een jaartabel, waarin niet het
aantal lesuren per week, maar per jaar wordt aangegeven. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid tot het aanbrengen van meer flexibiliteit in
de curriculumopbouw (ook blokcursussen mogelijk).

-

Schoolwerkplannen met daarin opgenomen stagewerkplannen gebruiken om
te komen tot nieuwe normeringsdoeleinden.

-

Het op elkaar afstemmen van examenprogramma's/eindtermen per vak of
leergebied voor alle verschillende soorten voortgezet onderwijs
binnen een bepaalde regio.

- Per regio de afnemers van het voortgezet onderwijs betrekken bij de
advisering over de onderwijsprogramma's.
Voorgaande informatie en literatuurstudie brengen aan het licht dat er
nog de nodige onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de kwaliteits
bepaling van het onderwijs. Dit geldt ook voor het agrarisch onderwijs.
De regelingen die de huidige norm bepalen staan onder druk van wenselijk
geachte veranderingen. De waarneming van de mate van normrealisering kan
systematischer en uniformer geschieden, eventueel met behulp van een
uitgebreider instrumentarium. En gegevens met betrekking tot een af
weging en waardering van het bereikte agrarisch onderwijsniveau ont
breken. Het extern kwaliteitsbeheer door overheid en inspectie verdient
in het kader van de AOC-vorming dus zeker de aandacht.
Intern kwaliteitsbeheer
In paragraaf 3.1 is al opgemerkt dat bij schoolloopbaanonderzoek de
schoolorganisatie als een verklarende variabele wordt beschouwd voor de
loopbaan van een leerling. Het schoolmanagement en het bevoegd gezag
zijn verantwoordelijk voor deze schoolorganisatie. Hierbij kan het
schoolmanagement gezien worden als het centrale zenuwstelsel van een
schoolorganisatie. Een goede organisatie vormt de basis voor een effec
tief en kwalitatief goed onderwijsaanbod. De belangstelling voor het
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managen van schoolorganisaties stijgt nu het de bedoeling is de autono
mie van de scholen voor voortgezet onderwijs te vergroten. Deze belang
stelling heeft al geleid tot het systematisch beschrijven van een
schoolorganisatie om te komen tot een sterkte/zwakte-analyse. In deze
bedrijfskundige benadering worden de volgende taken genoemd waarvoor een
school in eerste instantie verantwoordelijk is (68):
-

de ontwikkeling van het aanbod (van diensten en curricula) en het

-

de werving van leerlingen?

-

het onderwijsproces;

afstemmen van dit aanbod op veranderende externe behoeften;

de mensen (docenten en ondersteunend personeel);
de materiële middelen;
-

de financiën;

-

de informatievoorziening.

Het management dient niet alleen te zorgen dat al die taken voldoende
aan bod komen maar moet ook zorgdragen voor de onderlinge afstemming van
deze taken zowel op top-, midden- als basisniveau. Om te voorkomen dat
de coördinatie-activiteiten en de organisatie verstarren zou men kunnen
werken volgens 1. een planning, 2. de uitvoering, 3. de controle en
4. het terugkoppelen. In dit verband wordt de mate waarin het management
handelingsvrijheid heeft als belangrijk beschouwd. Deze handelingsvrij
heid kan worden beperkt door de volgende factoren: te kleine beleids
ruimte voor het management, culturele factoren, structurele factoren
(hoofd- en nevenvestigingen) en onvoldoende contacten met de regio.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het management van een AOC
zich gesteld ziet voor een veelheid van taken waarvan de zorg voor de
onderwijskwaliteit er één is. Dit blijkt ook uit de volgende opsomming
van ontwikkelingen waarmee het management van een AOC kan worden gecon
fronteerd:
-

dalende aantallen leerlingen;

-

het op elkaar afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt, inclusief
nieuwe technologische ontwikkelingen;
de opkomst van nieuwe markten (onder andere door contractonderwijs en
cursusonderwijs);

-

gevolgen van fusies, herschikkingen;
leerlingenproblematiek (motivatie, uitval, schoolverzuim);

-

meer autonomie (door deregulering en wijzigingen in de bekostiging);

-

interne kwaliteitsbewaking (zelfevaluatie, personeelsbeleid).
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Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voorziet dat een actief
stimuleringsbeleid nodig zal zijn om te komen tot een versterking van
het management van onderwijsinstellingen en heeft in een beleidsnotitie
(69) aangegeven langs welke weg dit kan worden bereikt:
- De regelgeving voor het delegeren van taken door het bevoegd gezag
naar de schoolleiding en het middenkader moeten worden verruimd.
De bestedingsvrijheid en de beleidsruimte ten aanzien van de mate
riële en financiële exploitatie zullen worden vergroot.
-

Een goede ondersteuning zal worden opgezet. Instellen van een netwerk
van schoolmanagementconsulenten door detachering van zittende school
leiders en het instellen van een programmeringscommissie voor onderwijsmanagement.

-

Uitbreiding van de mogelijkheden voor scholing, nascholing en des
kundigheidsbevordering van schoolmanagers en van middenkaderleden.

-

Terbeschikkingstelling van managementinstrumenten ten behoeve van
onder andere zelfevaluatie, sterkte/zwakte-analyse van de school
organisatie, personeelsbeoordeling plus begeleiding, en administratie
en beheer.

Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft tot nu toe nog geen voor
nemens op dit gebied bekend gemaakt. Men verwacht dat wanneer de centra
le directie van een AOC gevormd zal zijn, de behoefte aan scholing door
de betrokkenen zal worden verwoord en dat de STOAS en de ondersteunings
instellingen zullen inspelen op deze behoefte. Tot nu toe wordt ervan
uitgegaan dat een centrale AOC-directie uit drie personen kan bestaan;
een algemeen directeur, een onderwijsdirecteur en een personeels(beheers)directeur.
Het ligt voor de hand om bij het intern kwaliteitsbeheer van dezelfde
onderdelen uit te gaan als die welke gelden voor het externe kwaliteits
beheer, namelijk de normstelling, de controle op normrealisering en
daaropvolgend een afweging en waardering van alle gegevens. Alhoewel
scholen wel invloed kunnen uitoefenen op de normstelling, ligt veel
daarvan toch al vast in allerlei regelingen. Ook bij experimenten in het
onderwijs heeft de overheid tot nu toe de norm bewaakt door te bepalen
hoeveel taakuren voor speciale ontwikkelingstaken worden toegekend, door
het goedkeuren van de experimenteerplannen en door te bepalen welke
afwijkingen van de gebruikelijke inrichtingsvoorschriften worden toe
gestaan. Het valt nog te bezien in welke mate de scholen in de toekomst
meer invloed krijgen op deze normstelling. Met betrekking tot de norm
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realisering hebben de directies en docenten altijd de verantwoordelijk
heid gedragen voor de uitvoering maar zij hebben zich minder bezig
gehouden met het controleren van deze uitvoering. Het is dus logisch dat
wanneer deze taak in de toekomst belangrijker wordt, er handreikingen
moeten worden gedaan om dit aspect van de kwaliteitsbeheersing vorm te
kunnen geven. Zo zouden schoolwerkplannen en stageplannen, gegevens over
de schoolloopbanen van de leerlingen, externe contacten, cursussen en
dienstverlening, themadagen en nascholing opgenomen kunnen worden in een
jaarverslag dat ieder AOC kan opstellen. Deze jaarverslagen kunnen
worden besproken met het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, de
regionale inspectie en collega-AOC-directies. Bekeken zou moeten worden
of enkele algemene richtlijnen de systematiek van deze zelfevaluatie
zouden kunnen vergroten.
Goede informatiekanalen en -voorzieningen zijn belangrijk voor het
intern kwaliteitsbeheer. Dat hierover tijdens eerdere ontwikkelingen al
is nagedacht, blijkt onder andere uit de organisatiestructuur die is
ontwikkeld voor de KMAO-projecten. Hierin is gestreefd naar goede lijnen
van de basis naar de top via mentoren, studierichtingscoördinatoren,
coördinator Algemeen Programma, locatieleiders, projectleiders en be
voegd gezag (70). Ook het MAS-B-project heeft een modelschoolwerkplan
over de overlegstructuur opgesteld (71) waarin de lerarenvergaderingen
en bijzondere overleggroepen centraal staan. Bijzondere werkgroepen
belast met taken zoals introductie en ontwikkeling van verschillende
didactische werkvormen, begeleiding van nieuwe docenten, afstemming van
vakken en leergangen, en ontwikkeling van de leerlingbegeleiding kunnen
een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van, de controle
op en de evaluatie van de AOC-onderwijskwaliteit. Dat er al heel wat
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de agrarische onderwijsprogram
ma's wordt in de volgende paragraaf geïllustreerd door enkele van de
vele ideeën die tijdens vernieuwingsprojecten op papier zijn gezet, de
revue te laten passeren. Meer aandacht voor interne kwaliteitsbewaking
kan voorkomen dat de overdracht van nieuwe ideeën verzandt en dat ver
nieuwingen te snel op de achtergrond geraken. Met andere woorden, alleen
door experimenteren en vernieuwen kan het onderwijsaanbod zich blijven
ontwikkelen en kan het steeds opnieuw worden afgestemd op de veranderen
de externe behoeften.
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Inhoudelijke vernieuwingen
De diverse leergangen in een AOC dienen beter op elkaar te worden afge
stemd door een optimalisering van de huidige, reguliere programma's en
eventueel ook door het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe modulen.
Natuurlijk is er in de afgelopen jaren binnen de diverse opleidingen,
per opleiding ook gestreefd naar verbeteringen in de programma's, naar
optimalisering, naar participerend leren, naar vakkenintegratie en naar
een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. De uitgangspunten voor
een AOC zijn dus niet nieuw, wel lijkt de aandacht voor opleidingoverstijgende vernieuwingen groter te worden.
Het introduceren en continueren van inhoudelijke vernieuwingen in een
AOC zal geen sinecure zijn. Ervaringen met de verbrede vakrichtingen
LAO, het MAS-B-project en KMAO-projecten kunnen dit illustreren. Het is
bekend dat de continuïteit van vernieuwingen vaak in gevaar komt, wan
neer de leerlingenaantallen dalen, wanneer het docententeam inkrimpt of
de samenstelling hiervan teveel aan wisselingen onderhevig is en wanneer
de landelijke coördinatie/ondersteuning minder wordt of wegvalt. Wat dan
voor de buitenstaander in eerste instantie als resultaat van de vernieu
wingen zichtbaar blijft, zijn enkele nieuwe vakken (Persoonlijke en
Maatschappelijke Vorming - KMAO; Bedrijfsoriëntatie - MAS-B; Verwerking
Agrarische Produkten - LAO), een grote hoeveelheid schriftelijk mate
riaal (leerplannen, stagewerkplannen, docenthandleidingen, lesmateriaal,
verslagen) en enkele blijvende veranderingen op een school (zoals een
documentatiecentrum, een dierenverblijf, een planbord voor stages en
lessen). Zonder naar volledigheid te willen streven en zonder uitspraken
te willen doen over de mate waarin verschillende onderwijsvernieuwingen
zijn gerealiseerd, is de nu volgende informatie illustratief voor de
pogingen die zijn ondernomen ter verbetering van diverse onderwijs
programma's.
Tijdens het MAS-B-project is via een reeks van publikaties getracht
om de ontwikkelingen in het project vast te leggen en over te dragen.
Deze publikaties behandelen een enorme verscheidenheid aan onderwerpen
die nuttig zijn bij het opstellen van een schoolwerkplan (en een jaar
verslag). In een schoolwerkplan wordt bijvoorbeeld het volgende opge
nomen (72): de algemene uitgangspunten, de doelstellingen van de school,
het leerstofplan en de stage-afspraken, de urentabel en roosteraanwijzigingen, de introductieperiode van leerlingen, de leerlingenbegeleiding,
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de begeleiding van leraren, leraren met bijzondere taken, de relatie tot
ondersteuningsinstellingen, het beheer van lesmateriaal en administra
tie, de overlegstructuur, scholing en nascholing van personeel, en de
besluitvormings- en uitvoeringssystemen. Een aantal van deze onderwerpen
uit de MAS-B-reeks zal in andere paragrafen worden besproken. Hier wordt
kort ingegaan op de meest in het oog springende programma-vernieuwingen
(buitenschools leren en projectonderwijs/vakkenintegratie). In het MASB-project is aandacht geschonken aan de ontwikkeling van buitenschools
leren in de vorm van excursies, praktijkschoolbezoeken en zomerlessen
(73), stages (74) en bedrijfsbezoeken (75). Vele van de toen vastgelegde
uitgangspunten zijn nog steeds actueel.
"Voor iedere excursie wordt vastgesteld hoe de voorberei
ding, het verkrijgen van informatie en de verwerking plaats
vinden. De onderwerpen die op de praktijkschool aan de orde
komen vormen een geïntegreerd onderdeel van het leerplan
zodat op school een goede voorbereiding en verwerking
plaatsvindt. Indien zomerlessen in het schoolprogramma zijn
opgenomen, dan geschiedt dit zodanig dat de lesstof een
duidelijk onderdeel van het leerplan is."

Suggesties tot verwerkelijking van deze uitgangspunten worden in de
publikaties genoemd. Aan de hand van dit materiaal zou in een AOC
bekeken kunnen worden of deze onderdelen ook voor andere opleidingen
realiseerbaar zijn en of de AOC-structuur nieuwe mogelijkheden biedt
voor de organisatie en verwerkelijking hiervan. Dit geldt ook voor
hetgeen is geschreven over 'projectonderwijs' in de MAS-B. Een didacti
sche werkvorm waarbij (76):
-

een zekere mate van integratie van vakken of vakgedeelten plaatsvindt
(in het agrarisch bedrijf bestaan ook geen aparte vakken);

-

de leerlingen in groepjes werken;

-

de leraren minder docent en meer begeleider zijn;

-

er meer kansen zijn om bij de praktijk aan te sluiten;
oefeningen in sociale vaardigheden mogelijk zijn;

-

de tijdsperiode beperkt is (1-3 weken);
de inhoud van het project deel uitmaakt van het totale programma van
de opleiding.

Uit de MAS-B-reeks blijkt dat de schrijvers zich steeds bewust waren van
de randvoorwaarden die bijvoorbeeld gelden bij de uitvoering van project
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onderwijs (vakkenintegratie) en buitenschools leren. In de publikaties
worden ze genoemd, er worden concrete suggesties gedaan voor de uitvoe
ring (zoals excursies met halve klassen tijdens twee blokuren), de
factor tijd wordt vermeld maar toch zou er nog meer zicht moeten komen
op het totaal aan 'hindernissen' dat moet worden overwonnen om in een
AOC in de verschillende opleidingen zowel vakkenintegratie, als buiten
schools leren, als individueel en modulerend leren mogelijk te maken.
In het KMAO-project zijn vooral ervaringen opgedaan met participerend
leren, stages, projectgewijs werken en met leren aan de hand van programma
eenheden. In 1986 is een opleidingsleerplan voor het KMAO verschenen
(77) waarin alle uitgangspunten, de structuur van de opleiding, de
vormgeving en de nodige onderwijskundige, organisatorische en materiële
voorwaarden worden vermeld. Naast dit rapport zijn per studierichting,
programma-overzichten en studierichtingsleerplannen opgesteld waarin
gedetailleerd wordt aangegeven welk lesmateriaal is geproduceerd. Ken
merkend voor het KMAO zijn de waarnemings- en verwerkingsopdrachten die
bedoeld zijn om het buiten- en binnenschools leren met elkaar in verband
te brengen en in een kader te plaatsen. Ook hebben de programma-eenheden
de mogelijkheden voor de individuele leerlingen vergroot door hen via
opdrachten, bronverwijzingen en gerichte vragen te stimuleren tot zelf
werkzaamheid of groepswerk. In een tweetal rapporten van de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit (59, 78) zijn niet
alleen enkele ontwikkelingen uit het KMAO samengevat maar worden ook
vele aandachts- en knelpunten genoemd op het gebied van het lesmate
riaal, de toetsing, de didactische werkvormen en de personele en mate
riële voorwaarden.
In het LAO hebben aanvankelijk twee vernieuwingsstrategieën naast
elkaar gefunctioneerd namelijk de directe veralgemening en de verbreding
van de vakrichtingen. Vanaf 1976 zijn deze projecten geïntegreerd met
het doel samen een model voor een nieuw programma voor het LAO te
ontwikkelen. Hiermee is in het LAO een ontwikkeling van beroepsvoorbe
reidend naar beroepsoriënterend onderwijs in gang gezet. Deze ontwikke
ling uit zich ook in het feit dat de praktijkdagen in de bovenbouw van
het LAO zijn vervangen door 'oriëntering in het bedrijfsleven'. Het
verbreed LAO-programma wordt voornamelijk toegepast in het tweede en
derde leerjaar van de vierjarige opleiding en bestaat in principe uit de
onderdelen: 1. Plantenteelt en verzorging, 2. Dierenhouderij en verzor
ging, 3. Verwerking van Agrarische Produkten en 4. Bodemkunde/Bemestings-
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leer (79, 55). Enkele programmatische aspecten uit deze vernieuwing zijn
te karakteriseren als verbreding van de leerstofinhoud (bijvoorbeeld in
de dierenhouderij naast produktiedieren ook gezelschapsdieren), didacti
sche werkvormen die zelfwerkzaamheid van leerlingen vergroten (opdrach
ten) en thematische leerstofordening (uitgewerkt aan de hand van voor
beelden) (55).
Bij vernieuwingen in het agrarisch beroepsonderwijs lijkt tot nu toe
te gelden dat op programmatisch gebied vooral pogingen zijn ondernomen
om het participerend leren (met name voor de beroepsopleidende en onder
steunende vakken) te realiseren en het leerproces via nieuwe werkvormen
en ordeningsprincipes (projectonderwijs, programma-eenheden) vorm te
geven. Andere zaken hebben relatief minder aandacht gekregen, zoals:
ontwikkeling van toetsen (verschillende niveaus, verschillende methoden,
integratief), roldoorbreking in zowel lesmateriaal als toetsmateriaal,
technologische ontwikkelingen en onderlinge afstemming van diverse op
leidingsprogramma's. In hoofdstuk 2 is echter geschetst welke de nieuw
ste ontwikkelingen zijn en een aantal daarvan sluit aan op het eerderge
noemde: de automatisering (CILO), het emancipatiebeleid en het moduleren/
participerend leren.
Voorgaande voorbeelden illustreren dat agrarische onderwijsprogram
ma's diverse ontwikkelingen hebben doorgemaakt waarbij als gemeenschap
pelijke noemer kan worden vermeld:
-

stimulering van zelfwerkzaamheid bij leerlingen via nieuwe werk

-

verbetering van de aansluiting onderwijs - leefwereld leerling en

vormen;
onderwijs - samenleving door beroepenoriëntatie, buitenschools leren,
thematische lesstofordening en meer samenwerking en afstemming tussen
vakken.
Continuïteit in deze vernieuwende ontwikkelingen is een punt van zorg in
alle opleidingen. Dit onderstreept het belang van een onderwijskundig
directeur op centraal AOC-directieniveau. De verantwoording voor het
behouden van goede onderwijsontwikkelingen, het zorgdragen voor de over
dracht naar andere opleidingen, het creëren van de meest gunstige voor
waarden en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen dient niet te worden
onderschat en vraagt aandacht van de betrokkenen op alle niveaus in de
onderwijsorganisatie. Het feit dat binnen een AOC straks één docentenlijst functioneert, kan de mogelijkheden voor onderwijsinhoudelijke af
stemming en ontwikkeling vergroten. Al eerder in dit hoofdstuk is gecon
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stateerd dat alleen een samenspel van factoren bepaalt of de kwaliteit
van het onderwijs in een AOC zal worden versterkt. Op één van die
factoren, namelijk de (bij-/na)scholing van het personeel, kan de onder
wijskundig AOC-directeur in ieder geval een gunstige invloed uitoefenen.
Daarnaast zal de directie van een AOC zich moeten bezinnen op de moge
lijkheden ten behoeve van evaluatie en controle van onderwijsontwikke
lingen in het eigen centrum. Evaluatieve ervaringen zijn reeds opgedaan
tijdens landelijke studiedagen en tijdens themadagen op school (met
begeleiding vanuit de Landelijke Pedagogische Centra), maar ook tijdens
teamvergaderingen, coördinatorenoverleg, vaksectiebijeenkomsten en der
gelijke. De verantwoording voor de verwerking van deze evaluaties zal,
meer dan nu het geval is, bij het onderwijs komen te liggen.
Met betrekking tot de leerplanontwikkeling kan worden vermeld dat
opleidingoverstijgende activiteiten kunnen plaatsvinden via de diverse
kerncommissies. Het gevaar bestaat echter dat de kerncommissies over
belast raken. Het volgende wordt namelijk in de komende jaren van de
kerncommissieleden verwacht:
Zij moeten aandacht besteden aan de vernieuwing van programma's
(moduleren/participerend leren).
- Zij moeten meer recht doen aan de inbreng van voorlichting, toegepast
onderzoek en bedrijfsleven in de AOC-opleidingsprogramma's.
- Zij behoren mee te werken aan de ontwikkeling van een programma voor
leerlinginstroom-, keuze- en uitstroombegeleiding en dienen daarbij
te denken aan de oriëntatie- en schakelprogramma's die hiervoor nodig
kunnen zijn.
- Zij behoren informatie aan te dragen met betrekking tot examenpro
gramma's, uitstroomprofielen en opleidingsprogramma's.
Bekeken zal moeten worden langs welke wegen deze taken uitvoerbaar zijn
en of er een prioritering kan worden aangegeven. Daarnaast dient te
worden gewaakt voor een te eenzijdige taakverdeling waardoor andere
participanten in de AOC-ontwikkeling het gevoel kunnen krijgen niet
verantwoordelijk te zijn voor alle streefdoelen die een versterking van
het agrarisch onderwijs beogen.
(Bij-/Na)scholing van docenten
De kwaliteit van docenten is van grote betekenis voor de kwaliteit van
het onderwijs. Veranderende maatschappelijke omstandigheden en verande-
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rende onderwijskundige inzichten stellen hoge eisen aan de docenten en
de (bij-/na)scholing.
"In het MAS-B-rapport wordt een vergroting van de motivatie
der leerlingen nagestreefd door onder andere een integratie
van bepaalde basisvakken met daartoe geëigende beroeps
gerichte vakken. De betreffende integratie van vakken zijn
de volgende:
natuurkunde wordt geïntegreerd in techniek;
anorganische scheikunde wordt geïntegreerd in bodemkunde
en bemestingsleer;
organische scheikunde wordt geïntegreerd in veevoeding;
. biologie, plantkundig gedeelte wordt geïntegreerd in
plantenteelt;
. biologie, dierkundig gedeelte wordt geïntegreerd in
dierlijke productie;
statistiek wordt geïntegreerd in dierlijke productie
(fokleer);
Dit geeft problemen voor bepaalde categorieën reeds aan
gestelde docenten." (80)

Onafhankelijk van de vraag of deze vakkenintegratie verwerkelijkt is,
illustreert dit citaat dat onderwijsvernieuwingen doorgaans een voe
dingsbodem zijn voor na- en bijscholing van docenten. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke nascholing enerzijds en
pedagogisch-didactische nascholing anderzijds. Naar aanleiding van de
omvang van nascholingscursussen wordt binnen de agrarische sector ge
sproken over kleine (1 à 3 dagen) en grote nascholingen (5-40 dagen). De
coördinatie van de scholing van agrarische leraren berust vanaf 1981 bij
de STOAS (Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en

Scholing). Dit wil zeggen dat zij zowel voltijd- als deeltijdopleidingen,
nodig voor het behalen van de diverse bevoegdheden, organiseert en
uitvoert. Ook de grote nascholingen worden volledig door de STOAS ver
zorgd. Kleine nascholingen kunnen door diverse organisaties (LPC) worden
opgezet en uitgevoerd, de STOAS blijft echter verantwoordelijk voor de
coördinatie. Hoe de scholing (ook bij- en nascholing) van docenten door
de jaren heen aan veranderingen onderhevig is geweest, kan worden af
geleid uit de publikaties Lerarenopleidingen Agrarisch Onderwijs in
Nederland (81) en VDL 1912-1987 (Vereniging van Directeuren en Leraren
bij het Middelbaar Land- en Tuinbouwonderwijs) (82). Zo blijkt de bij
scholing na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk in de vorm van korte
vakantiecursussen en via studieverenigingen plaats te hebben gevonden.
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Anno 1988 wordt gebruik gemaakt van landelijke vijfjarenplanningen waar
in de STOAS een overzicht geeft van al haar activiteiten (83). Recente
ervaringen uit het MAS-B-project en het KMAO-project geven aan dat
scholing in de eigen schoolomgeving of in regionaal verband samen met
vakcollega's doorgaans het meest wordt gewaardeerd. Bij de landelijke
coördinatie van scholingsactiviteiten dient dus blijvend aandacht te
worden geschonken aan de mogelijkheden van regionale/lokale uitvoering.
"In het MAS-B-project is op verschillende manieren gewerkt
aan de toerusting van de leraren. Veel aandacht is besteed
aan de didactische bijscholing van leraren. Alle scholen
hebben deelgenomen aan een leergang sociaal-didactische
vaardigheid, op de scholen zijn studiedagen didactische
werkvormen georganiseerd; door de externe begeleiders en de
interne coördinatoren is hieraan binnen de individuele
scholen aandacht besteed. Ook in de leerstofblokken, c.q.
lerarenhandleidingen is aandacht geschonken aan de didacti
sche werkvormen." (54)

Naast onderwijsvernieuwingen, bepalen ontwikkelingen in de landbouw
wetenschap, het bedrijfsleven en in de wetgeving voor het onderwijs de
behoefte aan (bij-/na)scholing van docenten.
In een AOC zal het personeelsbeleid voor een belangrijk deel bepalend
zijn voor de vraag hoe adequaat en flexibel de organisatie kan reageren
op veranderingen in de onderwijsbehoeften. Scholing (ook na-/bijscholing)
van personeel, zoals tot nu toe gebruikelijk, zal hiervan een wezenlijk
onderdeel kunnen uitmaken. Maar ook andere mogelijkheden zouden binnen
een AOC kunnen worden gecreëerd zoals het vrijstellen van docenten van
lessen voor een bepaalde periode om bijvoorbeeld voorstellen voor onder
linge afstemming van leergangen, moduleren en contractonderwijs voor te
bereiden. Het is mogelijk dat dit soort beleidsgerichte activiteiten
leidt tot nieuwe behoeften naar bijscholing nodig voor het uitvoeren van
deze speciale opdrachten.
Het AOC-management zal zich voor de moeilijke taak gesteld zien, het
personeel zodanig in te zetten en te benutten dat de scholing ook effect
sorteert. Hierbij rijst onmiddellijk de vraag of en hoe je het functio
neren van leraren kunt beoordelen. In Cyprus, Engeland, Schotland,
Ierland, Malta, Finland en Joegoslavië blijken al lerarenrapporten te
worden bijgehouden door nationale/lokale instanties (84). Deze rapporten
worden ook gebruikt als promotiecriteria. Discussies over de noodzaak of
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de wenselijkheid van de beoordeling van leraren en de eventuele in
vulling daarvan staan nog in de kinderschoenen (84). Toch is het moge
lijk dat ook binnen de AOC's in de toekomst de relatie tussen na- en
bijscholing van docenten en hun functioneren, strakker zal worden aan
gehaald. Dit in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en ten
behoeve van kwalitief goede programma's. Daarmee zijn we terug op het
uitgangspunt van deze paragraaf.

3.3

KLIMAAT OP DE SCHOLEN

Op de directeurenvergadering voor het Middelbaar Agrarisch Onderwijs in
februari 1988 is het onderwerp 'Van meerdere culturen één AOC-cultuur'
besproken. Deze bespreking vond plaats aan de hand van een schema (bij
lage 5) waarin voor diverse, mogelijke opleidingen in een AOC wordt
aangegeven, hoe de instroom is geregeld, wat het startpunt is per oplei
ding, wat het karakter is van de leerweg en de begeleiding, hoe de
leerstof en de toelating is te karakteriseren, wat het uitgangspunt voor
de leerstof en de leerstofordening is en tenslotte wat het onderwijsdoel/
de beroepskwalificatie inhoudt. Afgezien van de vraag of de karakterise
ring in voornoemd schema optimaal is, blijkt wel duidelijk dat er ver
schillen zijn tussen de diverse opleidingen en dat deze verschillen niet
alleen zijn terug te voeren op de leerstof. Daarom wordt in deze para
graaf aandacht besteed aan enkele aspecten die samenhangen met 'het
klimaat op een school'. Dit weinig grijpbare onderwerp dat toch van
belang is voor 'het welbevinden' van de leerlingen en ook invloed kan
hebben op de studieresultaten, wordt misschien duidelijker door in dit
kader te kijken naar: leerlingwerving, begeleiding en binding, het
docententeam, de schoolgrootte in relatie tot het welbevinden van leer
lingen en de overlegstructuur.
Leerlingwerving, begeleiding en binding
Werving van leerlingen vindt tot nu toe veelal plaats via schooldecanen,
voorlichtingsdagen, informatiebrochures en advertenties in regionale
bladen. Ook mond op mond 'reclame' via docenten, stagebieders, bekenden
en familie speelt een rol in de leerlingwerving. Goede contacten met
aanleverende scholen in de regio zijn hierbij voor de wervende school
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belangrijk. Cursisten voor het cursusonderwijs worden geworven via voor
lichting over het cursusaanbod op studiebijeenkomsten van voorlichtings
diensten, vergaderingen van plattelands vrouwenorganisaties en agrarisch
jongerenwerk. Ook verspreiding van programmaboekjes en cursusfolders
binnen scholen, veilingen, banken en standsorganisaties wordt toegepast.
Het gericht werven via een cursisten- of leerlingenarchief en het uit
voeren van behoeftenpeilingen vormen nog geen regel in de agrarische
onderwijssector. Aangezien een AOC een grote verscheidenheid aan oplei
dingen zal omvatten en ook de ontwikkeling van contractonderwijs een
onderdeel is van het toekomstige AOC-aanbod, zal bekeken moeten worden
hoe de werving en afstemming geoptimaliseerd kunnen worden. Het KMBO in
Drenthe, studierichting administratie, is hier al mee bezig en heeft een
bureau voor economisch onderzoek en beleidsondersteuning een onderzoek
opdracht gegeven. Hierbij is informatie verzameld over:
-

de automatisering bij kantoororganisaties (relevante technologische
ontwikkeling voor dit onderwijs);

-

de kwalitatieve aansluiting onderwijs - beroepspraktijk;

- het wervingsbeleid van arbeidsorganisaties ten aanzien van mensen met
een afgeronde KMBO-opleiding (administratie);
- de samenstelling van de vraag naar contractonderwijs.
Karakteristiek voor dit onderzoek is dat de informatie is verzameld via
een schriftelijke enquête tijdens de KMBO-stage waarbij zowel leerlingen
als stagebieders de geïnterviewden vormen. Het is de bedoeling via dit
Stage-Informatie-Systeem (SIS) (85) op continue en systematische wijze
informatie te verzamelen die kan worden gebruikt ter onderbouwing van
voorstellen aangaande:
- de bijstelling van leer- en examenplannen;
-

aanvragen van extra faciliteiten;

-

nieuwe onderwijsactiviteiten (cursussen, contractonderwijs).

Het gebruik van stages als moment van informatieverzameling wordt zeer
geschikt geacht omdat zo:
-

een continue informatiestroom wordt verkregen;

- de onderwijsinstellingen meer worden betrokken bij onderzoek naar de
aans1uitingsproblematiek onderwijs-beroepspraktijk;
-

bij de individuele bedrijven meer zal worden nagedacht over onder
wijs, opleiding en training;

- de vragenlijsten worden afgenomen bij afdelingen binnen arbeids
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organisaties waar in principe ook abituriënten van de betreffende
onderwijssoort een werkkring vinden of kunnen vinden.
Ook voor de agrarische onderwijssector is de ontwikkeling van een derge
lijk peilingsinstrument van belang, alhoewel ook kritisch bekeken dient
te worden welke beperkingen hieraan vastzitten. De leerlingbinding kan
worden verbeterd door goede schoolloopbaanbegeleiding, advisering bij
vakkenpakketten en studierichtingskeuzes, meer voorlichting over alle
mogelijkheden (tot en met volwassenenonderwijs) binnen een AOC en een
'up to date' leerlingen/cursistenarchief.
De begeleiding van leerlingen is in het agrarisch onderwijs een
regelmatig terugkerend punt van aandacht. Illustratief hiervoor zijn
onder andere de publikaties uit het MAS-B-project. Leerlingbegeleiding
kan men in zijn algemeenheid onderscheiden in instroom-, voortgangs- en
uitstroombegeleiding. In het MAS-B-project is ervoor gepleit aandacht te
besteden aan de start van ieder schooljaar door middel van een intro
ductieperiode (van 3 tot 5 dagen) voor alle leerlingen van een opleiding
(dus niet alleen eerstejaars) (86). Activiteiten in deze periode kunnen
zijn: met elkaar leren praten (via opdrachten, gespreksleiders, rappor
teurs), bedrijfsbezoeken, oriëntatie in de school, informatie over de
school, introductie van schoolregels, discussie over wat de leerlingen
van de school verwachten, sporten, activiteiten van de leerlingenvereni
ging, uitdelen en introductie van lesmateriaal, evaluatie van vorig
leerjaar en stage(s) en informatie over het nieuwe schooljaar.
Het accent bij de leerlingbegeleiding ligt echter over het algemeen
op de studie- of voortgangsbegeleiding. Bij studiebegeleiding wordt
vooral gedacht aan klasse-uren waarin aandacht kan worden besteed aan
het leren studeren, het maken van huiswerk, het maken van overzichten en
uittreksels, de planning van huiswerk en het bijwerken in 'zwakke vakken'
(87). Daarnaast bevat deze begeleiding onderdelen zoals de voortgang in
de studie, studiemogelijkheden, contacten met de ouders en het bijhouden
van een leerlingadministratie. Afhankelijk van de schoolorganisatie
kunnen deze taken worden ondergebracht bij één of meer docenten (mentor,
studiebegeleider, schooldecaan, stagebegeleider). Wel wordt benadrukt
dat voortgangsbegeleiding alleen werkt wanneer het gehele team goed op
de hoogte is van de voortgang en andere relevante informatie (rapporten
en overgangsvergaderingen alleen zijn hiervoor niet voldoende). Na een
studiedag over MAO-studiebegeleiding zijn een aantal randvoorwaarden en
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mogelijkheden bij studiebegeleiding in een verslag op een rijtje gezet
(88). Als mogelijkheden worden genoemd:
-

Een 'early warning' systeem. Een systeem om leerlingen die beneden

-

'Bijspijkerlessen'. Hulplessen die alleen bezocht worden door die

peil functioneren vroegtijdig op te sporen.
leerlingen waarvoor het nodig is.
-

Het klassegemiddelde. Na elke repetitie geeft de docent dit gemiddel
de door teneinde ouders en leerlingen te informeren over de geleverde
prestatie in relatie tot de klas.
Standcijfers. In plaats van drie keer per jaar, wordt elke zes weken
een rapport afgegeven.

- Gemeenschappelijke proefwerken. Dit voorkomt niveau- en beoordelings
verschillen tussen parallelklassen.
-

Huiswerkspreiding. Het docententeam maakt onderling afspraken over de
huiswerkbelasting per vak per klas.

Enkele van de vele randvoorwaarden zijn (88):
Institutionaliseren van het docentenoverleg en zorgdragen voor
studiebegeleidingsactiviteiten waaraan elke docent meewerkt.
-

Het signaleren en registreren (administratie) van leerprestaties
gevolgd door een plan voor de meest wenselijke aanpak.

-

Het voorkomen van een toenemend aantal studieproblemen door de' school
onderwijskundig zo te reorganiseren dat van directie- tot docenten
niveau er gewerkt wordt aan een leerlingvriendelijke leerweg.

Het specifieke aan begeleiding in opleidingen zoals het ILO en het KMAO
is dat hier meer individuele hulp geboden wordt. In het KMAO is deze
hulp gericht op het realiseren van het educatief programma dat met de
leerling is opgesteld en als hulpmiddel dient bij het verwezenlijken van
een geïndividualisserde leerweg (78). Daarbij is aan het licht gekomen
dat op een school doorgaans de ruimte voor docenten ontbreekt om indivi
duele gesprekken of groepsgesprekken met leerlingen te voeren. Een
geschikte behuizing kan dus aan de eerdergenoemde voorwaarden worden
toegevoegd.
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat een AOC in de toekomst steeds meer
als één geheel gaat functioneren, dan dient de bestaande 'know how' met
betrekking tot leerlingbegeleiding te worden aangevuld met speciale
aandacht voor:
~ De instroombegeleiding van leerlingen die hiaten vertonen in hun
voorkennis, leerlingen die al een moeizame schoolloopbaan achter de
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rug hebben en leerlingen die niet precies weten wat ze zelf willen en
kunnen. Oriëntatie- en schakelprogramma's kunnen hierbij nodig zijn.
- De keuzebegeleiding die nodig is bij keuzes binnen één opleiding,
tussen doorstroom(vervolg)opleidingen en tussen opleidingen van het
zelfde niveau. Een leerling kan alleen van deze mogelijkheden gebruik
maken wanneer hij weet welke keuzemogelijkheden er zijn, op welk
tijdstip en aan de hand van welke criteria.
-

Een uitstroombegeleiding waarbij niet alleen aandacht wordt besteed
aan de doorstromers maar ook wordt gewezen op de mogelijkheden voor
vervolg-volwassenenonderwijs/contractonderwijs op het AOC.

Het docententeam
Of AOC-vorming leidt tot versterking van het agrarisch onderwijs zal
afhangen van de mate waarin verbeteringen op onderwijskundig gebied
worden gerealiseerd. Deze verbeteringen worden onder andere gezocht in
betere opvang- en verwijzingsmogelijkheden van leerlingen/cursisten, in
een betere afstemming van programma's alsook in de vernieuwing van
programma's. Volgens het ijkpuntenadvies van de APVO-2 (13) dienen de
krachten binnen een

AOC-docententeam

gebundeld te worden om deze doelen

te verwezenlijken. Ervaringen in het onderwijs tot nu toe laten zien dat
de volgende verschillen binnen een AOC-docententeam kunnen voorkomen:
-

Verschillen tussen AV-docenten en vakdocenten. Zij blijken onder
andere doorgaans niet evenredig belast met de stagebegeleiding.

-

Verschillen tussen bevoegdheden van docenten, salariëring en full
time of part-time dienstverband, lestaak en neventaken, alsook aantal

-

dienstjaren.
De onderlinge docentenverhouding (in aantal per opleidingstype, ge
slachtsverhouding) en de leeftijdsopbouw van het team. Eventueel ook
verschillen tussen land- en tuinbouwdocenten.
De achtergronden van de diverse docenten (opleiding, geloofsover
tuiging, visie op onderwijs).

-

Verschillen tussen vernieuwingsgerichte docenten en niet-vernieuwingsgerichte docenten.

-

Binnen de club van vernieuwingsgerichte docenten ontstaat tijdens een
vernieuwing vaak een scheiding tussen mensen die landelijk ontwikke
lingswerk doen en mensen die dat niet doen.
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Zaken als motivatie, inzet en onderling vertrouwen worden hier niet
genoemd maar spelen zeker ook een rol. Een bundeling van al deze
krachten is geen sinecure.
Zolang een AOC bestaat uit een hoofdvestiging met nevenvestigingen
die wel ressorteren onder een gezamenlijk bestuur maar toch redelijk
autonoom functioneren, zal iedere vestiging verder functioneren met de
reeds aanwezige verschillen die het lokale team nu al kent. De noodzaak
om de aanwezige krachten te onderkennen en desondanks te komen tot een
bundeling van de inzet, kan optreden wanneer:
een nevenvestiging wordt opgeheven en docenten op een andere plaats
worden ingezet;
een nieuwe studierichting of een nieuw vak alleen dan worden toe
gekend wanneer het personeel flexibel inzetbaar is;
-

een onderwijskundige verbetering alleen dan levensvatbaar is, wanneer
iedereen zich ervoor inzet (bijvoorbeeld een AOC-wervings- en bege
leidingsplan voor alle leerlingen en cursisten).

Jn het MAS-B-project zijn ervaringen opgedaan met het verbeteren van het
functioneren van het MAS-B-docententeam. In het KMAO-project zijn er
varingen opgedaan met het gezamenlijk inzetten van IAO- en MAO-docenten.
Deze en andere ervaringen kunnen nuttig zijn voor de toekomstige AOC's.
De publikatie Lerarenbegeleiding MAS-B (89) kan een leidraad zijn voor
elk lokaal team. Lerarenbegeleiding wordt hierin uiteen gerafeld in drie
aspecten, namelijk 1. begeleiding/informatie over vaktechnische en
landbouwkundige zaken, 2. introductie en begeleiding in de school en
3. collegiale begeleiding. Met name de eerste twee onderdelen kunnen
goed worden vormgegeven zonder teveel privé en relationele aspecten te
raken. Tal van tips voor de uitvoering hiervan worden genoemd, zoals
(89):
-

Naast vaktechnische informatie (via vakbladen, voorlichtingsbijeen
komsten, studiedagen) letten op informatie die vakoverstijgend is.
Dit kan door gebruik van leesmappen, dagexcursies, themadagen, voor
lichting van een docent over actuele ontwikkelingen in het eigen
vakgebied op teamvergaderingen en door begeleiding van zomerlessen/
stages.

-

Het vastleggen van afspraken over gezamenlijk functioneren en het
regelmatig overleggen over leerplannen en didactische zaken (waarbij
bijvoorbeeld een speciale didactische werkgroep de activiteiten bege
leidt).
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Enkele negatieve ervaringen van docenten in het KMAO maken duidelijk dat
het functioneren van een docententeam niet kan worden losgekoppeld van
het functioneren van een directie. Bijvoorbeeld (78):
-

Een docent heeft geen/weinig kans gekregen zich te oriënteren op het
KMAO en is na te zijn aangewezen, gewoon in het rooster ingepast.

-

Een docent beschikt over stagebegeleidingsuren maar is door andere
verplichtingen of door het verkeerde tijdstip van uitroosteren niet
in staat de leerling op het stagebedrijf te treffen.

-

Een docent heeft wel interesse in landelijk ontwikkelingswerk maar is
niet uitgeroosterd voor landelijk werk.

-

Een docent maakt deel uit van een omvangrijk KMAO-docententeam. Hij
treft zijn collega-docenten zelden op locatie.

-

Een docent heeft interesse voor een nascholing of een KMAO-teamevaluatie
maar binnen het project wordt niet de ruimte gecreëerd om hieraan
deel te kunnen nemen.

Voorgaande informatie laat niet alleen zien dat de centrale AOC-directie
en het middenkader moeite zullen moeten doen om een gedegen personeelsen onderwijsvernieuwingsbeleid te ontwikkelen. Ook schemert door dat er
grenzen zullen zijn aan het streven naar optimalisering van het onder
wijs en de flexibele inzet van mensen, vooral wanneer de financiële
kaders strak zijn. Een goed functionerend schoolteam blijkt overigens
niet alleen plezierig te zijn voor de docenten en directie maar heeft
ook een positieve invloed op de motivatie en de tevredenheid van de
leerlingen (zie volgend onderwerp).
De schoolgrootte in relatie tot het welbevinden van leerlingen
Schaalvergroting is eigen aan AOC-vorming. Toch is het de bedoeling dat
de leerlingen op een goede wijze profiteert van deze AOC-vorming zodat
leerlingenuitval, doubleren en slechte overstapmogelijkheden zullen
verminderen. Het is echter mogelijk dat de AOC-leerling de heterogeni
teit in een AOC negatief ervaart. AOC-vorming heeft tenslotte gevolgen
voor:
-

omvang en diversiteit leerlingenbestand;
omvang en diversiteit docentenbestand;
omvang niet-onderwijzend personeel;

- het aantal verschillende schooltypen met
. verschillen in opleidingsniveau (doelstellingen),
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. verschillen in de inrichting van de diverse opleidingen (meer of
minder vakkenintegratie, afstemming binnen- en buitenschoolse
component, meer of minder keuzemogelijkheden),
verschillen in de didactische vormgeving van de opleidingen
(gebruik didactische werkvormen, verschillen in leshulpmiddelen/
materialen, leer- en ordeningsprincipes, werkwijze),
. de verschillen in de wijze van begeleiding van leerlingen en in de
intensiteit waarmee dat gebeurt;
- de situering van hoofdvestiging en eventuele nevenvestigingen, les
plaatsen.
Dit overzicht toont aan dat schoolgrootte geen eenduidig begrip is. De
vraag kan immers worden gesteld: staat schoolgrootte voor het aantal
leerlingen of leraren, het aantal schooltypen of dislocaties en derge
lijke? In dit geval zullen gegevens uit onderzoek worden aangehaald
waarbij schoolgrootte is gedefinieerd als het aantal leerlingen.
Er wordt soms beweerd dat er een negatieve relatie bestaat tussen het
welbevinden van leerlingen en de grootte van hun school (= aantal leer
lingen). Om een indicatie te krijgen van het schoolwelbevinden van
leerlingen, zijn de relaties met de volgende variabelen onderzocht (90,
91): schooltype, schoolgrootte, urbanisatiegraad, leerjaar, sekse, in
terne schoolorganisatie, huisvestigingssituatie en schoolbeleving van
leraren. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. De variabele schoolgrootte blijkt slechts
een klein deel van de verschillen in schoolwelbevinden van leerlingen te
verklaren. Zo blijken verschillen tussen individuele schooltypen een
grotere invloed uit te oefenen op het welbevinden van leerlingen dan de
variabele schoolgrootte (LBO-leerlingen uiten zich doorgaans als minder
tevreden dan AVO-leerlingen). En scholen in grotere steden worden be
volkt door leerlingen met een lager welbevinden dan leerlingen in klei
nere steden. Daarnaast blijken de factoren huisvestigingssituatie, in
terne schoolorganisatie en het schoolwelbevinden van leraren een belang
rijke rol te spelen in de motivatie, de tevredenheid van leerlingen.
Opmerkelijk hierbij is dat leerlingen op grotere scholen zich positief
uiten over de interne schoolorganisatie, terwijl docenten de interne
schoolorganisatie als negatief beleven zodat het zelfs mogelijk is dat
de leerlingen de schoolgrootte als negatief ervaren via de schoolbele
ving van de docenten. Volgens de onderzoekers zorgt niet alleen de
variable schoolgrootte, maar juist het samenspel van meerdere variabelen
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ervoor dat er grenzen zijn aan schoolfusies in relatie tot het welbevin
den van leerlingen. Zo blijkt een VWO/HAVO/MAVO scholengemeenschap een
optimum te hebben bij 1280 - 1570 leerlingen. De onderzoekers geven
echter aan dat deze cijfers alleen gelden voor die type scholengemeen
schappen en zijn gebaseerd op informatie uit bestaande onderwijscombinaties. Het voorspellen van een optimum waarin nog niet bestaande onderwijscombinaties voorkomen, is niet mogelijk evenmin als overheveling van
optimumcijfers naar een sector waar ze niet voor zijn berekend omdat de
schoolbeleving van leerlingen per opleidingstype erg varieert. Uitspra
ken over het aantal leerlingen dat nodig is voor een optimaal draaiend
AOC zijn dus voorbarig.
De overlegstructuur
Voor het goed functioneren van het AOC-docententeam zal een adequate
interne overlegstructuur belangrijk zijn. Dit kan immers voorkomen dat
docenten bij schaalvergroting de interne schoolorganisatie als negatief
gaan ervaren en dat de diverse krachten die leven binnen het gehele team
ongecoördineerd gaan werken. In de vernieuwingsprojecten binnen het
agrarisch onderwijs is vaak extra aandacht geschonken aan de overleg
structuur. Bij de AOC-vorming dient dit evenzo te geschieden. Ter
illustratie kan worden genoemd dat in het MAS-B-project interne coör
dinatoren (IC) zijn aangesteld die onder andere de opdracht kregen de
informatiestroom tussen het schoolteam en de externe begeleiding te
verzorgen. Het gestalte geven aan deze functie bleek niet vanzelf te
gaan (54):
"De rol van de interne coördinatoren was een zorgelijk punt.
Te weinig was er van te voren nagedacht over de eisen die
aan een IC gesteld zouden (moeten) worden en de consequen
ties die er waren voor de mensen die het IC-schap op zich
namen."

Via deze contactpersonen is getracht de continuïteit in de MAS-Bontwikkeling te handhaven, ook na de projectfase. Het ICOB-bulletin, de
spreekbuis voor de werkgroep ICOB (interne Coördinatoren Onderwijs
Begeleiding MAS-B) (92) is daar een voorbeeld van. Onderwerpen als
stage, praktijkgerichtheid, moduleren, leerlingbegeleiding en AOC-

61
vorming passeren in dit bulletin de revue. Het instellen van een interne
coördinator dient echter geen aanleiding te vormen tot minder algemeen
overleg. Dit blijkt ook uit het volgende citaat (93):
"De 3-jarige MAS-B heeft een goede schoolorganisatie nodig
waarin keuzes gemaakt (kunnen) worden; dikwijls verdwijnt de
'B-cultuur' met een coördinerend docent."

In de publikatie Overlegstructuur (71) (zie ook intern kwaliteitsbeheer)
wordt uitgebreid ingegaan op de invulling van teamvergaderingen, vak
groepen en bijzondere overleggroepen. Een postvakkensysteem, een prik
bord voor de dagelijkse zaken en één voor algemene en lange termijnzaken
kunnen als informatiekanalen dienst doen naast besprekingen en informeel
overleg (koffiepauzes). De schoolorganisatie dient zich immers te
richten op de onderwijsontwikkelingen, zodat het volgende voorkomen kan
worden (54):
"De schoolorganisatorische consequenties van integratie,
praktijkbezoëken, zomerlessen enz. hebben noodgedwongen te
weinig aandacht gehad. Hierbij werd soms ook het probleem
oplossend vermogen van de scholen overschat. Het gevolg
hiervan was onzekerheid, die bij sommige scholen aanleiding
was om een aantal veranderingen, met name de vakkenintegratie, niet door te voeren."

In het KMAO-project zijn de organisatorische ervaringen van het MAS-Bproject ter harte genomen. Dit heeft geleid tot de publikatie van het
organisatie-stappenplan (70) waarin niet alleen een aantal coördinerende
functies worden genoemd maar ook suggesties worden gedaan voor de volg
orde waarin de uitvoering kan plaatsvinden. Daarnaast worden functieinhouden beschreven en wordt hun onderlinge relatie vermeld. In de
bijlagen van het eerste KMAO-evaluatierapport (78) uitgebracht door de
Landbouwuniversiteit, zijn uitgebreide taakomschrijvingen voor de
projectleider, de studierichtingscoördinatoren en de Algemeen Programma
coördinator opgenomen. Hieruit is af te leiden welke taken tot wiens
verantwoording worden gerekend. Alleen de wegen waarlangs dit kan worden
uitgevoerd blijven onvermeld. Uit het KMAO-evaluatierapport (78) blijkt
dat de vergaderfrequentie en de vormgeving van vergaderingen (team-,
sectie-, mentoren-, coördinatorenvergaderingen en overleg projectleider
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- coördinatoren) sterk kan variëren per school. Deze variatie in het
voorgestructureerd overleg wordt nog versterkt door 'problemen' rond de
presentie van docenten op vergaderingen. Afwezigheid van docenten op het
vergadertijdstip hangt samen met andere werkzaamheden (les, stagebege
leiding, landelijk ontwikkelingswerk) of met desinteresse (vaak veroor
zaakt door meerdere factoren) of met part-time werk.
Kort samengevat, via de interne overlegstructuur is tot nu toe ge
tracht de schoolorganisatie flexibel te laten inspelen op onderwijsvernieuwende ontwikkelingen. Het feit dat vernieuwingen met het vertrek
van docenten kunnen uitdoven, geeft aan dat de schoolorganisatie tot nu
toe niet zo flexibel blijkt te zijn. Toch zal de AOC-organisatie niet
alleen bepalend zijn voor de diverse onderwijsontwikkelingen die tot
stand behoren te komen (afstemming leergangen, moduleren/participerend
leren), ook nieuwe taken samenhangend met de grotere autonomie (interne
kwaliteitsbewaking, contractonderwijs, ontwikkeling eigen beleid), samen
hangend met andere ontwikkelingen (automatisering, start van nieuwe
studierichtingen/vakken) en de AOC-structuur (hoofd- en nevenvestigingen/
lesplaatsen, personeelsbeleid, schoolregels) zullen veel aandacht vragen.
Om aan al deze gebieden op evenwichtige wijze aandacht te kunnen schen
ken zou niet alleen bestudeerd moeten worden welke taken tot wiens
functie behoren, hoe de informatielijnen binnen en vanuit een AOC dienen
te lopen maar ook welke mogelijkheden, bevoegdheden en middelen de
diverse betrokkenen hebben om hun functie gestalte te geven. In de
interne overlegstructuur zullen dus niet alleen organisatorische aspec
ten maar ook onderwijsinhoudelijke, sociaal-emotionele en omgevings
aspecten een rol spelen. In de publikatie Fusie/integratie in het voort
gezet onderwijs (94) worden deze aspecten behandeld aan de hand van heel
concrete voorbeelden zoals de status van vakken, mogelijke richtingen
strijd, spanningen tussen vakken en tussen de onder- en bovenbouw,
opstelling van leraren, leerlingenbegeleiding, differentiatie enz. Het
belang van informatievoorzieningen wordt hierin ook onderstreept. Er
wordt geadviseerd niet alleen een ontmoeting tussen de verschillende
teams te organiseren die 'leuk en gezellig' kan zijn maar regelmatig
eikaars scholen te bezoeken, op gezette tijden gezamenlijke studiedagen
te organiseren (eventueel werken in subgroepjes) en activiteiten die
zich daarvoor lenen gezamenlijk op te zetten (leerlingbegeleiding).
Misschien is het dan mogelijk om de AOC-overlegstructuur te laten uit
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groeien tot meer dan de som der delen (= aparte overlegstructuren LAO,
MAO, LLW).

3.4

CONTACTEN IN DE REGIO

Het is niet de bedoeling om in deze paragraaf het BOVO-vierluik te
ontleden. De vakgroep Agrarische Onderwijskunde zal in een apart onder
zoekproject 'Landbouwonderwijs en het BOVO-vierluik' recht doen aan dit
onderwerp. Hier wordt enkel weergegeven welke informatie via interviews
is verkregen met betrekking tot de externe contacten die mogelijk zijn
vanuit een school (directie, docenten, leerlingen). Het is opvallend dat
wanneer er gesproken wordt over externe contacten dit vaak vereenzelvigd
wordt met contacten op directieniveau. Het belang van contacten in de
regio op meerdere niveaus moet echter niet worden onderschat. Alleen
wanneer naast directeuren, ook docenten en leerlingen voeling houden met
het voedingsgebied, is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en
tussen onderwijs en voorlichting in concreto vorm te geven. De contacten
die in schema 3 staan vermeld kunnen structureel van aard zijn (MAO/LAO
directeurenoverleg) of zijn ontstaan op eigen initiatief (bestuurslid
maatschap, contact- en themadagen, agrarische jongerenorganisaties). In
het schema ontbreekt een opsplitsing in niveaus (directie, medewerker)
op het gebied van de voorlichting, het onderzoek en het bedrijfsleven.
Ook de aard van de contacten en het resultaat hiervan zijn niet voldoen
de bekend. Wanneer meer gegevens beschikbaar zouden zijn, is het moge
lijk om een functioneel minimum-contactpatroon op te stellen dat elk AOC
dient te ontwikkelen om op de verschillende niveaus de BOVO-relatie tot
zijn recht te laten komen. Het huidige agrarische onderwijsveld is nog
sterk verwijderd van een dergelijke, minimum standaardisatie en onder
linge BOVO-contacten zijn doorgaans te vrijblijvend. In de notitie
'Knelpunten in de scholing en vorming van agrarische volwassenen' (40)
komt gedetailleerd aan de orde welke verbanden nu, zij het soms spora
disch, reeds bestaan tussen onderwijs eri voorlichting en welke zaken
mogelijkheden bieden voor nieuwe samenwerking. Ten aanzien van de rela
tie onderwijs en voorlichting is het iedereen duidelijk dat de school
agrarisch medewerkers aflevert die later de weg naar de voorlichting
moeten kennen. Ook het belang van een goede scholing en nascholing van
agrarische ondernemers en hun gezinsleden, tot uiting komend in gedegen
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cursusonderwijs, wordt onderschreven. Juist daarom is het frappant dat
een gezamenlijke inzet van voorlichtingsmedewerkers en docenten in het
cursusonderwijs nog zoveel knelpunten kent. Als een van de vele oorzaken
hiervoor wordt genoemd dat overlegplatforms te vrijblijvend werken en
een echte BOVO-relatie pas tot stand kan komen onder een overkoepelend
bevoegd gezag dat de mogelijkheid heeft regionale afspraken te evalueren
en controleren (95, 96).
Vanuit de onderwijsinhoud bekeken zijn externe contacten van belang
voor:
-

het buitenschools leren;

-

de overdracht van actuele aandachtspunten uit de regio (gast

de ontwikkeling van 'up to date' lesmateriaal en leerplannen;
colleges);
als noodzakelijke aanvulling op de in de school aanwezige kennis
(specialistische onderwerpen).
De agrarische scholen hebben tot nu toe veel ervaring opgedaan in het
onderhouden van contacten met stagebedrijven (buitenschools leren).
Daarom zullen de AOC's voor een verdere BOVO-ontwikkeling vooral aan
dacht moeten besteden aan de resterende onderdelen. Hierbij kan het van
belang zijn dat marketingideeën serieuzer worden genomen. Tn paragraaf
3.3 is het Stage-Informatie-Systeem (SIS) (85) als voorbeeld behandeld.
Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van een scholengemeenschap
LBO-MAVO-HAVO en VWO in Almere. De betrokkenen daar onderstrepen het
belang van onderzoek naar het beeld dat de buitenwacht van de school
heeft. Externe contacten zijn hier gelegd en geïntensiveerd door te
starten met korte schriftelijk enquêtes per doelgroep (behandeld in
gesprekken) waaruit niet alleen duidelijk is geworden hoe de beeld
vorming van de afzonderlijke doelgroepen is maar ook welke kritiek men
heeft en welke verwachtingen er leven. Deze kritische gegevens worden
dan niet gebruikt om in discussie te treden met alle partijen maar wel
om de presentatie van de school en de gang van zaken in de school bij te
stellen. Zo is besloten om voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en
potentiële leerlingen niet meer op de scholengemeenschap te houden maar
indien mogelijk op de hen vertrouwde basisschool. En wanneer er open
dagen worden georganiseerd komen leerlingen mét hun klasdocenten naar de
scholengemeenschap en worden per groep opgevangen en intensief voorge
licht (97).
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Ook de AOC's zullen zich moeten bezinnen op hun externe contacten.
Het vierluik BOVO is daar een onderdeel van. De externe doelgroepen
waarmee contacten moeten worden onderhouden, zijn:
ouders en leerlingen;
aanleverende scholen;
-

vervolgopleidingen;

-

bedrijfsleven (stagebedrijven, cursusonderwijs);

-

voorlichting (cursusonderwijs, gastcolleges);

-

onderzoek (excursies, gastcolleges).

Nu al is duidelijk dat de AOC-organisatie wegens gebrek aan tijd, man
kracht en middelen zeker prioriteiten zal moeten stellen. De basis voor
prioritering kan zijn dat ieder (regionaal) AOC in kaart brengt welke
haar huidige externe relaties (op alle niveaus) zijn en wat de aard is
van deze contacten. Daarna kan bekeken worden welke hiaten moeten worden
opgevuld en welke relaties dienen te worden geïntensiveerd om de kwali
teit van het onderwijs te verbeteren en om de beeldvorming met betrek
king tot een AOC gunstig te beïnvloeden.

3.5

KWAI.ITETT, IN MEER DAN EEN OPZICHT

Een versterking van het agrarisch onderwijs door middel van AOC-vorming
is mogelijk wanneer optimaal wordt ingespeeld op de verdere ontwikkeling
van het numeriek rendement van de diverse opleidingen, de kwaliteit van
de programma's, het klimaat op de scholen en de contacten in de regio.
Aan de hand van literatuurstudie en interviews is voor een beperkt
aantal facetten bekeken welke kanttekeningen er momenteel geplaatst
kunnen worden bij deze vier aandachtsvelden. Het feit dat zelfs deze
beperkte studie knelpunten en hiaten aan het licht brengt, illustreert
dat een evenwichtige ontwikkeling van AOC's geen gemakkelijke opgave zal
zijn. Tevens is duidelijk dat onderwijsinhoudelijke vernieuwingen
slechts een onderdeel vormen van de vele factoren die de waarde van een
AOC zullen gaan bepalen. Uit de diverse paragrafen van dit hoofdstuk
blijkt op welke informatie de hier weergegeven gedachtengang stoelt.
Voor citaten, voorbeelden en concrete suggesties moeten de paragrafen
zelf worden bestudeerd. Deze slotparagraaf is een samenvatting en kan
worden beschouwd als een antwoord op de vraag: Welke knelpunten zijn
aanwezig in de huidige onderwijsstructuur?
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Numeriek rendement
De numerieke gegevens die verzameld zijn ten behoeve van het agrarisch
onderwijs, zijn te beperkt om vergelijkingen tussen opeenvolgende leer
linggeneraties en vergelijkingen tussen studierichtingen mogelijk te
maken. Kwantificeerbare grootheden dienen daarom gedetailleerder dan
voorheen in kaart te worden gebracht. Om veranderingen in de tijd ten
gunste of ten ongunste, te kunnen opmerken is regelmatig wederkerend,
beschrijvend statistisch onderzoek nodig. Mogelijke parameters voor
statistisch onderzoek kunnen zijn (per leerling en leerlinggeneratie);
de vooropleiding, de verblijfsduur op een opleiding, de tussentijdse
instroom, de leerlingenuitval, het overstappen, de frequentie van deel
name aan examens, het aantal gediplomeerden en het aantal doorstromers
naar vervolgopleidingen. Reeds verzamelde gegevens over het aantal dou
blures in het LAO en MAO leiden tot de constatering dat bij het streven
naar rendementsverbetering het accent moet liggen in de bovenbouw van
het LAO en de eerste jaren van het MAO.
Kwaliteit van programma's
De kwaliteit van programma's is gewaarborgd bij voldoende aandacht voor
extern kwaliteitsbeheer, intern kwaliteitsbeheer, inhoudelijke vernieu
wingen (leerstofontwikkeling) en (na-/bij)scholing van docenten.
-

Extern kwaliteitsbeheer
Er bestaan momenteel de nodige onduidelijkheden ten aanzien van de
kwaliteitsbepaling van het agrarisch onderwijs. De regelingen die de
huidige norm bepalen (inrichtings- en examenbesluiten, bekostiging,
rechtspositie/bevoegdheden) staan onder druk van wenselijk geachte
veranderingen. De waarneming van de mate van normrealisering kan
systematischer en uniformer geschieden, eventueel met behulp van een
uitgebreider instrumentarium. Gegevens met betrekking tot een afwe
ging en waardering van het bereikte agrarisch onderwijsniveau ontbre
ken. Onduidelijkheden en gebrek aan gegevens op dit gebied kunnen de
AOC-ontwikkeling vertragen en verhinderen een gedegen evaluatie.

-

Intern kwaliteitsbeheer
Het AOC-beleid kan een accentverschuiving impliceren van externe
kwaliteitsbeheersing naar meer interne kwaliteitsbeheersing. De ver
antwoording voor de interne kwaliteitsbeheersing ligt voornamelijk
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bij het schoolmanagement en de docenten. Deze hebben tot nu toe
weinig ervaring opgedaan met het controleren van de onderwijsuitvoering (zelfevaluatie). Instrumenten ten behoeve van zelfevaluatie,
sterke/zwakte-analyse en personeelsbeoordeling, begeleiding en
scholing zijn nog onvoldoende bekend en nog onvoldoende op scholen
aanwezig of in gebruik. Eerdere vernieuwingsprojecten hebben wel
ervaringen opgeleverd die voor de AOC-organisatiestructuur van belang
kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan het werken via middenkader
functies zoals locatieleiders en studierichtingscoördinatoren en het
initiëren van onderwijsontwikkelingen via bijzondere werkgroepen.
Inhoudelijke vernieuwingen
De diverse leergangen in een AOC dienen beter op elkaar te worden
afgestemd door een optimalisering van de huidige, reguliere pro
gramma's en eventueel ook door het ontwikkelen en gebruiken van
nieuwe modulen. De diverse vernieuwingsprojecten in het agrarisch
onderwijs zijn tot nu toe opleidinggebonden. Toch blijken zij gemeen
schappelijke ervaringen op te leveren ten aanzien van:
. Stimulering van zelfwerkzaamheid bij leerlingen (door gebruik van
diverse werkvormen).
. Verbetering van de aansluiting onderwijs - leefwereld leerling en
onderwijs - samenleving (door thematische lesstofordening, samen
werking en afstemming tussen vakken, buitenschools leren en invoe
ring van nieuwe vakken).
Binnen een AOC zal de aandacht voor opleidingoverstijgende vernieu
wingen groter worden. Voor het onderling afstemmen en vernieuwen van
programma's zal het dan van essentieel belang zijn dats
. Gebruik wordt gemaakt van reeds opgedane ervaringen en het tot nu
toe ontwikkelde materiaal (leerplannen, stagewerkplannen, docenten
handleidingen, lesmateriaal, studiedagenverslagen).
. Meer dan voorheen de continuïteit in de ontwikkelingen wordt
gewaarborgd door een actief personeels- en scholingsbeleid en een
breed draagvlak (van basis- tot directieniveau).
Een onderwijskundig directeur op centraal AOC-directieniveau die
inzicht heeft in de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van alle
opleidingen die het AOC herbergt is onontbeerlijk. Vereenzelviging in
deze functie met één bepaalde opleiding (bijvoorbeeld cursusonderwijs
of LAO) is niet in het belang van de totale AOC-ontwikkeling. Aange
zien in het verleden onderwijsontwikkelingen veelal per opleiding,
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hebben plaatsgevonden en successen zelfs persoonsgebonden konden
zijn, is de continuïteit en verdere ontwikkeling altijd een punt van
zorg geweest. In principe zijn in een AOC-organisatie de mogelijk
heden aanwezig om dit patroon te doorbreken.
Na-/bijscholing van docenten
Ervaringen in vernieuwingsprojecten wijzen uit dat scholing in de
eigen schoolomgeving of in regionaal verband samen met vakcollega's
doorgaans het meest wordt gewaardeerd. De landelijke coördinatie van
scholingsactiviteiten dient dus aandacht te blijven besteden aan de
mogelijkheden van regionale/lokale uitvoering. Tot nu toe is de
relatie tussen de mogelijkheden tot na- en bijscholing van docenten
en hun functioneren erg vrijblijvend (zeker als het niet om het
behalen van bevoegdheden gaat). Daardoor is het moeilijk in te
schatten of de scholing het gewenste effect sorteert. In een AOC
zouden nieuwe mogelijkheden voor docenten kunnen worden gecreëerd,
zoals het vrijstellen van lessen voor een bepaalde periode, om bij
voorbeeld voorstellen voor onderlinge afstemming van leergangen,
moduleren en contractonderwijs voor te bereiden. Als docenten ook
voor dit soort taken worden ingezet, kan het zijn dat hiermee een
nieuwe bijscholingsbehoefte wordt gecreëerd.
Klimaat op de scholen
Verschillen tussen de diverse opleidingen kunnen niet alleen worden
verklaard uit verschillen in leerstof of methodiek. De nogal ongrijpbare
factor 'eigen klimaat van een school' blijkt invloed te hebben op het
welbevinden van leerlingen en hun studieresultaten. Door leerling
werving, begeleiding en binding, het docententeam, de schoolgrootte, en
de overlegstructuur te beschouwen als enkele onderdelen uit het school-/
opleidingsklimaat wordt meer grijpbaar waar een AOC aandacht aan moet
besteden om het welbevinden van leerlingen te bevorderen.
- Leerlingwerving, begeleiding en binding
Het gericht werven via een cursisten- of leerlingenarchief en het
uitvoeren van behoeftenpeilingen in de regio vormen nog geen regel in
de agrarische onderwijssector. En de leerlingbegeleiding is vooral
geconcentreerd rond studie- of voortgangsbegeleiding. Een AOC kan de
diverse ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met leerlingbegelei
ding bundelen in een begeleidingsplan met extra aandacht voor in-
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stroombegeleiâing, keuzebegeleiding en 'bindende' uitstroombegelei
ding.
-

Het docententeam
Een goed functionerend schoolteam heeft een positieve invloed op het
welbevinden van leerlingen. Toch blijken de huidige krachten binnen
en tussen de docententeams uit één AOC zo divers te zijn, dat bunde
ling via lokale leraarbegeleiding niet voldoende zal zijn. Het mana
gement van een AOC zal zich actief voor het creëren van een AOC team
geest moeten inzetten. De noodzaak om de aanwezige krachten te onder
kennen en desondanks te komen tot een bundeling van de inzet, zal
aanwezig moeten zijn wanneer:
een nevenvestiging wordt opgeheven en docenten op een andere
plaats worden ingezet;
een nieuwe studierichting of een nieuw vak alleen dan worden
toegekend, wanneer het personeel flexibel inzetbaar is;
een onderwijskundige verbetering alleen dan levensvatbaar is,
wanneer iedereen zich hiervoor inzet.

- De schoolgrootte
De variabele schoolgrootte blijkt slechts een klein deel van de
verschillen in schoolwelbevinden van leerlingen te verklaren. De
factoren huisvestingssituatie, interne schoolorganisatie en het wel
bevinden van docenten blijken zeker zo belangrijk voor het welbevin
den van leerlingen. Wanneer dus aan die onderdelen extra aandacht
wordt besteed, hoeft de grootte van een AOC (in aantal leerlingen)
geen negatieve invloed op de leerlingen te hebben.
-

De overlegstructuur
Docenten ervaren bij schaalvergroting de interne overlegstructuur
vaak als negatief. De onderwijsvernieuwingen tot nu toe hebben vooral
de hiaten aangetoond in de huidige overlegstructuren. Daarbij zijn
nieuwe taken schriftelijk vastgelegd. Te weinig is bestudeerd hoe
bepaalde (nieuwe) taken kunnen worden verwezenlijkt (mogelijkheden,
bevoegdheden, middelen) en wat hun relatie is met de reeds bestaande
structuur. Omdat in de AOC-overlegstructuur niet alleen organisatori
sche aspecten maar ook onderwijsinhoudelijke, sociaal-emotionele en
omgevingsaspecten een rol zullen spelen, zal een goede invulling van
de overlegstructuur veel aandacht vragen. Vooral wanneer het de
bedoeling is deze uit te laten groeien tot meer dan de som der delen.
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Contacten in de regio
Vanuit de onderwijsinhoud bekeken zijn externe contacten van belang
voor:
- het buitenschools leren;
-

de ontwikkeling van 'up to date' lesmateriaal en leerplannen;

-

de overdracht van actuele aandachtspunten uit de regio (gast
colleges);

-

als noodzakelijke aanvulling op de in de school aanwezige kennis
(specialistische onderwerpen).

De agrarische scholen hebben tot nu toe veel ervaringen opgedaan in het
onderhouden van contacten met stagebedrijven (buitenschools leren).
Daarom zullen de AOC's vooral aandacht moeten gaan besteden aan de
resterende onderdelen. Tussen scholen treden grote verschillen op in
inhoud en frequentie van externe contacten. Om de BOVO-relatie echt tot
zijn recht te laten komen zou per AOC een minimum extern contactpatroon
moeten worden ontwikkeld waarin de onderlinge contacten minder vrijblij
vend zijn.
Aan de hand van de informatie uit dit derde hoofdstuk zal in hoofdstuk 4
bekeken worden of de huidige AOC-uitgangspunten (hoofdstuk 2) een af
doend antwoord kunnen geven op de nu geïnventariseerde 'hiaten' in de
kwaliteitsbasis. De vraag welke hindernissen overwonnen moeten worden om
de doelen a. verbeteringen op onderwijskundig gebied en b. een betere
samenwerking tussen onderzoek, voorlichting, onderwijs en bedrijfsleven
te kunnen realiseren, staat immers centraal in deze inventarisatiefase.
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4

REALISATIE VAN EEN AOC

In hoofdstuk 2 is aangegeven aan welke uitgangspunten (volgens de lite
ratuur) een AOC zijn toekomstige waarde behoort te ontlenen. Voordat
deze waarde kan worden bereikt, moet een aantal aspecten uit het huidige
agrarische onderwijs zich verder ontwikkelen, opnieuw worden opgezet of
juist ingeperkt. Dit blijkt uit hoofdstuk 3 waarin de basis van een AOC
enigszins is verkend en waarbij aan de hand van de thema's numeriek
rendement, kwaliteit van programma's, het klimaat op de scholen en de
contacten in de regio de nodige kanttekening bij het huidige onderwijs
zijn geplaatst. De vraag of de AOC-uitgangspunten de mogelijkheden
scheppen voor een afdoend antwoord op de inmiddels geïnventariseerde
kanttekeningen, staat centraal in dit hoofdstuk.

4.1

HIATEN IN DE

AOC-UITGANGSPUNTEN

Uitgaande van de drie beleidsdoelstellingen en de motieven die ten
grondslag liggen aan dit beleid (hoofdstuk 1, pagina 2), is te consta
teren dat de verdere ontwikkeling van de BOVO-relatie een zwaar accent
krijgt in het AOC-ontwikkelingsproces. Hierbij kan een aantal kantteke
ningen worden geplaatst in de vorm van de volgende vragen:
-

Is er voldoende gemeenschappelijke basis aanwezig om alle betrokkenen
actief mee te laten werken aan een verbetering van de BOVO-relatie?
Waaruit bestaat deze basis? Welke effecten worden beoogd?

-

Welke doelstellingen worden door alle betrokkenen nagestreefd buiten
deze gemeenschappelijke basis om?

-

Welk belang, welke waarde wordt door ieder gehecht aan een verdere
ontwikkeling van de BOVO-relatie?

-

Op welke gebieden zien de betrokkenen 'compensatiemogelijkheden' voor
de (extra) inzet die gevraagd wordt bij een intensivering van het
BOVO-vierluik?
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- We]ke middelen zijn inzetbaar ter overbrugging van mogelijke ver
schillen tussen alle betrokkenen?
Jn de beleidsnota 'Agrarische Opleidingscentra' (4) wordt een aantal
mogelijkheden voor verbetering van de huidige BOVO-relatie genoemd,
zonder dat een afdoend antwoord is gegeven op de voorgaande vragen. Het
niet aan de orde stellen van deze vragen leidt tot onduidelijkheden, met
name wanneer persoonlijke initiatieven moeten worden genomen en ideeën
worden geponeerd. Onduidelijkheden vertragen het BOVO-ontwikkelingsproces
en vergroten de kans op onnodige versnippering. Ontwikkelingen per regio
kunnen onderling te ver uiteen gaan lopen.
Welk gevaar schuilt er in de koppeling AOC-vorming en ontwikkeling
BOVO-vierluik? De AOC-beleidsuitgangspunten kunnen de suggestie wekken
dat een kwalitatief goed opleidingscentrum ontstaat wanneer de centrale
AOC-directie maar in staat blijkt tot het ontwikkelen van het contract
onderwijs en het uitbreiden van de externe contacten. Wanneer bovendien
gedacht wordt aan de invoering van de nieuwe afdelingsstructuur, moge
lijk plannen van scholen voor nieuwe studierichtingen en de versterking
van het management, dan is duidelijk dat al deze factoren een enorme
claim kunnen leggen op de AOC-vorming. Het gevaar bestaat dat hierdoor
de interne en externe AOC-ontwikkeling uit balans raakt. Alle energie
wordt opgeslorpt door de nieuwe activiteiten en er is weinig oog voor
het optimaliseren, vernieuwen en op elkaar afstemmen van de bestaande
opleidingen. Uit hoofdstuk 3 blijkt echter dat binnen de bestaande
opleidingen de vier aandachtsgebieden numeriek rendement, kwaliteit van
programma's, klimaat op de scholen en contacten in de regio, alle vragen
om een evenwichtige verdere ontwikkeling. Aangezien deze aandacht voor
een evenwichtige interne en externe AOC-ontwikkeling niet duidelijk
blijkt uit de AOC-uitgangspunten die in hoofdstuk 2 (pagina 28 t/m 31)
op een rijtje zijn gezet, is de conclusie gerechtvaardigd dat er hiaten
aanwezig zijn in de huidige doelstellingen. Deze hiaten betreffen:
- het aantal onderwerpen dat door de doelstellingen wordt gedekt;
-

het niveau waarop de doelstellingen zijn geformuleerd;

-

onduidelijkheden ten aanzien van een mogelijke prioritering in de
AOC-doelstellingen.

Deze hiaten kunnen door de scholen worden ingevuld wanneer zij gebruik
maken van de werkwijze die in paragraaf 4.2 wordt voorgesteld. Overigens
kunnen er niet alleen vraagtekens worden geplaatst bij de formulering
van de huidige AOC-doelstellingen, ook de reikwijdte is nog discutabel.
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Een goed zicht krijgen op de reikwijdte van de huidige AOCdoelstellingen wordt bemoeilijkt omdat behalve de overheid, ook advies
raden, werkgroepen en ondersteuningsinstellingen hun ideeën met betrek
king tot de AOC-vorming ventileren en het (nog) niet duidelijk is, of
het draagvlak van deze ideeën zo groot is, dat de overheid en de direct
betrokkenen op de scholen al deze doelstellingen overnemen. Het in
hoofdstuk 2 vermelde ijkpuntenadvies van de APVO-2 (13) is daar een
voorbeeld van. Evenals het daaropvolgende advies van de Adviesraad voor
het Voortgezet Onderwijs (ARVO) "SVM: gestimuleerde vernieuwing" (98).
In dit laatste advies wordt met name ingegaan op een viertal SVMvernieuwingsdoelstellingen die verbeteringen behoren op te leveren ten
aanzien van kwalificaties, ten aanzien van onderwijsresultaten van
specifieke groepen leerlingen en verbeteringen op het gebied van de
doorstroming en kwaliteitszorg. De raad stelt vast dat de doelstellingen
van de onderwijskundige vernieuwingen in het MBO onvoldoende zijn uit
gewerkt en levert een bijdrage aan deze uitwerking door een aantal
doelen met bijbehorende produkten en effectindicatoren te bespreken. Ook
wordt beargumenteerd waarom de raad prioriteit verleent aan produkten op
de volgende gebieden:
-

de onderwijsprogramma's;

-

de instrumenten om schoolloopbanen te bevorderen?

-

de kwaliteitszorg.

Wanneer het APVO-2 ijkpuntenadvies (13) vergeleken wordt met het ARVO
SVM-advies (98) dan valt op dat in beide rapporten aandacht wordt ge
vraagd voor de onderwijsprogramma's en de kwaliteitszorg. In de be
schrijving van andere doelstellingen treden (accent)verschillen op. Ook
op het gebied van de mogelijke produkten en effectindicatoren zijn de
adviezen verschillend uitgewerkt. Wel wordt in beide adviezen duidelijk
gevraagd om een schriftelijk, vastgelegde planning (= een ontwikkelings
plan) van de SVM-scholen en de AOC's. In de bijlagen 6 en 7 worden
enkele aandachtspunten weergegeven die door de APVO-2 en de ARVO zijn
aangereikt. In dit rapport wordt aangesloten bij de visie dat ieder AOC
een ontwikkelingsplan dient te hebben.
De werkgroep ICOB is van mening dat de onderwijskundige mogelijkheden
van een AOC alleen dan optimaal ontwikkeld kunnen worden wanneer ieder
AOC beschikt over een onderwijskundig coördinator die een plaats behoort
te hebben in de directiestaf. Dit sluit aan bij de huidige ideeën over
een driekoppige centrale AOC-directie waarbij één persoon het onderwijs-
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kundig management op zich neemt. De taken van deze onderwijskundig
coördinator worden door het ICOB als volgt geformuleerd (99):
-

Het ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsvisie.

-

Het verankeren van onderwijsontwikkelingen (uitgaande van deze visie)
binnen de organisatiestructuur.

Scholing en ondersteuning van de onderwijskundig coördinator worden
gezocht in:
-

vaardigheids- en deskundigheidstrainingen;

-

hulp bij het ontwikkelen van een visie op onderwijskundige achter
gronden en verdere ontwikkelingen.

Het ICOB geeft in de publikatie 'De meerwaarde van een Agrarisch Oplei
dingscentrum' (99) geen reactie op de inhoud van het ijkpuntenadvies van
de APVO-2 (13). Toch vestigt zij op dit moment in de AOC-vorming de
aandacht op toekomstige onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen door aan te
geven dat het ICOB, de werkgroepen studie- en leerlingbegeleiding MAO,
en de MAO-decanen van plan zijn hun activiteiten af te stemmen op elkaar
en op de kerncommissies. Op deze wijze hoopt zij te komen tot een bunde
ling van alle inspanningen resulterend in een AOC-Kerngroep Onderwijs
ontwikkeling en Begeleiding. Een inhoudelijke discussie over 'de AOCmeerwaarde' wordt echter niet aangegaan.
Volgens de Landelijke Pedagogische Centra zal de vorming van AOC's op
verschillende terreinen om verdere ontwikkelingen en aanpassingen vragen
(100):

-

Scholing en begeleiding ten behoeve van fusiegroepen en management.

-

Opstellen van beroepsprofielen.

-

Vertalen van beroepsprofielen naar opleidingspjrofielen en de ont
wikkeling van landelijke en regionale leerplannen, schoolwerkplannen
en onderwijsleerpakketten.

-

Begeleiding afgestemd op de schoolsituatie ten behoeve van het mana
gement en de docenten.
Regelgeving.

-

Nascholing docenten.

De wijze waarop deze verschillende terreinen kunnen worden ontwikkeld,
is nog onderwerp van studie.
Binnen de ACLO (Advies Commissie Leerplan Ontwikkeling Landbouwonder
wijs) is besloten de afstemming van allerlei ondersteuningsactiviteiten
te waarborgen middels een advies over ondersteuning van AOC-vorming en
AOC-ontwikkeling. In dit advies (101) zijn in het kort afspraken vast
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gelegd die betrekking hebben op de taken en rollen die de Directie
Landbouwonderwijs, de LPC (ondersteuning), de STOAS (scholing), het CITO
(toetsing), de kerncommissies en de LU Wageningen (evaluatie) in de AOCvorming hebben. De noodzaak van een ontwikkelingsplan voor scholen wordt
ook hierin weer benadrukt. Ondanks de unanieme voorkeur voor het hante
ren van een AOC-ontwikkelingsplan, is er echter geen eenstemmigheid over
alle AOC-doelstellingen. Uit alle gegevens blijkt dat (tot nu toe) de
scholen vrij zijn in hun keuze ten aanzien van AOC-doelstellingen die
landelijk zijn vastgelegd (APVO-2, SALVO) of ten aanzien van geheel
eigen ijkpunten (= doelstellingen).
In het voorgaande is aangegeven dat er hiaten aanwezig zijn in de
huidige AOC-uitgangspunten. En uiteindelijk wordt zelfs gesuggereerd dat
er momenteel nog helemaal geen eenduidige reeks van AOC-uitgangspunten,
door iedereen erkend en geaccepteerd, bestaat. Dit hoeft echter geen
probleem te zijn wanneer ieder AOC in staat is zelf kanttekeningen te
plaatsen bij het numeriek rendement, de kwaliteit van de aangeboden
programma's, het klimaat op de scholen en de contacten in de regio.
Wanneer ieder AOC zijn eigen basis heeft verkend, kunnen per AOC doel
stellingen worden geformuleerd, kan een prioritering worden aangegeven
en kan worden gezocht naar wegen waarlangs het AOC kan worden geoptima
liseerd.
Hierbij is het de zorg van de overheid en de regionale inspectie om
de regionale ontwikkelingen niet te ver uiteen te laten lopen. Ondanks
de eventuele verschillen in doelstellingen, ligt het overigens voor de
hand dat de gemeenschappelijke basis in de landelijke AOC-ontwikkeling
zal bestaan uit meer aandacht voor:
-

de onderwijsprogramma's (inclusief examinering);

-

de kwaliteitszorg;

- het BOVO-vierluik.
Daar de AOC-vorming in eerste instantie een zaak is die de school
directie, de docenten en de leerlingen betreft, zal in de volgende
paragraaf worden ingegaan op de wijze waarop het onderwijs meer zicht
kan krijgen op de doelen die zij kunnen nastreven.
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4.2

MEER ZICHT OP NA TE STREVEN DOELEN

Dat ieder Agrarisch Opleidingscentrum een eigen ontwikkelingsplan
behoort te ontwerpen is algemeen aanvaard maar tot nu toe ontbreken
concrete suggesties ten aanzien van de wijze waarop scholen een derge
lijk plan kunnen ontwikkelen. Aangezien in de huidige verslaglegging van
scholen variatie optreedt in het aantal onderwerpen en de inhoudelijke
bespreking daarvan, dient allereerst de onderlinge uitwisseling van
informatie gedetailleerder en evenwichtiger op gang te komen. Dit kan
alleen wanneer elke individuele school per opleiding aangeeft wat de
huidige stand van zaken is. Deze gegevens dienen aan het licht te bren
gen hoe tot nu toe alles is geregeld, welke ideeën er leven voor verdere
ontwikkeling en welke prioriteiten er worden gesteld. Wanneer deze reeks
van schoolportretten wordt opgesteld aan de hand van een standaard
'checklist' wordt niet alleen een beter zicht verkregen op hetgeen alle
betrokkenen inbrengen maar ook op de eventuele zwakke en sterke punten
van een te ontwikkelen AOC. Deze portretten zullen niet alleen oplei
dingsverschillen maar ook schoolverschillen aan het licht brengen die
verwerkt dienen te worden in een AOC-ontwikkelingsplan. Een dergelijke
aanpak is aanvankelijk tijdrovend maar kan in de toekomst tijdbesparend
werken wanneer deze voorbereiding resulteert in een evenwichtig AOCdraagvlak en een goede opzet voor jaarlijkse AOC-verslagen. Deze jaar
verslagen kunnen weer van nut zijn voor de handhaving en versterking van
het agrarisch onderwijs (denk aan kwaliteitsbewaking, externe contacten
en leerlingenwerving). De overheid en de ondersteuningsinstellingen
kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verwezenlijken van deze
portretten door faciliteiten beschikbaar te stellen en hulp te bieden
bij het opstellen van de schoolportretten. In dit onderzoekrapport wordt
dus gepleit voor hantering van procedure A (schema 4).

78

^XPROCEDURES
FREQUENTIE\.

Procedure B
Alternatieve procedure
(bij tijdgebrek)

1. Afzonderlijke scholen stellen
eenmalige, individuele schoolportretten op aan de hand van
een standaard 'checklist'
(schoolniveau).

Eenmalig

Eens in de
3 à 4 jaar
bijstellen

Elk jaar
opstellen

Schema 4

Procedure A
Meest wenselijke,
vanwege evenwichtige
inbreng van iedere school

2. De informatie uit de schoolportretten wordt gebruikt voor
het opzetten van een AOContwikkelingsplan. De werk
groepen die de AOC-fusies
voorbereiden kunnen een
dergelijk plan aan de hand van
de eerder genoemde 'checklist'
uitwerken (schooloverstijgend)

1. De werkgroep
Onderwijsontwikkeling stelt, in
samenwerking met
andere AOC-werkgroepen, aan de
hand van de
standaard 'check
list' direct een
AOC-ontwikkelingsplan op.

3. De resultaten van de AOContwikkeling worden jaarlijks
in een AOC-jaarverslag vermeld.
De indeling van het verslag
volgt de thema's van de
'checklist'.

2. De resultaten van
AOC-ontwikkelingen
worden jaarlijks
in een AOC-jaar
verslag vermeld.
De indeling van
het verslag
volgen de thema's
van de 'checklist'.

Mogelijke procedures voor gebruik van de voorgestelde
'checklist' ter opstelling van AOC-ontwikkelingsplannen en
AOC-jaarverslagen.

De 'checklist'
Voortbordurend op de informatie die in dit onderzoek is verzameld, wordt
hier een suggestie gedaan voor een 'checklist' die kan worden gehan
teerd. Het is de bedoeling dat de thema's uit de 'checklist' alle
relevante ontwikkelingen in een school/opleidingscentrum dekken. De zo
verzamelde informatie zal zowel bestaan uit feitelijke gegevens als uit
eventuele wensen en ideeën.
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1

Inleiding

1.1

Naam school

1.2

Algemene doelstelling

1.3

Bestuursvorm en denominatie

1.4

Opleidingen/afdelingen
Vak-/studierichtingen

1.5

Totaal aantal leerlingen en geslachtsverhouding

1.6

Typering regio

1.7

Informatie over belangrijkste beweegredenen waarom leerlingen/
ouders kiezen voor deze school, deze opleidingen

1.8

Informatie over voorzieningenniveau (bibliotheek, AV-media,
kassen, practicumfaciliteiten) en infrastructuur

1.9

Schoolreglement (absentieregels, orderegels)

2

Numerieke leerlinggegevens
(gegevens per opleiding, per studie/vakrichting, per leerling)

2.1

Instroom van leerlingen naar vooropleiding (gediplomeerd/

2.2

Gemiddelde opleidingsduur

2.3

% leerlingenuitval per leerjaar

ongediplomeerd) en naar geslacht

2.4

% doublures per leerjaar

2.5

% gediplomeerden per leerjaar

2.6

% doorstromers (van opleiding .... doorstroming naar ....)

2.7

Interpretatie, verklaring van numerieke gegevens

2.8

Schatting toekomstige leerlingenaantallen per opleiding/
vakrichting

3

Kwaliteit van progranma's

3.1

Extern kwaliteitsbeheer
Mogelijke kanttekeningen bij inrichtings-, examenbesluiten en de
regelgeving voor bekostiging en bevoegdheden/rechtspositie (per
opleiding)

3.2

Intern kwaliteitsbeheer
. Weergave van de interne overlegstructuur en de gehanteerde
functies
. Eventueel informatie over bijzondere overleggroepen met
specifieke ontwikkelingstaken
. Informatie over personeelsbeleid, beoordeling, scholing
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. Frequentie en inhoud van thema-/studiedagen/andere activiteiten
. Eventuele behoeften aan managementnascholing en aan instrumenten
ten behoeve van intern kwaliteitsbeheer
. Analyse van de weergegeven informatie, consequenties voor intern
kwaliteitsbeheer
3.3

Inhoudelijke onderwijsontwikkelingen per opleiding
. lesstofoverzichten per opleiding, per jaar, per vak
. stageleerplan
. gebruik didactische werkvormen in de klas, huiswerk
. informatie over de wijze van toetsen, inhoudelijke ontwikkeling
van toetsen
. informatie over specifieke ontwikkelingen zoals vakkenintegratie, nieuwe vakken, aansluiting buiten- en binnenschools leren,
verbreding vakrichtingen, modulering
. milieu-gerichtheid van het aangeboden onderwijs
. conclusies ten aanzien van inhoudelijke onderwijsontwikkelingen

3.4

Na-/bijscholing van docenten
. gevolgde vakinhoudelijke nascholingen, pedagogisch-didactische
nascholingen en wat zijn de behoeften
. huidige visie op verdeling van les- en neventaken, op het
instellen van onderwijsvrije perioden voor docenten, stages voor
docenten

4
4.1

Het opleidings- of schoolklimaat
De leerlingwerving, schoolloopbaanbegeleiding en binding
(leerlingenadministratie)

4.2

Het docententeam
. informatie over benoemingsprocedures en docentenbegeleiding,
lerarenvergaderingen, verdelingen van les- en neventaken, leef
tijdsopbouw team, geslachtsverhouding, aantal full- en part-time
dienstverbanden, verdeling stagebegeleiding

4.3
5

Buitenschoolse activiteiten
Contacten in de regio
. aard, frequentie en inhoud van diverse externe contacten
opgesplitst naar externe onderwijscontacten, contacten met de
voorlichting, met het onderzoek, het bedrijfsleven, de ouders en
anderen
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(voorbeeld: schema 3 pagina 64)
6

Toekomstvisie
. overzicht AOC-ontwikkelingsdoelen en prioritering
. behoeften aan ondersteuning vanuit ondersteuningsinstellingen
. aangeven van naar eigen oordeel sterke punten gerelateerd aan
het belang hiervan voor de AOC-ontwikkeling
. mogelijke gezamenlijke AOC-activiteiten

Het is natuurlijk mogelijk dat tijdens het gebruik van deze 'checklist'
blijkt dat de school niet alle gegevens per aandachtspunt ter beschik
king heeft. Dan kan worden volstaan met dit kort te melden. Dit houdt
wel in dat het AOC in de toekomst meer aandacht zal moeten besteden aan
het betreffende onderdeel om een betere greep te krijgen op de toe
komstige ontwikkelingen. Hoe wordt op dit moment getracht greep te
krijgen op de ontwikkelingen?
In het tweede informatiebulletin van de AOC-procescoördinator (102)
wordt de organisatorische opzet van de voorbereidingsfase voor AOCfusies besproken. Per AOC kan een stuurgroep worden ingesteld die de
werkzaamheden van diverse werkgroepen coördineert. De werkgroepen kunnen
per deelterrein worden ingezet. Gedacht wordt aan 1. bestuur en beheer,
2. personele gevolgen van de fusie, 3. huisvesting, 4. financiën,
5. onderwijsontwikkelingen en 6. gevolgen voor studenten/leerlingen. Het
zal erg van de samenstelling van de werkgroepen en de contacten met de
stuurgroep afhangen in hoeverre deze organisatiestructuur stimulerend
werkt voor de ontwikkeling van een breed AOC-draagvlak.
Indien het niet mogelijk blijkt om de tussenstap 'schoolportretten'
als basis voor het AOC-ontwikkelingsplan te benutten, kunnen stuur- en
werkgroepen van AOC's de hier weergegeven 'checklist' direct gebruiken
als mogelijk uitgangspunt voor een AOC-ontwikkelingsplan. Door het weg
laten van de schoolportretten ontbreekt echter de garantie dat de in
breng van alle participanten voldoende onderbouwd is en aan bod komt.
Een verschil tussen de hier gepresenteerde checklist en de deelterreinen
die de AOC-procescoördinator noemt, is dat de 'checklist' uitgaat van
een onderwijskundige kwaliteitsbasis voor een AOC terwijl de tweede
benadering het accent legt op organisatorische, strategische en perso
nele factoren. Onafhankelijk van de weg die gevolgd wordt naar een AOC-
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fusie en een AOC-ontwikkelingsplan zijn twee factoren van wezenlijk
belang.
-

Een evenwichtig draagvlak wordt alleen verkregen wanneer de organisa
tiestructuur ieders inbreng op waarde schat en de informatievoorzie
ning en uitwisseling optimaal is. Deelnemers in werkgroepen kunnen
ervaren dat de inbreng per deelnemer kan variëren afhankelijk van de
schoolstructuur en -cultuur waar de deelnemer uit voortkomt. Om
onnodige spanningsvelden te vermijden behoren dus alle deelnemers
over voldoende informatie te beschikken.

-

Een thematische benadering of een verkenning van deelterreinen leidt
doorgaans tot taakverdeling en afbakening; verschillende aspecten
worden door verschillende groeperingen uitgewerkt. Dit hoeft geen
bezwaar te zijn wanneer alle aspecten in één AOC-kader worden
geplaatst en geïntegreerd worden bekeken. Juist de relatie tussen
onderwijsontwikkelingen, onderwijsorganisatie, personeelbeheer en
externe contacten bepalen wat mogelijk en onmogelijk zal zijn binnen
een AOC.

4.3

AANDACHTS- EN DISCUSSIEPUNTEN

In schema 1 (pagina 31) wordt vermeld wie de participanten zijn die
kunnen bijdragen aan de realisatie van een AOC. Verspreid over de diver
se hoofdstukken is aandacht besteed aan alle betrokkenen, hierbij is de
rol van de scholen geaccentueerd. In hoofdstuk 5 worden conclusies en
aanbevelingen per participant weergegeven. Deze slotparagraaf bestaat
uit enkele aandachts- en discussiepunten die nergens anders in dit
rapport worden behandeld en toch de moeite van het vermelden waard zijn.
Deze punten hebben betrekking op de volgende gebieden:
relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven in de landbouwsector;
-

afstemming ontwikkelingen in de regio.

Relatie anderwijs en bedrijfsleven in de landbouwsector
In de landbouwsector heeft een goed systeem voor kennisoverdracht de
aandacht van alle betrokkenen. Dit wordt in andere sectoren soms als
voorbeeld gesteld. Zo onderstreept het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen in de Rijksbegroting van 1986 (103) het belang van een
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adequaat systeem voor kennisoverdracht en stelt daarbij het 'cascadesysteem' dat in het landbouwkundig onderzoek gehanteerd wordt als voor
beeld (schema 5).
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De coördinatie van onderzoekactiviteiten
in de landbouwsector en de kennisoverdracht
in dit systeem (103).

Ondanks het feit dat de informatielijnen binnen de landbouwsector als
kort en efficiënt worden gekarakteriseerd, wordt in hoofdstuk 3
(paragraaf 3.4) aangegeven dat de BOVO-relatie nog niet optimaal wordt
benut.
Aangezien in hoofdstuk 2 al is ingegaan op de relatie onderwijs voorlichting, worden hier enkele aspecten genoemd met betrekking tot de
relatie onderwijs - bedrijfsleven. De relatie tussen het onderwijs en
het bedrijfsleven kan worden ingevuld via:
(oriëntatie)stages voor leerlingen;
-

stages voor docenten;

-

nascholing voor werkenden (uit het bedrijfsleven);
personeel dat in onderwijs en bedrijfsleven inzetbaar is.

Momenteel wordt op kleine schaal aandacht besteed aan stages voor docen
ten. In het MAO is namelijk een proefproject van start gegaan 'praktijk
nascholing docenten MAO' (104). In het project worden verschillende
doelen nagestreefd (104):
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"Docenten kunnen via dit project praktijkervaring opdoen en
zijn in de gelegenheid de actuele ontwikkelingen in het
bedrijfsleven te volgen. Zij kunnen deze ervaringen gebrui
ken in hun lessen maar worden ook geacht die in te brengen
in hun vaksecties op school, bij het cursuswerk en naar de
landelijke vakgroepen/kerncommissies in het kader van de
leerstofontwikkeling."

Vooralsnog heeft de docent die stage loopt hiervoor op jaarbasis één dag
per week ter beschikking. Deze tijd kan gespreid of in blokken worden
ingevuld, afhankelijk van de wensen van de betreffende docent en de
doelstellingen die door hem worden nagestreefd. Deze doelstellingen
variëren van geheel nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en het aan
vullen van bestaande 'know how', tot het beoordelen welke proefopstel
lingen op een school haalbaar zijn en het aftasten van de cursusbehoefte
in het stagebedrijf. Hopelijk creëert de AOC-vorming (financieel en
schoolorganisatorisch) voldoende ruimte om dit soort initiatieven verder
uit te werken.
Ook de andere factoren die van belang zijn in de relatie onderwijs en
bedrijfsleven dienen in de toekomst nader te worden onderzocht. In het
kader van contractactiviteiten, nascholing van werkenden en de inzet
baarheid van personeel in onderwijs en bedrijfsleven is het van belang
de vraag naar scholing in de regio nauwkeurig te peilen. Hoe momenteel
wordt ingespeeld op de vraag naar scholing, blijkt uit de onderwerpen
die besproken worden onder de titel 'afstemming ontwikkelingen in de
regio.'
Afstemming ontwikkelingen in de regio
Al geruime tijd wordt er meer aandacht besteed aan het verminderen van
de kloof tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Zo functioneren
op provinciaal/regionaal niveau Contractcentra Onderwijs - Arbeid
(COA's) (105, 106, 107).
Deze centra vervullen niet alleen een platformfunctie, zij initiëren,
coördineren en adviseren ten aanzien van problemen die de relatie onder
wijs - arbeidsmarkt betreffen. Dit komt tot uiting in hun activiteiten
(106):

85
"1. Systematische kennisvergaring.
De meest COA's verzamelen op provinciaal of regionaal
niveau gegevens over ontwikkelingen in het arbeidsveld,
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Naast het ver
zamelen van materiaal tracht men deze in verband met
elkaar te brengen. Men probeert bestaande informatie
verzameling van de diverse organisaties op elkaar af te
stemmen.
2. Bevorderen van samenhang van school-, studie- en
beroepskeuzevoorlichting.
. COA's inventariseren activiteiten en materialen van
bestaande school-, studie- en beroepskeuze-organisaties;
zij brengen betrokken instellingen en personen bij
elkaar, teneinde de verschillende activiteiten op
elkaar af te stemmen;
zij dragen bij in het bevorderen van samenwerking
tussen deze organisaties.
3. Het bevorderen van stages.
. ter ondersteuning van de stageproblematiek inventa
riseren de COA's vraag- en aanbodverhoudingen op de
stagemarkt;
brengen personen uit onderwijs- en arbeidsveld bij
elkaar ter bespreking van stageproblemen;
indien gewenst, ondersteunen zij bij het oprichten
van stagebanken.
4. Het vervullen van taken die de overgang van school naar
werk bevorderen.
In samenwerking met andere organisaties in de provincie
worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:
het opzetten van arbeidsoriëntatie-projecten;
. het organiseren van herfst- en vakantiecursussen voor
leerlingen;
. het organiseren van docentenstages;
. opzetten van informatica-projecten;
organiseren van symposia/studiedagen voor onderwijs
en/of bedrijfsorganisaties;
ondersteuning bij organisatie van regionale beroeps
manifestaties."

In het jaarverslag van het Contactcentrum Onderwijs - Arbeid Rijndelta
(107) wordt melding gemaakt van de vormgeving en inrichting van een
regionaal beroepeninformatiecentrum met een service- en distributie
functie. Ook wordt gewerkt aan een computerdatabank 'Onderwijs en Op
leidingen' waarin gegevens over de school, de studierichtingen, de toe
latingseisen, de open dagen en de namen van contactpersonen worden
opgenomen. Daarnaast is het initiatief genomen tot de inrichting van een
computerdatabank die informatie bevat over alle bedrijfsopleidingen in
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het Rijndeltagebied. Ook heeft een bureau 'Bedrijfscontacten' gestalte
gekregen, waaraan de volgende doelstellingen zijn verbonden (107):
het gaan fungeren als informatie- en adviescentrum voor
scholen, bedrijven en instellingen over stage-aangelegenheden;
- het coördineren van de werving van werkoriëntatieplaatsen, beroepsoriënterende en docentenstageplaatsen in
het kader van verschillende projecten?
- het ontwikkelen van instrumenten voor bedrijven en in
stellingen om tot een meer gericht stagebeleid te komen;
- het voor zover mogelijk in kaart brengen van knelpunten
tussen vraag en aanbod."

Het project 'Registratie van uitstroom en bestemming van schoolverlaters'
moet aan het licht brengen of het mogelijk is, te komen tot een perma
nente registratie van de bestemming van schoolverlaters (LBO, MBO, HBO).
Daarnaast hoopt men de stages van docenten beter te benutten en aantrek
kelijker te maken door stages op bedrijven te koppelen aan nascholings
cursussen. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt niet alleen via
deze COA's verbeterd.
In 1988 heeft het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen het
initiatief genomen om het ISO-project te starten (ISO = Intensivering
Scholing door Onderwijsinstellingen) (108). Het doel van het project is
de inzet van de educatieve infrastructuur te verbeteren door op regio
naal niveau de vraag naar scholing te verhelderen en door bevordering
van de samenwerking tussen educatieve instellingen bij het ontwikkelen
van een scholingsaanbod. Het gaat hier om de vraag naar scholing die
bestaat in het kader van de arbeidsvoorziening en bij de bedrijven. In
het kader van de arbeidsvoorziening wordt gedacht aan scholing van
werkelozen en aan scholing van docenten die werkeloos zijn of dreigen te
worden. De behoefte aan scholers die de arbeidsmarktgerichte scholing
kunnen uitvoeren, zal immers groeien wanneer het project zich goed
ontwikkelt. De resultaten van dit project zullen illustreren welke
mogelijkheden de scholen hebben voor contractactiviteiten. Op tien
plaatsen in Nederland wordt gestart met een driejarig ISO-project. De
gemeenten is gevraagd de uitvoering op zich te nemen en daarbij de
arbeidsbureaus, de werkgevers- en werknemersorganisaties te betrekken.
Een onafhankelijk projectmanagement biedt ondersteuning bij het ont
wikkelen van alle activiteiten.
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In de toekomst is het de bedoeling de educatieve infrastructuur voor
scholing structureel te bevorderen door het in werking laten treden van
de Wet op de Arbeidsvoorziening (WAV), de Wet op het Cursorisch Beroeps
onderwijs, de Invoeringswet behorend bij de Kaderwet volwassenen
educatie en de wetgeving contractactiviteiten. Na inwerkingtreding van
de wetgeving zal een nieuwe organisatiestructuur borg moeten staan voor
de uitvoering van het beleid. Primaire verantwoordelijkheid wordt gelegd
bij het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) waarin overheid, werk
gevers en werknemers vertegenwoordigd zullen zijn. In het Regionaal
Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) hebben de gemeentelijke overheden zit
ting (eventueel ook provincies en sociale partners). Het is de bedoeling
dat in dit orgaan de vraag naar scholing duidelijk zichtbaar wordt
gemaakt. Het aanbod van scholing wordt gecoördineerd in een Regionaal
Educatief Overleg (REO). Dit Regionaal Educatief Overleg bestaat uit
alle educatieve voorzieningen die betrokken zijn bij volwassenen
educatie. Zij fungeren als regionaal aanspreekpunt voor bedrijven en
instellingen die contractonderwijs willen laten uitvoeren. Bedrijven
kunnen ook rechtstreeks contacten onderhouden met scholen voor de uit
voering van hun activiteiten (108).
Voorgaande informatie illustreert dat van het beroepsonderwijs wordt
verwacht, dat de volgende doelgroepen worden bereikt:
-

de (leerplichtige) scholieren;

-

de volwassenen die betaald werk uitvoeren;

-

de werkelozen.

De mate waarin de tweede en derde doelgroep zullen worden bereikt, zal
variëren afhankelijk van de financiële middelen die daarvoor ter
beschikking staan.
Volgens een bericht in de Nieuwsbrief voor het Onderwijs (109) heeft
de overheid ermee ingestemd dat de agrarische sector haar eigen overlegcircuit via de Provinciale Overleg Organen Cursusonderwijs (POOC's), de
Regionale Overleg Organen Cursusonderwijs (ROOC's) en de landelijke
Commissie Coördinatie Cursussen Landbouwonderwijs (C3LO), handhaaft. Ook
wordt vermeld dat het Landbouwschap is vertegenwoordigd in een drietal
werkgroepen die de gelden, beschikbaar voor scholing, gaan verdelen over
projecten en onderwijssectoren.
Daar het mede van de ontwikkelingen in de regio afhangt in hoeverre
de AOC's zich zullen uitkristalliseren, zijn de volgende vragen van
belang:
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-

Heeft het huidige agrarische overlegcircuit voldoende mogelijkheden/
middelen om voor de eigen sector de aansluiting beroepsonderwijs
arbeidsmarkt te optimaliseren? Het scholingsaanbod is slechts één
facet hierin. Daarnaast zijn de ontwikkeling van beroepeninformatiecentra, computerdatabanken, bureaus bedrijfscontacten en permanente
registratie van bestemmingen van schoolverlaters van belang.

-

Hoe komt de afstemming met andere onderwijs- en bedrijfssectoren tot
stand met betrekking tot de eerdervermelde activiteiten? Met andere
woorden: Sluit het overlegcircuit van de agrarische sector aan op het
overlegcircuit van het onderwijsveld ressorterend onder het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen?

-

Welke activiteiten kunnen worden ondernomen om de werving, door
stroming en uitstroom van mensen die scholing (willen) ontvangen
regionaal te coördineren en stimuleren?

Deze vragen illustreren dat een AOC-netwerk van externe contacten zich
niet kan en mag beperken tot de sectorgebonden BOVO-relatie.
De informatie uit hoofdstuk 3 en 4 brengt aan het licht dat het realise
ren van een waardevol AOC verloopt langs drie lijnen: 1. de interne AOContwikkeling, 2. de externe sectorale ontwikkeling (BOVO) en 3. de
regionale ontwikkeling. Gedurende de korte inventarisatiefase van dit
onderzoek is een kader opgezet voor de interne AOC-ontwikkeling en
daarbij wordt een instrument aangereikt (de 'checklist'). De informatie
met betrekking tot de externe sectorale ontwikkeling en de regionale
ontwikkeling roept de nodige vragen op én vereist een nadere uitwerking.
Deze uitwerking dient op verschillende niveaus te geschieden. Onderzoek
kan hierbij dienstbaar zijn (hoofdstuk 6).
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Dit onderzoekproject is opgezet met het doel materiaal aan te dragen cm
het zicht op de onderwijskundige inrichting van een Agrarisch Opleidings
centrum (AOC) te verhelderen. Daarbij zijn de AOC beleidsuitgangspunten
als een vaststaand gegeven geaccepteerd en vervolgens zijn de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
- Wat wordt beschouwd als de waarde van een AOC?
-

Welke knelpunten zijn aanwezig in de huidige structuur (bedrijfsleven
- onderwijs - voorlichting - onderzoek)?

- Geven de AOC-uitgangspunten (uit de literatuur) een afdoend antwoord
op de geïnventariseerde knelpunten?
-

Hoe kunnen alle betrokkenen bijdragen aan de toekomstige waarde van
een AOC?

In dit rapport wordt ervan uitgegaan dat een AOC pas waardevol is,
wanneer het als 'centrum' goed functioneert. Een goed functionerend AOC
is het resultaat van:
-

een interne AOC-ontwikkeling (op de scholen);

-

een externe, sectorale ontwikkeling (BOVO-relatie);

-

een regionale ontwikkeling (aanbod van scholing - vraag naar scholing
- arbeidsmarkt).

In de huidige structuur blijken aspecten aanwezig te zijn die verder
moeten worden ontwikkeld, opnieuw moeten worden opgezet of juist behoren
te worden ingeperkt alvorens een AOC optimaal kan functioneren. Dit is
aan het licht gekomen door de toekomstige waarde van een AOC te relate
ren aan vier aandachtsgebieden, namelijk het rendement van de oplei
dingen, de kwaliteit van de programma's, het klimaat op de scholen en de
contacten in de regio. Het is niet zo dat de huidige AOC-uitgangspunten
die in de literatuur worden genoemd, een afdoend antwoord vormen op de
geïnventariseerde knelpunten. Er is onvoldoende eenstemmigheid over de
AOC-doelstellingen en de uitgangspunten vertonen hiaten ten aanzien van:
- het aantal onderwerpen dat door de doelstellingen wordt gedekt;
-

het niveau waarop de doelstellingen zijn geformuleerd;
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-

een mogelijke prioritering in de AOC-doelstellingen.

Daar de AOC-vorming in eerste instantie een zaak is die de school
besturen, de directies, de docenten en de leerlingen betreft, is het
belangrijk dat zij meer zicht krijgen op de doelen zie zij kunnen na
streven. Daarom is in dit rapport een procedurevoorstel uitgewerkt en
wordt een instrument aangereikt (bijlage 8 'checklist') waarmee de
interne AOC-ontwikkeling kan worden bevorderd. In de 'checklist' zijn
speciaal die thema's opgenomen, die corresponderen met de aandachts
gebieden: rendement van opleidingen, kwaliteit van programma's, klimaat
op de scholen en contacten in de regio. Het is de bedoeling dat deze
thema's alle relevante ontwikkelingen in een school dekken. De externe,
sectorale ontwikkeling (BOVO) en de regionale ontwikkeling vereisen op
verschillende niveaus een nadere uitwerking. Dit blijkt uit de vele, nog
onbeantwoorde vragen die in dit rapport worden vermeld in het kader van
de BOVO-relatie en de regionale afstemming. De mate waarin door alle
betrokkenen vragen en problemen worden onderkend en aangepakt, zal in de
toekomst de waarde van de AOC's bepalen. Daarbij moet vooral worden
zorggedragen voor een evenwichtige externe en interne AOC-ontwikkeling.
In dit laatste hoofdstuk wordt ingespeeld op de vraag; Hoe kunnen alle
betrokkenen bijdragen aan de toekomstige waarde van een AOC? Hierbij
moet in ogenschouw worden genomen dat binnen deze korte inventarisatie
periode het niet mogelijk is, de aanbevelingen per doelgroep zo concreet
te formuleren dat mogelijke maatregelen met daarbij behorende invoerings
consequenties kunnen worden overzien. De aanbevelingen bestaan dus veel
al uit signalering van vragen en aandachtspunten die betrokkenen in de
gaten dienen te houden om te komen tot een evenwichtige AOC-ontwikkeling
langs de eerder geschetste drie sporen. Hopelijk roept dit hoofdstuk
nieuwe ideeën en mogelijkheden op voor de verwerkelijking van de AOC's.

5.1

OVEFHEID

Aangezien het overheidsbeleid tot uiting komt in de faciliteiten, de
voorwaarden en de fasering die voor de AOC-vorming gelden, is zij ver
antwoordelijk voor het kader waarbinnen wordt gewerkt. Vanwege haar
landelijke contacten en de zorg voor de handhaving en versterking van
het agrarisch onderwijs wordt uitgegaan van een nauwe betrokkenheid bij
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de interne, externe en regionale AOC-ontwikkeling. In dit kader zal de
aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs eveneens van belang zijn.
Enkele aandachtspunten die speciaal betrekking hebben op de onderwijs
kwaliteit zullen eerst worden behandeld. De aspecten die voor de over
heid van belang zijn bij de interne, de externe en de regionale AOContwikkelingen passeren daarna de revue.
1. De Onderwijskwaliteit
- De overheid dient naar mogelijkheden te zoeken om de numerieke
gegevens van het agrarisch voortgezet onderwijs gedetailleerder
bij te kunnen houden. Dit is nodig voor bepaling van het numeriek
rendement en om veranderingen in de loop der tijd te kunnen op
merken. Om veranderingen in de leerlingenstromen tussen het basis
onderwijs, het voortgezet beroepsonderwijs en het voortgezet agra
risch onderwijs in de gaten te kunnen houden, zouden gegevens van
scholen ressorterend onder het Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen en onder het Ministerie van Landbouw en Visserij moeten
worden vergeleken. Het is mogelijk dat provinciale overheden al
over dergelijke gegevens beschikken. In de regio Arnhem en
Nijmegen is bijvoorbeeld in opdracht van het Provinciaal Bestuur
van Gelderland onderzoek verricht naar het verlangde voortgezet
onderwijs na het basisonderwijs (110, 111) (bijlage 9). Numerieke
gegevens zijn dus niet alleen nodig binnen de sector landbouw maar
ook ter plaatsbepaling ten opzichte van andere beroepsonderwijs
sectoren. Registratie van de volgende gegevens (per opleiding, per
studierichting) is nuttig: de instroom van leerlingen naar voor
opleiding (gediplomeerd of ongediplomeerd), de verblijfsduur, de
tussentijdse instroom, de leerlingenuitval, het overstappen (wis
selen van opleiding, vakrichting), de frequentie van deelname aan
(proefwerken en) examens, het aantal gediplomeerden, het aantal
leerlingen dat doorstroomt naar een vervolgopleiding.
- De inspectie van het onderwijs is een belangrijk instrument om
uitdrukking te geven aan 'de aanhoudende zorg' van de regering
voor de kwaliteit van het onderwijs. De taken van de inspectie
zijn primair gericht op norm- en kwaliteitsbewaking van het onder
wijs. Wanneer de volgende vragen kunnen worden beantwoord, ver
hoogt dit het inzicht in het proces van externe kwaliteitsbewa
king:
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Hoe gebruikt de inspectie de huidige instrumenten voor het
uitvoeren van haar taken? (Keuze instrumenten, frequentie,
tijdsbesteding, aanpak.)
Is er voldoende systematiek en uniformiteit in de uitvoering
van de inspectiewerkzaamheden?
. Hoe kunnen deze instrumenten ingezet worden ten behoeve van de
AOC's?
Is er behoefte aan bijscholing, trainingen ten behoeve van
inspectie-onderzoek naar de norm- en kwaliteitsbewaking van het
onderwijs?
. Welke taken kan de inspectie vervullen ten behoeve van de
interne, de externe en de regionale AOC-ontwikkeling?
-

Het AOC-beleid kan een accentverschuiving impliceren van externe
kwaliteitsbeheersing naar meer interne kwaliteitsbeheersing. Tot
nu toe hebben het schoolmanagement en de docenten weinig ervaring
opgedaan met het onder de loep nemen van de onderwijsuitvoering
(zelfevaluatie). Een stimulerende en initiërende rol van de over
heid kan tot uiting komen in het ter beschikking stellen van
faciliteiten en instrumenten ten behoeve van zelfevaluatie,
sterke/zwakte-analyse, personeelsbeoordeling, begeleiding en
scholing. Het zou nuttig zijn reeds bestaande instrumenten (uit
andere onderwijssectoren) te inventariseren en te beoordelen in
hoeverre deze bruikbaar zijn voor het voortgezet agrarisch onder
wijs.

2. Interne AOC-ontwikkeling
Binnen de huidige agrarische sector treedt variatie op in de mate
waarin zaken schriftelijk zijn vastgelegd en ontwikkeld. Daarom wordt
in dit rapport gepleit voor de volgende procedure:
- start met het opstellen van eenmalige, individuele schoolportretten
(aan de hand van een standaard 'checklist' bijlage 8);
- gebruik vervolgens de informatie uit de schoolportretten voor het
opzetten van een AOC-ontwikkelingsplan (eens in de drie à vier
-

jaar bijstellen);
vermeld de resultaten van de AOC-ontwikkeling jaarlijks in een
AOC-jaarverslag.

De thema's uit de 'checklist' kunnen zowel voor de schoolportretten
en het AOC-ontwikkelingsplan als voor het jaarverslag worden gebruikt.
Het is de bedoeling dat deze thema's alle relevante ontwikkelingen in
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een school dekken. De voorgestelde procedure garandeert niet alleen
een evenwichtige start maar biedt de scholen ook mogelijkheden voor
eigen uitgangspunten, prioriteiten en planningen. Daarnaast kan de
informatie die zo wordt verzameld een belangrijk hulpmiddel zijn bij
het concretiseren van de vraag naar ondersteuning vanuit iedere AOC.
Het is de zorg van de overheid om de regionale AOC-ontwikkelingen
niet te ver uiteen te laten lopen. Het is dus wenselijk dat zij meer
duidelijkheid creëert met betrekking tot de procedures die kunnen
worden gevolgd ter bevordering van de interne AOC-ontwikkeling. Hier
bij dient aan bod te komen wat de inhoud en de rol kan zijn van de
AOC-ontwikkelingsplannen en AOC-jaarverslagen. Toepassing van de hier
voorgestelde procedure, met behulp van een vastgestelde reeks van
onderwerpen, kan voldoende ruimte bieden voor regionale invullingen
en toch garant staan voor een breed AOC-draagvlak en voldoende uni
formiteit in de landelijke AOC-ontwikkeling. Dit laatste is weer van
belang voor de externe en regionale AOC-ontwikkeling.
3. Externe AOC-ontwikkeling (BOVO-relatie)
Uit de beleidsdoelstellingen blijkt dat de ontwikkeling van de BOVOrelatie een zwaar accent krijgt in de AOC-vorming. Bij deze koppeling
kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst in de vorm van de
volgende vragen:
-

Is er voldoende gemeenschappelijke basis aanwezig om alle betrok
kenen actief mee te laten werken aan een verbetering van de BOVOrelatie? Waaruit bestaat deze basis? Welke effecten worden beoogd?

-

Welke doelstellingen worden door alle betrokkenen nagestreefd
buiten deze gemeenschappelijke basis om?

-

Welk belang, welke waarde wordt door ieder gehecht aan een verdere
ontwikkeling van de BOVO-relatie?

-

Op welke gebieden zien de betrokkenen 'compensatiemogelijkheden'
voor de (extra) inzet die gevraagd wordt bij een intensivering van

het BOVO-vierluik?
- Welke middelen zijn inzetbaar ter overbrugging van mogelijke ver
schillen tussen alle betrokkenen?
Wanneer geen afdoend antwoord wordt gegeven op deze vragen, leidt
dit. tot onduidelijkheden die het BOVO-ontwikkelingsproces zullen
vertragen. Tot nu toe hangt het streven naar een hechtere BOVOrelatie te sterk af van vrijblijvende, individuele contacten en eigen
initiatief van betrokkenen. Onderkenning van deze problematiek dient

94
te leiden tot een intensievere informatie-uitwisseling op verschil
lende niveaus (landelijk, provinciaal, regionaal). Mogelijk dat er
dan afspraken kunnen worden gemaakt, waardoor knelpunten en mogelijk
heden die al veel eerder zijn gesignaleerd (met name in het cursus
onderwijs) (40) kunnen worden behandeld. Verdere ontwikkeling van de
BOVO-relatie wordt steeds noodzakelijker nu in de andere sectoren van
het voortgezet beroepsonderwijs de relatie tussen het onderwijs en de
arbeidsmarkt steeds duidelijker en intensiever wordt. In de 'check
list' voor de scholen wordt apart aandacht gevraagd voor de externe
contacten. Wanneer de daarin gevraagde gegevens zouden worden ver
zameld kan een functioneel, minimum contactpatroon worden geformu
leerd dat iedere AOC dient te ontwikkelen om op verschillende niveaus
de BOVO-relatie tot zijn recht te laten kanen.
4. Regionale AOC-ontwikkeling
Daar het mede van de ontwikkeling in de regio afhangt, in hoeverre de
AOC's zich zullen uitkristalliseren, is het van belang de activiteiten
van de Contactcentra Onderwijs - Arbeid (COA's) en de ISO-projecten
(ISO = Intensivering Scholing door Onderwijsinstellingen) op de voet
te volgen. In toenemende mate wordt van het beroepsonderwijs verwacht
dat zij drie doelgroepen bereikt:
- de (leerplichtige) scholieren?
- de volwassenen die betaald werk uitvoeren;
- de werkelozen.
Daartoe wordt in de toekomst de educatieve infrastructuur geïntensi
veerd via Regionaal Educatief Overleg (REO), Regionaal Bestuur
Arbeidsvoorziening (RBA) en Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening
(CBA). Aangezien de agrarische sector haar eigen overlegcircuit
(POOC's, ROOC's, CjLO) wil handhaven en de thematiek die hier wordt
aangestipt AOC-overstijgend is, dient met name de overheid de volgen
de vragen niet uit het oog te verliezen:
- Heeft het huidige, agrarische overlegcircuit voldoende mogelijkheden/
middelen om voor de eigen sector de afstemming beroepsonderwijs arbeidsmarkt te optimaliseren? Het afstemmen van het scholings
aanbod is slechts één facet hierin. Daarnaast zijn de ontwikkeling
van beroepeninformatiecentra, computerdatabanken met gegevens over
vraag en aanbod van scholing, bureaus bedrijfscontacten en perma
nente registratie van bestemmingen van schoolverlaters van belang.
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-

Hoe komt de afstemming met andere onderwijs- en bedrijfssectoren
tot stand met betrekking tot de eerdervermelde activiteiten? Met
andere woorden: Sluit het overlegcircuit van de agrarische sector
aan op het overlegcircuit van het onderwijsveld ressorterend onder
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen? Welke onderlinge

verbindingen garanderen deze aansluiting?
- Welke activiteiten kunnen worden ondernomen om de werving, door
stroming en uitstroom van mensen die scholing (willen) ontvangen
regionaal te coördineren en stimuleren?
Deze vragen illustreren dat een AOC-netwerk van externe contacten
zich niet kan en mag beperken tot de sectorgebonden BOVO-relatie.
Mogelijk kan met name de regionale inspectie de taak op zich nemen
sectoroverstijgende informatie te verzamelen om door te geven aan de
overheid en de AOC's.
Uit voorgaande informatie blijkt dat de stimulerende en initiërende rol
van de overheid zeker kan worden geïntensiveerd. Suggesties voor de
wijze waarop deze taak kan worden ingevuld, komen niet alleen in dit
rapport naar voren. In het ARVO-advies 'SVM-gestimuleerde vernieuwing'
(98) en de APVO-2 ijkpuntennota (13) worden vele mogelijkheden genoemd.
De instrumenten voorlichting, voortgangscontrole en evaluatie, vergro
ting van verantwoordelijkheid van externe deskundigen, landelijke onder
wijsverzorging en nascholing, facilitering van schoolvernieuwingen en
coördinatie van vernieuwingsactiviteiten worden daarbij onder de loep
genomen. Hopelijk vormt deze paragraaf een goede aanvulling op hetgeen
reeds door de adviesraden naar voren is gebracht.

5.2

SCHOLEN

Hoe kunnen de scholen die participeren in een AOC de interne, de externe
(sectorale) en de regionale AOC-ontwikkeling bevorderen? Zij kunnen deze
ontwikkeling bevorderen door zorg te dragen voor een snelle en duide
lijke beeldvorming van een AOC. Dit is van belang voor iedereen die in
een AOC werkt, voor de doelgroepen die bereikt moeten worden en voor de
instellingen waarmee kan worden samengewerkt. In dit kader is met name
de interne ontwikkeling en de BOVO-relatie van belang.
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1. De interne AOC-ontwikkeling
Bij de interne AOC-ontwikkeling kunnen drie kernpunten worden onder
scheiden: het AOC-onderwijsbeleid (inclusief organisatie), de plaats
en functie van de docent hierin en de doelgroepen.
-

AOC-onderwijsbeleid
Uitwisseling van informatie tussen alle betrokken scholen is
van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van een breed
AOC-draagvlak en voor een goede wisselwerking tussen de AOCorganisatiestructuur en de besluitvormingsprocedures. Tussen de
huidige agrarische scholen treedt variatie op in de mate waarin
zaken schriftelijk zijn vastgelegd en ontwikkeld. Om een even
wichtige inbreng van iedere school in een AOC te garanderen, zou
aan de hand van een 'checklist' (bijlage 8), per school een schoolportret moeten worden opgesteld. Informatie uit deze reeks van
eenmalige schoolportretten kan vervolgens worden gebruikt voor het
opzetten van een AOC-ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan kan
eens in de drie à vier jaar worden bijgesteld, terwijl de resul
taten van de ontwikkelingen in jaarverslagen worden vastgelegd. De
thema's uit de 'checklist' kunnen zowel voor de schoolportretten,
het AOC-ontwikkelingsplan, als het jaarverslag worden gebruikt
omdat zij gebaseerd zijn op een onderwijskundige visie, waarbij de
kwaliteit van onderwijs centraal staat. Mocht het in de praktijk
niet mogelijk zijn om tijd vrij te maken voor individuele school
portretten dan kan de 'checklist' ook gebruikt worden door de
stuur- en werkgroepen die de start van de AOC's voorbereiden. Zij
kunnen dan een AOC-ontwikkelingsplan opstellen dat kan worden
opgenomen in het fusieplan.

-

Plaats en functie van de docent
Tot nu toe wordt er in nota's en discussiestukken te weinig aan
dacht besteed aan de docenten van een AOC. Om te komen tot een
goede taakuitoefening, zullen de mogelijkheden van een docent om
zich te kunnen identificeren met een bepaalde doelgroep, doelstel
ling en onderwijskundige invulling, voldoende homogeen en consis
tent moeten zijn. In dit rapport is aangetoond dat de verschillen
binnen een lokaal team en tussen de lokale teams van een AOC zo
groot kunnen zijn, dat het centrale AOC-management hieraan beslist
aandacht moet besteden en deze thematiek niet alleen aan het
lokale management kan overlaten. Extra aandacht is vereist voor
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een goede informatievoorziening, individuele begeleiding, een
juiste taakstelling en aanvullende opleiding of training. Een
consistent beleid in de toekenning van les- en neventaken en een
betere afstemming van de organisatiestructuur (lesroosters) op het
onderwijs (onderwijsvernieuwingen) zijn noodzakelijk om de docent
goed te laten functioneren binnen een of meerdere opleidingen van
een AOC. Goede contacten tussen docenten zijn onontbeerlijk an te
komen tot de afstemming van leerwegen op elkaar. Er zal voldoende
ruimte moeten worden geschapen via bijzondere werkgroepen en
middenkaderfuncties, via interne evaluaties en via allerlei andere
hulpmiddelen (planborden, modulen, documentatiecentra) om onder
wijsverbetering en vernieuwing een blijvende voedingsbodem te
geven. Deze aspecten zijn verwerkt in de thema's van de 'check
list'.
- De doelgroepen
In toenemende mate wordt van het beroepsonderwijs verwacht dat het
drie doelgroepen bereikt, namelijk de (leerplichtige) scholieren,
de volwassenen die betaald werk uitvoeren en de werkelozen. Het
agrarisch onderwijs beschikt nog over onvoldoende instrumenten en
middelen om al deze doelgroepen te bereiken. De leerlingwerving,
begeleiding en binding kan verder worden ontwikkeld door meer
aandacht te besteden aan behoeftenpeilingen in de regio, gericht
werven via een cursisten-/leerlingenarchief en door naast studievaardigheidsbegeleiding meer aandacht te besteden aan schoolloop
baanbegeleiding (met name op keuze- en selectiemomenten). Aan
gezien de overige onderwijssectoren steeds.professioneler gaan
inspelen op de vraag en het aanbod van scholing en de behoeften
van de arbeidsmarkt, zal ook de agrarische sector moeten zoeken
naar adequate instrumenten om hierop in te spelen.
2. De externe, sectorale ontwikkeling (BOVO)
Vanuit de onderwijsinhoud bekeken zijn de externe contacten van
belang voor:
- het buitenschools leren?
-

de ontwikkeling van 'up to date' lesmateriaal en leerplannen;

-

de overdracht van actuele aandachtspunten uit de regio (gast
colleges);
als noodzakelijke aanvulling op de, in de school, aanwezige kennis
(specialistische onderwerpen).
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De agrarische scholen hebben tot nu toe veel ervaring opgedaan in het
onderhouden van contacten met stagebedrijven (buitenschool leren).
Daarom zullen de AOC's voor een verdere BOVO-ontwikkeling vooral
aandacht moeten besteden aan de resterende onderdelen. In de 'check
list' voor de scholen wordt apart aandacht gevraagd voor de externe
contacten. Wanneer de gevraagde gegevens zouden worden verzameld, kan
een functioneel, minimum contactpatroon worden geformuleerd dat
ieder AOC dient te ontwikkelen om op verschillende niveaus de BOVOrelatie tot zijn recht te laten komen. Proefprojecten 'praktijk
nascholingen voor docenten' zouden in dit kader door de scholen
nadrukkelijker onder de aandacht van alle betrokkenen kunnen worden
gebracht, zodat hiervoor (in onderling overleg) ruimte kan worden
gecreëerd. Ook zou overwogen kunnen worden om, analoog aan de
Contactcentra Onderwijs - Arbeid (COA's), bureaus voor landbouwbedrijfscontacten en computerdatabanken met gegevens over vraag en
aanbod van scholing op te zetten en onder te brengen op de hoofd
vestiging van iedere AOC.
3. Regionale AOC-ontwikkeling
De overheid (paragraaf 5.1) wordt in dit rapport beschouwd als een
belangrijke initiator en stimulator voor de regionale AOC-ontwikkeling.
Toch zal met name de centrale AOC-directie hierin ook een rol moeten
gaan vervullen. Mogelijk kan met behulp van de regionale inspectie
bekeken worden hoe kan worden geparticipeerd in ontwikkelingen in de
regio.

5.3

ONDERSTEUNINGSINSTELLINGEN

De huidige taken van de ondersteuningsinstellingen LPC, SLO, STOAS, CITO
bestaan uit onderwijsondersteuning en -begeleiding, leerplanontwikkeling,
nascholing en toetsontwikkeling. Voor de interne AOC-ontwikkeling zijn
deze zaken van wezenlijk belang. In het ACLO-advies 'Over ondersteuning
van AOC-vorming en AOC-ontwikkeling' (101) is een bijlage opgenomen,
bestaande uit de inhoudsopgave van een interim uitvoeringsplan 1989
Tweede Fase Voortgezet Onderwijs. Dit plan is samengesteld door LPC,
SLO, CITO en SVO. Aspecten met betrekking tot de SVM-fusiestimulering,
projectbegeleiding, ondersteuning op locatie en themaconferenties zijn
hierin opgenomen. Uit deze algemene informatie is echter niet af te
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leiden, welke concrete stappen zullen worden ondernemen om de AOContwikkeling te stimuleren.
1. Interne AOC-ontwikkeling
Tussen de huidige agrarische scholen treedt variatie op in de mate
waarin zaken schriftelijk zijn vastgelegd en ontwikkeld. Daarom wordt
in dit rapport gepleit voor de volgende procedure:
-

start met het opstellen van eenmalige, individuele schoolportretten
(aan de hand van een standaard 'checklist' bijlage 8);

-

gebruik vervolgens de informatie uit de schoolportretten voor het
opzetten van een AOC-ontwikkelingsplan (eens in de drie à vier
jaar bijstellen);

-

vermeld de resultaten van de AOC-ontwikkeling jaarlijks in een
AOC-jaarverslag.

De thema's uit de 'checklist' kunnen zowel voor de schoolportretten
het AOC-ontwikkelingsplan, als voor het jaarverslag worden gebruikt.
Het is de bedoeling dat deze thema's alle relevante ontwikkelingen in
een school dekken. De voorgestelde procedure garandeert niet alleen
een evenwichtige start maar biedt de scholen ook mogelijkheden voor
eigen uitgangspunten, prioriteiten en planning. Daarnaast kan de
informatie die zo wordt verzameld een belangrijk hulpmiddel zijn bij
het concretiseren van de vraag naar ondersteuning vanuit iedere AOC.
Enkele specifieke AOC-factoren waarop met name de ondersteunings
instellingen kunnen inspelen zijn:
-

Overstijging van opleidingsgrenzen
Binnen een AOC zal aandacht moeten worden besteed aan de af
stemming van de diverse leergangen op elkaar en aan opleidingoverstijgende vernieuwingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van reeds opgedane ervaringen in onderwijsvernieuwingsprojecten.
Ook reeds ontwikkelde leerplannen, stagewerkplannen, docenten
handleidingen en lesmateriaal kunnen een bron van informatie zijn
om de interne AOC-ontwikkeling te voeden. Hierbij is het belang
rijk dat gemeenschappelijke aspecten in onderwijsontwikkelingen
worden onderkend, zodat deze de basis kunnen vormen voor een
gezamenlijke verdere ontwikkeling. Zo kan worden geconstateerd
dat, alhoewel in het agrarisch onderwijs vernieuwingsprojecten tot
nu toe per opleiding hebben plaatsgevonden, er toch gemeenschappe
lijke ervaringen zijn opgedaan ten aanzien van:
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. Stimulering van zelfwerkzaamheid bij leerlingen (door gebruik
van diverse werkvormen):
Verbetering van de aansluiting onderwijs - leefwereld leerling
en onderwijs - samenleving (door thematische lesstofordening,
samenwerking en afstemming tussen vakken, buitenschools leren
en invoering van nieuwe vakken). De eerste, voorzichtige
schreden naar een gemeenschappelijke leerstofontwikkeling en
een betere afstemming van programma's voor ILO tot en met MAS-A
zijn al ondernomen. In het informatiebulletin van de kern
commissie Plantenteelt/Bloemschikken (112) wordt melding ge
maakt van een tweedaagse studiebijeenkomst voor alle werk
groepen Groente-/Bloementeelt. Tijdens deze bijeenkomst is
geconstateerd dat het deelonderwijsleerplan KMAO een goede
basis vormt voor gezamenlijke uitgangspunten in de (A0C-)
lesstofontwikkeling.
- Taakverschuivingen en behoefte aan nascholing
In een AOC kan de verdeling van onderwijs- en neventaken verschui
ven ten opzichte van de huidige situatie en middenkaderfuncties
kunnen een belangrijke rol gaan vervullen in de ontwikkeling van
een AOC. Zo is het in de toekomst mogelijk dat docenten tijdens
een onderwijsvrije periode worden belast met het voorbereiden van
specifieke voorstellen, bijvoorbeeld voor leerlingwerving en
begeleiding/de ontwikkeling van contractonderwijs/de interne
kwaliteitsbeheersing en dergelijke. Specifieke taken kunnen de
behoefte aan specifieke nascholingen oproepen. Dit houdt dus in
dat naast de gebruikelijke nascholingen moet worden ingespeeld op
managementtrainingen (op verschillende niveaus) en specifieke
trainingen (opgeroepen door specifieke taken).
Interne kwaliteitsbeheersing
De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs zal in toenemende mate
een schoolaangelegenheid zijn waarbij programmabewaking, proces
bewaking en niveaubewaking een rol spelen. Tot nu toe wordt ervan
uitgegaan dat het AOC-management daar adequaat op in zal spelen.
Het management zou in dit kader bijvoorbeeld kunnen overwegen per
AOC een algemene toetscoördinator aan te stellen. Welke andere
mogelijkheden er zijn om goed vorm te geven aan interne kwali
teitsbeheersing, kan naar voren worden gebracht door de onder-
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steuningsinstellingen die hieraan vanuit hun eigen deskundigheid
zeker kunnen bijdragen.
Binnen het huidige tijdbestek bleek het niet mogelijk te onderzoeken of
de ondersteuningsinstellingen ook taken kunnen vervullen ten behoeve van
de externe (BOVO) en regionale AOC-ontwikkeling.

5.4

BEDRIJFSLEVEN, VOORLICHTING EN ONDERZOEK

Uit de beleidsdoelstellingen blijkt dat de ontwikkeling van de BOVOrelatie een zwaar accent krijgt in de AOC-vorming. Bij deze koppeling
kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst in de vorm van de volgen
de vragen:
- Is er voldoende gemeenschappelijke basis aanwezig om alle betrokkenen
actief mee te laten werken aan een verbetering van de BOVO-relatie?
Waaruit bestaat deze basis? Welke effecten worden beoogd?
-

Welke doelstellingen worden door alle betrokkenen nagestreefd buiten
deze gemeenschappelijke basis om?

-

Welk belang, welke waarde wordt door ieder gehecht aan een verdere
ontwikkeling van de BOVO-relatie?

-

Op welke gebieden zien de betrokkenen 'compensatiemogelijkheden' voor
de (extra) inzet die gevraagd wordt bij een intensivering van het
BOVO-vierluik?

- Welke middelen zijn inzetbaar ter overbrugging van mogelijke ver
schillen tussen alle betrokkenen?
Wanneer geen afdoend antwoord wordt gegeven op deze vragen, leidt dit
tot onduidelijkheden die het BOVO-ontwikkelingsproces vertragen. Tot nu
toe hangt het streven naar een hechtere BOVO-relatie te sterk af van
vrijblijvende, individuele contacten en eigen initiatief van betrokke
nen. Onderkenning van deze problematiek dient te leiden tot een inten
sievere informatie-uitwisseling op verschillende niveaus (landelijk,
provinciaal, regionaal). Mogelijk dat er dan afspraken kunnen worden
gemaakt, waardoor knelpunten en mogelijkheden die al veel eerder zijn
gesignaleerd (met name in het cursusonderwijs) (40) kunnen worden behan
deld.
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Op welke wijze kan de relatie van het agrarisch onderwijs met het be
drijfsleven, de voorlichting en het onderzoek worden ingevuld, zodanig
dat deze bijdraagt aan de interne, de externe en de regionale AOContwikkeling?
1. Via afspraken over een minimum contactpatroon
In de 'checklist' voor de scholen (bijlage 8) wordt apart aandacht
gevraagd voor de externe contacten. Wanneer de gevraagde gegevens
zouden worden verzameld, kan een functioneel, minimum contactpatroon
worden geformuleerd dat ieder AOC dient te ontwikkelen om op ver
schillende niveaus de BOVO-relatie tot zijn recht te laten komen.
2. Via het opsporen van concrete aanknopingspunten
Zo kan bijvoorbeeld de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfs
leven worden ingevuld via:
(oriëntatie)stages voor leerlingen;
-

stages voor docenten;

-

nascholing voor werkenden (uit het bedrijfsleven);

-

personeel dat in (contract)onderwijs en bedrijfsleven inzetbaar
is.

De laatste drie mogelijkheden zijn tot nu toe onvoldoende uitgewerkt.
Een ander voorbeeld van een concreet aanknopingspunt is de leerplan
ontwikkeling. De huidige structuur van werkgroepen en kerncommissies
wordt uitgebreid met het branche- of bedrijfstakgewijze overleg.
Invulling van dit overleg moet nog nader worden uitgewerkt (113).
3. Via duidelijkheid over taakinhoud, verantwoordelijkheid en prioritering
Het cursusonderwijs biedt allerlei mogelijkheden voor concrete in
vulling van de BOVO-relatie. Inhoudelijke suggesties voor bijdragen
van alle betrokkenen zijn al voorhanden. Ook in het eindrapport met
betrekking tot de privatisering van de voorlichting wordt vermeld
(38):
"Relatie voorlichting-onderwijs.
Taak voorlichting.
Het informeren van het onderwijs over ontwikkelingen in
de praktijk. Dit behelst:
- het informeren over ontwikkelingen in de praktijk;
- het aangeven van onderwijslacunes;
- het aanreiken van potentiële lesstof.
De Consulenten in Algemene Dienst (CAD's) hebben tot taak
potentiële lesstof aan te reiken. De beide andere taken
worden zowel door de CAD's als door de geprivatiseerde
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dienst in onderling overleg opgepakt.
Volwasseneneducatie: De "beroepsgerichte" volwassenen
educatie is een taak van het onderwijs, de "probleem- en
oplossingsgerichte" educatie is een taak van de voorlich
ting."

Helaas blijft er onduidelijkheid bestaan over de prioriteit van deze
taak. Bovendien acht de werkgroep de geprivatiseerde dienst zelf ver
antwoordelijk voor:
-

het kennisniveau van de medewerkers;

-

de informatiedoorstroming naar omvang en kwaliteit?

-

de organisatie van de informatiedoorstroming.

Voorgaand voorbeeld illustreert dat, bij het streven naar een hech
tere BOVO-relatie, meer duidelijkheid over taakinhoud, verantwoorde
lijkheid en prioritering zeker noodzakelijk zal zijn.
4. Via gezamenlijke activiteiten die zorgdragen voor een handhaving en
versterking van de agrarische (onderwijs)sector ten opzichte van de
andere beroepssectoren
Hierbij kan worden gedacht aan uitbreiding en intensivering van reeds
bestaande initiatieven. Bijvoorbeeld samenwerking ten behoeve van een
agrarisch informatiecentrum dat is ondergebracht bij een praktijk
school. In dit informatiecentrum kunnen niet alleen tentoonstellingen
worden verzorgd maar kunnen ook nieuwe apparaten en produkten worden
geïntroduceerd. Daarnaast moeten initiatieven die door de 'Onderwijs
en Wetenschappen sector' worden ondernomen, op de voet worden ge
volgd. Hierbij wordt gedacht aan de activiteiten van de Contactcentra
Onderwijs en Arbeid (COA's) en de ISO-projecten (ISO = Intensivering
Scholing door Onderwijsinstellingen). Het hangt immers mede van de
ontwikkelingen in de regio af, in hoeverre de AOC's zich zullen
uitkristalliseren. Nu in toenemende mate van het beroepsonderwijs
wordt verwacht dat het drie doelgroepen bereikt, te weten de (leer
plichtige) scholieren, de volwassenen die betaald werk uitvoeren en
de werkelozen, dient de BOVO-relatie te worden aangewend cm de af
stemming agrarisch beroepsonderwijs - arbeidsmarkt te optimaliseren.
Het afstemmen van het scholingsaanbod is slechts één aspect hierin.
Daarnaast is het ook mogelijk dat AOC's onderdak bieden aan beroepeninformatiecentra, computerdatabanken met gegevens over vraag en aan
bod van scholing, bureaus bedrijfscontacten en permanente registratie
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van bestemmingen van schoolverlaters. Hierbij kan met name ondersteu
ning vanuit het bedrijfsleven van belang zijn.
Uit de publikatie 'Onderwijs en onderneming' (114) blijkt dat de cen
trale ondernemingsorganisaties het bijdragen aan de ontwikkeling van het
onderwijs als een medeverantwoordelijkheid zien. Overleg en advisering
op landelijk niveau en samenwerking tussen ondernemingen en scholen op
lokaal en regionaal niveau worden gepropageerd.
Daarbij kan zowel worden gedacht aan meer traditionele
mogelijkheden; stages, advisering over leerplannen,
betrokkenheid bij examinering, als aan recente of nieuwe
samenwerkingsvormen: bedrijfstakgewijze overleg, contract
activiteiten voor bedrijven, deelname aan scholingsactivi
teiten in het kader van de arbeidsvoorziening, docenten
stages, regionaal praktijkcentrum, samenwerking tussen het
dagonderwijs en het leerlingstelsel van de bedrijfstak."
(114)

Onderzoek naar beroepsprofielen en de werkgelegenheidsstructuur in de
diverse bedrijfstakken wordt hierbij wel beschouwd als een van de voor
waarden voor meer samenwerking en wisselwerling tussen bedrijfsleven en
onderwijs. De stichting Beroepenanalyse Agrarische Sector (BAAS) houdt
zich momenteel bezig met de opstelling van beroepsprofielen.
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6

SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK

De jaren 1988 tot en met 1994 worden door de SALVO (12) gezien als de
periode waarin de AOC's zich zullen uitkristalliseren. Gedurende deze
periode kan onderzoek ten behoeve van de AOC-vorming plaatsvinden op
drie gebieden:
-

de externe AOC-ontwikkeling;

-

de externe, sectorale ontwikkeling (BOVO-relatie);
de regionale ontwikkeling.

In dit hoofdstuk wordt per gebied kort aangegeven welke thema's relevant
zijn.

6.1

INTERNE AOC-ONTWIKKELING

De programmatische afstemming van leergangen binnen een AOC
a. Een vergelijking van leerplannen is noodzakelijk in het kader van een
optimalisering van de huidige, reguliere programma's van diverse
opleidingen. Onderzoek ten behoeve van leerplanvergelijking kan in
formatie verschaffen over:
aanwijsbare overeenkomsten of verschillen tussen gebieden/vakken/
programma-onderdelen uit diverse opleidingen (in verband met
tussentijdse instroom en doorstroming);
-

vrijstellingen die eventueel zouden kunnen worden verleend;

-

de wijze waarop bijstelling van leerplannen zou kunnen plaats
vinden.

Bij leerplanvergelijking is het van belang dat de onderzoeker
beschikt over materiaal dat:
-

voldoende representatief is voor het betreffende veld;
een vergelijkbaar beschrijvingsniveau heeft;

-

voldoende informatie bevat om overeenkomsten/verschillen vast te
kunnen stellen.
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In 1989 zal binnen dit onderzoekproject worden gestart met leerplan
vergelijking ten behoeve van de AOC's.
b. Onderwijsvernieuwing via moduleren/participerend leren
De resultaten van projecten moduleren/participerend leren in het
onderwijs kunnen uiteindelijk tot uiting komen op landelijk niveau en
op schoolniveau (115). Op landelijk niveau gaat an een indeling van
de eindtermen in certificaateenheden (het examenprogramma), een
ordening van de leerstof overeenkomstig de indeling in certificaateenheden (het onderwijsleerplan) en de wijze van toetsing en af
sluiting. Op schoolniveau wordt leerstof behorend bij een certifi
caateenheid, geordend. Het opnieuw indelen van de leerstof in
modulen met een vormgeving volgens de principes van participerend
leren is hierbij van belang. De leerstof wordt - modulair - in een
bepaalde volgorde geplaatst waarbij de vakkenstructuur al of niet
gehandhaafd blijft.
Sleutelwoord in deze vernieuwing is het begrip flexibiliteit. Deze
nieuwe vorm van onderwijsprogrammering behoort namelijk in te spelen
op:
- de diversiteit in de vraag naar onderwijs (deeltijd - voltijd);
-

de veranderingen op de arbeidsmarkt die relevant zijn voor het

-

onderwijs ?
een verdergaande samenwerking tussen LAO, KMAO, MAO, Leerlingwezenopleidingen, cursusonderwijs en deeltijd MAO.

Flexibiliteit vereist een dynamische opzet van het onderwijs waarin
veranderingen relatief soepel kunnen worden opgevangen. Het vermogen
tot vernieuwing dient daarom van meet af aan in de onderwijsstructuur
te worden ingebouwd (116). De modulen behoren dus flexibel inpasbaar
te zijn binnen het onderwijsprogramma en in principe ook de mogelijk
heid te bevatten tot uitwisseling met onderwijseenheden uit andere
programma's.
Toepassing van dit onderwijsprincipe heeft inmiddels geleid tot een
veelheid aan vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in de omvang
van modulen, de aanbieding van modulen (na elkaar of naast elkaar) en
de schoolorganisatievorm (wel of niet loslaten van het jaarklassen
systeem). Reacties uit het onderwijsveld waar reeds ervaringen zijn
opgedaan met modulen maken duidelijk dat hiervan op korte termijn
zeker geen besparing hoeft te worden verwacht en dat moduleren een
weg is van vallen en opstaan (117, 1$8). In Interactie (119) wordt
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niet alleen benadrukt hoeveel inzet het schrijven van modulen vraagt
maar ook, volgens welke structuur een module kan worden samengesteld.
Zeven onderdelen worden hierbij besproken, te weten: de titel van de
module, de doelstellingen, vermelding van het vereiste beginniveau,
inleiding op het onderwerp, theorie/lesstof, de samenvatting en eind
toets.
In hoeverre een modulair onderwijssysteem dat gebaseerd is op parti
ciperend leren, bijdraagt aan het oplossen van knelpunten in het
agrarisch onderwijs zal in de toekomst moeten blijken. Evaluatie
onderzoek zou zich kunnen richten op de volgende aspecten:
- Zijn de nieuwe leerroutes voldoende flexibel? Welke keuzemogelijk
heden worden geboden en hoe groot is de planningsvrijheid van de
leerlingen?
Indien het klassikaal verband wordt doorbroken, zijn dan de con
tacten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en de
docenten nog voldoende stimulerend?
-

Wordt toegemoet gekomen aan de verschillen in vooropleiding tussen
instromende leerlingen?

- Wat is de kwaliteit van de nieuwe modulen? (inhoud module, gebruik
diverse werkvormen, aansluitende toetsing.)
-

Maakt het nieuwe programma een verbetering van het studierendement
mogelijk?
In hoeverre is er ingespeeld op het aanbieden van flexibele over
stapmogelijkheden waarbij minder tijdverlies optreedt?
Zijn de modulen ook te gebruiken in andere opleidingen dan waar
voor zij oorspronkelijk zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld vanuit
voltijd-onderwijs naar cursusonderwijs of contractonderwijs)?

-

Herkent het bedrijfsleven voldoende beroepsgerichte aspecten in de
modulen en wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, indien
nodig, één of meer modulen te actualiseren of te vervangen?

- Is het mogelijk binnen een AOC voor verschillende vakrichtingen
gemeenschappelijke modulen te ontwikkelen? Hoe wordt omgegaan met
het probleem dat de leerstof mogelijk te uniform wordt? In hoe
verre kan samenwerking binnen een AOC en tussen AOC's leiden tot
het ontwikkelen van gezamenlijke, specialistische modulen?
-

Is voor de leerlingen de samenhang tussen de verschillende oplei
dingsonderdelen en de latere beroepspraktijk voldoende duidelijk?
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-

Hoe ervaren de docenten het nieuwe programma? (Tijdsdruk, rolverandering, nieuwe mogelijkheden zoals onderwijsvrije perioden.)

- Hoe kunnen de nadelen die mogelijk in de praktijk zullen optreden
bij moduleren/participerend leren, worden ondervangen?
Recentelijk heeft het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een
notitie over modulering uitgebracht (120). Hierin worden de gewenste
en na te streven effecten van modulering in het voortgezet onderwijs
op een rijtje gezet (bijlage 10). Bovendien wordt een kader geschetst
voor deze ontwikkeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat vóór
1 augustus 1990 voor zoveel mogelijk opleidingen in het vernieuwde
MBO de eindtermen en certificaateenheden zijn vastgesteld. Ook wordt
vermeld welke verschillen er zijn in modulering van het MBO, LBO en
AVO/VWO. De agrarische sector wordt in deze notitie niet behandeld,
c. Examinering
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft in het najaar
1985 een "gemengde werkgroep flexibilisering examens beroepsonder
wijs" in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft aanbevelingen
uitgebracht betreffende de opstelling en formulering van examenpro
gramma 1 s en de organisatie van het examen, waarin met name toetsing,
afsluiting en certificering zijn belicht. De nota (121) die door deze
werkgroep is uitgebracht heeft betrekking op het gehele beroepsonder
wijs, met uitzondering van het landbouwonderwijs.
De beleidsnotitie Harmonisatie MBO Examenregelingen (122) bevat voor
stellen betreffende de examinering in het MBO, het deeltijd MBO en
het voltijd KMBO. Hierbij is het de bedoeling om voor alle sectoren
(inclusief landbouw) te komen tot een examen-AMvB (Algemene Maatregel
van Bestuur). Een verhoging van de onderlinge samenhang in het mid
delbaar beroepsonderwijs wordt nagestreefd. Beschikbare en geordende
informatie over de huidige organisatie en uitvoering van examens in
het LAO, KMAO, MAO, Leerlingstelsel, cursusonderwijs en deeltijd MAO
kan bijdragen aan een betere afstemming van examens binnen een AOC.
Schoolloopbanen
AOC-vorming kan gepaard gaan met veranderingen in de leeromgeving en het
leerlingenbestand. Verzameling van gegevens over leerlingen, de trajec
ten die zij volgen en hun motieven daarvoor, kan van nut zijn bij het
bepalen welke schoolloopbaanbevorderende instrumenten een AOC dient te
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gaan gebruiken. In het advies "SVM: gestimuleerde vernieuwing" (98)
worden een aantal algemene schoolloopbaanbevorderende instrumenten ge
noemd (bijlage 11). Concrete suggesties voor verbeteringen op het gebied
van de leerlingwerving, begeleiding en binding worden in dit rapport in
hoofdstuk 3 behandeld.
Intern en extern kwaliteitsbeheer
In hoofdstuk 3 is een aantal factoren van intern en extern kwaliteits
beheer besproken. Daarnaast is de 'checklist' die in dit rapport is
opgenomen (bijlage 8), bedoeld als een startpunt voor de ontwikkeling
van een intern en extern kwaliteitsbeheer van AOC's. Dit terrein kent
echter nog veel aspecten die niet voldoende geanalyseerd en ontwikkeld
zijn.
Een algemene inventarisatie van instrumenten ten behoeve van sterkte/
zwakte-analyse, personeelsbeoordeling, begeleiding en scholing met
een inschatting in hoeverre deze bruikbaar zijn voor het voortgezet
agrarisch onderwijs zou uiterst nuttig zijn voor de AOC-vorming.
-

Ieder AOC zal in de toekomst een eigen kwaliteitsbeleid moeten voe
ren, tot uiting komend in concrete activiteitenplannen. Onderzoek dat
bijdraagt aan het uitstippelen van een AOC-strategie zal informatie
moeten verschaffen over:
de groeperingen die belang hebben bij de ontwikkeling van een AOC
en de mate waarin hun belangen parallel lopen aan de verschillende
onderwijskundige ontwikkelingen;
de sterke en zwakke punten van een AOC;
de doelstellingen en de prioritering van doelen met betrekking tot
het intern kwaliteitsbeheer;
de indicatoren met behulp waarvan kwaliteit kan worden gemeten en
de factoren die kwaliteit kunnen bevorderen;
de mogelijkheden en de bedreigingen die aanwezig zijn in de
omgeving van een AOC.

De ontwikkeling van het kwaliteitsbeheer in het hoger beroepsonderwijs
gaat gepaard met discussie en kost de nodige tijd en energie. Het ligt
voor de hand dat in het voortgezet onderwijs een soortgelijke ontwikke
ling zal plaatsvinden. Op de vakgroep Agrarische Onderwijskunde wordt in
1989 gestart met een korte 'pilot-study' over kwaliteitsbeheersing en
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-bewaking. Gegevens uit deze studie kunnen de aanzet vormen voor de
ontwikkeling van beter extern kwaliteitsbeheer.
Basisvorming
Wanneer de basisvorming wordt ingevoerd, is onderzoek naar de realisatie
daarvan nuttig om aansluitingsproblemen tussen basisonderwijs, basis
vorming en voortgezet onderwijs te minimaliseren. Een evaluatie van de
onderwijsinhoud, de vormgeving en de personele belasting, in het licht
van de doelen die met de basisvorming worden nagestreefd, ligt voor de
hand. Om een ontwikkeling te kunnen stimuleren en aanbevelingen te
kunnen doen, behoort minstens voldoende en relevante informatie beschik
baar te zijn. In een van de onderzoekvoorstellen van de vakgroep Agrari
sche Onderwijskunde (123) wordt aangegeven dat onderzoek naar de basis
vorming tevens kan resulteren in:
-

Een inhoudsontwerp van landbouwelementen die op grond van hun
algemeen-culturele betekenis een plaats in de basisvorming voor
12 tot 15 jarigen zouden kunnen krijgen.

-

Een overzicht van wat in enkele vergelijkbare Westeuropese landen aan
agrarisch onderwijs, al of niet in een geïntegreerde fase voortgezet
onderwijs, voor 12 tot 15/16 jarigen gerealiseerd wordt, waaruit
tevens blijkt hoe daar door beleid en praktijk tegen aangekeken
wordt.

6.2

EXTERNE, SECTORALE ONTWIKKELING (BOVO-RELATIE)

Wanneer de SVM-operatie voorspoedig verloopt, zullen de sectoren
Techniek, Economie en Administratie, en Dienstverlening en Gezondheids
zorg zich meer dan voorheen profileren. In deze onderwijssectoren worden
de contacten met het bedrijfsleven door de overheid gestimuleerd (COA's
en ISO-projecten), waardoor de samenwerking groeit. Wanneer deze ont
wikkelingen in ogenschouw worden genomen, rekening houdend met schomme
lingen in vraag en aanbod van scholing, en nieuwe aspecten zoals con
tractonderwijs en verhoging autonomie van scholen, dan is er voldoende
aanleiding voor onderzoek naar de B0V0-relatie.
Het BOVO-vierluik is karakteristiek voor de agrarische sector. De
betrokkenheid bij het onderwijs van, met name, het bedrijfsleven en de
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voorlichting is momenteel al op allerlei gebieden uitgewerkt (pagina 64,
schema 3). In het kader van de recente beleidsontwikkelingen is het
nuttig het BOVO-vierluik onder de loep te nemen zodat bekeken kan worden
hoe het functioneren van de BOVO-relatie in de huidige omstandigheden
kan worden geoptimaliseerd.
In het projectvoorstel 'Landbouwonderwijs en het BOVO-vierluik' (124)
worden onderzoekvragen gepresenteerd die speciaal de relatie onderwijs voorlichting en onderwijs - bedrijfsleven belichten. Deze onderzoek
vragen sluiten ook aan bij de vijf fundamentele vragen die in dit
rapport worden vermeld (pagina 93). Bovendien sluit meer aandacht voor
de BOVO-relatie goed aan bij het voorstel dat in dit rapport is weer
gegeven: de ontwikkeling van een minimum extern contactpatroon per AOC.

6.3

REGIONALE ONTWIKKELING

Overleg en advisering op landelijk niveau en samenwerking tussen onder
nemingen en scholen op lokaal en regionaal niveau worden door onder
nemingsorganisaties gepropageerd. Onderzoekgegevens kunnen meer licht
werpen op de verschillende wijzen waarop dit kan worden gerealiseerd.
Hierbij hoeft niet alleen de vraag naar scholing en het aanbod van
scholing centraal te staan, ook kunnen allerlei ontwikkelingen (ISOprojecten, COA's, informatiecentra op praktijkscholen en/of AOC's) die
vanuit verschillende groeperingen worden ondernomen, worden geanaly
seerd. Het onderzoek kan zo worden ingericht dat de verzamelde informa
tie kan resulteren in:
-

meer zicht op de rol en plaats van het voortgezet agrarisch onderwijs
ten opzichte van de andere onderwijssectoren;
een betere afstemming tussen de diverse onderwijssectoren;

-

meer zicht op de mogelijkheden voor samenwerking tussen de sector
landbouw en de overige sectoren;

-

aanbevelingen ter versterking van het agrarisch voortgezet onderwijs;

-

een helder zicht op de plaats van het agrarisch voortgezet onderwijs
in Nederland ten opzichte van agrarisch onderwijs in de lidstaten van
de EEG.

Deze suggesties voor nader onderzoek kunnen in de loop van de AOContwikkeling nader worden uitgewerkt en geactualiseerd.
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SUMMARY

The present study, devoted to agricultural education centres (AOC's) in
The Netherlands gives special attention to the objectives of these
centres and the different ways to optimize their start and further
development. An agricultural education centre accomodates junior and
senior secondary agricultural education, education for agricultural
workers and apprenticeships. In these centres full-time and part-time
education prepares for careers on different levels in agriculture and
horticulture. The policy of the Ministry of Agriculture and Fisheries is
directed to maintenance and reinforcement of agricultural secondary
education by the set up of agricultural education centres. Therefore,
fusions between schools will be necessary. Trade and industry, research
and agricultural information service will cooperate with the education
centres. This cooperation may enter into a contract for special educa
tion courses.
The strength of the agricultural education centres will be determined
by:
-

internal development (in the schools);
external development with special regards to the relation between
agricultural education, trade and industry, research and agricultural
information service;

-

the development in social demand, education supply and manpower
demand in the districts.

Development in the schools
Schools who will have to cooperate, are very different. These diffe
rences concern' subject matter, level, learning style, individual or
group activities, payment, skills of teachers and schoolorganization.
Also the dissemination of relevant information and the availability of
written information vary by school. Therefore it is necessary to improve
the mutual exchange of information by using a standard checklist. During
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this study a checklist has been developed. The checklist is based on the
idea that four aspects are important for the development of an agricul
tural education centre, namely:
-

output of education;
quality of programmes;

-

social climate in the centre;
external contacts in the environment of the centre.

Information about these aspects will be acquired when every school
concerned finishes off the checklist and makes its own schoolportrait.
These schoolportraits are the first step in the procedure to improve the
development of the centres. Common interests will lead to the second
step: making a development plan for the centre by formulation of objec
tives and their priorities. Although every agricultural education centre
will have certain objectives of its own, common national interests will
be:
-

curriculum development and liaison between junior education, second
ary education and apprenticeships (by innovation, by modulating, by
development of achievement tests);
education quality management;

-

external relations.

The third step consists of making annual reports in the next years in
which the results will be analysed.
External development
Before the relation between agricultural education, trade and industry,
research and agricultural information service will show to full advan
tage, five questions have to be answered by all participants:
-

Are there enough common interests to participate actively in a rein
forcement of mutual relationship? What are these interests? Which
effects are strained after?

-

Which objectives are important for every participant besides the
common interests?

-

Which value will set on the reinforcement of mutual relationship by
every participant?

-

Reinforcement of mutual relationship will cost extra energy and time
by all participants. Are there any possibilities to compensate these
efforts?
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- Which means are available to tide over the possible differences
between all participants?
In order to improve the impact of education, external contacts are
important for;
-

stimulating learning on the job;

-

developing up to date material for lessons;

-

bringing in topical developments out of the district (guestspeakers);

-

teaching specialistic subjects by non-teachers.

This study shows that there are great differences between schools in
content and frequency of external contacts. Mutual cooperation will grow
when schools analyse their present day contacts and new appointments
will not be offered without engagement.
Development in the districts
The following targetgroups have to be effected by education:
pupils (of school-age);
-

working adults (who get payed for the job they are doing);

-

unemployed people.

Education supply is provided for by schools under the jurisdiction of
the Ministry of Education and Sciences and the Ministry of Agriculture
and Fisheries. Improving the liaison between all schools in a district
is policy of both departments. This study shows that better registration
of education supply and manpower demand in each district will be neces
sary. Coordination of pupil recruitment, education careers and continua
tion of education have to be stimulated.

115
REFERENTIES

(1)

Ministerie van Landbouw en Visserij, Middelbaar Agrarisch Onder
wijs nieuwe stijl. 's-Gravenhage, juli 1984.

(2)

Ministerie van Landbouw en Visserij, Naar Agrarische Opleidings
centra - een kadernota. 's-Gravenhage, april 1986.

(3)

Ministerie van Landbouw en Visserij, Advies over de vorming van
Agrarische Opleidingscentra (AOC's). 's-Gravenhage, september
1986.

(4)

Ministerie van Landbouw en Visserij, Agrarische Opleidingscentra.
Beleidsnota. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 19861987, 19 933, nr. 2.

(5)

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, SVM-uitwerkingsnotities.
's-Gravenhage, oktober 1987.

(6)

Vakgroep Pedagogiek en Didactiek, Projectvoorstel afstemning
leergangen Agrarische Opleidingscentra. Landbouwuniversiteit,
Wageningen, juli 1987.

(7)

Vries, A.Ph. de, Onderzoekwijzer voor het landbouwonderwijs. Ver
slag van een probleemverkenning en aanzet voor de programmering
van onderzoek en ontwikkelingswerk voor het agrarisch onderwijs.
Vakgroep Pedagogiek en Didactiek Landbouwuniversiteit. Wageningen,
1987.

(8)

Onderwijscommissie van het landbouwschap (OCL), Reactie op de
kaderoota en advies over de vorming van Agrarische Opleidings
centra (AOC's). 's-Gravenhage, december 1986.

(9)

Adviesgroep Projecten tweede fase van het Voortgezet Onderwijs
(APVO-2), Derde Concept-Hoofdlijnenadvies AOC-ontwikkeling. Zeist,
januari 1987.

(10) Nieuwsbrief voor het Onderwijs (KNBTB, KNLC, NCBTB), 4 (1986) pp.
]-4, 1 (1987) pp. 1-15, 2 (1987) pp. 5-26, 3 (1987) pp. 2-3, 4
(1987) pp. 1-17. 's-Gravenhage, 1986 en 1987.
(11) Land- en Tuinbouwonderwijs, 1 (1987) pp. 9-10, 19-21, 2 (1987) pp.
5-7, 25-28, 4 (1987) pp. 8-10, 26-28, 7 (1987) pp. 2-4, 20-22, 9

116
Ü987) pp. 2-4, 20-21, 10 (1987) pp. 2-4, 6-9, 28, 4 (1988) pp.
2-14, 21-24. Educaboek. Culemborg 1987 en 1988.
(12) Sector Adviesgroep Landbouw Voortgezet Onderwijs (SALVO), SALVO
Advies betreffende de kadernota 'naar Agrarische Opleidingscentra'
en 'Advies over de vorming van Agrarische Opleidingscentra'.
's-Gravenhage, januari 1987.
(13) Adviesgroep Projecten tweede fase van het Voortgezet Onderwijs
(APVO-2), Advies ijkpunten voor de ontwikkeling van Agrarische
Opleidingscentra. Zeist, juli 1987.
(14) Provinciale Werkgroep, De vorming van Agrarische Opleidingscentra
(AOC's) in Gelderland, een provinciale notitie. Cuyk, oktober
1987.
(15) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, SVM-afdelingsstructuur
nader bezien. Een SVM-uitwerkingsnotitie. Tweede Kamer, vergader
jaar 1987-1988, 19790, nr. 29. 's-Gravenhage, 14 juli 1988.
(16) Sector Adviesgroep Landbouw Voortgezet Onderwijs (SALVO), Verslag
SAI.VO-vergadering d.d. 25-2-1988 in Utrecht. 's-Gravenhage, maart
1988.
(17) Ministerie van Landbouw en Visserij, Vorming van Agrarische Oplei
dingscentra. Brief. 's-Gravenhage, 25 november 1987.
(18) Procescoördinator, Start eerste fase procescoördinator voortgezet
agrarisch onderwijs. 's-Gravenhage, februari 1988.
(19) Ministerie van Landbouw en Visserij, Landbouwonderwijs in beeld
1985-1986. 's-Gravenhage, maart 1987.
(20) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Uitleg, Stand van zaken
SVM-operatie. 's-Gravenhage, 3 februari 1988.
(21) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Hoofdlijnen van beleid
inzake Sectorvorming en Vernieuwing van het Middelbaar beroeps
onderwijs. Notitie van de Staatssecretaris van O&W aan de Tweede
Kamer, Tweede Kamer 1986-1987, 19790 nr. 2. 's-Gravenhage, 24
november 1986.
(22) Dijk, F.P., De coördinatie van het SVM-proces. Weekblad Nederlands
Genootschap van Leraren, 26 (1988) pp. 718-720. Dordrecht, 10
maart 1988.
(23) Dresscher, W., Overdracht Rijksscholen: de procescoördinator.
Weekblad Nederlands Genootschap van Leraren, 28 (1987) pp. 840841. Dordrecht, 26 maart 1987.

117
(24) Adviesraad voor de Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs (ARVO2), Cruciale keuzes. Discussie-brochure over de SVM-operatie.
Zeist, maart 1987.
(25) Crouwel-Legrand, W., Nierop, D., Middelbaar beroepsonderwijs.
Overzicht van opleidingen/zicht op ontwikkelingen. Uitgeverij Van
Walraven B.V. Apeldoorn, 1980.
(26) Docentengids, Ontwikkelingen in het denken over voortgezet onder
wijs. Z.P., december 1984.
(27) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Basisvorming wetsvoor
stel. Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20381 nrs. 1, 2, 3.
's-Gravenhage, 11 december 1987.
(28) Weekblad Nederlands Genootschap van Leraren, Van structuur blijft
niets meer over; Invoering basisvorming voortgezet onderwijs.
18 (1987) pp. 494-496. Dordrecht, 8 januari 1987.
(29) Weekblad Nederlands Genootschap van Leraren, Voorlopig Commentaar
op het wetsvoorstel basisvorming. 24 (1988) pp. 637-641. Dordrecht,
25 februari 1988.
(30) Bosma, O., Combinatievariant geen oplossing voor LBO. Het School
blad, 2 (1988) pp. 24. Amsterdam, 21 januari 1988.
(31) Weekblad Nederlands Genootschap van Leraren, Een regionale bijeen
komst over basisvorming en SVM-operatie. 23 (1987) pp..657-659.
Dordrecht, 12 februari 1987.
(32) Bosma, O., Regering verhoogt muur tussen beroepsonderwijs en AVO.
Het Schoolblad, 1 (1988) pp. 12-13. Amsterdam, 7 januari 1988.
(33) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Uitleg, Op weg naar
basisvorming; concept-invoeringsplan. 's-Gravenhage, 2 maart 1988.
(34) Ministerie van Landbouw en Visserij, Richtlijnen betreffende toe
lating, inrichting en eindexamen van het Middelbaar Agrarisch
Onderwijs voor schooljaar 1987-1988. 's-Gravenhage, 23 april 1987.
(35) Ministerie van Landbouw en Visserij, Examenprogramma's. Brief aan
de voorzitter en secretaris van de kerncommisies. 's-Gravenhage,
29 april 1987.
(36) Goudswaard, Dr. N.B., Agrarisch Onderwijs in Nederland 1783-1983.
Hoe het worstelde en groeide. Educaboek, Culemborg, 1986.
(37) Gezamenlijke werkgroep privatisering landbouwvoorlichting, over
heid - bedrijfsleven, De privatisering van de landbouwvoorlich
ting. Tussenrapportage. 's-Gravenhage, 15 januari 1988.

118
Gezamenlijke werkgroep privatisering landbouwvoorlichting,
overheid-bedrijfsleven, Eindrapportage. 's-Graverihage, 26 april
1988.
Werkgroep Cursuscoördinatie, Eindverslag van de werkgroep
cursuscoördinatie. 's-Gravenhage, februari 1986.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Notitie knelpunten in de
scholing en vorming van agrarische volwassenen. 's-Gravenhage, mei
1984.
Stichting Centrum voor Informatica-ondersteuning voor het Land
bouwonderwijs (CILO), CIIO. Informatiebrochure nummer 1. Ede, juli
1987.
Direkteurenvergadering Middelbaar Agrarisch Onderwijs, CILOaktiviteiten. Bijlage 88-8. Wageningen, februari 1988.
Direkteurenvergadering Middelbaar Agrarisch Onderwijs, Ontwikke
lingen in de informatica. Bijlage 88-7A. Wageningen, februari
1988.
Visscher, A.J. Onder redactie van Krogt, F.J. van der, School
leiding en management. Swets & Zeitlinger. Lisse, 1986.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Discussienota emancipatie
beleid landbouwonderwijs. 's-Gravenhage, z.j.
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), Ondersteuningsplan eman
cipatie landbouwonderwijs. Amsterdam, augustus 1987.
Emancipatieraad, Advies emancipatiebeleid landbouwonderwijs.
's-Gravenhage, december 1987.
Adviesgroep Projecten tweede fase van het Voortgezet Onderwijs
(APVO-2), Advies naar modulering in deeltijd-MAS en MAS-B. Zeist,
november 1985.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Project participerend leren/
moduleren. Brief gericht aan scholen. 's-Gravenhage, 26 januari
1988.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Ondersteuningsplan participe
rend leren/moduleren. 's-Gravenhage, 26 januari 1988.
Vakgroep Pedagogiek en didactiek, Projectvoorstel verkenning agra
risch leerlingwezen. Wageningen, juli 1987.
Vakgroep Pedagogiek en Didactiek, Projectomschrijving; onderzoek
inzake de ontwikkeling, inrichting en onderwijskundige karakteris
tieken van het agrarisch cursusonderwijs in Nederland. Wageningen,
oktober 1986.

119
(53) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksbegroting voor het
jaar 1984 - memorie van toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar
1983-1984, 18100 hoofdstuk VIII, nr. 2. 's-Gravenhage.
(54) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Eindverslag MAS-B-project.
Amsterdam, december 1984.
(55) Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Historisch Overzicht en
verantwoording van de wijze van werken; project verbreding vak
richtingen. Hoevelaken, juni 1981.
(56) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Van uitbreiding naar
invoering van het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs. 's-Gravenhage,
december 1983.
(57) Ministerie van Landbouw en Visserij, Landbouwonderwijs in beeld
1984-1985. 's-Gravenhage, januari 1986.
(58) Ministerie van Landbouw en Visserij, Landbouwonderwijs in beeld
1986-1987. 's-Gravenhage, maart 1988.
(59) Steen, A.M.J. van der, Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs in
Nederland. Deelverslag 2: Systematisering en analysering van kwan
titatieve en kwalitatieve leerlinggegevens, schooljaar 1986-1987.
Vakgroep Pedagogiek en Didactiek Landbouwuniversiteit. Wageningen,
1987.
(60) Begeer, W., Numeriek rendement. Het selectieproces in het weten
schappelijk onderwijs. Proefschrift, Wolters-Noordhoff. Groningen,
1968.
(61) Bosker, R.J., Hofman, W.H.A., Velden, R.K.W, van der, Een genera
tie geselecteerd. Deel 1: De loopbanen. Research Instituut voor
het Onderwijs in het Noorden (PION) Groningen, juli 1985.
(62) Bosker, R.J., Hofman, W.H.A., Velden, R.K.W, van der, Een genera
tie geselecteerd. Deel 2: Technisch rapport leerlingen en ouders.
RION. Groningen, septen±>er 1985.
(63) Bosker, R.J., Hofman, W.H.A., Velden, R.K.W, van der, Een
generatie geselecteerd. Deel 3: Technisch rapport scholen. RION,
Groningen, december 1985.
(64) Oosthoek, H., Modellen voor school- en klasse-effecten en het
multi-level paradigma. In VOR-publikaties nr. 10 (Vereniging voor
Onderwijsresearch). Amsterdam, 1982.
(65) Koning, P. de, Bronkhorst, H., Veeken, L., Vermeulen, A., School
organisatie en schoolloopbaan. Stichting Centrum voor Onderwijs
onderzoek (SCO) van de Universiteit van Amsterdam, september 1984.

120
(66) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Kwaliteit van het
onderwijs. 1s-Gravenhage, 2 mei ]981.
(67) Algemene Rekenkamer, Inspectie van het onderwijs. 's-Gravenhage,
26 mei 1987.
(68) Hanken, A.F.G., Dalen, J.Chr. van; Onder redactie van Krogt, F.J.
van der, Schoolleiding en management. Swets & Zeitlinger. Lisse,
1986.
(69) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Meer over management,
versterking van het management van onderwijsinstellingen. Beleids
nota van O & W aan de Tweede Kamer, Tweede Kamer 1984-1985, 19132,
nrs. 1-2. 's-Gravenhage, 23 augustus 1985.
(70) Vereniging Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (LPC), De
organisatie van een KMAO-project. KMAO-Publikatie Uit de Praktijk
nr. 1. 1s-Hertogenbosch, juni 1985.
(71) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Overlegstructuur. Model
schoolwerkplan MAS-B. Uitgavenreeks MAS-B-project nr. 6. Amsterdam,
februari 1980.
(72) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Schoolwerkplan, wat doe je
ermee. Uitgavenreeks MAS-B-project nr. 9. Amsterdam, december
1980.
(73) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Ekskursies, praktijkschool,
zcxnerlessen. Uitgavenreeks MAS-B-project nr. 5. Amsterdam,
februari 1980.
(74) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Stage. Uitgavenreeks MAS-Bproject nr. 4. Amsterdam, januari 1980.
(75) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Bedrijfsbezoeken. Uitgaven
reeks MAS-B-project nr. 3. Amsterdam, juni 1979.
(76) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Projekten. Uitgavenreeks MASB-project nr. 10. Amsterdam, januari 1982.
(77) Vereniging Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (LPC),
Opleidingsleerplan KMAO 1986. 's-Hertogenbosch, augustus 1986.
(78) Steen, A.M.J. van der, Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs in
Nederland. Deelverslag ls Stand van zaken. Vakgroep Pedagogiek en
Didactiek Landbouwuniversiteit. Wageningen, 1986.
(79) Ministerie van Landbouw en Visserij, Richtlijnen Lager Agrarisch
Onderwijs schooljaar 1988-1989. 's-Gravenhage, 30 maart 1988.
(80) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Halverwege het MAS-B-project.

121
Tussentijdse evaluatie en adviezen asm de MABO. Uitgavenreeks MASB-project nr. 14. Amsterdam, juni 1981.
(81) Kristensen, D.M., Peters, V.A.M., Lerarenopleidingen Agrarisch
Onderwijs in Nederland. Deelverslag 1: Stand van zaken. Vakgroep
Pedagogiek en Didactiek Landbouwhogeschool. Wageningen, 1985.
(82) Vereniging van Directeuren en Leraren bij het Middelbaar Land- en
Tuinbouwonderwijs (VDL), VDL 1912-1987. Jubileumboek 75-jarige
bestaat VDL. z.p. mei, 1988.
(83) Direkteurenvergadering Middelbaar Agrarisch Onderwijs, STOASactiviteiten. Bijlage 88-9. Wageningen, februari 1988.
(84) Wijngaards, G., Rasing, B., De beoordeling van leraren en hun
onderwijs. Weekblad Nederlands Genootschap van Leraren, 33 (1988)
pp. 921-923. Dordrecht, 5 mei 1988.
(85) Büro Bartels Economisch Onderzoek en Beleidsondersteuning, Stage
Informatie Systeem (SIS) KMBO-A Drenthe. Oudemolen, 24 maart 1988.
(86) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Introductieperiode leerlingen.
Uitgavenreeks MAS-B-project nr. 2. Amsterdam, maart 1979.
(87) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Leerlingenbegeleiding. Uit
gavenreeks MAS-B-project nr. 7. Amsterdam, maart 1980.
(88) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Verslag van de studiedag
studiebegeleiding te Amersfoort op 26 maart 1986. Amsterdam, 1986.
(89) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Lerarenbegeleiding. Uitgaven
reeks MAS-B-project nr. 8. Amsterdam, september 1980.
(90) Stoel, W.G.R. en anderen, De relatie tussen de grootte van scholen
voor voortgezet onderwijs en het welbevinden van de leerlingen.
Deel 1: Resultaten van een empirisch onderzoek in de Nederlandse
onderwijssituatie. Research Instituut voor het Onderwijs in het
Noorden (RION). Haren, 1980.
(91) Stoel, W.G.R. en anderen, De relatie tussen de grootte van scholen
voor voortgezet onderwijs en het welbevinden van de leerlingen.
Deel 2: De ontwikkeling van een schoolbelevingsschaal. Research
Instituut voor het Onderwijs in het Noorden (RION). Haren, 1980.
(92) Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, IOOB-Bulletin. Praktijk
gerichtheid Werkgroep Interne Coördinatoren Onderwijs Begeleiding
(ICOB) MAS-B. Bulletin nr. 15. Amsterdam, mei 1988.
(93)

Ministerie van Landbouw en Visserij, De driejarige MAS-B-opleiding.
Rapportage van de bezoeken aan 3-jarige MAS-B-opleidingen. Schrij
ven van Directie Landbouwonderwijs. 's-Gravenhage, 14 oktober 1987.

122
(94) Coehorst, C.B.A.A., Werd, J.E. de; in samenwerking met: Aardweg,
P.P. van den (et al.), Fusie/integratie in het voortgezet onder
wijs. Een oriëntatie op een aantal aspecten. Katholiek Pedagogisch
Centrum (KPC). 1s-Hertogenbosch, januari 1988.
(95) Dam, M.J. van, Maken we van ons drieluik Onderwijs, Voorlichting
en Onderzoek een echt drieluik? Bedrijfsontwikkeling 3 (1988) pp.
76-78. 's-Gravenhage, maart 1988.
(96) Verhoeven, W., Coördinatie cursusonderwijs na vorming van agra
rische opleidingscentra. Bedrijfsontwikkeling 3 (1988) pp. 79-81.
's-Gravenhage, maart 1988.
(97) Wasser, B., Een marketingbeleid ook voor de school? Weekblad
Nederlands Genootschap van leraren 21 (1988) pp. 563-564.
Dordrecht, 28 januari 1988.
(98) Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs (ARVO), SVM: gestimuleer
de vernieuwing. Zeist, maart 1988.
(99) De werkgroep Interne Coördinatoren Onderwijs Begeleiding (ICOB),
De meerwaarde van een agrarisch opleidingscentrum. Algemeen Peda
gogisch Studiecentrum. Amsterdam, september 1988.
(100) Secties Agrarisch Onderwijs van de Landelijke Pedagogische Centra,
AOC in de steigers. Hoevelaken, december 1988.
(101) Adviescommissie leerplanontwikkeling Landbouwonderwijs (ACLO), Een
ACLO-advies over ondersteuning van AOC-vorming en AOC-ontwikkeling.
's-Gravenhage, november 1988.
(102) Procescoördinator Agrarisch Voortgezet Onderwijs, Informatie
bulletin nr. 2. PC88-95. 's-Gravenhage, 15 september 1988.
(103) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksbegroting voor het
jaar 1986, hoofdstuk VIII. Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986,
19200 hoofdstuk VIII, nr. 2. 's-Gravenhage, 1986.
(104) Breebaart, H., Proefproject praktijknascholing docenten MAO.
Brief. Alkmaar, 31 maart 1988.
(105) Landelijke Beleidsgroep Contactcentra Onderwijs - Arbeid (COA),
GOA-Aaribevelingen. Utrecht, 1985.
(106) Landelijke Beleidsgroep COA, Contractcentra Onderwijs - Arbeid.
Folder. Utrecht, 1985.
(107) Contactcentrum Onderwijs - Arbeid Rijndelta, Verslag van activi
teiten 1987. Rotterdam, juni 1988.
(108) Voorlichtingsdienst SVM-procescoördinatie, Uitwerkingsnotitie

123
project Intensivering Scholing door Onderwijsinstellingen (ISO).
SVM-Informatienummer 11, pp. 3-10. Bunnik, 30 juni 1988.
(109) Nieuwsbrief voor het Onderwijs, Agrarisch onderwijs kein worden
versterkt met WIR-gelden. Jaargang 8, nr. 3, pp. 39-40.
's-Gravenhage, september 1988.
(110) Ciaassen, A.W.M., Direct gemeten - Verlangd voortgezet onderwijs
in de regio Arnhem. Stichting Gelderland. Instituut voor dienst
verlening op maatschappelijk terrein. Arnhem, augustus 1987.
(111) Ciaassen, A.W.M., Direct gemeten - Samenvattend verslag van de
directe meting verlangd voortgezet onderwijs in de regio's Arnhem
en Nijmegen. Stichting Gelderland. Instituut voor dienstverlening
op maatschappelijk terrein. Arnhem, december 1987.
(112) Vereniging de samenwerkende landelijke Pedagogische Centra, Infor
matiebulletin no. 5 Kerncommissie Plantenteelt/Bloemschikken.
Hoevelaken, september 1988.
(113) Sector Adviesgroep Landbouw Voortgezet Onderwijs (SALVO), Verslag
SALVO-vergadering d.d. 14-10-1988 in Utrecht. 's-Gravenhage,
oktober 1988.
(114) Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO), Onderwijs en
onderneming. 's-Gravenhage, april 1988.
(115) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Modulering in het
beroepsonderwijs. Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19254,
nrs. 1-2.
(116) Werkgroep Modulair Onderwijs HAO/LU, Nota "Op weg naar modulair
hoger landbouwonderwijs". Wageningen, 22 oktober 1987.
(117) Pols, A., Moduul maakt onderwijs meer flexibel. Het schoolblad,
5 (1987) pp. 13-15. Amsterdam, 2 maart 1987.
(118) Dijk, F.P., Moduleren - een weg van vallen en opstaan. Weekblad
Nederlands Genootschap van leraren, 24 (1987) pp. 690-691.
Dordrecht, 19 februari 1987.
(119) Dickhout, A., Schrijven van lesmateriaal; een hele klus.
Interaktie, 2 (1987) pp. 33-36. Lochern, oktober, .1987.
(120) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Modulering Voortgezet
Onderwijs. Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20611, nr. 2.
(121) Gemengde werkgroep flexibilisering examens beroepsonderwijs.
Eindrapport gemengde werkgroep flexibilisering examens beroeps
onderwijs. 's-Hertogenbosch, september 1986.

124
(122) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Beleidsnotitie Harmoni
satie MBO Examenregelingen. Tweede kamer, vergaderjaar 1987-1988,
20575, nr. 1 en 2. 's-Gravenhage, 6 juni 1988.
(123) Vakgroep Agrarische Onderwijskunde, Lager Agrarisch Onderwijs en
Basisvorming. Onderzoekprojectvoorstel. Landbouwuniversiteit
Wageningen, juli 1987.
(124) Vakgroep Agrarische Onderwijskunde, Landbouwonderwijs en het BOVOvierluik. Onderzoekprojectvoorstel. Landbouwuniversiteit
Wageningen, oktober 1988.

125
VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN

ACLO

Advies Commissie Leerplanontwikkeling Landbouwonderwijs

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

APS

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

APVO-2 Adviesgroep Projecten tweede fase Voortgezet Onderwijs
ARVO

Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs

BAAS

Stichting Beroepenanalyse Agrarische Sector

BBO

Beroepsbegeleidend Onderwijs

BOVO
CBA

Bedrijfsleven - Onderwijs - Voorlichting - Onderzoek
Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening

CILO

Stichting Centrum voor Informatica-ondersteuning voor het
Landbouwonderwijs

CITO

Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling

CgLO

Commissie Coördinatie Cursussen Landbouwonderwijs

COA

Contactcentrum Onderwijs Arbeid

CPS

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

IC

Interne Coördinator

ICOB

Interne Coördinatoren Onderwijs Begeleiding MAS-B

ILO

Individueel Landbouwonderwijs

ISO
KMAO

Intensivering Scholing door Onderwijsinstellingen
Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs

KMBO

Kort Middelbaar Beroepsonderwijs

KNBTB

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

KNLC

Koninklijk Nederlands Landbouwcomitê

KPC

Katholiek Pedagogisch Centrum

LAO

Lager Agrarisch Onderwijs

LBO

Lager Beroepsonderwijs

LLW

Leerlingwezen

LO

Lichamelijke Opvoeding

LPC

Landelijke Pedagogische Centra (APS, KPC, CPS)

LU

Landbouwuniversiteit

126
MAO

Middelbaar Agrarisch Onderwijs

MAVO

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

NCBTB

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

OCL

Onderwijscommissie van het Landbouwschap

POOC

Provinciaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs

RBA

Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening

REO

Regionaal Educatief Overleg

RION

Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden

ROOC

Regionaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs

SALVO

Sector-Adviesgroep Landbouw Voortgezet Onderwijs

SCO

Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek

SIS

Stage Informatie Systeem

SLO

Stichting voor Leerplanontwikkeling

SVM

Sectorvorming en Vernieuwing van het MBO

VDL

Vereniging van Directeuren en Leraren bij het Middelbaar Land- en
Tuinbouwonderwijs

VOR

Vereniging voor Onderwijsresearch

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WAV
Wet op de Arbeidsvoorziening
AV-docenten
docenten voor algemeen vormende vakken
O+S programma's

Oriënterende en Schakelende programma's

127
BIJLAGEN

1

BEGELEIDINGSCOMMISSIE TEN BEHOEVE VAN HET ONDERZOEK 'AFSTEMMING LEER
GANGEN IN AGRARISCHE OPLEIDINGSCENTRA'

2

PROCESCOÖRDINATOR AGRARISCH VOORTGEZET ONDERWIJS

3

HOOFDLIJNEN VAN DE RANDVOORWAARDEN EN KADERS VAN DE AOC-VORMING

4 DE NIEUWE AFDELINGSSTRUCTUUR VAN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
5

EEN THEMATISCHE KARAKTERISERING VAN EEN AANTAL AGRARISCHE OPLEIDINGEN

6

EEN AOC-ONTWIKKELINGSPLAN

7

VOORWAARDEN VOOR FACILITERING VAN SVM-SCHOLEN

8

EEN 'CHECKLIST' VOOR HET OPSTELLEN VAN SCHOOLPORTRETTEN, ALS BASIS
VOOR EEN AOC-ONTWIKKELINGPLAN

9

VOORBEELD VAN ONDERWIJSBEHOEFTEPEILING DOOR PROVINCIALE OVERHEID

10 MODULERING VOORTGEZET ONDERWIJS
11 SCHOOLLOOPBAANBEVORDERENDE INSTRUMENTEN TEN BEHOEVE VAN DE SVMOPERATIE

128
BIJLAGE 1

BEGELEIDINGSCOMMISSIE TEN BEHOEVE VAN HET ONDERZOEK
'AFSTEMMING LEERGANGEN IN AGRARISCHE OPLEIDINGSCENTRA'

Bij het opstellen en nader uitwerken van de onderzoeksvragen wordt door
de onderzoekster nauw samengewerkt met een begeleidingscommissie, die
als volgt is samengesteld:
-

Ir. A.G.D.M. Vercauteren, voorzitter procescoördinator agrarisch

-

Ing. A.G. Klumpers, Directie landbouwonderwijs

-

mw. Drs. G.J. Meesterberends-Harms, RION, Groningen

voortgezet onderwijs, 's-Gravenhage

-

Ir. J.A. Vermaat, CPS, Hoevelaken
Ir. E. Bosma, le inspectie Landbouwonderwijs, Drachten

- J.G. Jonker, LAO, Nijmegen
Ir. P.A. van Steekelenburg, MAO, Nijmegen
-

Dr.Ir. W. van den Bor, vakgroep Agrarische Onderwijskunde, Wageningen
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BIJTJ\GE 2

PROCESCOÖRDINATOR AGRARISCH VOORTGEZET ONDERWIJS

Tot de leden van de procescoördinator worden op persoonlijke titel
benoemd:
-

voorzitter

Ir. A.G.D.M. Vercauteren

een lid uit kringen van de

J. Reidsma

gezamenlijke voedingsbonden

-

-

twee leden uit kringen van

mevrouw C.I. Karsemeijer en

het KNLC

K. van der Woude

twee leden uit kringen van

W. BIacquière en

de NCBTB

Drs. W.G. van de Fliert

twee leden uit kringen van

Drs. J.W.E.M. Mares en

de KNBTB

Ir. G.N. Kok

twee leden van de Directie

Ir. C.H. Boer en

Landbouwonderwijs (als

Mr.Prs. W.J. Gerstel

bevoegd gezag van de
rijksscholen)
-

als ambtelijk secretaris wordt Drs. K.J. de Jong te Amsterdam aan de
procescoördinator toegevoegd.

De voorzitter en het secretariaat zullen de dagelijkse gang van zaken
verzorgen. Aan de procescoördinator wordt toegevoegd als extern des
kundige de oud-directeur LAVO in Limburg, Ir. W.J.T. van der Ven, in het
bijzonder belast met de taak van de relatie tussen voorlichting en
onderwijs bij de AOC-vorming.
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BIJLAGE 3

HOOFDLIJNEN VAN DE RANDVOORWAARDEN EN KADERS VAN DE AOCVORMING

Ter uitwerking van de hoofdlijnennotitie van de vorming van AOC1 s worden
de volgende randvoorwaarden en kaders aangegeven.
Deze zullen nog nader in wetgeving worden vastgelegd.
- Lagere en middelbare agrarische scholen alsmede agrarische leerling
stelsels, agrarische cursussen, het kort middelbaar agrarisch onder
wijs en deeltijd middelbaar agrarisch onderwijs worden vanaf'het
schooljaar 1989-1990 geconcentreerd in agrarische opleidingscentra,
voorzover nodig met nevenvestigingen.
-

Het AOC kent één bevoegd gezag dat wil zeggen het bestuur van een
AOC.

-

Minimumvoorwaarden bij vorming van een AOC zijn: •
in het jaar dat het AOC daadwerkelijk wordt gevormd dienen daarin
aanwezig te zijn:
a) minimaal 400 MAO leerlingen en KMAO leerlingen;
b) minimaal 120 LAO leerlingen;
c) tenminste 80 leerlingen extra toe te rekeningen tot hetzij a),
hetzij b), hetzij voortkomend uit deeltijd MAO, leerlingstel
sels of cursorisch onderwijs.
Deelnemers aan de opleidingen van het deeltijd MAO en het leer
lingwezen tellen voor de helft mee; deelnemers aan het cursorisch
onderwijs tellen voor één vijfde mee.
Pe leerlingen/ouders en het personeel in de school dienen hierbij
volgens de bepalingen van het medezeggenschapsreglement te zijn
betrokken.
Een samenwerkingsovereenkomst moet ter toetsing worden toegezonden
aan de procescoördinator en in afschrift aan het Ministerie van
Landbouw en Visserij vóór 1 december 1988.

-

Het definitief fusievoorstel behoeft tezijnertijd de goedkeuring van
de Minister van t.andbouw en Visserij.
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BIJLAGE 4 DE NIEUWE AFDELINGSSTRUCTUUR VAN HET MIDDELBAAR BEROEPS
ONDERWIJS (UIT SVM—INFORMATIE NR. 12, 31 AUGUSTUS 1988)
SECTOR TECHNIEK
Kernafdeling techniek
mm

MBO-opleidingen:

•=) Bouwkunde

•a E1ektrotechniek
•O Werktuigbouwkunde (met
onder meer de studierichting
installati etechni ek)
Motorvoertuigentechniek
•• KMBO-opleidingen:
Timmeren
•O Metselen
•O Elektrotechniek
•: Metaalbewerken
ac~ Installatd etechniek
•O Motorvoertuigentechniek
Specifieke afdelingen
en Weg- en waterbouwkunde
(MBO)
• Procestechniek:
•• MBO-opleidingen:
Geïntegreerd officier
•a Machinist voor de Zeevaart
•O Opleidingen zeevisvaart
•ZI Binnenvaart
•O Baggeropleidingen
•O Haven en vervoersopleidingen
mm KMBO-opleid i ng:
Scheepsgezel
C=I Fijnmechanische techniek
(MBO)
Vakafdelingen
CZJ Grafische techniek (MBO/KMBO)

Instrument maken
Cl Optische glasslijpen
CZI
mm
•n
n
MD

CZ) Houtbewerking en woning
inrichting
mm MBO-opleidingen:
•Q Complete woninginrichting
K) Machinale timmerfabricage
KI Meubelmaken
•Cl Meubelfabricage
•3 Meubel stofferen
Woningstofferen
KD Houthandel
•• KMBO-opleiding:
K Fijn houtbewerken
C3
mm
•Q
•D
mm
mc

MBO-opleidingen:
•a Optiek
•P Uurwerktechniek
•O Metaalkunde
c=i Instrumenttechniek
MBO-opleidingen:
•cn Glasinstrument maken

Schilderen en etaleren
MBO-opleidingen:
Schilderen
Etaleren
KMBO-opleidi ng:
Schilderen

• VIiegtuigtechnieken

mm
ma
ma
ma
ma

C=I Fijne techniek

•.

Edelsmeden
MBO-opleidingen:
Goudsmeden
Zilversmeden
Graveren
Juwelier en juweliersgoudsmid

MBO-opleid i ngen:
VIiegtuigtechniek
VIiegtuiginstrumenttechniek
VIiegtuigelektronicatechniek
Avionicatechniek
Mode en kleding (MTO) (MBO)

CZJ Wegenbouwmachinisten (MBO)
en

Brood- en banketbakken
(MBO/KMBO)

1 32
SECTOR ECONOMIE
Kernafdeling administratie
•• MBO-opleidingen
(studierichtingen MEAO)
•cd Bestuur
Commercieel
•cd Secretarieel
•D Bedrijfsadministratie
•cd Logistiek (experimenteel)
•cd Vrije richting
•• KMBO-opleiding:
Administratie
Kernafdeling handel
••
•o
•E
••
•cd

MBO-opleidingen
MMO-C (inclusief groothandel)
MMO-BD
KMBO-opleiding
Detailhandel

Specifieke afdelingen
ca Toerisme (experimenteel, MBO)
co Horeca (MBO/KMBO)
Vakafdelingen
cd

Slagersvakonderwijs (MBO)

en

Levensmiddelenhandel (MBO)

cid Textielhandel (MBO)
SECTOR DIENSTVERLENING EN
GEZONDHEIDSZORG
Kernafdeling
•• MBO-opleidingen:
•CD Sociale arbeid
•CD Agogisch werk
•o Verzorgende beroepen
•o Activiteitenbegeleiding
•• KMBO-opleiding:
•o Verzorgende beroepen
Specifieke afdelingen
Cd

Mode en kleding (MBO)

co Assisterende beroepen in de
gezondheidszorg (MBO)

co Civiele en consumptieftechnische diensten
•• MBO-opleiding:
•cd Civiele en consumptieftechnische diensten
•• KMBO-opleiding:
•ED Instellingskeuken
[co Uiterlijke verzorging (MBO)
cci Sport en bewegen (MBO)
cc Verp]eging (MBO)
SECTOR LANDBOUW
Kernafdeling plantenteelt
i* MBO-opleidingen:
•cd Bloementeelt
Groenteteelt
•cd Akkerbouw
•cd Boomteelt
•cd Bollenteelt
•cd Fruitteelt
•• KMBO-opleidingen:
•cd Bloementeelt
•cd Groenteteelt
•c Akkerbouw
Kernafdeling veehouderij
••
•3
•cd
••
•cd

MBO-opleidingen:
Rundveehouderij
Intensieve veehouderij
KMBO-opleidingen:
Veehouderij

Specifieke afdelingen
co Levensmiddelentechnologie
(MBO)
co
••
•O
••
•cd
•o
•3

Bloemschikken
MBO-opleiding:
Bloemschikken en -binden
KMBO-opleidingen:
Bloemschikken en -binden
Groothandel
Detailhandel

co Groenvoorzieningen

1 33
MBO-opleiding:
•D Aanleg en onderhoud van
groenvoorzieningen
•• KMBO-opleiding:
Groenverzorging
Vakafdelingen
a Bosbouw en cultuurtechniek
(MBO)
•Dierverzorging en veterinaire
ondersteuning
•• MBO-opleiding:
•3 Dierverzorging en veterinaire
ondersteuning
* KMBO-opleiding:
•o Dierverzorging
• Biologisch dynamische land- en
tuinbouw (MBO)
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BIJLAGE 6

EEN AOC-ONTWIKKELINGSPLAN. UIT 'IJKPUNTEN VOOR DE ONTWIKKE
LING VAN AGRARISCHE OPLEIDINGSCENTRA1 (13) APVO-2 ADVIES.

Aanbevelingen:
-

Op korte termijn:
Door het AOC wordt een (tijds)plan gemaakt voor de interne
besluitvorming over hoofdlijnen van onderwijskundige vormgeving en
de eerste stappen daarin gezet;
. Door het AOC wordt een plan gemaakt voor het (proces)management
van de onderwijskundige ontwikkeling van het AOC. Voor de ontwik
keling van beide plannen tezamen zijn gedurende één jaar drie
taakeenheden beschikbaar;
Door de STOAS worden cursussen voor school- en onderwijskundig
management aangeboden voor directieleden en middenkader. Vrouwen
worden hierin bij voorkeur benaderd en geplaatst.
Voor de vormgeving van de onderwijskundige ontwikkeling wordt door
ondersteuningsinstellingen een informatiepakket ontwikkeld en
aangeboden (bijvoorbeeld via regionale studiedagen).

- Op middellange termijn:
Een AOC ontwerpt een plan voor intern kwaliteitsbeheer en onder
wijskundige ontwikkeling; naarmate de onderwijskundige ontwikke
ling in de richting van flexibilisering is voortgeschreden, worden
permanente taakeenheden toegekend tot een maximum van vier;
Door AOC's wordt intern aandacht gegeven aan nascholing. Deze
nascholing kan individueel of teamgericht zijn. Ook de nazorg van
de scholing moet in het plan zijn opgenomen, evenals docentstages;
Door de ondersteuningsinstellingen worden instrumenten voor kwali
teitsbeheer in kaart gebracht en voor AOC's toegankelijk gemaakt.
-

Op lange termijn:
Instrumenten voor intern kwaliteitsbeheer worden bijgesteld even
tueel aan de hand van landelijk (extern) ontwikkelde ijkpunten.
AOC's houden de leerplannen voortdurend in voldoende mate afge
stemd op het regionale bedrijfsgebeuren.
Door AOC's worden maatregelen ontworpen die erop gericht zijn de
participatie van leerlingen te bevorderen.
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BIJLAGE 7

VOORWAARDEN VOOR FACILITERING VAN SVM-SCHOLEN. UIT 'SVM:
GESTIMULEERDE VERNIEUWING' (98) ARVO-ADVIES. DE RAAD BE\fEELT
AAN ALLEEN SCHOLEN TE FACIT,ITEREN DIE AAN DE VOLGENDE VOOR
WAARDEN VOLDOEN

1. De school heeft voor de desbetreffende vernieuwing een plan opgesteld
waarin onder meer beschreven staat:
- De doelstellingen die men wil bereiken.
De vernieuwingsactiviteiten die hiertoe ondernomen worden.
De tijdsplanning, dit wil zeggen dat wordt aangegeven op welk
moment de school de doelstelling bereikt wil hebben.
De wijze waarop wordt nagegaan of de gestelde doelen zijn
gerealiseerd. Het betreft hier de voortgangscontrole c.q.
evaluatie van de vernieuwingsactiviteiten.
2. De vernieuwingsactiviteiten hebben betrekking op realisering van één
of meer vooraf bepaalde en bekend gemaakte produkten en de daaraan
gestelde produktcriteria.
3. De school is aantoonbaar bereid ook eigen middelen (taakuren, geld,
etc.) in te zetten. Deze middelen worden in het projectplan nader
gespecificeerd.
4. De school verklaart zich vooraf bereid mee te werken aan een op naam
gestelde openbare publikatie over de uiteindelijke resultaten van de
vernieuwingsactiviteiten. Zowel vanuit het oogpunt van kwaliteits
bewaking als voor een verspreiding van de opbrengsten in ruimere
kring, is het stellen van deze voorwaarde noodzakelijk.
5. De school informeert de verzorgingsinstellingen over haar plannen.
Dit is belangrijk in verband met een eventuele verspreiding van de
resultaten naar andere scholen.
Met betrekking tot de tweede voorwaarde heeft de raad gespecificeerd ten
behoeve van welke produkten additionele overheidsfaciliteiten nodig
zijn. Hij acht het wenselijk dat de overheid tevens aangeeft waaraan het
uiteindelijke resultaat moet voldoen. Door de raad worden suggesties
gedaan voor mogelijke produktcriteria. De raad beveelt aan deze produkt
criteria aan scholen als handreiking mee te geven.
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BIJLAGE 8 EEN 'CHECKLIST' VOOR HET OPSTELLEN VAN SCHOOT.PORTRETTEN, ALS
BASIS VOOR EEN AOC-ONTWIKKELINGSPLAN.
DEZE CHECKLIST WORITT BEHANDELT! IN HOOFDSTUK 4 VAN DIT RAPPORT.
1

Inleiding

].1

Naam school

1.2

Algemene doelstelling

1.3

Bestuursvorm en denominatie

1.4

Opleidingen/afdelingen
Vak-/studierichtingen

1.5

Totaal aantal leerlingen en geslachtsverhouding

1.6

Typering regio

1.7

Informatie over belangrijkste beweegredenen waarom leerlingen/
ouders kiezen voor deze school, deze opleidingen

1.8

Informatie over voorzieningenniveau (bibliotheek, AV-media,
kassen, practicumfaciliteiten) en infrastructuur

].9
2

Schoolreglement (absentieregels, orderegels)
Numerieke leerlinggegevens
(gegevens per opleiding, per studie/vakrichting, per leerling)

2.1

Instroom van leerlingen naar vooropleiding (gediplomeerd/

2.2

Gemiddelde opleidingsduur

2.3

% leerlingenuitval per leerjaar

2.4

% doublures per leerjaar

2.5

% gediplomeerden per leerjaar

2.6

% doorstromers (van opleiding .... doorstroming naar ....)

2.7

Interpretatie, verklaring van numerieke gegevens

2.8

Schatting toekomstige leerlingenaantallen per opleiding/

ongediplomeerd) en naar geslacht

vakrichting
3

Kwaliteit van programma's

3.1

Extern kwaliteitsbeheer
Mogelijke kanttekeningen bij inrichtings-, examenbesluiten en de
regelgeving voor bekostiging en bevoegdheden/rechtspositie (per
opleiding)
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3.2

Tntern kwaliteitsbeheer
. Weergave van de interne overlegstructuur en de gehanteerde
functies
. Eventueel informatie over bijzondere overleggroepen met
specifieke ontwikkelingstaken
. Informatie over personeelsbeleid, beoordeling, scholing
. Frequentie en inhoud van thema-/studiedagen/andere activiteiten
• Eventuele behoeften aan managementnascholing en aan instrumenten
ten behoeve van intern kwaliteitsbeheer
. Analyse van de weergegeven informatie, consequenties voor intern
kwaliteitsbeheer

3.3

Inhoudelijke onderwijsontwikkelingen per opleiding
. lesstofoverzichten per opleiding, per jaar, per vak
. stageleerplan
. gebruik didactische werkvormen in de klas, huiswerk
. informatie over de wijze van toetsen, inhoudelijke ontwikkeling
van toetsen
. informatie over specifieke ontwikkelingen zoals vakkenintegratie, nieuwe vakken, aansluiting buiten- en binnenschools leren,
verbreding vakrichtingen, modulering
. milieu-gerichtheid van het aangeboden onderwijs
. conclusies ten aanzien van inhoudelijke onderwijsontwikkelingen

3.4

Na-/bijscholing van docenten
. gevolgde vakinhoudelijke nascholingen, pedagogisch-didactische
nascholingen en wat zijn de behoeften
. huidige visie op verdeling van les- en neventaken, op het
instellen van onderwijsvrije perioden voor docenten, stages voor
docenten

4

Het opleidings- of schoolklimaat

4.1

De leerlingwerving, schoolloopbaanbegeleiding en binding
(leerlingenadministratie)

4.2

Het docententeam
. informatie over benoemingsprocedures en docentenbegeleiding,
lerarenvergaderingen, verdelingen van les- en neventaken, leef
tijdsopbouw team, geslachtsverhouding, aantal full- en part-time
dienstverbanden, verdeling stagebegeleiding

4.3

Buitenschoolse activiteiten
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5

Contacten in de regio
. aard, frequentie en inhoud van diverse externe contacten
opgesplitst naar externe onderwijscontacten, contacten met de
voorlichting, met het onderzoek, het bedrijfsleven, de ouders en
anderen
(voorbeeld: schema 3 pagina 64)

6

Toekomstvisie
. overzicht AOC-ontwikkelingsdoelen en prioritering
. behoeften aan ondersteuning vanuit ondersteuningsinstellingen
. aangeven van naar eigen oordeel sterke punten gerelateerd aan
het belang hiervan voor de AOC-ontwikkeling
. mogelijke gezamenlijke AOC-activiteiten

141
BIJLAGE 9 EEN VOORBEELD WAARUIT BLIJKT OVER WELKE GEGEVENS DE
PROVINCIALE OVERHEDEN KUNNEN BESCHIKKEN IN HET KADER VAN
ONDERWIJSBEHOEETENPEILINGEN (110, 111). STICHTING GELDERLAND

Regio Arnhem

Regio Nijmegen

Gekozen schooltype
subr.noord

subr.zuid

subr.oost

subr.west

Determineerklas/lSK

6,2

10,5

0,8

0,6

LTS/ITO
LHNO/LHNO
T,AO/IAO
IAVO/LEAO/LMO
MAVO/IVO
HAVO
VWO
Sch.gern.LBO/LBO-MAVO(-HAVO)
Scholengem. MAVO-HAVO

4,5

3,7

2,8

2,2

0,9

1,0

1,8

1,4

1,0

-

0,5

0,1

2,2

1,3

0,4

0,4

15,8

19,5

10,7

8,8

3,6

0,3

5,4

2,7

5,9

2,9

8,9

13,2

5,7

9,0

7,1

12,0

9,0

17,2

13,9

Scholengem. HAVO-VWO

13,1
20,2

20,9

19,4

12,3

Sch.gem. MAVO-HAVO-VWO

19,5

20,9

22,4

31,8

Anders

1,3

1,1

2,4

1,1

Totaal

100%

100%

100%

100%

N

1014

622

778

714

Tabel 3.] Gekozen schooltype voortgezet onderwijs.

Een opvallend verschil tussen de onderzoeksregio's is reeds uit de
eerste regel van de tabel af te lezen. In de regio Arnhem blijken
opvallend veel kinderen van het achtste leerjaar door te stromen naar
determineerklassen. Determineerklassen zijn speciale klassen in het
voortgezet onderwijs waarin de leerlingen de stof van de basisschool
kunnen herhalen voordat zij een verdere keuze moeten maken. Zowel in
subregio noord als in subregio zuid bestaat er gelegenheid voor onder
wijs in determineerklassen. In de regio Nijmegen daarentegen bestaat dit
verschijnsel, voorzover bekend, nog niet.
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Ook de internationale schakelklas (ISK) is - zoals de naam reeds zegt als een tussenschakel te beschouwen, maar dan speciaal voor buitenlandse
kinderen. In beide regio's is de mogelijkheid daartoe aanwezig. Dit
onderwijstype werd echter nauwelijks genoemd als vervolgkeuze, hetgeen
zowel kan samenhangen met de geringere respons van buitenlandse ouders
als met het gegeven dat hun kinderen - voorzover het deze leeftijds
categorie betrof - vaak nog niet tot het laatste leerjaar van de basis
school gevorderd waren.
ne meeste kinderen gaan na de basisschool naar een scholengemeenschap.
Ook dan wordt pas na de brugperiode duidelijk welk onderwijstype zij
zullen gaan volgen. Om een reductie van het aantal schooltypen mogelijk
te maken, hebben we de ouders gevraagd welke schooltypen zij na de
brugperiode het meest waarschijnlijk achten. Op basis van deze antwoor
den hebben we berekend hoe deze verdeling er in de vier subregios's uit
zal zien, als de verwachtingen van de ouders uit zullen komen.
Regio Arnhem

Regio Nijmegen

School type
subr.noord

subr.zuid

subr.oost

subr.west
11,7

LBO

12,7

MAVO

33,7

12,9
39,9

8,7
30,9

HAVO

28,5

27,8

33,9

28,7
36,9

VWO

25,1

19,3

26,4

22,7

Totaal

100%

100%

100%

100%

N

1001

615

759

706

Tabel 3.2

Vermoedelijk schooltype na de brugklas

In de regio Arnhem wordt de MAVO het vaakst als het meest waarschijn
lijke schooltype na de brugklas genoemd, met name in subregio zuid. Tn
de regio Nijmegen daarentegen denken de meeste ouders dat hun kind naar
de HAVO zal gaan. De gegevens in tabel 3.2 zullen evenwel met de nodige
voorzichtigheid gebruikt moeten worden, omdat de feitelijke keue die na
de brugklas gemaakt wordt, sterk kan afwijken van een verwachting die
één jaar eerder is uitgesproken.
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BIJLAGE 10 MODULERING VOORTGEZET ONDERWIJS (120) DE VOLGENDE DOELEN
WORDEN IN HET KADER VAN HET BELEID VAN HET MINISTERIE VAN
ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN NAGESTREEFD:
1. rendementsverbetering: verhoging van het numeriek rendement en ver
korting van de gemiddelde verblijfsduur;
2.

verbeterde aansluiting op vervolgsituaties:
2.1 op het beroepsleven (MBO - KMBO - LW);
2.2 op het beroepsonderwijs in de tweede fase (LBO);
2.3 op het MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs (AVO/VWO);

3. horizontale en verticale afstemming met name tussen Leerlingwezenkort MBO, LBO-LW/KMBO en kort MB0-MB0, maar voor wat betreft ver
4.

gelijkbare doelstellingen ook tussen de sectoren;
verbetering van het civiel effect: betere herkenbaarheid van de
kwalificaties waarvoor wordt opgeleid;

5. kwaliteitsverbetering: duidelijker doelen, betere leerresultaten
(waar onder betere integratie van het geleerde), verduidelijking van
niveau-onderscheid, methodisch-didactische verbetering;
6.

bevordering wederkerend onderwijs: certificaten kunnen in het vol
wassenenonderwijs worden aangevuld en "ververst";

7.
8.

verbetering van de motivatie van de leerlingen;
individualisering naar inhoud en middelen binnen de modulen: meer
mogelijkheden tot aanpassing aan verschillen in beginniveau, leer
stijl en dergelijke; mogelijkheden tot remediëring;

9.

snellere aanpassing aan veranderde vereisten van beroep en/of
vervolgopleiding: aanpassing van afzonderlijke certificaateenheden/

deelkwalificatie in het gegeven geval van modulen;
10. mogelijkheden voor "op maat gesneden" opleidingen voor nieuwe doel
groepen: aanbieden van afzonderlijke certificaateenheden en/of her
en bijscholing.
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BIJLAGE 11 SCHOOLLOOPBAANBEVORDERENDE INSTRUMENTEN TEN BEHOEVE VAN DE
SVM-OPERATIE. UIT "SVM: GESTIMULEERDE VERNIEUWING" (98)
-

een nieuwe inrichtings - Algemene Maatregel van Bestuur voor het
beroepsonderwijs;
oriënterende- en schakelprogramma's (o en s-programma's);
aanname beleid van leerlingen;

-

leerlingbegeleiding binnen in ieder geval de o en s-programma's en
korte beroepsopleidingen;

-

systeem voor pedagogische registratie/administratie binnen in ieder
geval; de o en s-programma's en korte beroepsopleidingen;
(flexibele) toetsing en afsluiting van in ieder geval de o en sprogramma's, korte beroepsopleidingen en projecten moduleren/
participerend leren;
doorstroomregeling van de korte naar de ]ange beroepsopleidingen;

- contacten met organisaties voor het deeltijdberoepsonderwijs/
-

leerlingwezen;
nieuwe korte beroepsopleidingen in de sector dienstverlenings- en
gezondheidszorgonderwijs.
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