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WOORD VOORAF

Aan het begin van dit decennium is een groot aantal scholen voor voortgezet
agrarisch onderwijs gefuseerd tot Agrarische Opleidingscentra (AOC's). Het Ministerie
van LNV heeft de Vakgroep Agrarische Onderwijskunde verzocht in het kader van de
1 %-regeling onderzoek te verrichten naar de onderwijskundige aspecten van de AOCvorming.
In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar de stand
van zaken met betrekking tot de onderwijsvernieuwingen in de AOC's. De bereidheid
van medewerkers van de AOC's en de ondersteuningsinstellingen om aan dit
onderzoek hun medewerking te verlenen, was bijzonder groot waarvoor nogmaals
mijn hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan Prof.Dr.lr. W. van den Bor die als
intern begeleider mij met raad en daad terzijde heeft gestaan; aan onze gezamenlijke
besprekingen

bewaar ik goede herinneringen. Collega Ir. A.Ph. de Vries ben ik

erkentelijk voor zijn bijdrage aan de gedachtenvorming over de invulling van dit deel
van het AOC-project en de zorg door hem besteed aan de redactie van dit rapport
toen ik reeds in beslag werd genomen door mijn nieuwe functie aan de TU-Twente.
De

vergadering

met

onderzoeksvoorstel

de

heeft

leden

van

bijgedragen

de
tot

begeleidingscommissie
een

nadere

inzake

concretisering

van

het
de

onderzoeksopzet. In de commissie hadden zitting: Drs. B. Piersma (CPS), Drs. H. van
Soest (AOC 't Vanck), Ir. T. Westerhof (AOC AGRON), Ir. M. Kooiman (AOC-Raad),
Ir. E. Bosma (Inspectie Landbouwonderwijs), Drs. G.J. Meesterberends-Harms (RION)
en Prof.Dr.lr. W. van den Bor (Vakgroep Agrarische Onderwijskunde).
Bij de uitvoering van het onderzoek en de realisatie van dit rapport was een groot
aantal collega's betrokken. Ik ben hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen.

Drs. M.R. van der Klink

DEEL I
Achtergronden en onderzoeksopzet

1

VRAAGSTELLING EN ACHTERGRONDEN VAN HET
ONDERZOEK

1.1

Inleiding

In de jaren 1990 en 1991 is een groot aantal scholen voor lager en middelbaar agra
risch onderwijs gefuseerd tot Agrarische Opleidingscentra (AOC's). In de aanloop naar
de fusies en het eerste jaar na de fusie hebben de AOC's zich vooral gericht op de
organisatorische en bestuurlijke problemen die inherent zijn aan fusies in het onder
wijs. Momenteel richt zich de aandacht voornamelijk op de onderwijsvernieuwingen.
Onderhavig onderzoek gaat in op de onderwijsvernieuwingen die zich heden ten dage
in de AOC's voltrekken. De vraagstelling welke voor dit onderzoek richtinggevend is,
wordt in paragraaf 1.2 beschreven.
De overige paragrafen gaan in op de achtergronden van het onderzoek. De belang
rijkste ontwikkelingen en knelpunten in het voortgezet agrarisch onderwijs die hebben
geleid tot de AOC-vorming, alsmede de doelstellingen die aan de AOC-vorming ten
grondslag liggen worden in paragraaf 1.3 op beknopte wijze uiteengezet. Kwantita
tieve achtergrondgegevens inzake de AOC-vorming komen in paragraaf 1.4 ter
sprake. Het hoofdstuk wordt afgerond met een paragraaf waarin de belangrijkste
theoretische begrippen beknopt worden toegelicht.

1.2

Vraagstelling

De onderwijsvernieuwingen in de AOC's voltrekken zich in een snel tempo. Met
ingang van het schooljaar 1992/1993 dient in alle AOC's de vernieuwde kwalificatie
structuur te zijn ingevoerd. Eén jaar later moet een begin worden gemaakt met de
basisvorming. Informatie over de wijze waarop de vernieuwingen worden gereali
seerd, alsmede de knelpunten die hierbij optreden, is schaars. Vanuit deze achter
grond is besloten een inventariserend onderzoek te starten naar de stand van zaken
op het terrein van de AOC-onderwijsvernieuwing. De vraagstelling van het onderzoek
is:
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Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de AOC-onderwijsvernieuwing ?
In overleg met de begeleidingscommissie is besloten niet alleen aandacht te schenken
aan de stand van zaken maar is ook informatie verzameld die deze stand van zaken
kan verklaren.
Gelet op de voor dit onderzoek gereserveerde tijd, is in samenspraak met de begelei
dingscommissie besloten in het onderzoek aan vier terreinen van onderwijsver
nieuwing aandacht te schenken:
leermiddelenontwikkeling ten behoeve van de tweede fase van het voortgezet
agrarisch onderwijs;
invoering basisvorming en VBO;
aansluiting eerste en tweede fase in het AOC (LAS - MAS);
kwaliteitszorg.
Voor het beantwoorden van de vraagstelling zijn drie deelvragen geformuleerd:
1)

Welke activiteiten op de vier bovengenoemde terreinen van onderwijsver
nieuwing worden in de AOC's ontplooid?

2)
3)

Op welke wijze verlopen deze activiteiten?
Welke verklaringen kunnen worden gegenereerd voor de huidige stand van zaken
met betrekking tot de onderwijsvernieuwing ?

De informatie die door dit onderzoek wordt gegenereerd, lijkt niet alleen zinvol voor
de AOC's, maar ook voor beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV, de onder
steuningsinstellingen en de koepelorganisatie van de AOC's (de AOC-Raad). Voorts
zou deze informatie tegemoet kunnen komen aan de informatiebehoefte van hen die
geïnteresseerd zijn in de agrarische pendant van de SVM-operatie.

1.3

Achtergronden van de AOC-vorming

De vorming van de Agrarische Opleidingscentra kan worden beschouwd als het
beleidsmatige antwoord op de grote verscheidenheid aan problemen en ontwikke
lingen die zich heden ten dage in het voortgezet agrarisch onderwijs voordoen. Deze
problemen en ontwikkelingen worden gedeeltelijk veroorzaakt door het functioneren
van het onderwijssysteem, deels zijn deze toe te schrijven aan veranderende maat
schappelijke verhoudingen en vereisten (Van der Klink, 1993). Tot de fricties die in
het onderwijssysteem zijn waar te nemen, behoren onder meer het vermeende te lage
rendement van de opleidingen en de soms problematische aansluiting tussen de
opleidingen onderling. Voorts kan worden gewezen op de problemen die scholen
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ondervinden bij het verzamelen en het beoordelen van adequate en relevante
informatie over de ontwikkelingen in het arbeidsbestel ten einde opleidingsinhouden
te actualiseren.
De maatschappelijke context waarin het onderwijssysteem is ingebed, is eveneens
aan veranderingen onderhevig (Van der Klink, 1993). De demografische ontwikke
lingen leiden tot dalende leerlingenaantallen. Daarnaast is sprake van de algemeen
erkende noodzaak jongeren minder specifiek op te leiden ten einde een bredere inzet
baarheid van schoolverlaters te garanderen. Ook kan worden gerefereerd aan de
noodzaak tot wijziging van de relatie tussen de landelijke overheid en de scholen,
resulterend in deregulering en vergroting van de autonomie van de instellingen. Tot
slot mag niet onvermeld blijven dat de financiële middelen die voor het onderwijs
beschikbaar zijn de laatste jaren verder onder druk zijn komen te staan.
Met de AOC-vorming wordt beoogd een op deze ontwikkelingen en knelpunten
toegespitst antwoord te geven.
De hoofddoelstellingen van de AOC-operatie zijn:
handhaving en versterking van het agrarisch voortgezet onderwijs;
versterking van de samenhang tussen onderzoek, voorlichting, onderwijs en
bedrijfsleven;
versterking van de wisselwerking met het bedrijfsleven (Ministerie van LNV,
1986).
Ter realisering van deze doelstellingen werden in 1991 21 Agrarische Opleidingscen
tra gevormd waarin zijn opgenomen een groot aantal Lagere Agrarische Scholen, bijna
alle Middelbare Agrarische Scholen, het cursusonderwijs voor volwassenen en de
uitvoeringslokaties voor het leerlingwezen. De AOC-vorming kan worden beschouwd
als de agrarische pendant van de Sectorvorming en Vernieuwing Middelbaar Beroeps
onderwijs (afgekort SVM).
De AOC-vorming onderscheidt zich van de SVM-operatie doordat:
in een AOC uitsluitend agrarisch scholen zijn opgenomen, terwijl de SVMoperatie de vorming van multisectorale instellingen beoogt;
een AOC een verticale scholengemeenschap is waarin lagere en middelbare
agrarische scholen zijn opgenomen. De SVM-operatie is alleen van toepassing op
MBO-scholen;
in een AOC dag- en deeltijdopleidingen en cursusonderwijs voor volwassenen
worden geïntegreerd.
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In het wordingsproces van de AOC's zijn twee fasen te onderscheiden (APVO, 1987).
De eerste fase heeft tot doel de bestuurlijke, organisatorische en beheersmatige
randvoorwaarden te creëren voor de uitvoering van het onderwijs. Hierbij kan worden
gedacht aan de instelling van het bestuur, het benoemen van de centrale directie en
het opstellen van de lijst met boventalligen. De tweede fase heeft betrekking op het
creëren van onderwijskundige samenhang en vernieuwing ten einde als AOC een
zekere onderwijskundige meerwaarde te kunnen ontwikkelen.
De

belangrijkste

wettelijk

voorgeschreven onderwijskundige

vernieuwingen

die

momenteel in de AOC's plaatsvinden zijn:
de invoering van een nieuwe kwalificatiestructuur in de tweede fase van het
voortgezet agrarisch onderwijs. Deze invoering diende voor de aanvang van het
schooljaar 1992/1993 te zijn voltooid. Een beschrijving van deze vernieuwing is
te vinden in een eerder rapport over de AOC-vorming (Van der Klink, 1993);
de invoering van de basisvorming en het Voorbereidend Beroepsonderwijs
(afgekort VBO), waarmee in het schooljaar 1993/1994 een begin wordt ge
maakt.

1.4

Kwantitatieve gegevens

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de leerlingenaantallen in het voortgezet
agrarisch onderwijs en aan de omvang van de AOC's. Zowel in het MAO als in het
LAO is sprake van een daling in leerlingenaantallen.
Tabel 1 Deelname aan het MAO in verhouding tot de deelname aan het MBO,
absoluut en procentueel
SCHOOLJAAR

MBO totaal
MAO
AANDEEL MAO IN %

1987/

1988/

1989/

1990/

1991/

1988

1989

1990

1991

1992

312.736

315.799

310.708

304.320

299.340

18.258

17.500

16.276

15.960

14.980

5.84

5.54

5.24

5.24

5.00

Bron: Landbouwonderwijs in Beeld, pagina 13 (Ministerie van LNV, 1992)

In het MBO treedt na een aanvankelijke stijging in het schooljaar 1988/1989 een
daling op in leerlingenaantallen (tabel 1). Daarentegen daalt de deelname aan het

4

MAO in genoemde jaren van 18.258 leerlingen in het schooljaar 1987/1988 tot
14.980 leerlingen in het jaar 1991/1992. Een aannemelijke verklaring voor de daling
in het MBO zou de demografische ontwikkeling kunnen zijn (minder jongeren). In het
MAO is ten opzichte van het MBO sprake van een versterkte teruggang in leerlingen
aantallen. Een afdoende verklaring, op basis van onderzoeksgegevens, is hiervoor niet
voorhanden. In de beschikbare literatuur wordt de teruggang toegeschreven aan de
relatieve onbekendheid van het agrarisch onderwijs en de negatieve beeldvorming
over de agrarische beroepspraktijk (Ministerie van LNV, 1986; Boetzkes, 1992).
Tabel 2 Deelname aan het LAO in verhouding tot de deelname aan het LBO, absoluut
en procentueel
SCHOOLJAAR

LBO totaal
LAO
AANDEEL LAO IN %

1987/

1988/

1989/

1990/

1991/

1988

1989

1990

1991

1992

328.321

296.850

273.203

252.302

239.876

28.800

24.373

20.985

19.479

18.647

8.80

8.20

7.70

7.70

7.80

Bron: Landbouwonderwijs in Beeld, pagina 13 (Ministerie van LNV, 1992)

Evenals in het MBO is in het LBO sprake van een daling in leerlingenaantallen (tabel
2). Hoewel ook het LAO te kampen heeft met een daling, is er geen sprake van een
versterkte teruggang, zoals in het MAO. Sinds het schooljaar 1989/1990 stabiliseert
het aandeel LAO-leerlingen zich op bijna acht procent.
Voor de teruggang in het aantal leerlingen zijn volgens de ARVO twee factoren
verantwoordelijk (ARVO, 1991A). Wederom kan worden gewezen op de demografi
sche ontwikkelingen. Daarnaast is er sprake van een zich wijzigende schoolkeuze.
Potentiële leerlingen prefereren het MAVO omdat dit in hun perceptie een hogere
status bezit.
Aan de fusies tot AOC's is door bijna alle MAS'en deelgenomen. Van de 48 MAS'en
zijn er 47 in een AOC opgenomen. Eén MAS is onderdeel geworden van een MBOcollege. Van de 132 Lagere Agrarische Scholen is een kleiner aandeel opgegaan in
AOC's (tabel 3).
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Tabel 3 Deelname Lagere Agrarische Scholen aan de AOC-vorming (1991)
IN AOC

IN SCHOLENGEMEENSCHAP

ZELFSTANDIGE

TOTAAL

66

51

15

132

50%

39%

11%

100%

Bron: Landbouwonderwijs in Beeld, p. 33-39 (Ministerie van LNV, 1992)

Uit tabel 3 blijkt dat de helft van alle Lagere Agrarische Scholen is opgegaan in een
AOC. Een kleiner aantal is onderdeel geworden van een horizontale scholengemeen
schap. Een belangrijke reden voor de terughoudendheid van LAS'en om in een AOC
op te gaan, is gelegen in het feit dat Lagere Agrarische Scholen soms bevreesd zijn
voor verlies van leerlingen indien ze zich 'te groen', dat wil zeggen als onderdeel van
een AOC, profileren (Ministerie van LNV, 1990).
Momenteel kent ons land 21 AOC's. Onderling verschillen deze opleidingscentra in
het aantal opleidingslokaties dat zij bezitten, de studierichtingen die worden aange
boden en de leerlingenaantallen. Het aantal opleidingslokaties waarover een AOC
beschikt varieert van drie (AOC Zeeland) tot elf (AOC Friesland).
Het aantal leerlingen dat in de opleidingscentra staat ingeschreven, vertoont eveneens
een grote spreiding. Het minimumaantal leerlingen waarover een AOC dient te
beschikken om als zodanig te worden erkend, bedraagt 650.
Tabel

4

Leerlingenaantallen

van

de

AOC's

bij

aanvang

van

het

schooljaar

1991/1992*
LEERLINGENAANTALLEN
650-1000

1001-1500

1501-2000

2001-2500

< 2500

3

6

4

5

3

AANTAL
AOC'S

Bron: Landbouwonderwijs in beeld (Ministerie van LNV, 1992)
* exclusief deelname aan het cursusonderwijs

Zoals uit tabel 4 is af te leiden bezitten de meest AOC's meer dan 1000 leerlingen. In
acht opleidingscentra staan zelfs meer dan 2000 leerlingen ingeschreven. Geconsta
teerd kan worden dat de meeste AOC's ruimschoots voldoen aan de leerlingennorm
voor erkenning als AOC.
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Het totaal aantal leerlingen van alle AOC's tezamen bedroeg in het schooljaar
1990/1991 36.668 (exclusief deelnemers cursusonderwijs). Eén schooljaar later was
dit gedaald tot 35.673 leerlingen, wat een daling van drie procent inhoudt. In het
schooljaar 1991/1992 daalde in zeventien AOC's het aantal ingeschreven leerlingen
ten opzichte van het schooljaar 1990/1991. De sterkste daling in leerlingenaantallen
(negen procent minder leerlingen) werd in twee AOC's aangetroffen. In vier AOC's
was sprake van een stijging van respectievelijk een, zeven (in twee AOC's) en vijfen
twintig procent. De bijzondere grote stijging van vijfentwintig procent werd veroor
zaakt doordat in dit AOC een school is toegetreden tot het opleidingscentrum.

1.5

Aspecten van onderwijsvernieuwing

In deze laatste paragraaf van het hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen
gepresenteerd die richtinggevend zullen zijn voor de opzet en uitvoering van het
onderzoek. De aandacht in deze paragraaf gaat uit naar de verschillende aspecten van
het innovatieproces. In de komende vier hoofdstukken wordt ingegaan op de ontwik
kelingen op de vier deelterreinen waarop het onderzoek zich richt.
In onderzoek naar onderwijsvernieuwing worden verschillende definities gehanteerd
over wat tot een innovatie(proces) mag worden gerekend (Dalin, 1989; Fullan, 1982;
Van den Berg en Vandenberghe, 1981, 1984). In dit onderzoek wordt niet expliciet
gekozen voor een van de gangbare indelingen maar wordt getracht de belangrijkste
aspecten van deze indelingen te beschrijven.
Het eerste aspect heeft betrekking op de doelstellingen die aan de vernieuwingen ten
grondslag liggen. Op basis van onderzoek mag worden verondersteld dat de relatie
tussen de gestelde doelen en daadwerkelijk ondernomen vernieuwingsactiviteiten niet
altijd hecht genoemd kan worden (Van Vilsteren en Visscher, 1985). Niet alleen op
het niveau van de landelijke overheid maar ook op schoolniveau worden onderwijs
doelen voornamelijk in globale termen geformuleerd. Hiervoor zijn tenminste twee
redenen aan te wijzen. Ten eerste kan worden gewezen op het compromiskarakter
van de voorgestelde doelen inzake de onderwijsontwikkeling. March, Cohen en Olsen
wijzen erop dat de doelen kunnen worden beschouwd als een resultante van onder
handelingen (in Lammers, 1983). Deze onderhandelingen kunnen plaatsvinden tussen
de verschillende groeperingen (docenten, schoolleiders) en/of verschillende ves
tigingen van het AOC. Ten tweede is de globale omschrijving van de doelen soms te
herleiden tot het ontbreken van een volledige analyse van de huidige en gewenste
onderwijssituatie (vgl. Voogt, 1989). Te globaal geformuleerde doelstellingen geven
aldus weinig richting aan de keuze en de opzet van vernieuwingsactiviteiten. Voorts
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bemoeilijken globale doelen het houden van (tussentijdse) evaluaties van de stand van
zaken.
De inhoud en aard van de vernieuwing heeft consequenties voor de wijze waarop
deze wordt gerealiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan de mate waarin de betrok
kenen bekend zijn met een bepaald soort vernieuwing. Meer ervaring met een bepaald
type innovatie beïnvloedt het probleemoplossend vermogen van de school in positieve
zin (Van Velzen, 1985). Reeds eerder verricht onderzoek naar de AOC-vorming toont
aan dat AOC's over meer ervaring beschikken met de opzet van nieuwe vakken en/of
leerstofontwikkeling dan met

vernieuwingen op het terrein van het didactisch

handelen (Van der Klink, 1993).
In het algemeen kan worden verondersteld dat vernieuwingen moeizamer verlopen
naarmate er meer lokaties/afdelingen/docententeams bij betrokken zijn. Grootschalige
vernieuwingen vergroten de noodzaak tot centrale coördinatie. Van belang hierbij is
de mate waarin de afzonderlijke lokaties/afdelingen/docententeams over autonomie
beschikken om de vernieuwing op eigen wijze uit te voeren. Een te grote autonomie
kan leiden tot een zodanige omvorming van de vernieuwing waardoor deze niet meer
voldoet aan het oorspronkelijke doel dat met de vernieuwing wordt beoogd.
De wijze waarop vernieuwingen verlopen, is onder meer afhankelijk van de betrokken
heid van de actoren. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van docenten een
belangrijke voorwaarde is voor een beter verloop van het vernieuwingsproces (Van
den Berg en Vandenberghe, 1981). De betrokkenheid van de docenten bij de concrete
uitvoering is volgens Van der Krogt en Verhaaren (1986) onvoldoende. Voor een
beter verloop van het vernieuwingsproces wijzen zij op het belang van betrokkenheid
van docenten tijdens de planningsfase van de vernieuwingen. Vernieuwingen verlopen
beter indien de voorstellen hiervoor afkomstig zijn van de docenten, waarbij het
management zorg draagt voor het creëren van de randvoorwaarden voor de uitvoering
van de voorgestelde vernieuwingen (Petri, 1991). Zodoende kan bij de docenten het
gevoel worden gecreëerd dat zij 'eigenaar' zijn van de vernieuwingen (Dalin, 1989).
Volgens Van der Grift (1987) dient de betrokkenheid van het management zich niet te
beperken tot het verzorgen van de juiste randvoorwaarden (tijd, geld enz.). Van het
schoolmanagement mag volgens Van der Grift ook een inhoudelijke visie inzake de
vernieuwing worden verwacht. Naarmate het management meer in staat is deze visie
uit te dragen, wordt de voedingsbodem voor een succesvolle vernieuwing verbeterd.
Eerder is gewezen op het feit dat grootschalige vernieuwingen de nodige coördinatie
en afstemming vergen. Van den Berg en Vandenberghe (1984) bevelen voor groot
schalige vernieuwingen aan een interne coördinator in de school aan te stellen. Deze
heeft tot taak het vernieuwingsproces te bewaken en fungeert als aanspreekpersoon.
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Vanuit de ondersteuningsinstellingen is dit ook voor de AOC's bepleit (Piersma,
1989).
De betrokkenheid van zowel management als docenten lijkt voor het welslagen van
iedere onderwijsvernieuwing een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast kan worden
gewezen op een groot aantal actoren die een meer of minder actieve rol kunnen
spelen in het vernieuwingsproces: bestuur van het AOC, ondersteuningsinstellingen,
inspectie, bedrijfsleven, AOC-Raad, IKC/voorlichtingsdienst.
Een vierde aspect dat aan een vernieuwing kan worden onderscheiden is de gehan
teerde strategie. Een strategie bestaat uit een aantal componenten die tezamen
worden ingezet ten einde de vernieuwing in te voeren. Een belangrijk onderdeel van
de strategie is de wijze waarop overleg en besluitvorming inzake de vernieuwing
worden georganiseerd. Tot de strategie behoren verder de specifieke activiteiten die
ten behoeve van de vernieuwing worden ondernomen, zoals de analyse van de
huidige en gewenste schoolsituatie en (tussentijdse) evaluaties van de voortgang van
de vernieuwing. Een laatste component van de strategie heeft betrekking op de struc
tuur die voor de vernieuwing in het leven wordt geroepen. Hierbij kan ondermeer wor
den gedacht aan het al of niet instellen van een aparte werkgroep/projectgroep ten
behoeve van de vernieuwing.
Naast de hier beschreven aspecten (doelstellingen, actoren, inhoud/aard vernieuwing
en strategie) kan tot slot worden gewezen op de invloed van de context waarbinnen
de onderwijsvernieuwing zich afspeelt. Tot de context behoren de wettelijke voor
schriften die door de overheid aan het onderwijs worden opgelegd. Naast wettelijke
voorschriften kan worden gedacht aan de afspraken die op landelijk niveau zijn ge
maakt aangaande de inzet van de ondersteuningsgelden in het kader van de AOCvorming. Ook kan worden gedacht aan de beschikbaarheid van middelen voor
onderwijsvernieuwing in de AOC's.
In de komende drie hoofdstukken wordt nader ingegaan op de vernieuwingen die in
dit rapport object van onderzoek zijn. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan
kwaliteitszorg, basisvorming, het Voorbereidend Beroepsonderwijs en de aansluiting
tussen de eerste en tweede fase voortgezet agrarisch onderwijs in een AOC en de
leermiddelenontwikkeling.
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2

KWALITEITSZORG

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de implementatie van kwaliteitszorg
in een AOC. Enkele achtergronden van de toegenomen aandacht voor kwaliteitszorg
worden in de volgende paragraaf aan de orde gesteld. In paragraaf 2.3 worden
verschillende vormen van kwaliteitszorg onderscheiden. De objecten en processen
waarop kwaliteitszorg betrekking heeft, komen in paragraaf 2.4 aan bod. De resul
taten van enkele experimenten met kwaliteitszorg in het MBO worden in paragraaf
2.5 beschreven.

2.2

Achtergronden van de toegenomen aandacht voor kwaliteitszorg

In het afgelopen decennium is de aandacht voor kwaliteitszorg in het onderwijs
toegenomen. In deze paragraaf worden drie belangrijke faktoren die aan deze
toegenomen belangstelling ten grondslag liggen, beknopt belicht.
Eén van de belangrijkste oorzaken voor de toegenomen aandacht is de verandering in
de relatie overheid - onderwijsinstelling. Door de overheid wordt ingezien dat het
doelmatig functioneren van scholen niet kan worden bevorderd door het hanteren van
een stringente centrale planning. Een andere besturingsfilosofie met meer autonomie
voor de scholen en een selectiever optredende overheid doet schoorvoetend zijn intre
de in het onderwijs. De toegenomen beleidsvrijheid impliceert dat scholen meer
initiatief dienen te nemen om de kwaliteit van hun opleidingen op peil te houden.
Een tweede belangrijke impuls voor de toegenomen aandacht is de daling in leer
lingenaantallen. In hoofdstuk 1 is aan de orde gesteld dat bijna alle AOC's te kampen
hebben met dalende leerlingenaantallen. Bij teruglopende leerlingenaantallen is er een
toenemende noodzaak zich als school op een positieve manier te kunnen onder
scheiden van andere scholen. Een snelle en duidelijke profilering van de AOC's op de
opleidingsmarkt is gewenst (vgl. Van Geffen, 1990). Ook dit kan worden beschouwd
als een impuls om de kwaliteitszorg in de school te optimaliseren.
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De toenemende belangstelling voor kwaliteitszorg kan ook worden verklaard uit de
noodzaak de financiële middelen zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten. Na een
periode van bezuinigingen ontstaan vaak discussies over een 'verlies aan kwaliteit' en
wordt veelal de behoefte gevoeld de kwaliteitszorg in de school verder te ontwikkelen
(vgl. Van Wieringen, 1990).

2.3

Een typologie van kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg kan worden omschreven als het totaal aan activiteiten die tot doel
hebben de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van een produkt, proces of
dienst, zodanig te integreren en beheersen dat een produkt of dienst met de beoogde
kwaliteit wordt geleverd of wordt verricht (Van Wieringen et al. 1990). Met betrek
king tot kwaliteitszorg worden diverse typen onderscheidingen gehanteerd.
Een eerste indeling kan aan de hand van een rapport van Van Wieringen c.s. worden
gemaakt in interne en externe kwaliteitszorg (Van Wieringen et al. 1990). Interne
kwaliteitszorg wordt omschreven als de activiteiten die door de onderwijsinstelling
zelf worden ondernomen ten einde de kwaliteit te waarborgen. Externe kwaliteitszorg
heeft betrekking op de activiteiten van derden, bijvoorbeeld een beroepsvereniging of
de overheid. Een bekend voorbeeld van externe kwaliteitszorg die door de overheid
wordt geëntameerd is de visitatiecommissie in het Hoger Beroepsonderwijs. Zo'n
commissie brengt na een studie over het reilen en zeilen van de onderwijsinstelling
verslag uit aan de overheid. In het onderhavige onderzoek wordt uitsluitend aandacht
besteed aan de interne kwaliteitszorg zoals die door de AOC's wordt uitgevoerd.
Een tweede type onderscheid komt tot uiting in de indeling in innovatieve en beheersingsgerichte kwaliteitszorg (ARVO, 1991B). Alhoewel de ARVO niet geheel
definieert wat onder beide concepten dient te worden verstaan, wordt impliciet
duidelijk dat beheersingsgerichte kwaliteitszorg vooral gericht is op het inventariseren
en registreren van gegevens. De verzamelde informatie wordt voornamelijk gebruikt
als controlemiddel. Innovatieve kwaliteitszorg kenmerkt zich doordat de nadruk ligt op
het daadwerkelijk verbeteren van de schoolsituatie. Naast het analyseren van de
situatie op grond van de verzamelde informatie is er aandacht voor het stellen van
nieuwe doelen en vervolgens het gericht verbeteren van de schoolsituatie. Deze
verbeteringen kunnen betrekking hebben op onderwijsprogramma's, de schoolor
ganisatie of mentaliteitsveranderingen.
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2.4

Waarop heeft kwaliteitszorg betrekking ?

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de kwaliteitszorg zoals deze door scholen
zelf zou kunnen worden uitgevoerd. Waarop kwaliteitszorg betrekking heeft, is afhan
kelijk van het type kwaliteitszorg dat in de instelling wordt gehanteerd. Beheersingsgerichte kwaliteitszorg lijkt zich vooral te richten op die aspecten die nauw samen
hangen met de kwaliteit van het directe onderwijsleerproces. Innovatieve kwaliteits
zorg heeft in principe betrekking op alle facetten van het onderwijs. Niet alleen het
onderwijsleerproces, maar ook de schoolorganisatie en het personeelsbeleid zijn
aandachtspunten binnen dit concept (ARVO, 1991B).
Waar kwaliteitszorg zich concreet op zou moeten richten in de negentiger jaren, is
een vraag die moeilijk eenduidig beantwoordbaar is. Een globale indicatie kan worden
afgeleid uit het betoog van Corstjens (1992).
Volgens Corstjens kan de kwaliteit van het beroepsonderwijs de komende jaren
worden gedefinieerd als:
1)

kwaliteit van het produkt voor wat betreft de kwalificaties en gewenste in

2)

kwaliteit in termen van proces en organisatie: efficiënt en effectief (intern

houden van het beroepsonderwijs (extern rendement);
rendement);
3)

kwaliteit in termen van het bereiken van verschillende doelgroepen (doelmatig
heid en maatschappelijke opdracht);

4)

kwaliteit voor wat betreft het zelfvernieuwend vermogen van het beroeps
onderwijs (probleemoplossend vermogen).

De uitvoering van deze vier punten vormt naar de mening van Corstjens de opdracht
voor het beroepsonderwijs in de jaren negentig. Kwaliteitszorg zou zich derhalve op
deze vier aspecten dienen te richten. Bij het betoog van Corstjens zijn twee kritische
kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste wordt door Corstjens slechts in zeer globale zin uitspraken gedaan over de
topics die de kwaliteit van het onderwijs in dit decennium bepalen. De uitspraken zijn
te globaal om als richtsnoer voor onderwijsinstellingen te dienen.
Een tweede kanttekening heeft betrekking op de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van kwaliteitszorg. Meerdere actoren zijn op dit terrein aanspreekbaar.
Aannemelijk is dat onderwijsinstellingen niet aan alle vier punten aandacht besteden.
Zo lijkt bijvoorbeeld de mate waarin onderwijs bijdraagt aan het bereiken van de ver
schillende doelgroepen eerder een punt van zorg voor de landelijke overheid dan voor
de (regionaal geörienteerde) onderwijsinstelling.
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Specifiek voor het MBO is door Van Wieringen c.s. een advies uitgebracht inzake de
opzet en implementatie van kwaliteitszorg in het MBO (Van Wieringen et al. 1990). In
het advies wordt enigszins concreter voorgesteld waar interne kwaliteitszorg zich op
zou moeten richten.
Volgens Van Wieringen dient kwaliteitszorg zich te richten op de belangrijkste cliënten
van de school:
de leerlingen;
de afnemende arbeidsorganisaties en vervolgscholen.
Van beide groepen cliënten dient informatie te worden verzameld en deze behoort op
elkaar te worden afgestemd. In figuur 1 is in kaart gebracht op welke manieren dit
kan plaatsvinden. Voor een functioneel kwaliteitszorgsysteem achten Van Wieringen
c.s. het van belang informatie van leerlingen, docenten, afgestudeerden en werkge
vers en eventueel vervolgscholen te verzamelen. Van Wieringen benadrukt dat het
belangrijk is bovenstaande informatie aan elkaar te koppelen. Voorts acht hij het van
belang dat deze informatie wordt aangevuld met een omgevingsanalyse en een
analyse van de sterke en zwakke punten binnen de eigen onderwijsinstelling. Pas dan
zijn doelgerichte verbeteringen van het onderwijs mogelijk.

interne cliënten

externe cliënten

schoolontwikkeling

omgevingsbeheersing

>

voortdurend evalueren van cursussen

continu peilen van behoeften bij

gericht op maximale benutting van

afnemers

capaciteiten van studenten

optimalisering professionaliteit docenten

behoeften vertalen in leerstof en eindtermen
gericht op specifieke vragen

initiëren van inhoudelijke onderwijskundige

zorg voor een bedrijfsmatige opzet en

innovaties

rendabele exploitatie

Figuur 1 Kwaliteitszorg als organisatieprincipe
Bron: Van Wieringen et al. 1990, pagina 100

Uit het advies van Van Wieringen c.s. komt naar voren dat gekozen wordt voor een
innovatieve kwaliteitszorg, waarbij het verzamelen van informatie wordt gebruikt om
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het onderwijs aan te passen aan de vraag van gebruikers en afnemers. Voorts kan
worden opgemerkt dat de kwaliteitszorg zich niet beperkt tot de activiteiten en
processen die tot het schooldomein behoren maar dat er ook aandacht wordt besteed
aan de omgeving van een AOC i.e. de eisen die vanuit het bedrijfsleven aan afgestu
deerden worden gesteld.
De vraag dient zich aan of dit systeem ook kan worden toegepast in de AOC's. In
figuur 2 worden enkele knelpunten gesignaleerd die de uitvoering van het advies van
Van Wieringen c.s. bemoeilijken.
KNELPUNTEN IN HET SYSTEEM

KNELPUNTEN IN DE AOC'S

- systeem is zeer globaal

- ontbreken van capaciteit

- voordelen systeem onduidelijk

- ontbreken van deskundigheden

Figuur 2 Knelpunten bij invoering van kwaliteitszorg
Een eerste knelpunt in het systeem zoals dat door Van Wieringen c.s. is geschetst, is
het zeer globale karakter ervan. Het geeft hooguit de contouren weer maar kan niet
worden beschouwd als een gedegen plan van aanpak. Dit dient niet als kritiek op Van
Wieringen c.s. te worden beschouwd maar is inherent aan de adviesopdracht die aan
de auteurs is verstrekt. Nadere studie naar de opzet en uitvoering van kwaliteitszorg
in het MBO is derhalve gewenst. Deels hiermee samenhangend is het probleem van
de veronderstelde meerwaarde van een systeem van kwaliteitszorg. Ook in het advies
van Van Wieringen c.s. wordt te weinig nadruk gelegd op de meerwaarde die
kwaliteitszorg kan bieden aan een onderwijsinstelling. Wel wordt duidelijk dat
kwaliteitszorg te beschouwen is als een grootschalige vernieuwing (waarin dus veel
energie dient te worden gestoken) maar wat deze uiteindelijk 'oplevert' wordt groten
deels in het ongewisse gelaten. Een derde knelpunt is of een kwaliteitszorgsysteem in
een AOC uitvoerbaar is. Door Van Wieringen c.s. wordt aangegeven dat in het MBO
relatief veel docenturen worden besteed aan lesgevende taken waardoor te weinig
menskracht resteert voor de implementatie en uitvoering van kwaliteitszorg. Impliciet
kan hieruit worden afgeleid dat AOC's die erin slagen het percentage directe contact
uren en voor- en nabereidingsuren te verlagen, een betere uitgangspositie hebben
voor de invoering en uitvoering van kwaliteitszorg. Een vierde knelpunt is dat eerder
verricht onderzoek aantoont dat de AOC's waarschijnlijk over onvoldoende vaardighe
den beschikken om op een gestructureerde wijze aan de kwaliteitszorg te werken.
AOC's ondervinden problemen bij het verzamelen en interpreteren van informatie over
regionale arbeidsmarktontwikkelingen (Van der Klink, 1993). Dergelijke informatie is
in een systeem van kwaliteitszorg van cruciaal belang. Uit hetzelfde onderzoek kan
worden afgeleid dat AOC's problemen ervaren bij het concretiseren van hun beleids
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voornemens. Dergelijke concretiseringen zijn in het systeem van kwaliteitszorg
noodzakelijk om na te gaan of de beoogde doelstellingen van verbeteringsakties zijn
gerealiseerd.
Geconcludeerd kan worden dat de invoering van een samenhangend systeem van
kwaliteitszorg in de AOC's op problemen zal stuiten. Dit neemt niet weg dat de
invoering, zeker op middellange termijn, plaats zal moeten vinden. Specifiek voor het
agrarisch onderwijs is dan ook een project gestart met als doel het ontwerpen van
een systeem van kwaliteitszorg. In het project participeren onder meer de onder
steuningsinstellingen en de AOC-Raad (AOC-Raad, 1992).

2.5

De implementatie van kwaliteitszorg

In het MBO is reeds enige ervaring opgedaan met de invoering van kwaliteitszorg. De
voorwaarden waaronder invoering mogelijk is, komen in deze paragraaf ter sprake. In
een publikatie van Alberts worden twee strategieën voor de implementatie van
kwaliteitszorg met elkaar vergeleken (Alberts, 1992). De eerste strategie wordt door
Alberts omschreven als het totale kwaliteitsprogramma. Bij deze aanpak is de gehele
organisatie vanaf de eerste fase betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van
kwaliteitszorg. Het management geeft direct sturing aan de ontwikkeling en uitvoe
ring van de activiteiten. Er is sprake van een expliciet geformuleerd kwaliteitsbeleid.
Dit vereist dat voor iedere geleding van de organisatie de doelen, middelen en
werkwijzen worden geëxpliciteerd. Problematisch in deze benadering is het motiveren
van medewerkers. De tweede strategie is de projectmatige kwaliteitsbeheersing. In
deze strategie worden deelgebieden geselecteerd. Als voorbeelden worden genoemd
toetsing en examinering, toelatingsbeleid van leerlingen en de verbetering van de
arbeidsomstandigheden voor docenten. Het management

geeft sturing aan de

implementatie maar daarnaast is er meer ruimte voor projectachtige groepen die wor
den belast met de implementatie. Problematisch in deze benadering is het gevaar dat
de kwaliteitszorg zich blijft beperken tot enkele deelgebieden.
Vervolgens worden twee voorbeelden gegeven van de invoering van kwaliteitszorg in
instellingen voor beroepsonderwijs.
Naar aanleiding van deze twee praktijkvoorbeelden worden enkele voorzichtige
conclusies getrokken (Alberts, 1992):
1. In beide instellingen is het management zeer nadrukkelijk betrokken bij de imple
mentatie.
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2. In beide instellingen leeft het besef dat kwaliteitszorg een duidelijke plaats dient te
hebben in de organisatie. Functionarissen worden belast met het ontwikkelen van
instrumenten en het ondersteunen van andere medewerkers.
3. Ontwikkeling van personeel en teamvorming wordt beschouwd als voorwaarde
voor het functioneren van kwaliteitszorg. Een top-down benadering mislukt indien
niet tegelijkertijd de motivatie, participatie en de deskundigheid van medewerkers
worden beïnvloed. Scholing kan worden beschouwd als een belangrijk middel om
een gemeenschappelijk referentiekader te creëren en de acceptatie van nieuwe
instrumenten en werkvormen positief beïnvloeden.
4. In beide instellingen wordt sterk het accent gelegd op het ontwikkelen van
systemen. Dergelijke systemen omvatten een beschrijving van de kwaliteits
indicatoren, meetinstrumenten en werkmethodieken.
5. Kwaliteitszorg vraagt om een cultuurverandering. Van medewerkers en managers
wordt gevraagd het eigen handelen kritisch te bezien.

2.6

Tot besluit

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan verschillende aspecten van kwaliteitszorg. In
de eerste paragraaf is ingegaan op de achtergronden voor de toenemende aandacht
voor kwaliteitszorg in het onderwijs. Gewezen wordt op de dereguleringsoperatie die
leidt tot meer autonome onderwijsinstellingen met meer verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het onderwijs. Ook wordt gewezen op de dalende leerlingenaantallen en
op de noodzaak financiële middelen zo effectief mogelijk te besteden. Vervolgens
worden verschillende vormen van kwaliteitszorg onderscheiden: interne/externe kwali
teitszorg en innovatieve/ beheersingsgerichte kwaliteitszorg. Geconstateerd wordt dat
kwaliteitszorg enerzijds de inzet van instrumenten omvat en anderzijds te maken heeft
met een bepaalde methodiek c.q. mentaliteit waarin, op basis van informatie, doelen
(kwaliteitscriteria) worden gesteld, middelen worden ingezet om deze te bereiken en
vervolgens een evaluatie plaatsvindt om te bezien of aan de criteria wordt voldaan.
Afhankelijk van de gekozen definitie heeft kwaliteitszorg betrekking op het onderwijs
leerproces (beheersingsgericht) of op alle aspecten van de school (innovatieve
kwaliteitszorg). Waarop kwaliteitszorg specifiek in de jaren negentig betrekking heeft,
is moeilijk te beantwoorden. Het advies van Van Wieringen c.s. over de invoering van
kwaliteitszorg in het MBO, kan een basis bieden voor meer concrete toepassingen.
In het onderzoek dient rekening te worden gehouden met het feit dat in AOC's weinig
concrete activiteiten plaatsvinden die kunnen worden bestempeld als integrale kwali
teitszorg. Het lijkt aannemelijker dat in veel AOC's de gedachtenvorming over
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kwaliteitszorg nog in volle gang is. Het ontbreken van een uitgekristalliseerd systeem
voor kwaliteitszorg, de afwezigheid van ervaring met integrale kwaliteitszorg en de
noodzaak de aanwezige middelen aan te wenden voor de invoering van de kwalifica
tiestructuur, lijken hier mede debet aan. Wel kan worden aangenomen dat in de
AOC's reeds wordt nagedacht over de doelen die met de invoering van kwaliteitszorg
worden beoogd.
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3

BASISVORMING,

VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS

EN DE AANSLUITING TUSSEN DE EERSTE EN DE TWEEDE
FASE VOORTGEZET AGRARISCH ONDERWIJS IN EEN AOC

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de invoering van één van de grootste onderwijs
vernieuwingen in de jaren negentig, te weten de basisvorming en het Voorbereidend
Beroepsonderwijs (VBO). Voorts wordt aandacht besteed aan de aansluiting tussen
de eerste en tweede fase voortgezet agrarisch onderwijs in een AOC. De belangrijkste
kenmerken van de basisvorming en het VBO worden in de volgende paragraaf op een
rij gezet. Enkele aspecten van de invoering komen in paragraaf 3.3 ter sprake. De
ervaringen van experimenteerscholen met de basisvorming komen in paragraaf 3.4
aan bod. De aansluiting tussen de eerste en tweede fase staat centraal in paragraaf
3.5. In de laatste paragraaf wordt een samenvatting van dit hoofdstuk gegeven en
wordt ingegaan op enkele consequenties van het besprokene voor het onderzoek.

3.2

De belangrijkste kenmerken van de basisvorming en het VBO

In deze paragraaf worden de belangrijkste kenmerken van de basisvorming en het
Voorbereidend Beroepsonderwijs besproken. Gestreefd is naar volledigheid in een zo
beknopt mogelijke vorm.
De basisvorming wordt in het gehele voortgezet onderwijs ingevoerd. In het school
jaar 1993/1994 zullen alle leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs de basisvorming volgen.
Enkele belangrijke kenmerken van de basisvorming zijn:
- het curriculum bestaat uit 15 vakken;
- voor alle vakken zijn eindtermen (kerndoelen) gedefinieerd;
- er is één niveau van afsluiting van deze kerndoelen;
- scholen zijn verplicht te toetsen of leerlingen de kerndoelen hebben behaald.
Hiervoor worden op landelijk niveau toetsen ontwikkeld;
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- er is sprake van flexibele afsluiting van de basisvorming, afhankelijk van de capaci
teiten van de leerling kan deze de basisvorming in twee, drie of zelfs vier jaar
afsluiten. Verwacht wordt dat de meeste MAVO- en LBO-leerlingen drie jaar nodig
hebben om de basisvorming af te ronden;
- iedere leerling krijgt na twee jaar basisvorming een individueel studie-advies inzake
de meest geschikte vervolgstudie;
- het aantal lesuren voor leerlingen wordt uitgebreid van 30 naar 32 uur;
- 80% van de lesuren wordt ingevuld met lessen gericht op het behalen van de
kerndoelen. De overige 20% van de lesuren worden beschouwd als de vrije ruimte.
Over deze vrije ruimte kan de school niet geheel vrij beschikken. In de eerste twee
leerjaren van de BaVo is hiervan de helft gereserveerd voor ondersteuning van de
BaVo-vakken, studielessen, remediëring, mentoruren en oriëntatie op vervolgstudie
en beroep. De overige 10% van deze vrije ruimte kan door de school zelf worden
ingevuld. Vanaf het derde jaar BaVo kan de school vrij beschikken over de 20%
vrije ruimte (Ministerie van O&W, 1991).
Tot zover de belangrijkste kenmerken van de basisvorming. De basisvorming laat de
structuren van het voortgezet onderwijs onveranderd maar beoogt een gemeenschap
pelijk curriculum voor alle leerlingen na de basisschool aan te bieden.
Als pluspunten van de basisvorming kunnen worden genoemd (Projectteam BaVo/VBO Landbouwonderwijs, 1991):
- uitstel van studie- en beroepskeuze;
- afronding van het funderend onderwijs op een later tijdstip;
- herziening van het curriculum en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs.
Na de basisvorming kunnen leerlingen kiezen voor een vervolgstudie teneinde de
eerste fase van het voortgezet onderwijs af te ronden. De leerlingen kiezen respectie
velijk voor een VWO-, HAVO-, MAVO- of VBO-opleiding. De afkorting VBO staat voor
Voorbereidend Beroepsonderwijs. Aan het diploma VBO zijn dezelfde rechten ver
bonden als aan het LBO- c.q LAO-diploma. In het VBO, dat in principe in één jaar kan
worden afgesloten, wordt een groot deel van de lesuren besteed aan beroepsgerichte
vakken.
Het is mogelijk de basisvorming en het VBO te combineren. Na twee jaar basis
vorming kunnen leerlingen beroepsgerichte vakken volgen. Op deze wijze wordt
tegemoet gekomen aan de wens van LBO-leerlingen om theoretische en meer
praktische vakken te combineren. Deze inrichting van de leerweg wordt combinatie
variant genoemd. In de praktijk zal dat betekenen dat er een vierjarige leerweg
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ontstaat waarbij de VBO-vakken in de laatste twee jaar worden behaald en de
basisvorming idealiter in het derde leerjaar wordt afgesloten.

3.3

De invoering van de basisvorming en het VBO in het LAO

Zoals eerder vermeld wordt de basisvorming met ingang van het schooljaar 1993/1994 ingevoerd. Voor de invoering is een landelijk Procesmanagementteam Basis
vorming door het Ministerie van O&W ingesteld. In aanvulling daarop is voor het agra
risch onderwijs een Projectteam Basisvorming Landbouwonderwijs ingesteld.
De activiteiten van deze projectgroep zijn onder meer:
- het geven van voorlichting op Lagere Agrarische Scholen over de basisvorming en
het VBO;
- het formeren van landelijke werkgroepen die voor het VBO lesmateriaal gaan
ontwikkelen.
Het Projectteam Basisvorming Landbouwonderwijs adviseert Lagere Agrarische Scho
len om kerndoelen van afzonderlijke vakken of delen van vakken uit de basisvorming
te integreren tot leerstofgebieden. Voorts acht het Projectteam het wenselijk dat in de
basisvorming en het VBO een didactiek wordt gehanteerd waarbij leerlingen zelf
standig leren werken. Voor het VBO wordt het gewenst geacht dat de geformeerde
werkgroepen in aansluiting op het ODC (gemoduleerde) lesstof ontwikkelen.
Voor de invoering zijn met ingang van het schooljaar 1991/1992 ontwikkelings
faciliteiten beschikbaar. Het Projectteam adviseert deze faciliteiten in de school in te
zetten voor het formeren van een projectgroep basisvorming/VBO met als taak te
fungeren als motor voor de vernieuwingen.
De vraag waar veel LAS'en mee worstelen is in hoeverre de basisvorming niet zal
leiden tot een verdere uniformering van de verschillende schooltypen in het voort
gezet onderwijs: maakt het nog wat uit of de basisvorming wordt gegeven op een
MAVO of op een LAS? Een belangrijk punt in de discussies over de basisvorming is
dan ook de vraag hoe 'groen' de basisvorming mag c.q. kan zijn. Het Projectteam
Basisvorming Landbouwonderwijs adviseert voorzichtigheid inzake de 'groene', dat
wil zeggen agrarische, inkleuring van de basisvorming. Een te groene inkleuring zou
kunnen leiden tot een verlies aan potentiële leerlingen. Naar de mening van de
Projectgroep zou de meerwaarde van de basisvorming in het LAO niet moeten liggen
in een voorafspiegeling van de vakrichtingen die in het VBO kunnen worden gevolgd,
maar zou deze meerwaarde tot uiting dienen te komen in de sfeer op school, de zorg
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voor de individuele leerling, de werkwijze in de ambiance van de levende natuur
(Projectteam BaVo/VBO Landbouwonderwijs, 1991).

3.4

Voorbeelden uit de praktijk

Voordat de politieke besluitvorming rond de basisvorming was afgerond, waren al
twaalf scholengemeenschappen begonnen, op experimentele basis, met de invoering
van de basisvorming.

Het betrof scholengemeenschappen met LBO-afdelingen dan

wel met AVO/LBO-afdelingen. De twaalf scholen ontwikkelden gemeenschappelijk
lesmateriaal. Naar het verloop van de invoering van de basisvorming op experimentele
basis is onderzoek verricht (Matthijssen et al., 1990). Het onderzoek richtte zich op
de organisatorische en management-voorwaarden voor een succesvolle invoering van
de basisvorming. Ten aanzien van de organisatie van de vernieuwingsoperatie wordt
geconcludeerd dat bijna in alle deelnemende scholen een projectgroep is ingesteld ter
ondersteuning van de vernieuwingsoperatie. Naarmate de projectgroep over meer
ervaring beschikt met het werken aan innovaties, kunnen de scholen sneller vooruit
gang boeken met de invoering van de basisvorming. Voorts komt uit het onderzoek
naar voren dat de invoering van de basisvorming de rol van de vaksecties versterkt.
Vaksecties van verschillende scholen ontwikkelen gezamenlijk lesmateriaal. Meer dan
voorheen wordt de verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het onderwijs door
de vaksecties behartigd. De leden van de secties vergaderen vaker en de participatie
graad hierin van de leden is hoger.
Ten aanzien van het onderwijsaanbod wordt geconcludeerd dat in het eerste leerjaar
veelal sprake is van heterogene groepen (qua niveau). Dit wordt onder meer toe
geschreven aan het feit dat veel LBO-scholen reeds ervaring hebben met heterogeen
samengestelde groepen doordat in het LBO voor verschillende examenniveau's wordt
opgeleid en doordat docenten in het ILO gewend zijn aan het verzorgen van meer
individualiserend onderwijs. In de hogere leerjaren zal waarschijnlijk met homogenere
groepen worden gewerkt. Op een kleine meerderheid van de experimenteerscholen
zijn plannen om een combinatievariant aan te bieden waarin basisvorming en VBO
worden gecombineerd.
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3.5

De aansluiting tussen de eerste en tweede fase voortgezet agrarisch
onderwijs in een AOC

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de AOC-vorming is het bevorderen van de
integratie tussen de eerste fase (LAO) en de tweede fase (leerlingstelsel, MAO) in het
AOC (Ministerie van LNV, 1986). Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft het
Ministerie van LNV besloten dat een LAS slechts aan opleidingen in het kader van het
leerlingwezen mag blijven meewerken als de LAS is verbonden aan een AOC.
Alle AOC's beschikken over LAO- en MAO-lokaties. Een AOC kan dus worden
getypeerd als een verticale scholengemeenschap. Een verticale scholengemeenschap
beschikt in principe over wat meer gunstige randvoorwaarden om de aansluiting
tussen de eerste en de tweede fase voortgezet onderwijs te optimaliseren. In dit
verband kan worden gedacht aan het feit dat de MAO- en LAO-lokaties in een AOC
onder hetzelfde bestuur en dezelfde centrale directie vallen, waardoor het maken van
afspraken tussen de verschillende scholen eenvoudiger kan verlopen.
Hoewel de verbetering van de aansluiting een belangrijke doelstelling is van de AOCvorming, kan worden vastgesteld dat aan deze doelstelling weinig aandacht is
geschonken. In de periode 1990-1992 is in de AOC's voornamelijk aandacht besteed
aan de organisatorische aspecten van de fusie-operatie en aan de invoering van de
kwalificatiestructuur. De toekomstige invoering van de Basisvorming en het Voor
bereidend Beroepsonderwijs (VBO) plaatst de aansluiting echter weer in de belang
stelling.
Op welke wijze de aansluiting in het AOC zal worden verbeterd, is op dit moment
onduidelijk. Het lijkt aannemelijk dat het Voorbereidend Beroepsonderwijs zal worden
aangewezen als het instrument ter verbetering van de aansluiting, bijvoorbeeld door
het creëren van mogelijkheden om in het VBO (delen van) certificaten uit het ODC
aan te bieden. In het VBO behaalde certificaten geven in de agrarische vervolgoplei
ding recht op vrijstelling.
Ten aanzien van de aansluiting kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst.
Hoewel het verbeteren van de aansluiting tussen de LAS en de MAS een belangrijke
doelstelling is van de AOC-vorming, ontbreekt een cijfermatige onderbouwing van de
aard en de omvang van het aansluitingsprobleem in de diverse overheidsnota's. Het
gemis aan cijfermateriaal en concrete onderzoeksgegevens laat een aantal vragen
inzake het aansluitingsprobleem onbeantwoord.
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Enkele hiervan zijn:
- is het een landelijk probleem of wordt het probleem in sommige regio's aan
getroffen?
- wordt

de

aansluitingsproblematiek

vooral

veroorzaakt

door

het

verschil

in

didactische benadering tussen LAS en MAS?
- ligt het probleem op het vlak van de vereiste voorkennis ?
- leidt de aansluitingsproblematiek tot studievertraging en uitval in de tweede fase
agrarisch onderwijs?
Aangezien een nadere concretisering van de aansluitingsproblematiek ontbreekt, kan
niet zonder meer worden aangenomen dat het aanbieden van certificaten uit het ODC
in het VBO leidt tot een verkleining van het aansluitingsprobleem.
Een tweede kanttekening kan worden geplaatst bij de fuikwerking die uitgaat van een
agrarische inkleuring van het VBO. Het is de vraag of LAO-lokaties in het AOC voor
stander zijn van het aanbieden van ODC-certificaten in het VBO. Weliswaar wordt
hierdoor de overgang tussen LAO en agrarisch vervolgonderwijs mogelijkerwijs
verbeterd, tegelijkertijd bestaat het gevaar dat leerlingen zonder interesse in agrarisch
vervolgonderwijs hierdoor worden afgeschrikt en de basisvorming en het VBO elders
volgen. Een oplossing zou zijn het aanbieden van twee VBO-varianten. Gelet op de
relatief kleine leerlingenaantallen van de LAS'en zal in veel gevallen het aanbieden van
twee VBO-varianten (één voor het agrarisch vervolgonderwijs, één voor het overig
MBO) op problemen stuiten.
Een derde kanttekening kan worden geplaatst bij de snelheid waarmee de verbetering
van de aansluiting zal worden gerealiseerd. De aansluitingsproblematiek is een
probleem dat de inzet vraagt van medewerkers van alle LAS'en en MAS'en die in een
AOC participeren. Vanuit de innovatietheorie is bekend dat naarmate meer partijen
betrokken zijn bij een vernieuwing, de innovatie moeizamer verloopt. Dergelijke
innovaties vereisen de nodige afstemming en coördinatie. De afstemming kan voorts
worden vertraagd door het feit dat de tweede fase scholen druk doende zijn met de
invoering van de kwalificatiestructuur en de eerste fase scholen zich bezig houden
met de invoering van de basisvorming en het VBO. De vraag dient zich aan hoeveel
aandacht er daarom op de korte termijn kan worden gegeven aan activiteiten gericht
op het verbeteren van de aansluiting.
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3.6

Tot besluit

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan een aantal aspecten van de implementatie
van de basisvorming en het VBO in de AOC's. Ten aanzien van de vormgeving van de
basisvorming kan worden vastgesteld dat de belangrijkste inhoudelijke keuzen betrek
king hebben op de mate van integratie van lesstof van voorheen afzonderlijke vakken
en op de mate waarin het LAO zich profileert als 'groene school'. Het lijkt niet
aannemelijk dat LAO-lokaties twee varianten van de basisvorming en het VBO
aanbieden (een 'groene' en een 'algemene' variant). Hiervoor zijn de leerlingenaantal
len waarschijnlijk te gering. Gelet op de invoeringsdatum voor de basisvorming mag
worden verwacht dat in scholen reeds concrete vernieuwingsactiviteiten plaatsvin
den. De voorwaarden waaronder de invoering van de basisvorming en het VBO dienen
te geschieden, lijken op voorhand een gunstige invloed uit te oefenen. Er zijn ontwikkeifaciliteiten voor de scholen beschikbaar, er is een landelijk Projectteam Basisvor
ming Landbouwonderwijs die informatie verstrekt en er zijn landelijke werkgroepen
actief met de opdracht lesmateriaal voor het VBO te ontwikkelen.
Een verbetering van de aansluiting tussen de eerste en tweede fase voortgezet
agrarisch onderwijs is een belangrijke doelstelling van de AOC-vorming. Van de zijde
van het Ministerie van LNV is echter niet geconcretiseerd welke problemen er bestaan
op het terrein van de aansluiting, zodat onduidelijk is welke innovaties bijdragen aan
het realiseren van een verbeterde aansluiting. Verwacht kan worden dat tot op heden
de AOC's op dit terrein nog weinig concrete activiteiten hebben ontplooid.
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4

DE ONTWIKKELING VAN LEERMIDDELEN

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van leermiddelen in de tweede
fase van het voortgezet agrarisch onderwijs. In de volgende paragraaf wordt ingegaan
op het Project Uitwerking Certificaten (PUC). Dit grootschalige project beoogt de
ontwikkeling van een groot aantal voorbeeldmodulen voor de AOC's. Ervaringen met
de ontwikkeling van soortgelijke modulen in het KMBO worden in paragraaf 4.3 aan
de orde gesteld.

4.2

Het Project Uitwerking Certificaten

De daadwerkelijke invoering van een nieuw stelsel van diploma's en certificaten in de
tweede fase van het voortgezet agrarisch onderwijs, gebaseerd op een herziening van
de eindtermen, wordt door het Ministerie van LNV afhankelijk geacht van het aanbod
aan passende leer- en hulpmiddelen. De vervaardiging van leermiddelen is in het
landbouwonderwijs centraal aangepakt in de vorm van het Project Uitwerking
Certificaten (afgekort PUC). Dit project omvat de ontwikkeling van voorbeeldlesma
teriaal voor alle certificaten die in de tweede fase van het voortgezet agrarisch
onderwijs worden aangeboden.
Het voorbeeldlesmateriaal dient docenten handvatten te geven voor een nieuwe
didactische aanpak die wordt gekenmerkt door:
- een betere aansluiting tussen stage/werk en school (participerend leren);
- een thematische opzet van de modulen;
- meer aandacht voor werkvormen waarbij leerlingen een actievere rol vervullen.
Het PUC kent een looptijd van drie jaar en zal in de zomer van 1993 worden afge
rond. Gedurende de looptijd komen wekelijks zo'n honderdvijftig docenten één dag bij
elkaar om het lesmateriaal te ontwikkelen. Vrijwel alle ontwikkelcapaciteit in het
voortgezet agrarisch onderwijs is gedurende deze drie jaar in het PUC geïnvesteerd.
Aanvankelijk is bij de opzet van het PUC een aantal kritische kanttekeningen ge
plaatst. De kritiek spitste zich toe op twee punten:
- over de opzet en invulling van het PUC is door het Ministerie van LNV weinig
overleg gevoerd met de startende AOC's (Boetzkes, 1990);
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- in het PUC wordt expliciet gekozen voor participerend leren als didactisch uitgangs
punt. De vraag dient zich aan of door de grote betrokkenheid van de overheid bij de
opzet van PUC, de overheid haar bevoegdheden overschrijdt: mag de overheid
dergelijke didactische keuzes maken of is de keuze van didactische werkvormen een
verantwoordelijkheid van een AOC ? (Stam, 1990).
Na de start van het PUC dat zich richt op het uitwerken van voorbeeldmodulen, zijn
nog twee andere projecten gestart ten einde het gebruik van deze voorbeeldmodulen
op de AOC's te bevorderen. Het Project Afsluiting Certificaten (afgekort PAC)
ontwikkelt, in samenwerking met het CITO, toetsen die behoren bij de PUC-modulen.
Het Project Implementatieteam (afgekort PIT) heeft als opdracht de verdere ontwik
keling van de PUC-modulen binnen de AOC's te bevorderen, leder AOC heeft midde
len gekregen om een interne coördinator aan te stellen. Tezamen vormen de interne
coördinatoren het PIT. PAC en PIT zijn organisatorisch aangehaakt aan het PUC.
De opzet van het PUC wijzigt de bestaande structuren inzake de leermiddelenontwik
keling in het agrarisch onderwijs. Voor de start van het PUC werd de leerstofontwik
keling uitgevoerd door een aantal kerncommissies. Deze commissies bestonden uit
docenten en konden rekenen op ondersteuning vanuit de LPC's. Het voorzitterschap
van zo'n commissie werd waargenomen door de vakinspecteur vanuit het Ministerie
van LNV. De coördinatie van de kerncommissies geschiedde door de Adviescom
missie Landbouwonderwijs (ACLO), waarin afgevaardigden uit alle geledingen van het
landbouwonderwijs, het bedrijfsleven en de ondersteuningsinstellingen zitting hadden.
De kerncommissies beschikten over taakuren om lesmateriaal te ontwikkelen (Blom &
Hartog,

1988). Deze taakuren werden gebruikt om landelijke werkgroepen te

formeren met als taak leerstof te schrijven. Met de start van het PUC zijn de taakuren
en deskundigheden van de kerncommissies overgeheveld naar het PUC. De kerncom
missies als zodanig zijn niet opgeheven maar zijn 'slapende' gedurende de looptijd van
het PUC.
Hoe de ontwikkeling van leermiddelen na de afronding van het PUC in augustus 1993
zal verlopen, is vooralsnog onduidelijk. Eind 1992 heeft een eerste advies hierover
binnen het landbouwonderwijs gecirculeerd (LOO, 1992).
De belangrijkste punten in dit advies zijn:
- de ontwikkeling van leermiddelen wordt meer dan voorheen door de betrokkenen
zelf ter hand genomen. Voorgesteld wordt met ingang van augustus 1993 een
leermiddelencentrum op te richten onder bestuur van de AOC-Raad, de VPL en
straks LOBAS;
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- het leermiddelencentrum zal leermiddelen ontwikkelen voor de voormalige praktijk
scholen (thans IPC's), AOC's en overige agrarische scholen voor voortgezet
onderwijs;
- het Ministerie van LNV is bereid het leermiddelencentrum te subsidiëren, mits aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan;
- voorgesteld

wordt

de

leermiddelenontwikkeling in

een

aantal project-achtige

groepen (kerncommissies 'nieuwe stijl') ter hand te nemen. De groepen zullen
worden bemenst met docenten, consulenten en praktijkinstructeurs uit de instel
lingen waarvoor de leermaterialen worden ontwikkeld. De groepen kunnen rekenen
op onderwijskundige ondersteuning. Gedacht wordt op jaarbasis aan een bezetting
van 24 docenten en zes onderwijskundigen;
- bij de opzet van het leermiddelencentrum is voorzien in een coördinator die tot taak
heeft de vraag naar leermiddelen van agrarische onderwijsinstellingen te verhelde
ren. Een tweede

coördinator krijgt als taak toe te zien op de ontwikkeling van

leermiddelen.

4.3

Ervaringen met leerstofontwikkeling in de praktijk

In deze paragraaf wordt ingegaan op ervaringen met leerstofontwikkeling in het
KMBO. Onderzoek naar het KMAO is wel verricht maar heeft geen informatie
opgeleverd over de leerstofontwikkeling (Van der Steen, 1986, 1987). Gekozen
wordt voor een weergave van onderzoek naar de leermiddelenontwikkeling in het
KMBO omdat deze leerstof qua didactische uitgangspunten gelijkenis vertoont met
het materiaal dat in het PUC wordt ontwikkeld. Aan het slot van deze paragraaf
wordt ingegaan op een vorig jaar gehouden evaluatie van het gebruik van PUCmodulen in de AOC's.
In 1979 zijn de proefprojecten Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (afgekort KMBO)
van start gegaan. Ten tijde van de start was geen adequaat lesmateriaal voorhanden.
De behoefte werd gevoeld om lesstof in de vorm van programma-eenheden te
ontwikkelen die het mogelijk maakt participerend te leren, leerstof thematisch aan te
bieden en de leerstof af te stemmen op de capaciteiten en interesse van de indi
viduele leerling. Derhalve werd in 1981 voor de duur van drie jaar aan de KMBOproefprojecten ontwikkelcapaciteit beschikbaar gesteld om leerstof in de vorm van
programma-eenheden te ontwikkelen. Het ontwikkelwerk geschiedde grotendeels in
regionale clusters, waarin docenten van verschillende proefprojecten maar van
eenzelfde beroepsopleiding met elkaar samenwerkten.
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Naar de ontwikkeling van de programma-eenheden is onderzoek verricht dat aan het
licht bracht dat:
- de ontwikkeling van programma-eenheden op clusterniveau beter verliep dan op het
niveau van het individuele proefproject;
- het aantal taakuren per deelnemende docent (maximaal zes taakuren) onvoldoende
was om de leerstof te ontwikkelen;
- de vernieuwende waarde van de programma-eenheden hoger was naarmate de
proefprojecten zich minder inlieten met de ontwikkeling van leerstof in de clusters,
in de clusters meer ruimte was voor onderlinge feedback en in de proefprojecten
zelf bij meer aspecten van het ontwikkelingswerk ondersteuning (door onder
steuningsinstellingen) werd geleverd;
- over het algemeen de vernieuwende waarde van de programma-eenheden laag was.
Docenten besteden meer tijd aan structurele aspecten van het ontwikkel- proces,
zoals ordening van de lesstof, dan aan het vertalen van de uitgangspunten van het
KMBO in concreet lesmateriaal (Meesterberends-Harms, 1985).
Rond de jaarwisseling 1991/1992 is door het PUC een tussentijdse evaluatie gehou
den van de ervaringen van docenten met het gebruik van PUC-modulen.
Enkele bevindingen uit deze evaluatie zijn:
- het aantal AOC's dat wel gebruik maakt van het PUC-materiaal is ongeveer even
groot als het aantal AOC's dat hiervan afziet;
- de belangrijkste redenen om geen gebruik van het PUC-materiaal te maken, is de
ontoereikendheid ervan en/of het ontbreken van de juiste leeromgeving in het AOC
om de modulen te gebruiken. Waarschijnlijk wordt met deze leeromgeving bedoeld
het ontbreken van een mediatheek of het gemis aan leerhoeken waar leerlingen
individueel/in kleine groepjes opdrachten kunnen uitwerken;
- voor de groep AOC's die wel gebruik maakt van het PUC-materiaal geldt dat
docenten de PUC-modulen eerder typeren als 'kwartprodukt' dan als 'halfprodukt'.
Veel docenten maken voornamelijk gebruik van eigen materiaal of

bestaand

lesmateriaal om de modulen te schrijven en gebruiken hierbij de eindtermen (ODC)
als uitgangspunt. PUC-modulen worden eerder geraadpleegd als een aanvullende
ideeënbron. Gemiddeld heeft een docent 38 uur nodig om van een PUC-module een
bruikbare module te maken;
- meer tijd/faciliteiten voor de uitwerking van de modulen op AOC-niveau is een veel
geuite wens (AOC Nieuwe Lijnen, mei 1992).
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4.4

Tot besluit

Naar aanleiding van wat in de vorige paragraaf aan de orde is gesteld, kan met enig
voorbehoud een relatie worden gelegd tussen het niveau waarop het lesmateriaal
wordt ontwikkeld

(schoolniveau, schooloverstijgend niveau), het daadwerkelijke

gebruik van het materiaal en de vernieuwende waarde van het ontwikkelde lesma
teriaal. In figuur 3 zijn deze relaties weergegeven.
VERNIEUWENDE WAARDE

DAADWERKELIJK GEBRUIK

LESMATERIAAL

LESMATERIAAL

minder vernieuwend

meer gebruik

meer vernieuwend

minder gebruik

ONTWIKKELD OP SCHOOL
NIVEAU
ONTWIKKELD OP SCHOOL
OVERSTIJGEND NIVEAU

Figuur 3 Implicaties van de ontwikkeling van lesmateriaal op schoolniveau en school
overstijgend niveau
Uit het voorgaande kunnen de volgende opmerkingen inzake het onderzoek worden
gedestilleerd. Ten aanzien van de inhoud/aard van de vernieuwing kan worden
vastgesteld dat het PUC kan worden beschouwd als een landelijk en dus school
overstijgend ontwikkelproject. Uit de verrichte evaluatie van dit project blijkt dat er
weinig gebruik wordt gemaakt van het PUC-materiaal en dat scholen derhalve zelf
veel energie investeren in het ontwikkelen van moduulboeken. Dit zal echter op
problemen stuiten in de AOC's.
In de eerste plaats zijn er te weinig ontwikkeluren voor het zelf schrijven van les
materiaal. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bijna alle onderwijsontwikkelcapaciteit in het PUC is geïnvesteerd. Hierdoor moeten docenten in hun (soms al
overvolle) takenpakket ruimte creëren voor het schrijven van lesmateriaal. Tijdgebrek
en overvolle agenda's kunnen ertoe leiden dat de ontwikkelstrategie wordt geken
merkt door de afwezigheid van regelmatig gezamenlijk overleg en van tussentijdse
evaluaties. Het ontbreken van dergelijke momenten werkt in de hand dat iedere
docent zijn eigen accenten legt in het ontwikkelen van lesmateriaal, waardoor
eindprodukten kunnen ontstaan die niet aan dezelfde criteria voldoen. Ten aanzien
van de doelstellingen van de ontwikkeling van moduulboeken kan worden opgemerkt
dat deze eerder betrekking zullen hebben op kwantitatieve dan op kwalitatieve aspec
ten van de vernieuwing. Docenten zullen, als gevolg van tijdgebrek en het ontbreken
van ondersteuning, meer tijd investeren in het ordenen van bestaand lesmateriaal ten
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einde op tijd de moduulboeken beschikbaar te hebben en minder geneigd zijn het ontwikkelproces te starten met een kritische analyse van de didactische mogelijkheden
waaraan de modulen dienen te voldoen.
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5

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van het onderzoek naar de
onderwijsvernieuwingen in de AOC's. De ontwikkeling van de verschillende vragen
lijsten komt in de volgende paragraaf ter sprake. In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op
de afname van de vragenlijsten. De laatste paragraaf gaat in op de representativiteit
en de validiteit van de onderzoeksgegevens.

5.2

De ontwikkeling van de vragenlijsten

In de periode juni tot en met september 1992 is het theoretisch kader van het
onderzoek nader uitgewerkt. Aan de hand daarvan zijn vervolgens in diezelfde periode
de vragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijsten bevatten een aantal open vragen en een
aantal vragen met

voorgestructureerde antwoordcategorieën. In totaal zijn vijf

vragenlijsten ontwikkeld. In figuur 4 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste
topics uit deze vragenlijsten.
BELANGRIJKSTE TOPICS

TERREIN
VRAGENLIJST 1:

Algemeen/achtergronden

Ontwikkeling leerlingenaantal
Samenwerking met (onderwijs) instellingen
Onderwijsontwikkelingsactiviteiten
Kwaliteitszorg
Onderwijskundige meerwaarde AOC

VRAGENLIJST 2:

Ontwikkeling leermiddelen

Concrete activiteiten

ten behoeve van het MAO

Innovatiestrategie
Stimulerende/belemmerende faktoren

VRAGENLIJST 3:

Aansluiting 1e en 2e fase in het AOC

Concrete activiteiten
Innovatiestrategie
Stimulerende/belemmerende faktoren

VRAGENLIJST 4:

Basisvorming/VBO

Concrete activiteiten
Innovatiestrategie
Stimulerende/belemmerende faktoren

VRAGENLIJST 5:

Kwaliteitszorg

Concrete activiteiten
Innovatiestrategie
Stimulerende/belemmerende faktoren

Figuur 4 Overzicht van de topics in de vragenlijsten

31

Vragenlijst 1 bevat een aantal vragen over kenmerken van het AOC en over de onder
wijsvernieuwingen. De vragenlijsten 2 tot en met 5 gaan in op specifieke onderwijs
vernieuwingen. Doordat deze vragenlijsten grotendeels dezelfde topics bevatten
(concrete activiteiten, innovatiestrategie en stimulerende/belemmerende faktoren),
wordt de mogelijkheid gecreëerd de informatie van deze vier vragenlijsten onderling
met elkaar te vergelijken.

5.3

De afname van de vragenlijsten

In het onderzoek is gekozen voor mondelinge afname van de vragenlijsten omdat
vooraf

onduidelijk

was

welke

concrete

vernieuwingsactiviteiten AOC's

zouden

ondernemen. Voorts bieden mondelinge interviews de mogelijkheid bij onduidelijk
heden door te vragen. Het belangrijkste nadeel van mondelinge interviews is dat de
afname en de verwerking veel tijd vergen. Derhalve is in eerste instantie gekozen voor
een onderzoek onder zes AOC's. Vragenlijst 1 is afgenomen met een respondent
binnen het AOC die beschikt over een helicopterview, zoals de directeur onder
wijszaken van het AOC of een stafmedewerker onderwijsontwikkeling. Voor de
vragenlijsten 2 tot en met 5 ging de voorkeur uit naar een interview met een
deskundige c.q. verantwoordelijke op dit specifieke deelterrein binnen het AOC. Dat
kan een coördinator of een lid van een bepaalde werkgroep zijn. In totaal zijn aldus
per AOC maximaal vijf mondelinge interviews gehouden. De interviews hebben
plaatsgevonden in de maanden oktober 1992 tot en met januari 1993,

met

uitzondering van één interview dat pas medio februari 1993 is afgenomen. Bij de
keuze van de AOC's is ervoor gekozen niet de AOC's te selecteren die in de eerste
fase van het vorige AOC-onderzoek veelvuldig zijn bezocht (Van der Klink, 1993).
Alle medewerkers binnen de zes AOC's die zijn benaderd om aan dit onderzoek hun
medewerking te verlenen, hebben hierop positief gereageerd.
Niet in alle AOC's zijn de vragenlijsten 2 tot en met 5 afgenomen.

De belangrijkste

reden hiervoor was dat bij de afname van de interviews naar voren kwam dat meer
interviews maar weinig meerwaarde zouden opleveren. Derhalve zijn de vragenlijsten
2 tot en met 5 niet in alle zes maar in vier AOC's afgenomen. Het totaal aantal
geïnterviewden bedroeg 22. Naast interviews met medewerkers van de AOC's zijn
twee interviews gehouden met medewerkers van ondersteuningsinstellingen met de
bedoeling nadere informatie te verzamelen over de onderwijsontwikkelingen in de
AOC's.
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5.4

Representativiteit en validiteit

Ter verhoging van de validiteit zijn verschillende maatregelen getroffen. Op de eerste
plaats zijn de interviews op band opgenomen. Dit draagt ertoe bij dat geen gegevens
verloren gaan en de gegevens in hun context kunnen worden geïnterpreteerd. Op de
tweede plaats is de respondenten toegezegd dat de anonimiteit van de gegevens zou
worden gegarandeerd. Verwacht mag worden dat deze toezegging bijdraagt tot
betrouwbaarder antwoorden op de gestelde vragen. Tot slot zijn de interviewge
gevens, in de vorm van protocollen, aan de respondenten voorgelegd met de vraag
eventuele correcties aan te brengen bij een onjuiste weergave^van de feiten. Deze
vorm van validering wordt communicatieve validering genoemd (Beijaard, 1992).
Communicatieve validering leidt tot een verhoging van de ecologische validiteit.
Ecologische validiteit is de mate waarin de onderzoeksgegevens representatief zijn ten
opzichte van de dagelijkse werkelijkheid waaraan zij zijn ontleend. Van de moge
lijkheid om correcties aan te brengen in de protocollen hebben acht respondenten
gebruik gemaakt. Gelet op het aantal van zes AOC's dat aan het onderzoek deelnam,
kan niet worden verondersteld dat de gegevens zonder meer representatief zijn voor
alle 21 AOC's in ons land. Wel bleek tijdens de interviewfase dat het houden van
meer interviews waarschijnlijk niet leidde tot meer c.q. andersoortige informatie (zie
paragraaf

5.3).

Hieruit

kan

worden

afgeleid

dat

de

onderzoeksbevindingen

waarschijnlijk ook in enige mate van toepassing kunnen zijn op de AOC's die niet aan
het onderzoek deelnamen.
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DEEL II
Onderzoeksresultaten

6

KENMERKEN VAN DE AOC'S

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal algemene kenmerken van de AOC's die
aan dit onderzoek hun medewerking verleenden. In de volgende paragraaf wordt inge
gaan op de huidige en toekomstige instroom aan leerlingen van deze opleidingscentra,
de verklaringen hiervoor en tot slot volgt een aantal door respondenten genoemde instroombevorderende maatregelen. Contacten met (onderwijs)instellingen die door
AOC's worden onderhouden, staan centraal in paragraaf 6.3. Enkele onderwijs
ontwikkelingen die in de komende hoofdstukken niet meer aan bod komen, staan in
paragraaf 6.4 centraal. Eén van de belangrijkste argumenten voor de vorming van de
AOC's was dat deze fusie-operatie zou leiden tot een zekere onderwijskundige
meerwaarde. De mate waarin de onderwijskundige meerwaarde tot op heden gestalte
heeft gekregen, wordt in paragraaf 6.5 aan de orde gesteld. Met een samenvatting
van de belangrijkste onderzoeksresultaten wordt het hoofdstuk afgerond. In tegenstel
ling tot de komende vier hoofdstukken, hebben de onderzoeksresultaten van voorlig
gend hoofdstuk betrekking op zes AOC's (zie ook paragraaf 5.3).

6.2

De huidige en toekomstige instroom

De leerlingenaantallen in het MAO en het LAO zijn in de periode 1988-1991 sterker
gedaald dan de leerlingenaantallen in het overig MBO en LBO (zie hoofdstuk 1), reden
om in dit onderzoek aandacht te schenken aan de huidige en toekomstige instroom
van leerlingen in het AOC. Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoe groot
hun instroom in het schooljaar 1992/1993 was, gespecificeerd naar opleidingstype,
en hoe deze instroom zich verhoudt tot de instroom in het schooljaar 1991/1992.
Omwille van de anonimiteit worden geen cijfers gepresenteerd maar wordt uitsluitend
ingegaan op de instroom 1992/1993 in relatie tot de instroom 1991/1992. Hierdoor
kunnen slechts globale kwalitatieve uitspraken over de trends zoals die in tabel 5 naar
voren komen worden gedaan.
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Tabel 5

De instroom in het schooljaar 1992/1993 ten opzichte van de instroom in

het schooljaar 1991/1992
ILO

LLW

LAO

2-jarig

3-jarig

4-jarig

MAO

MAO

MAO

AOC 1

+

+

+

+

+ /-

+ /-

AOC 2

+ /-

+ /-

+ +

+

--

-

AOC 3

+

+

+ /-

-

+ /-

+ /-

AOC 4

+ +

+ +

+ /-

+ /-

+ +

-

AOC 5

+

-

+

-

+

+

AOC 6

+ +

+ +

+

-

-

+ /-

++

sterk stijgend

-

dalend

+

stijgend

--

sterk dalend

+ /-

gelijkblijvend

Uit tabel 5 kan worden afgeleid dat er sprake is van een stijgende instroom in het ILO
* en het LAO, met uitzondering van AOC 2 en voor wat betreft AOC 5 het LAO. In het
leerlingwezen blijft de instroom constant of is deze stijgende. De instroom in de
tweejarige MAO-opleiding (voormalig KMAO) is dalende in drie AOC's, blijft op
hetzelfde niveau in één AOC en is in twee AOC's toegenomen. Van een toenemende
tot sterk toenemende instroom in de driejarige MAO-opleiding is sprake in twee
AOC's, in twee AOC's is deze stabiel en in de overige twee AOC's is de instroom
dalend c.q. sterk dalend. Drie AOC's hebben eenzelfde instroom in hun vierjarige
MAO-opleidingen als verleden studiejaar, in één AOC is deze gestegen en in de
overige twee AOC's is sprake van een dalende dan wel sterk dalende instroom in de
vierjarige MAO-opleiding.
Een algemene trend die uit deze tabel kan worden afgeleid is dat in het LAO, het ILO
en het leerlingwezen over het algemeen sprake is van een gelijkblijvende tot stijgende
instroom. De instroom in de twee-, drie- en vierjarige MAO-opleidingen vertoont een
minder eenduidig beeld. De onderlinge verschillen tussen de AOC's betreffende de
instroom in deze opleidingen, zijn groter. Ter illustratie kan worden gewezen op de
instroom in de driejarige MAO-opleiding.
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd welke faktoren de instroom hebben
beïnvloed. Een overzicht hiervan is in tabel 6 opgenomen. Een daling van de instroom
wordt volgens de respondenten veroorzaakt door de concurrentie tussen AOC's
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onderling, het achterhaalde imago van het landbouwonderwijs en de aanwezigheid
van een aantrekkelijk alternatief voor de tweejarige dagopleiding. De concurrentie
tussen AOC's onderling doet zich bijvoorbeeld voor op het terrein van de milieu
opleidingen. Sinds kort worden in bijna alle AOC's milieu-opleidingen aangeboden. De
AOC's die al één of twee jaar eerder met milieu-opleidingen waren gestart, signaleren
dat nu alleen nog leerlingen uit de eigen regio op deze opleidingen afkomen.
Tabel 6 Faktoren die invloed uitoefenen op de instroom in een AOC
DALING INSTROOM

STIJGING INSTROOM

- concurrentie AOC's

-

intensiever werven

- achterhaald imago

-

uitbreiding opleidingsaanbod

- aanwezigheid aantrekkelijker alternatief

-

aanboren van nieuwe doelgroepen

Het achterhaalde imago van het agrarisch onderwijs speelt op bijna alle AOC's een
rol. Door geïnterviewden wordt gewezen op het feit dat de opleidingscentra te
kampen hebben met het feit dat zij nog vaak door hun omgeving worden geperci
pieerd als een centrum voor traditionele agrarische opleidingen. De respondenten
signaleren dat er behoefte bestaat om de velerlei, ook niet traditioneel agrarische
opleidingen, beter onder de aandacht te brengen. De aanwezigheid van een aantrek
kelijk alternatief is debet aan de stagnerende c.q. dalende instroom in de tweejarige
dagopleiding. Het leerlingwezen blijkt, zeker nu de toelatingseisen hiervoor zijn
bijgesteld, voor zeer veel leerlingen een aantrekkelijker alternatief te zijn.
Een stijging van de instroom wordt volgens de respondenten veroorzaakt door een
intensievere werving, uitbreiding van het opleidingsaanbod en het aanboren van
nieuwe doelgroepen. Een intensivering van de werving blijkt in drie AOC's te leiden
tot een verhoging van de instroom in het LAO. In één AOC worden leerlingen van
basisscholen uitgenodigd een dag lang lessen te volgen op een LAS. In een ander
AOC worden de ouders van meer informatie voorzien over de mogelijkheden van het
LAO.

'

Uitbreiding van het opleidingsaanbod (bijvoorbeeld door het aanbieden van milieu
opleidingen) leidt tot een verhoging van de instroom. Zoals eerder aan de orde
gesteld, leidt dit echter tegelijkertijd tot een daling van de instroom in de AOC's die
reeds langer milieu-opleidingen aanboden. In één AOC bestaan ideeën, hoewel nog
niet vastomlijnd, om in de bestaande opleidingen meer aandacht te schenken aan
bijvoorbeeld commerciële dienstverlening en nieuwe opleidingen te ontwikkelen met
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de namen: 'landbouw & recreatie' en 'landbouw & bosbouw'. Zodoende hoopt men
enerzijds in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector en tegelijker
tijd het imago van 'boerenschool' kwijt te raken. In één AOC is sprake van een
bijzonder initiatief inzake de uitbreiding van het opleidingsaanbod. In dit AOC is een
LAO-opleiding voor Vrije School-leerlingen gestart.
Tot slot blijkt het aanboren van nieuwe doelgroepen te leiden tot een verhoging van
de instroom. In twee AOC's is sprake van het opzetten van aparte meisjesklassen. In
beide AOC's bleek dat meisjes minder snel bereid zijn een agrarische opleiding te
volgen indien zij als minderheid in een klas met jongens moeten functioneren. De
respondenten van deze twee AOC's signaleren dat meisjes vaker dan jongens het
gevoel hebben dat ze te weinig technisch onderlegd zijn voor een agrarische beroeps
opleiding. Dit initiatief leidt ertoe dat meisjes worden geworven die zonder deze
speciale klassen niet zouden denken over het volgen van een beroepsopleiding in een
AOC.
Voor het schooljaar 1993/1994 wordt in alle zes AOC's een stabilisering c.q. kleine
stijging van de instroom aan leerlingen verwacht. De respondenten vonden het echter
moeilijk deze verwachting met argumenten te onderbouwen.
Voorts is aan de respondenten de vraag voorgelegd of door de AOC-vorming de
tweede fase opleidingen in hun AOC (MAO en leerlingwezen) voor hun instroom niet
meer dan voorheen afhankelijk worden van toelevering van de eerste fase scholen in
hun AOC (LAO/ILO). In drie AOC's wordt deze stelling als onjuist beoordeeld omdat
veel leerlingen pas na de MAVO het AOC instromen. In de overige drie AOC's wordt
door de respondenten erkend dat de instroom in de tweede fase inderdaad zou
kunnen versmallen. In één van deze AOC's wordt opgemerkt dat het imago van het
AOC moet worden verbeterd. De eerste fase in dit AOC heeft namelijk een sterk ILOkarakter en men wil ervoor waken dat de MAO-opleidingen in het AOC niet de naam
krijgen dat deze uitsluitend voortborduren op de eerste fase. Op die wijze zou namelijk
het beeld kunnen ontstaan dat het AOC alleen bestemd is voor moeilijk lerende
leerlingen, waardoor op langere termijn de instroom vanuit andere opleidingen (MA
VO, LBO) verder zou afnemen. In een ander AOC wordt gesignaleerd dat een actief
beleid noodzakelijk is om leerlingen met een andere dan een agrarische vooropleiding
te interesseren voor een agrarische beroepopleiding. De laatste vraag die aan de
respondenten inzake de instroom is voorgelegd, heeft betrekking op gewenste instroombevorderende maatregelen. De twee meest genoemde instroombevorderende
maatregelen zijn:
1.

Gezamenlijke actie (landelijk) om het imago van de AOC's te verbeteren. In deze
paragraaf is reeds gewezen op het feit dat de geënqueteerde opleidingscentra tot
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op heden er onvoldoende in slagen zich te profileren als onderwijsinstituten met
een breed aanbod aan opleidingen in de groene sector. Hoewel de AOC's in
zekere zin eikaars concurrenten zijn, onderstrepen de respondenten het belang
van een gezamenlijk landelijke campagne voor het verbeteren van het imago. De
respondenten zijn van mening dat zo'n landelijke actie meer effect zal sorteren
dan individuele acties van de afzonderlijke opleidingscentra.
2.

Als AOC alleen opleidingen aanbieden die voldoende kwaliteit hebben. Hieronder
wordt door de respondenten verstaan dat het af te raden is nieuwe opleidingen
aan te bieden indien bijvoorbeeld de docenten over onvoldoende know-how
beschikken, de benodigde apparatuur voor demonstratielessen afwezig is en het
aantal geschikte stageplaatsen in de regio onvoldoende is. Het aanbieden van
zulke opleidingen leidt volgens de respondenten op langere termijn tot een
verslechtering van het imago van het AOC en zal zodoende de instroom in
negatieve zin beïnvloeden.

6.3

Samenwerking met (onderwijs)instellingen

Aan de respondenten is een aantal instellingen voorgelegd met de vraag of hiermee
contact wordt onderhouden en/of wordt samengewerkt en wat deze contacten
bijdragen aan de onderwijsontwikkeling van het opleidingscentrum. Eerst wordt
ingegaan op de samenwerking met onderwijsinstellingen, vervolgens wordt de
samenwerking met overige organisaties beschreven.
In alle zes AOC's worden de contacten met overige AOC's als (zeer) bruikbaar voor
de eigen onderwijsontwikkeling ervaren. De contacten liggen op drie terreinen:
1.

Informeren over ontwikkelingen op het maandelijkse Landelijk Overleg Onderwijs
coördinatoren (LOO). In twee AOC's is het LOO genoemd als een zeer bruikbaar
contact voor het generen van ideeën voor de eigen onderwijsontwikkeling. Het
LOO is een platform voor het bespreken van onderwijskundige ontwikkelingen en
hun consequenties voor de AOC's. Aan het LOO nemen zowel medewerkers van
de AOC's als van de ondersteuningsinstellingen deel.

2.

Ad hoe samenwerking: gezamenlijk ontwikkelen en/of uitwisselen van leerstof
(certificaten en modulen uit het ODC). Vier AOC's maken daadwerkelijk gebruik
van modulen/certificaten die door andere AOC's zijn ontwikkeld. Veelal gaat men
hiertoe over omdat de PUC-modulen als onbruikbaar worden beschouwd en men
in het AOC geen kans ziet om alle modulen in eigen beheer te ontwikkelen.

3.

Meer

structurele

samenwerking:

gezamenlijk

uitvoeren

van

ontwikkelpro

jecten/opleidingen. In één AOC wordt in samenwerking met een ander AOC
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gezamenlijk een project uitgevoerd op het terrein van markt-gericht produceren
in de tuinbouw. In een ander AOC bestaan concrete plannen om op korte termijn
voor de vierjarige opleiding Veehouderij in samenwerking met twee naburige
AOC's drie afstudeerspecialisaties aan te bieden. De leerlingen van de drie
AOC's hebben de keuze uit drie afstudeerspecialisaties die zij in hun eigen AOC
dan wel in een van de twee naburige AOC's kunnen volgen. Het voordeel van
deze vorm van samenwerking is dat het aantal keuzemogelijkheden voor
leerlingen wordt vergroot.
Naast samenwerking met AOC's is aan de respondenten de vraag voorgelegd of
contacten worden onderhouden en/of wordt samengewerkt met MBO-colleges. Aan
de hand van de onderzoeksresultaten kunnen drie varianten worden onderscheiden.
1.

Volgen op afstand:
in twee AOC's worden de ontwikkelingen in het overig MBO van afstand
gevolgd. Hieronder wordt verstaan dat beide AOC's zich wel op de hoogte
blijven stellen van de ontwikkelingen maar niet de intentie hebben samen te
werken met de MBO-colleges. Zo is in één van beide AOC's de directie betrok
ken geweest bij verkennende besprekingen over de ROC-vorming. Vanuit dit
AOC zijn echter geen initiatieven ontplooid om actief deel te nemen aan de ROCvorming omdat het AOC wordt beschouwd als een agrarisch ROC. Als gevolg
van de afzijdige positie van beide AOC's wordt de verkregen informatie niet
bruikbaar geacht voor de onderwijsontwikkeling van het eigen opleidings
centrum.

2.

Streven naar samenwerking:
twee AOC's willen in de nabije toekomst afspraken maken met de MBO-colleges
in hun regio. Het ene AOC wil afspraken maken over de erkenning van certi
ficaten uit het ODC die op de LAS worden aangeboden. De certificaten zouden
een vrijstelling moeten opleveren voor leerlingen die na de LAS een opleiding in
een niet-agrarische richting willen volgen. In het andere AOC wordt gedacht over
het maken van afspraken over cursusonderwijs en contractonderwijs. Deze
afspraken zouden niet zozeer moeten leiden tot intensieve samenwerking maar
ervoor moeten zorgen dat er geen overlap ontstaat in het cursusaanbod van het
AOC en de omliggende MBO-colleges.

3.

Daadwerkelijke samenwerking:
drie AOC's hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met MBO-colleges.
Samenwerking met een MBO-college is voor één van deze AOC's een mogelijk
heid om een opleiding 'mens & groen' te ontwikkelen. De opleiding richt zich op
het gebruik van de tuin als therapeutisch hulpmiddel in de begeleiding van
geestelijk gehandicapten en bejaarden. In een ander AOC wordt in samen
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werking met een MBO-college gestreefd naar het opzetten van een opleiding
'recreatie'. Het derde AOC in deze categorie verzorgt een vak voor leerlingen van
een naburig MDGO.
Naast de vraag naar contacten en/of samenwerking met andere AOC's en MBOcolleges is aan de respondenten de vraag voorgelegd of er in hun AOC (concrete)
plannen bestaan voor fusie met een ander AOC dan wel MBO-college. In geen van de
zes AOC's wordt momenteel nagedacht over fusie. Wel hebben twee AOC's bespre
kingen gevoerd met andere AOC's over de mogelijkheden tot fuseren. Belangrijke
drijfveer voor fusie was de terugloop in leerlingenaantallen. In beide gevallen hebben
de besprekingen uiteindelijk niet geleid tot daadwerkelijke fusie.
Met de HAS'en wordt door alle zes AOC's contact onderhouden. Deze contacten, die
door de AOC's als bruikbaar voor de eigen onderwijsontwikkeling worden be
schouwd, kunnen worden onderverdeeld in:
1.

Maken van afspraken:
AOC's willen afspraken maken over de doorstroming van leerlingen van de
vierjarige opleiding naar de HAS'en. De respondenten beamen dat er consensus
bestaat over het feit dat het gehele opleidingstraject MAS-HAS zeven jaar moet
bedragen. Problematisch is echter de verdeling van de opleidingstijd over de
beide opleidingen. Er kunnen twee modellen worden onderscheiden:
-

3,5 jaar MAS gevolgd door 3,5 jaar HAS;

-

4 jaar MAS, gevolgd door 3 jaar HAS.

Respondenten spreken de wens uit dat op landelijk niveau afspraken worden
gemaakt, zodat niet ieder AOC zelf afspraken hoeft te maken met de HAS'en.
Ook wordt de wens geuit dat HAS'en eenduidige eisen stellen in de toelating
van leerlingen en de vrijstelling voor bepaalde vakken.
2.

Samenwerking:
één AOC voert besprekingen met een HAS over het gezamenlijk aanbieden van
contractonderwijs.

Voorts onderhouden alle AOC's contacten met MAVO'S en HAVO's en scholen voor
het basisonderwijs. Deze contacten worden als belangrijk beschouwd maar bieden
geen of nauwelijks informatie voor de onderwijsontwikkeling van het eigen opleidings
centrum.
Naast contacten met onderwijsinstellingen is geïnventariseerd in welke mate AOC's
relaties onderhouden met het bedrijfsleven, de voorlichtingsdienst en de proef-
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stations. Voor wat betreft de contacten met het bedrijfsleven kunnen twee varianten
worden onderscheiden.
1.

Weinig contact:
twee AOC's behoren tot deze categorie. In één van beide AOC's wordt als
oorzaak hiervoor gesignaleerd dat de invoering van de kwalificatiestructuur
zoveel werk met zich meebrengt dat de intensivering van de contacten met het
bedrijfsleven voorlopig op een lager pitje is gezet.

2.

Intensief contact:
tot deze categorie behoren de overige vier AOC's. De respondenten wijzen op
verschillende initiatieven:
-

opzet van project voor startende ondernemers in samenwerking met het
bedrijfsleven;

-

instellen van onderwijsadviescommissie;

-

cursus voor stagebieders.

In één van deze AOC's wordt de instelling van sectorale onderwijsadviescommissies, bemand door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, zeer
kritisch gadegeslagen. In dit AOC wordt per afdeling zo'n commissie ingesteld.
De respondent wijst erop dat hoewel hierdoor de banden met het bedrijfsleven
worden aangehaald, tegelijkertijd het gevaar bestaat dat deze sectorale commis
sies vanuit hun vrij smalle beroepsspecifieke achtergrond zullen gaan adviseren
over de inrichting van de opleidingen. De respondent is echter van mening dat in
dit AOC ernaar gestreefd moet worden de beroepsopleidingen te verbreden door
bijvoorbeeld ook aandacht te schenken aan milieu- en recreatie-aspecten, zodat
leerlingen op een bredere beroepspraktijk worden voorbereid.
Met de voorlichtingsdienst onderhouden alle AOC's contact. Deze dienst wordt vooral
ingeschakeld ter ondersteuning van het cursuswerk. In één van de zes AOC's wordt
gesignaleerd dat de samenwerking met de voorlichtingsdienst balanceert tussen
samenwerking en concurrentie. Op sommige terreinen in het cursusonderwijs worden
namelijk cursussen door de voorlichtingsdienst én door het AOC aangeboden.
Met de proefstations wordt nauwelijks contact onderhouden. Voor zover er contacten
zijn, zijn deze niet structureel en hebben deze betrekking op het organiseren van
excursies naar proefstations.
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6.4

De AOC-onderwijsvernieuwingen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de stand van zaken op het terrein van
de onderwijsvernieuwingen. Buiten beschouwing worden gelaten de invoering van
basisvorming/VBO, de leermiddelenontwikkeling, de aansluitingsproblematiek en de
kwaliteitszorg. Deze onderwerpen komen namelijk in de volgende vier hoofdstukken
ter sprake. Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf ingegaan op de pedagogische
administratie, vernieuwing van de didactiek, toetsing en afsluiting, emancipatie en tot
slot internationalisering van het landbouwonderwijs.
De invoering van de kwalificatiestructuur in de tweede fase van het voortgezet
onderwijs vereist als gevolg van een flexibeler toetsingssysteem en de voor leerlingen
toegenomen keuzevrijheid uit het aanbod van certificaten een andere opzet van de
pedagogische administratie. In de pedagogische administratie dient per leerling te
worden opgeslagen welke certificaten zijn behaald en welke nog moeten worden
afgesloten voordat een diploma kan worden uitgereikt. De herziening c.q. invoering
van de pedagogische administratie verkeert in vier AOC's in de voorbereidende fase.
Twee AOC's zijn reeds begonnen met de invoering ervan. Dat de meerderheid van de
AOC's nog geen aanvang heeft gemaakt met de invoering zou kunnen worden
veroorzaakt door het feit dat een landelijk ontwikkeld systeem (Schoolfact) voor de
AOC's nog niet operationeel is.
In alle AOC's wordt het participerend leren als uitgangspunt voor het didactisch
handelen in de tweede fase van het voortgezet agrarisch onderwijs onderstreept.
Gesignaleerd wordt dat activiteiten moeten worden ontwikkeld om docenten di
dactisch bij te scholen. In één van de AOC's wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat op de
voorheen gehouden studiedagen wellicht te weinig gericht aandacht is gegeven aan
het concreet didactisch handelen en meer de nadruk is gelegd op de technische kant
van het werken met modulen. In drie van de zes AOC's verkeert de vernieuwing van
de didactiek in het MAO in een voorbereidende fase, in de overige drie AOC's worden
reeds daadwerkelijk activiteiten ondernomen voor het vernieuwen van het didactisch
handelen van docenten. De genoemde activiteiten zijn: het opstellen en het indienen
van een scholingsplan bij de STOAS en het organiseren van interne studiedagen.
Het opstellen van een reglement voor Toetsing en Afsluiting van certificaten is in vijf
van de zes AOC's in uitvoering. In één AOC wordt erkend dat men hier nog werkt
aan het opstellen van een concept, wat leidt tot de situatie dat leerlingen wel worden
getoetst maar dat de noodzakelijke regelingen hiervoor nog niet op papier staan. De
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belangrijkste oorzaak voor het ontbreken van een regeling is de grote werkdruk die
het produceren van bruikbare modulen met zich meebrengt.
De grootste onderlinge verschillen tussen de AOC's bestaan op het terrein van de
emancipatie. In één AOC wordt de emancipatie als 'voltooid' beschouwd en worden
derhalve geen activiteiten ondernomen. In dit opleidingscentrum zijn nooit emancipa
tie-activiteiten opgezet. De respondent merkt hierover op dat het al veel moeite kostte
een medewerker bereid te vinden om deel te nemen aan het Landelijk Netwerk Eman
cipatie dat onlangs is opgericht. Dat bewijst naar zijn mening dat de emancipatie in
zijn AOC is voltooid. Voorts vraagt hij zich af of het wenselijk is het aantal vrouwe
lijke leerlingen in de (traditionele) landbouwopleidingen te verhogen daar de mogelijk
heden voor het verwerven van betaald werk voor deze groep naar zijn mening
onduidelijk zijn.
Emancipatie-activiteiten die in de overige AOC's zijn verricht, zijn:
het screenen van de leermiddelen vanuit emancipatieoogpunt;
het formeren van aparte meisjesklassen;
het houden van een studiedag voor het AOC-managementteam;
het verrichten van een emancipatie-onderzoek.
Gesignaleerd wordt dat emancipatie-activiteiten momenteel weinig prioriteit genieten
met als gevolg dat deze worden uitgesteld dan wel worden afgelast. De invoering van
de kwalificatiestructuur vereist volgens de respondenten momenteel namelijk alle
beschikbare tijd en ruimte.
Voor wat betreft de internationalisering bestaan er in drie AOC's meer of minder
concrete plannen om aan dit thema meer aandacht te besteden. In één van de drie
AOC's wordt gedacht aan het opzetten van (korte) studieprogramma's voor met
name leerlingen uit de BRD en België. In een ander AOC bestaat een uitwisselings
programma voor leerlingen met Engeland. Ten aanzien van de internationalisering
worden de volgende opmerkingen gemaakt:
de civiele waarde van certificaten uit het ODC moet ook in het buitenland (EG)
worden erkend;
internationalisering vereist momenteel te grote investeringen die pas op langere
termijn rendement opleveren. AOC's zouden moeten kunnen rekenen op meer
financiële ondersteuning voor het opzetten van activiteiten, bijvoorbeeld via de
STIR-gelden;
er zijn onvoldoende arbeidsmarktgegevens beschikbaar over ontwikkelingen in
Europa waardoor het voorbereiden van leerlingen op een carrière buiten Neder
land op problemen stuit. Met name is het gewenst meer inzicht te verwerven in
de agrarische en economische groeimogelijkheden van de Europese landen.
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6.5

De onderwijskundige meerwaarde van de AOC-vorming

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of de AOC-vorming heeft geleid tot een
onderwijskundige meerwaarde ten opzichte van de situatie van vóór de fusie-operatie.
Alle respondenten onderstrepen dat de meerwaarde in hun AOC momenteel of in de
toekomst vooral tot uiting komt c.q. zal komen in de samenwerking tussen de afzon
derlijke lokaties die tot hun AOC behoren. In de opleidingscentra wordt tot op heden
vooral door de directeuren van de afzonderlijke lokaties overleg gevoerd. Overleg
tussen docenten van verschillende lokaties begint langzamerhand van de grond te
komen. Als voorbeeld wordt door respondenten gewezen op de samenwerking op het
terrein van de invoering van de kwalificatiestructuur. De uitwisseling van ideeën en
werkwijzen tussen de verschillende lokaties wordt als stimulerend ervaren. Voorts
wordt gewezen op het feit dat men kan profiteren van deskundigheden die op andere
lokaties aanwezig zijn. Opgemerkt wordt dat grootschalige innovaties zoals de invoe
ring van de kwalificatiestructuur en de basisvorming/VBO beter verlopen omdat de
voorbereiding en de uitvoering ervan in onderlinge samenwerking tussen de lokaties
geschiedt. In één van de geënqueteerde AOC's wordt de onderwijskundige samen
werking tussen de docenten gestimuleerd door de installatie van een innovatie
commissie waarin docenten van verschillende lokaties zitting hebben. Deze commissie
inventariseert met behulp van vragenlijsten de wensen van docenten en stelt op basis
daarvan jaarlijks een programma op met kleinschalige vernieuwingen die gezamenlijk
door de lokaties worden uitgevoerd.
Door verschillende respondenten worden kanttekeningen geplaatst bij de samen
werking in hun AOC:
in drie AOC's is de fusie tussen de lokaties door de betrokkenen nog niet geheel
'verwerkt'. Zo zijn de docenten van de LAO-lokaties in één van deze drie AOC's
nog wrevelig omdat, terwijl de LAO-lokaties de meeste leerlingen leveren, de
centrale directie is samengesteld uit directeuren afkomstig van de MAO-lokaties.
De LAO-docenten hebben daardoor niet het gevoel dat één uit hun midden in de
top van het AOC is vertegenwoordigd en zij voelen zich om die reden achterge
steld bij hun collega's van de MAO-lokaties;
in de AOC's onderhouden MAO-lokaties voornamelijk contacten met andere
MAO-lokaties. Omgekeerd onderhouden LAO-lokaties voornamelijk contacten
met de overige LAO-lokaties in het opleidingscentrum. Samenwerking c.q.
overleg inzake onderwijsontwikkeling tussen LAO- en MAO-lokaties, zowel op
directieniveau (in de AOC-werkgroep onderwijs) als tussen docenten is tot op
heden nauwelijks van de grond gekomen. Zo blijkt de werkgroep onderwijs van
een AOC vaak onderverdeeld te zijn in twee subwerkgroepen (werkgroep eerste
fase en werkgroep tweede fase) die nauwelijks contact met elkaar onderhouden.
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Als verklaring wordt gewezen op het feit dat de MAO-lokaties de afgelopen
periode veel tijd hebben moeten investeren in de invoering van de kwalificatie
structuur. De intensivering van de contacten tussen de MAO- en LAO-lokaties
genoot derhalve een lage prioriteit.

6.6

Samenvatting

Indien de instroom in de AOC's in het schooljaar 1992/1993 wordt vergeleken met
de instroom in het voorafgaande schooljaar kunnen, met inachtneming van enige
voorzichtigheid, twee trends worden onderscheiden. De onderzoeksgegevens indice
ren dat de instroom in het LAO, ILO en het leerlingwezen over het algemeen gelijk
blijft of licht stijgt, terwijl de instroom in de twee-, drie en vierjarige MAO-opleiding
zich stabiliseert of juist daalt. Als oorzaken voor de daling worden genoemd: concur
rentie tussen de AOC's, een verkeerd imago en specifiek voor de tweejarige MAOopleiding wordt gewezen op de concurrentie met het leerlingwezen als aantrekkelijk
alternatief voor de dagopleiding. Een stijging van de instroom wordt toegeschreven
aan intensivering van de werving, uitbreiding van het opleidingsaanbod en het
aanboren van nieuwe doelgroepen (meisjes). De respondenten verwachten voor het
schooljaar 1993/1994 een stijging en/of stabilisering van de instroom ten opzichte
van het schooljaar 1992/1993.
AOC's onderhouden niet alleen contacten met elkaar, zij ontplooien ook gezamenlijk
initiatieven. Voorts hebben enkele AOC's samenwerkingsovereenkomsten met MBOcolleges gesloten. Alhoewel samenwerking met andere AOC's en eventueel met
MBO-colleges als waardevol wordt ervaren, bezitten de AOC's geen concrete plannen
om met een naburig AOC of MBO-college te fuseren. Met de HAS'en worden
eveneens contacten onderhouden inzake de doorstroom van leerlingen en toelatings
eisen. Het wordt wenselijk geacht hierover landelijke afspraken te maken.
Vervolgens worden enkele onderwijsvernieuwingen beknopt beschreven die in de
volgende hoofdstukken niet meer aan de orde worden gesteld. De grootste onderlinge
verschillen tussen de AOC's zijn aangetroffen op het vlak van de emancipatie. Voorts
blijken drie AOC's wensen te hebben c.q. concrete activiteiten uit te voeren die
kunnen worden gerangschikt onder de noemer internationalisering van het landbouw
onderwijs.
Tot slot van het hoofdstuk wordt ingegaan op de onderwijskundige meerwaarde van
de AOC's. Door de respondenten wordt als belangrijkste winstpunt van de AOC-
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vorming de samenwerking tussen de verschillende lokaties in een opleidingscentrum
genoemd.
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7

DE ONTWIKKELING VAN LEERMIDDELEN

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten inzake de ontwikkeling
van leermiddelen in vier AOC's (zie paragraaf 5.3). De activiteiten die door de AOC's
op dit terrein worden ondernomen, staan in paragraaf 7.2 centraal. In paragraaf 7.3
volgt een overzicht van de wijze waarop AOC's deze activiteiten willen realiseren. De
factoren die invloed uitoefenen op de ontwikkeling van leermiddelen, komen in
paragraaf 7.4 aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de
onderzoeksresultaten.

7.2

De activiteiten

Het landelijke Project Uitwerking Certificaten (PUC) heeft tot doel voor ieder certifi
caat uit het Overzicht van Diploma's praktijkopdrachten met daarbij behorende
docentenhandleidingen te ontwikkelen. Het daaraan gelieerde Project

Afsluiting

Certificaten (PAC) stelt toetsen op voor het afsluiten van certificaten. Hoewel dus op
landelijk niveau materialen worden ontwikkeld, geven de respondenten aan dat in hun
AOC praktijkopdrachten, theorieboeken en toetsen in eigen beheer worden ontwikkeld
dan wel dat de landelijk ontwikkelde materialen worden aangepast aan de eigen
situatie.
De door respondenten genoemde redenen om toetsen, praktijkopdrachten en moduulboeken in eigen beheer te ontwikkelen c.q. aan te passen, zijn:
PAC-toetsen zijn onaf, ze geven niet meer dan een handreiking;
de kosten voor het gebruik van de PAC-toetsen zijn te hoog. Er moet bijvoor
beeld een examinator beschikbaar zijn of een docent moet worden uitgeroosterd
om de toets op het stage-adres af te nemen. Uit financiële overwegingen
worden toetsen ontwikkeld die minder kosten met zich meebrengen;
regionale inkleuring van de praktijkopdrachten is gewenst;
het PUC-materiaal is niet geschikt voor direct gebruik. Het materiaal is bijzonder
incompleet. Als voorbeeld wordt door een respondent gewezen op een moduulboek dat slechts een inhoudsopgave bevatte;
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herschrijven van de PUC-boeken is noodzakelijk omdat er momenteel geen
educatieve uitgeverij bereid is de moduulboeken te herschrijven tot volledig
lesmateriaal.
Een algemene constatering aan de hand van bovenstaande redenen is dat de landelijk
ontwikkelde leermiddelen niet aansluiten bij de wensen van de vier geënqueteerde
AOC's. De negatieve opmerkingen van de respondenten wordt waarschijnlijk gedeel
telijk veroorzaakt door het feit dat de verwachtingen ten aanzien van het PUCmateriaal hoog waren. Blijkbaar rekenden de gebruikers op kant-en-klaar lesmateriaal.
Door het PUC is echter nooit toegezegd dat volledig lesmateriaal zou worden ontwik
keld. De waarde van het materiaal zou volgens het project veel meer liggen in het
aanreiken van voorbeelden ten einde docenten te ondersteunen bij het vervaardigen
van geschikt lesmateriaal.
In de praktijk blijken de AOC's maatregelen te treffen om de tijd die noodzakelijk is
voor de ontwikkeling van de leermiddelen, te beperken:
in twee AOC's wordt gesteld dat het schrijven van theorieboeken als een
ongewenste situatie wordt beschouwd. Gerefereerd wordt aan de omstandigheid
dat docenten in principe geen leerstofontwikkelaars zijn en aan het feit dat de
tijd voor het schrijven van theorieboeken ontbreekt. Getracht wordt docenten te
stimuleren de beschikbare tijd uitsluitend te investeren in het maken van goede
praktijkopdrachten;
in twee AOC's wordt aangegeven dat alle moduulboeken van een proeftuin-AOC
zijn aangekocht. Ongeveer de helft van deze moduulboeken wordt als geschikt
lesmateriaal beschouwd. De andere helft van de aangekochte moduulboeken
dient te worden bijgesteld. Onder een proeftuin-AOC wordt verstaan een oplei
dingscentrum dat reeds in 1990 is begonnen met de implementatie van de
kwalificatiestructuur (de meeste AOC's zijn pas in 1991 of 1992 met de
invoering gestart). In totaal zijn er vier proeftuin-AOC's die ervaring hebben
opgedaan met allerlei facetten van de implementatie van de kwalificatiestruc
tuur. Deze ervaring wordt nu aan de overige AOC's (soms tegen een financiële
vergoeding) ter beschikking gesteld.

7.3

Het realiseren van de leermiddelen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop in de vier ondervraagde AOC's
de activiteiten op het terrein van de leermiddelenontwikkeling worden uitgevoerd.
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Niet in alle AOC's is nagedacht over de inhoudelijke didactische voorwaarden
waaraan de leerstof zou moeten voldoen. In één AOC is nagedacht over de uitgangs
punten waaraan de moduulboeken en praktijkopdrachten dienen te voldoen. In dit
AOC ziet men het als wenselijk dat moduulboeken zodanig van opzet zijn dat de
docent voor de klas minder hoeft uit te leggen omdat de leerstof reeds in deze uitleg
voorziet. Zodoende zouden leerlingen zelfstandiger kunnen werken. Dit uitgangspunt
wordt in dit AOC niet daadwerkelijk gerealiseerd daar de tijd en de deskundigheid
ontbreken om zulke moduulboeken te ontwerpen. In een ander AOC wordt geconsta
teerd dat eerst bij de aanvang van het studiejaar 1992/1993 door docenten is nage
dacht over de richtlijnen waaraan de moduulboeken zouden moeten voldoen. Dit
wordt toegeschreven aan het feit dat pas dit studiejaar volgens de nieuwe kwalifi
catiestructuur wordt gewerkt. Voorheen werd deze discussie niet in dit AOC gevoerd.
Voorts wordt door de respondent van dit AOC geconstateerd dat over de onderwijs
kundige uitgangspunten door de ontwikkelaars van de moduulboeken nog geen
bindende afspraken zijn gemaakt. In de overige twee AOC's is niet zozeer nagedacht
over de uitgangspunten waaraan de moduulboeken en praktijkopdrachten dienen te
voldoen, maar is meer geïnventariseerd op welke termijn de moduulboeken met de
daarbij behorende praktijkopdrachten gereed moeten zijn.
Geconstateerd kan worden dat een kritische discussie over de onderwijskundige
uitgangspunten waaraan de leermiddelen moeten voldoen nauwelijks in de AOC's is
gevoerd en/of dat deze discussies niet hebben geleid tot bindende afspraken hierover.
De factor tijd, en in mindere mate de deskundigheid van docenten zijn hieraan debet.
De aandacht is in alle vier AOC's veel eerder gericht op de tijdige beschikbaarheid van
leermiddelen.
Over de tijdige beschikbaarheid van de leermiddelen zijn in drie van de vier AOC's
door de AOC-werkgroepen onderwijs afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben
voornamelijk betrekking op het opstellen en het naleven van een tijdpad dat wordt
gehanteerd in de oplevering van de produkten en op de middelen die beschikbaar zijn
voor het vervaardigen van de leermiddelen. In het vierde AOC is geen centrale
werkgroep onderwijs

en

zijn

deze

afspraken

in

het

managementteam-overleg

gemaakt.
In alle vier AOC's worden regelmatig voortgangsevaluaties gehouden met de docen
ten die de moduulboeken en praktijkopdrachten schrijven. Deze evaluaties dienen
vooral om de structuur van de leermiddelenontwikkeling op effectiviteit te beoordelen.
Vragen die in deze evaluaties aan de orde komen zijn:
wordt het tijdpad gevolgd?
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zijn de docenten voldoende schrijfvaardig?
moet het schrijven in werkgroepjes dan wel door individuele docenten ge
schieden?
Een evaluatie naar de inhoudelijke kenmerken van het materiaal, bijvoorbeeld de mate
waarin het materiaal zelfinstruerend leren mogelijk maakt, is tot op heden in geen van
de vier AOC's gehouden. In twee AOC's wordt de wenselijkheid van (toekomstige)
inhoudelijke evaluaties onderstreept.
De AOC's maken voor de ontwikkeling van leermiddelen nauwelijks gebruik van
externe ondersteuning. In twee AOC's wordt aangegeven dat van externe onder
steuning is afgezien omdat de ervaringen met de eerstelijnsbegeleider niet positief
waren. Een eerstelijnsbegeleider onderhoudt namens de ondersteuningsinstellingen
(LPC, STOAS) contact met de AOC's en fungeert als makelaar tussen de vraag van
de AOC's en het aanbod van de ondersteuningsinstellingen. In een derde AOC levert
de eerstelijnsbegeleider een zinvolle bijdrage in het begeleiden van de leden van de
projectgroep die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de kwalificatiestruc
tuur. Alhoewel nauwelijks daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de diensten van
de ondersteuningsinstellingen, signaleren respondenten dat in hun AOC terdege
behoefte bestaat aan externe ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van concrete
didactische bijscholing voor docenten.
Het uitwerken van moduulboeken en praktijkopdrachten vindt in de vier AOC's langs
twee wegen plaats.
1.

Ontwikkelen van leermiddelen per lokatie:
In één AOC is per lokatie een werkgroep ingesteld die voor de eigen lokatie de
moduulboeken schrijft. Vanuit iedere lokatie heeft een medewerker zitting in de
centrale stuurgroep. Deze stuurgroep diende als een soort van platform voor het
uitwisselen van ideeën. Het komt voor dat op verschillende lokaties dezelfde
moduulboeken worden geschreven. In sommige gevallen is door de lokaties
samengewerkt om gezamenlijk eenzelfde moduul uit te werken. Oorspronkelijk
was het de opzet van de stuurgroep om met de lokaties gezamenlijk moduulboe
ken te ontwikkelen. De praktijk bleek echter weerbarstig te zijn. Het werd in dit
AOC door de docenten niet mogelijk geacht alle modulen in onderlinge samen
werking tussen de lokaties te ontwikkelen vanwege het ontbreken van contacten
tussen de lokaties. Uiteindelijk is besloten per lokatie de moduulboeken en de
praktijkopdrachten te schrijven. Er is per lokatie een vaste ochtend in de week
dat alle docenten die zich bezig houden met het schrijven van moduulboeken zijn
uitgeroosterd. Dit bevordert het overleg tussen docenten onderling.
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2.

Ontwikkelen van leermiddelen voor het gehele AOC:
In de overige drie AOC's is geen sprake van een stuurgroep voor het AOC die tot
taak heeft het schrijven van de leermiddelen te begeleiden. In twee opleidings
centra is een coördinator kwalificatiestructuur aangesteld. Ook is een aantal
overlegmomenten gecreëerd waarop docenten en coördinator gezamenlijk de
stand van zaken doorspreken. In deze twee AOC's is ervoor gekozen leermidde
len voor het gehele AOC te ontwikkelen en niet per lokatie. In beide AOC's is
men tot het inzicht gekomen dat het schrijven van moduulboeken niet door
groepjes docenten moet gebeuren maar door individuele docenten. Het ontwik
kelen in kleine groepjes leidt tot vertraging. Gesignaleerd wordt dat docenten
zich in groepjes niet voldoende verantwoordelijk voelen voor het eindprodukt. In
het derde AOC is een projectgroep implementatie kwalificatiestructuur ingesteld
die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de docenten bij het schrijven van
de moduulboeken. Er zijn geen overlegmomenten waarop docenten en project
groep gezamenlijk de stand van zaken bespreken. Het ontwikkelwerk geschiedt
in principe door groepjes docenten. Het ontbreken van geformaliseerde overleg
momenten leidt ertoe dat docenten hoofdzakelijk individueel hun moduulboeken
ontwikkelen.

Aan beide modellen kleven volgens de respondenten voor- en nadelen:
lokatiegebonden ontwikkeling van leermiddelen draagt ertoe bij dat recht wordt
gedaan aan de cultuur die in iedere lokatie heerst inzake de ontwikkeling en het
gebruik van leermiddelen;
lokatiegebonden ontwikkeling van leermiddelen maakt overleg tussen docenten
gemakkelijker. Docenten hoeven bijvoorbeeld niet te reizen om elkaar te ont
moeten voor overleg;
het ontwikkelen van leermiddelen per lokatie vergt, in verhouding met ontwik
keling van leermiddelen op AOC-niveau, meer taakuren;
het ontwikkelen op AOC-niveau vereist de nodige coördinatie. Voor de coördina
toren/projectgroep is het moeilijk het overzicht te behouden: welke docent is
bezig met welk moduul en hoe ver is het moduul gereed? Voorts signaleren de
coördinatoren/de projectgroep dat de belangen van afdelingen/lokaties soms niet
overeenstemmen met de belangen van de coördinatoren/projectgroep. Het komt
voor dat docenten de overlegmomenten niet bezoeken omdat de lokatiedirecteur/afdelingsdirecteur nalaat het belang van deze overlegmomenten expliciet te
beklemtonen;
het ontwikkelen van moduulboeken voor het gehele AOC geschiedt voornamelijk
door individuele docenten die weinig overleg met collega's voeren over de
gewenste inhoud.
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7.4

Belemmerende en stimulerende factoren

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd welke factoren een positieve dan wel
negatieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van leermiddelen in het AOC.
De factoren die een negatieve invloed uitoefenen zijn:
de kwaliteit van de PUC-modulen. Er moet veel werk in de AOC's worden verzet
om de PUC-modulen te transformeren tot bruikbaar lesmateriaal. Met name de
onvolledigheid van de PUC-modulen wordt gehekeld. Wel wordt gesignaleerd dat
in de loop der tijd de kwaliteit van de modulen die door het PUC worden ver
vaardigd is verbeterd;
de respondenten zijn niet bijster gelukkig met de keuze van het Ministerie om
bijna alle ontwikkelfaciliteiten centraal in te zetten voor het PUC. Facilitering
door het Ministerie om de PUC-modulen geschikt te maken voor gebruik in het
eigen AOC wordt als noodzakelijk ervaren;
de schrijfvaardigheid van de docenten is onvoldoende. In twee AOC's wordt
gesignaleerd dat docenten geen leerstofontwikkelaars zijn. Ze zijn er niet voor
opgeleid en ze geven de voorkeur aan het bestellen van kant en klare boeken bij
de uitgeverij;
de ervaring met en de motivatie voor vernieuwingen. In twee AOC's wordt
gesignaleerd dat docenten weinig ervaren zijn in het vernieuwen van hun eigen
onderwijs. Door de geringe ervaring, gecombineerd met een lage motivatie voor
de leermiddelenontwikkeling, verloopt het schrijven van de moduulboeken en de
praktijkopdrachten problematisch.
Factoren die een positieve invloed uitoefenen op de leermiddelenontwikkeling in de
AOC's zijn:
de beschikbaarheid aan uren voor het (her)schrijven van de docentenhand
leidingen, de praktijkopdrachten en theorieboeken. Alhoewel het ontbreken van
facilitering door het Ministerie van LNV voor het bijstellen van de landelijk
ontwikkelde Produkten als problematisch wordt ervaren, geven de respondenten
tegelijkertijd te kennen dat in hun AOC (voldoende) uren zijn gereserveerd voor
docenten voor het bijstellen dan wel herschrijven van de moduulboeken en
praktijkopdrachten;
de binding van docenten met de beroepspraktijk waarvoor zij opleiden. In alle
AOC's wordt de vakkennis van docenten als goed beoordeeld. Vakkennis wordt
als noodzakelijk gezien voor het ontwikkelen van leermiddelen.
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7.5

Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksgegevens inzake de leermiddelenontwikkeling
gepresenteerd. Hoewel op landelijk niveau leermiddelen worden ontwikkeld (Project
Uitvoering Certificaten, Project Afsluiting Certificaten) ervaren de AOC's de behoefte
deze produkten bij te stellen dan wel geheel te herschrijven. Voor het (her)schrijven
van de landelijke produkten worden in ieder AOC afspraken gemaakt. Deze afspraken
hebben voornamelijk betrekking op de termijn waarop geschikte leermiddelen gereed
dienen te zijn en op de middelen die beschikbaar zijn voor de leermiddelenontwikke
ling. Afspraken over de didactische gebruiksmogelijkheden van het te ontwikkelen
materiaal blijven achterwege. In ieder AOC worden voortgangsevaluaties gehouden
waarin tot op heden echter geen aandacht wordt besteed aan de didactische ge
bruiksmogelijkheden. De AOC's doen voor het vervaardigen van de leermiddelen
nauwelijks een beroep op externe ondersteuning. Het ontwikkelen van leermiddelen
op AOC-niveau (leermiddelen worden ontwikkeld voor gebruik in alle lokaties), in
plaats van op lokatieniveau (iedere lokatie maakt zijn eigen leermiddelen), is de meest
gekozen strategie. Problematisch bij het vervaardigen van leermiddelen op AOCniveau is het coördineren van de leermiddelenontwikkeling en de geringe mogelijkhe
den tot overleg tussen docenten van verschillende lokaties die gezamenlijk een
moduul moeten ontwikkelen.
De factoren die een negatieve invloed uitoefenen op de leermiddelenontwikkeling in
de AOC's zijn: 1) schrijfvaardigheid van docenten;
2) motivatie van docenten voor het schrijven van leermiddelen;
3) de kwaliteit van het PUC-materiaal;
4) het ontbreken van faciliteiten (uren) voor het bijstellen/herschrijven
van de landelijk ontwikkelde produkten.
Desalniettemin slagen de

AOC's erin om intern voldoende capaciteit te reserveren

voor de leermiddelenontwikkeling.
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8

DE INVOERING VAN DE BASISVORMING, HET VOOR
BEREIDEND BEROEPSONDERWIJS EN DE AANSLUITING
TUSSEN DE EERSTE EN DE TWEEDE FASE VOORTGEZET
AGRARISCH ONDERWIJS IN EEN AOC

8.1

Inleiding

De onderzoeksgegevens die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, hebben betrek
king op de stand van zaken in vier AOC's (zie paragraaf 5.3). Paragraaf 8.2 handelt
over de door de AOC's gekozen uitgangspunten voor de invoering van de basis
vorming en het VBO. In de daarop volgende paragraaf volgt een overzicht van de
activiteiten die door de AOC's worden ondernomen. Enkele aspecten van de door de
AOC's gevolgde innovatiestrategieën worden in paragraaf 8.4 beschreven. De facto
ren die de meeste invloed uitoefenen op de vormgeving van de basisvorming en het
VBO komen in paragraaf 8.5 aan bod. Aan de respondenten is gevraagd welke
adviezen zij op basis van hun eigen ervaringen aan collega-AOC's zouden willen
geven. Een overzicht hiervan wordt gegeven in paragraaf 8.6. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een samenvatting.

8.2

Onderwijskundige uitgangspunten voor de invoering van de basis
vorming en het VBO

Uit de gesprekken met de respondenten komt naar voren dat in alle vier AOC's
gekozen wordt voor integratie van de basisvorming en het VBO. Deze integratie
wordt combinatievariant genoemd. In tegenstelling tot het advies van het landelijke
Projectteam Basisvorming Landbouwonderwijs om de basisvorming niet te 'groen' in
te kleuren, geven de respondenten aan reeds in de eerste twee leerjaren de leerlingen
kennis te willen laten maken met aspecten van de agrarische beroepspraktijk. Uitge
werkte ideeën hierover hadden de respondenten nog niet ontwikkeld. Naast het
accent op de groene inkleuring beklemtonen de respondenten dat de basisvorming en
het VBO moet (blijven) leiden tot een brede uitstroom naar alle typen vervolgoplei
dingen. Op de vraag of voor het realiseren van deze brede uitstroom de contacten
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met de regionale MBO-instellingen worden geïntensiveerd, antwoorden de respon
denten dat hiertoe tot dusverre niet is overgegaan.
In alle AOC's bestaan plannen om in het VBO certificaten uit het ODC aan te bieden.
In drie AOC's bestaat het voornemen certificaten vrijstellend af te sluiten in het LAO.
In het vierde AOC gaan de gedachten uit naar het aanbieden van delen van certifica
ten (afzonderlijke modulen) die geen vrijstelling opleveren voor de tweede fase voort
gezet agrarisch onderwijs. Men beschouwt het aanbieden van certificaten/modulen
als een extra motivatie voor de leerlingen die van plan zijn door te stromen naar de
tweede fase voortgezet agrarisch onderwijs. Wel wordt gesignaleerd dat het aantal
certificaten in het VBO beperkt zal blijven omdat voor een vrijstelling het noodzakelijk
is dat de leerlingen de stage-opdrachten die behoren bij een certificaat daadwerkelijk
uitvoeren. Het aantal stage-uren in het VBO is te beperkt om naar de mening van de
respondenten gemiddeld meer dan twee certificaten vrijstellend af te sluiten. Voorts
wordt gesignaleerd dat in verband met de leeftijdbepalingen in de ARBO-wet een
aantal stagehandelingen momenteel nog niet door de jeugdige leerlingen mag worden
uitgevoerd. Een wijziging van de ARBO-wet waarin deze belemmerende bepalingen
worden opgeheven, is volgens de respondenten op komst.
Uit de interviews komt voorts naar voren dat de invoering van de basisvorming en het
VBO wordt beschouwd als een aangrijpingspunt om na te denken over een andere
didactiek voor het LAO. Respondenten geven aan dat zij het van belang achten zich
bij de invoering te bezinnen op de mogelijkheden voor het realiseren van minder
klassikaal onderwijs. Ook leeft de gedachte om in het VBO gemoduleerd te gaan wer
ken. Modulering biedt volgens de respondenten het voordeel dat leerlingen beter
worden voorbereid op het MBO waar het onderwijs grotendeels in modulenvorm
wordt aangeboden.

8.3

Een overzicht van de lopende activiteiten

Aan de respondenten is een groot aantal activiteiten voorgelegd die verband houden
met de invoering van de basisvorming en/of het VBO met de vraag of deze in het
AOC worden uitgevoerd.
De activiteiten waarin de AOC's tot op heden de meeste tijd hebben geïnvesteerd
zijn:
het ontwerpen van een lessentabel;
integratie van afzonderlijke vakken tot leergebieden.
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In drie van de vier AOC's is het opstellen van de lessentabel in een vergevorderd
stadium en wordt de definitieve vaststelling ervan binnen enkele weken/maanden
verwacht. Het opstellen van de lessentabel is voor de drie AOC's het eerste tastbare
produkt dat in het kader van de invoering wordt ontwikkeld. De respondenten geven
aan dat het ontwerpen van de lessentabel meer tijd vraagt dan was voorzien.
De suggestie van het Projectteam Basisvorming Landbouwonderwijs een aantal
vakken in de basisvorming te integreren tot grotere leergebieden/leerdomeinen, vindt
in alle vier AOC's een goed onthaal. In één AOC is de afspraak gemaakt dat iedere
LAO-lokatie een project opzet waarin, rekening houdend met de kerndoelen, verschil
lende vakken worden geïntegreerd. De projecten moeten in het schooljaar 1993/1994
van start gaan. Voorts is overeengekomen dat na afloop van de projecten de daarvoor
ontwikkelde leermaterialen door de lokaties worden uitgewisseld. In een ander AOC
had één van de LAO-lokaties het plan opgevat om een project over verkeersveiligheid
te starten. Docenten uit de verschillende disciplines zouden met elkaar overleggen
over de invulling van het project. De andere LAO-lokaties in dit AOC participeren niet
in het project omdat zij qua gedachtenvorming nog niet zo ver waren gevorderd.
In de overige twee AOC's wordt de wenselijkheid van vakkenintegratie onderschreven
maar zijn hiervoor nog geen projecten gestart. Wel is in één van deze twee AOC's, in
aanvulling op de vier leerdomeinen die door het landelijke Projectteam Basisvorming
worden voorgesteld, een aparte werkgroep geformeerd met de bedoeling na te gaan
of de talen en het vak informatica kunnen worden geïntegreerd tot een vijfde
leerdomein: 'mens en communicatie'.

8.4

Realisering van de basisvorming en het VBO

In de vier AOC's zijn in het schooljaar 1991/1992 werkverbanden gestart met als
taak de vernieuwingen voor te bereiden en in te voeren. In elk van de vier AOC's is
een centrale stuurgroep geformeerd die tot taak heeft beslissingen te nemen en de
implementatie van vernieuwingen aan te sturen. Voorts zijn in de AOC's werkgroepen
ingesteld met als opdracht de beslissingen van de stuurgroep uit te werken tot
concrete produkten. De opzet van de werkgroepen, waarin hoofdzakelijk docenten
participeren, verschilt per AOC maar kan in hoofdlijnen tot twee varianten worden
herleid.
1.

Lokatie-gerichte opzet:
Deze opzet is in één AOC aangetroffen. Iedere LAO-lokatie heeft zijn eigen
werkgroep, waar de beslissingen die in de centrale stuurgroep zijn genomen
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zoveel mogelijk worden aangepast aan de wensen van de lokatie. Iedere LAOlokatie stelt een eigen lessentabel samen.
2.

Samenwerking tussen LAO-lokaties:
De LAO-lokaties in de overige drie AOC's werken samen aan de invoering. De
volgende drie vormen van samenwerking zijn aangetroffen:
-

per vak van de basisvorming wordt een lokatie-overstijgende werkgroep
geformeerd;

-

per leerdomein is een lokatie-overstijgende werkgroep;

-

er is een lokatie-overstijgende werkgroep voor het LAO en een lokatie-over
stijgende werkgroep voor het ILO.

In twee van de drie AOC's wordt een gemeenschappelijke lessentabel ontworpen
waaraan alle LAO-lokaties in het AOC zich (zoveel mogelijk) dienen te conformeren.
Als belangrijke overweging voor de lokatie-gerichte opzet van de werkgroepen wordt
aangegeven dat zodoende het overleg tussen de lokaties onderling wordt geminima
liseerd. Hierdoor kan in principe de invoering van de vernieuwingen sneller verlopen.
Daarnaast wordt geconstateerd dat als gevolg van de fusieperikelen de lokaties nog
niet bereid zijn intensiever met elkaar samen te werken. Voor de keuze voor samen
werking tussen de LAO-lokaties in een AOC worden verschillende argumenten
genoemd. In één AOC zullen enkele LAO-lokaties worden samengevoegd en in
hetzelfde gebouw worden gehuisvest. Het wordt derhalve gewenst geacht om in de
aanloop naar de nieuwe situatie intensief met elkaar te overleggen om straks zonder
veel problemen tot één onderwijsorganisatie te kunnen uitgroeien. In de twee overige
AOC's blijven de lokaties zelfstandig maar wordt het eveneens van belang geacht op
termijn te groeien naar één onderwijsorganisatie waarin docenten hun vak op
verschillende lokaties kunnen verzorgen zonder dat ze daarbij worden geconfronteerd
met de omstandigheid dat de didactische aanpak en de opzet van de vakken op de
diverse lokaties wezenlijk van elkaar verschillen.
De taakuren die beschikbaar zijn voor de invoering worden in drie AOC's conform de
aanbeveling van het landelijke Projectteam Basisvorming ingezet. Deze had gead
viseerd de taakuren voornamelijk in te zetten voor het formeren van een projectgroep.
De taakuren worden in twee AOC's verdeeld over de leden van de centrale stuur
groep. In een ander AOC worden de taakuren aan de beide werkgroepen (LAO- en
ILO-werkgroep) toebedeeld. In één AOC bleef in het interview onduidelijk waaraan de
taakuren worden besteed. Ondanks het feit dat er capaciteit in de vorm van taakuren
beschikbaar is, wordt gesignaleerd dat tot op heden de werkgroepen en stuurgroepen
weinig concrete produkten hebben opgeleverd. In de AOC's waar voor wat betreft de
invoering wordt samengewerkt tussen de LAO-lokaties, wordt dit toegeschreven aan
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het feit dat medewerkers van de verschillende lokaties die in eenzelfde stuurgroep of
werkgroep zitting hebben, elkaar nog nauwelijks kenden en daarom veel tijd hebben
besteed aan het uitwisselen van informatie over de wijze waarop in de verschillende
lokaties het onderwijs is georganiseerd. Voorts vereist de besluitvorming over
voorstellen veel tijd. leder lid van de werkgroep/stuurgroep pleegt namelijk overleg
met het docententeam van de lokatie die hij vertegenwoordigt. Hoewel weinig
tastbare produkten werden vervaardigd, beoordelen de respondenten de tijdinvestering als noodzakelijk en bijzonder zinvol. In beide opleidingscentra bestaat de ver
wachting dat in het schooljaar 1993/1994 in een sneller tempo concrete produkten
kunnen worden ontwikkeld.
In geen van de vier AOC's is bij de aanvang van de activiteiten expliciet aandacht
besteed aan de analyse van de huidige en de gewenste onderwijskundige situatie. De
respondenten geven aan dat wel eens is gesproken over wat de invoering van de
basisvorming en het VBO voor keuzemogelijkheden biedt, maar dat deze besprekingen
niet hebben geleid tot expliciete keuzes die door alle betrokkenen worden onder
schreven. Gesignaleerd wordt dat dergelijke keuzes pas helder worden op het
moment dat concrete produkten (lessentabel) ter bespreking aan de centrale stuur
groep en de werkgroepen worden voorgelegd. In één AOC is door de voorzitter van
de centrale stuurgroep wel een poging ondernomen om een beeld te verkrijgen van de
gewenste onderwijskundige inrichting. Om dit te bewerkstelligen was door hem een
document opgesteld waarin alle denkbare keuzemogelijkheden waren verwoord. De
bespreking van dit document leidde echter tot grote weerstand onder de docenten.
Naar zijn mening was dit te wijten aan het feit dat de docenten nog volop bezig
waren met het verwerken van de fusieperikelen en daarom niet bereid waren na te
denken over de toekomstige inrichting van hun onderwijs.
In de AOC's zijn werkschema's opgesteld waarin de activiteiten staan vermeld met
daarbij de termijn waarop deze moeten zijn afgerond. Afspraken over de wijze van
besluitvorming en de procedure voor het informeren van docententeams zijn hierin
niet opgenomen. Het ontbreken van dergelijke afspraken heeft in één AOC geleid tot
onduidelijkheid over

wie uiteindelijk mogen meebeslissen over de ontwikkelde

lessentabel. Onduidelijk bleef op welke wijze de bezwaren van docententeams van de
verschillende lokaties tegen de gemeenschappelijke lessentabel moesten worden
gewogen in de definitieve besluitvorming.
De AOC's evalueren regelmatig hoe de invoering van de vernieuwingen verloopt. In
twee AOC's heeft aan het eind van het schooljaar 1991/1992 een wat meer uitge
breide evaluatie plaatsgevonden in de centrale stuurgroep aan de hand van de vraag
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of de geïnvesteerde tijd in verhouding staat tot de gerealiseerde output. In beide
opleidingscentra werd geconstateerd dat nog weinig tastbare produkten waren
vervaardigd en werden onderstaande omstandigheden hiervoor verantwoordelijk
gehouden:
in beide AOC's wordt tussen de LAO-lokaties samengewerkt. De betrokkenen in
de stuurgroep en de werkgroepen kenden elkaar onvoldoende. Veel tijd is be
steed aan het uitwisselen van informatie over de wijze waarop het onderwijs op
de verschillende lokaties is georganiseerd.
het 'bloedgroepenprobleem'. De werkgroepleden hadden met name in het begin
de opvatting dat zij de belangen van hun eigen lokatie moesten verdedigen en
voorstellen werden dan ook vanuit deze opvatting beoordeeld. Na verloop van
tijd begon in de verschillende werkgroepen meer een gevoel van gezamenlijkheid
te ontstaan en momenteel worden voorstellen bovenal op inhoudelijke ken
merken beoordeeld. De werkgroepleden hebben minder het gevoel dat zij hun
eigen lokatie moeten vertegenwoordigen en discussiëren meer vanuit hun eigen
deskundigheid over de voorstellen.
In twee AOC's wordt voor de invoering van de vernieuwingen gebruik gemaakt van
externe ondersteuning vanuit het Onderwijsservice Bureau van het bestuur waaronder
de beide AOC's ressorteren. De ondersteuning heeft tot taak de procedures te
bewaken en inhoudelijke adviezen te verstrekken met betrekking tot de vormgeving
en de invoering van de basisvorming en het VBO. In beide opleidingscentra wordt de
bijdrage van de ondersteuner aan de stuurgroep als positief beoordeeld. In een ander
AOC wordt geconstateerd dat tot op heden weinig gebruik wordt gemaakt van de
diensten van de STOAS. Enerzijds wordt in dit opleidingscentrum de noodzaak voor
ondersteuning erkend, anderzijds wijzen vroegere ervaringen van docenten met
nascholingen uit dat de ideeën die in de nascholingen worden aangereikt als te weinig
praktisch uitvoerbaar worden ervaren.

8.5

Factoren die invloed uitoefenen op de vormgeving en invoering van de
basisvorming en het VBO

Uit de interviews kan worden afgeleid dat enkele factoren een negatieve invloed
uitoefenen op de vernieuwingen:
respondenten signaleren dat niet alle docenten positief staan tegenover de
suggestie van het landelijke Projectteam Basisvorming om minder klassikale
werkvormen in het LAO te introduceren. Docenten verbinden aan deze suggestie
soms de conclusie dat zij jarenlang op een verkeerde manier les hebben gegeven;
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het achterwege blijven van eenduidige berichtgeving vanuit het Ministerie draagt
ertoe bij dat docenten zich minder aktief willen inzetten voor het realiseren van
de vernieuwingen. Voorbeelden zijn de onduidelijkheid over de verplichting van
een tweede vreemde taal, de data waarop het lesmateriaal voor het VBO van de
landelijke werkgroepen beschikbaar is

en de bevoegdheidsregelingen voor

docenten;
de beslissing van het ministerie van LNV om geen financiële middelen beschik
baar te stellen voor het aanschaffen van materialen voor het nieuwe vak
techniek in de basisvorming, wordt door de respondenten betreurd. Alhoewel
erkend wordt dat veel LAO-lokaties reeds een groot deel van de benodigde
materialen in hun bezit hebben, is een uitbreiding van de inventaris nodig om alle
kerndoelen te kunnen realiseren.
Als een zeer belangrijke positieve factor wordt door de respondenten genoemd het
contact met het landelijke Projectteam Basisvorming. Uit de gesprekken komt naar
voren dat de leden van dit team veelvuldig contact onderhouden met de AOC's.
Gesignaleerd wordt dat de bezoeken van leden van het Projectteam aan de opleidings
centra een positieve uitstraling hebben op de motivatie van docenten voor de vernieu
wingen. Wat met name wordt gewaardeerd is het enthousiasme dat de leden uit
stralen, de bereidheid met docenten in discussie te gaan en het zoeken naar prak
tische oplossingen voor problemen waarmee scholen worden geconfronteerd.

8.6

Praktische adviezen

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd welke adviezen zij, op basis van hun
eigen ervaringen, aan collega-AOC's zouden willen geven. De adviezen kunnen in drie
punten worden samengevat:
het is belangrijk in alle stadia van de invoering de docenten te blijven informeren.
Draag er zorg voor dat in de stuurgroep en de werkgroepen afspraken worden
gemaakt over de wijze waarop docenten worden geïnformeerd;
zorg voor duidelijkheid naar de docenten. Te lang praten over aspecten van de
basisvorming en het VBO waarover nog een landelijke discussie wordt gevoerd,
leidt tot demotivatie en passiviteit van docenten. Ook is het van belang intern
duidelijkheid te verschaffen over de randvoorwaarden (tijd, geld) waaronder de
vernieuwingen zullen worden ingevoerd. Dat maakt de discussie over de onder
wijskundige opties voor de invoering van de basisvorming en het VBO meer
concreet;
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het is belangrijk als stuurgroep de invoering van de basisvorming en het VBO te
presenteren als een evolutie, niet als een revolutie. De invoering dient staps
gewijs te geschieden, waarbij het belangrijk is er voldoende oog voor te houden
dat voorstellen voor de invoering van de vernieuwingen op voldoende draagvlak
moeten kunnen rekenen.

8.7

De aansluiting tussen de eerste en de tweede fase voortgezet agra
risch onderwijs in de AOC's

In vier AOC's zijn gesprekken gehouden over de aansluitingsproblematiek in de
AOC's. Uit de gesprekken komt naar voren dat momenteel nog geen activiteiten
plaatsvinden die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen LAO en MAO
in een AOC. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gedachten die
omtrent dit onderwerp in de geïnterviewde AOC's zijn aangetroffen.
In geen van de vier AOC's vinden momenteel gerichte activiteiten plaats ter verbete
ring van de aansluiting. Wel signaleren de respondenten dat het sporadisch voorkomt
dat docenten van de LAS'en invallen (in verband met ziekte) in de MAO-opleidingen
met als gunstig neveneffect dat deze docenten kennis nemen van de veranderingen in
de MAO-lokaties van hun AOC. Voorts wordt opgemerkt dat veel LAS-docenten
onderwijs verzorgen in de theoriecomponent van de opleidingen die in het kader van
het leerlingwezen aan veel LAS'en worden uitgevoerd en zodoende zelf leren werken
volgens de principes van de nieuwe kwalificatiestructuur. Ook op die manier komt in
de LAS'en informatie binnen over de vernieuwingen in het MAO.
Een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de aansluiting is dat de lokaties
in een AOC contact met elkaar onderhouden. Uit de gesprekken blijkt dat contacten
tussen LAO- en MAO-lokaties slechts sporadisch voorkomen. De respondenten geven
aan dat voor zover er in hun AOC contacten tussen de LAO- en MAO-lokaties worden
onderhouden, deze voornamelijk plaats vinden op directieniveau. De directeuren van
de lokaties treffen elkaar regelmatig in de vergaderingen van het managementteam.
Concrete afspraken over de wijze waarop de aansluiting dient te worden geopti
maliseerd, zijn in geen van de vier AOC's gemaakt. Wel wordt het in alle vier AOC's
noodzakelijk geacht op korte termijn afspraken te maken over de certificaten uit het
ODC die in het LAO vrijstellend worden afgesloten. Gesignaleerd wordt dat deze
afspraken niet alleen gemaakt zullen worden met de LAO-vestigingen in het oplei
dingscentrum maar dat ook wordt gestreefd naar het treffen van regelingen met
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zelfstandige LAS'en en met agrarische afdelingen van scholengemeenschappen in de
regio. Wel wordt aangegeven dat hier voorzichtig mee wordt omgesprongen. Het
volgen van het VBO-programma in een AOC dient immers een voordeel voor de leer
ling op te leveren ten opzichte van de leerling die buiten het AOC op een zelfstandige
LAS dan wel op een agrarische afdeling van een scholengemeenschap het VBOprogramma volgt. Over de wijze waarop dit opleidingsvoordeel concreet zou moeten
worden ingevuld, zijn de gedachten nog niet uitgekristalliseerd.
Verwacht wordt dat het vrijstellingenbeleid voor het VBO zal leiden tot organisa
torische problemen in het MAO. Als probleem wordt door respondenten gesignaleerd
dat leerlingen die het VBO op een LAS hebben gevolgd bij de aanvang van hun MAOopleiding reeds (delen van) certificaten hebben afgesloten, terwijl leerlingen uit het
overig LBO en het MAVO deze certificaten nog niet hebben behaald met als gevolg
een meer heterogene instroom in het MAO. Uit de gesprekken komen twee oplos
singen voor dit probleem naar voren:
interne differentiatie in de groep: docenten gaan leerlingen individueel begeleiden
en beoordelen per leerling welke certificaten, modulen en eventueel aparte
eindtermen reeds behaald zijn en stemmen daarop hun individuele lesprogramma
af;
samenstellen van enkele homogene groepen (één groep leerlingen met MAVO/LBO als vooropleiding en één groep met een agrarische VBO-vooropleiding).
Opgemerkt wordt dat deze oplossing alleen haalbaar is indien voldoende leerlin
gen zich aanmelden voor het MAO.
Docenten zijn niet in staat met de huidige moduulboeken individueel te doceren. Als
langere termijn oplossing wordt de introductie van meer zelfinstruerende lespakketten
aanbevolen waardoor leerlingen in eigen tempo de lesstof tot zich kunnen nemen.
Naast de organisatorische problemen die voortvloeien uit het vrijstellingenbeleid
worden in de gesprekken nog twee andere problemen gesignaleerd voor het verbe
teren van de aansluiting. In één AOC worden de slechte verhoudingen tussen de
verschillende lokaties, een gevolg van de fusie, als problematisch ervaren voor het
creëren van overlegmomenten tussen de docenten van de verschillende LAO- en
MAO-lokaties. Een tweede probleem betreft de tijd die in de AOC's momenteel
beschikbaar is voor het ondernemen van activiteiten gericht op het verbeteren van de
aansluiting. De beschikbare tijd en middelen worden voornamelijk ingezet voor de
invoering van de kwalificatiestructuur en de invoering van de basisvorming en het
VBO. De onderlinge afstemming van deze twee grootschalige operaties beperkt zich
derhalve tot het treffen van regelingen voor de vrijstellingen die in het VBO behaald
kunnen worden.
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8.8

Samenvatting

Er is in de vier AOC's een aantal onderwijskundige uitgangspunten geformuleerd
waaraan de basisvorming en het VBO zullen moeten voldoen. Zo wordt op de AOC's
de basisvorming en het VBO geïntegreerd aangeboden (combinatievariant). Voorts be
staan ideeën die echter nog niet zijn uitgekristalliseerd, om de basisvorming groener in
te kleuren dan door het landelijke Projectteam Basisvorming is voorgesteld. De AOC's
zijn voorstander van het aanbieden van certificaten uit het ODC in het VBO. Het
belangrijkste argument hiervoor is dat leerlingen die willen doorstromen naar een
agrarische vervolgopleiding een extra stimulans/voordeel wordt geboden. De vier
AOC's houden zich momenteel voornamelijk bezig met het ontwerpen van een
lessentabel en de integratie van afzonderlijke vakken in de basisvorming tot leerdomeinen.
De onderzoeksgegevens indiceren dat de invoering van de basisvorming en het VBO
langs twee verschillende strategieën verloopt. In drie AOC's werken de LAO-lokaties
onderling samen en zijn lokatie-overstijgende werkgroepen geformeerd, waarin de
docenten van de diverse LAO-lokaties participeren. Veel tijd dient geïnvesteerd te
worden in kennismaking en overleg tussen de verschillende lokaties. In één AOC is
gekozen voor lokatiegerichte werkgroepen en wordt door de lokaties onderling niet
samengewerkt. Hiervoor is gekozen omdat de lokaties nog kampen met de (emo
tionele) gevolgen van de fusie.
De factoren die een negatieve invloed uitoefenen op de invoering van de ver
nieuwingen zijn:
de onduidelijke regelgeving;
het ontbreken van middelen voor de aanschaf van materialen voor het vak
techniek;
de suggestie minder klassikale werkvormen te hanteren, die bij sommige docen
ten tot het gevoel leidt jarenlang op een verkeerde manier te hebben gedoceerd
en zich uit in demotivatie voor de vernieuwingen.
Zeer positief waarderen de respondenten de activiteiten van het landelijke Projectteam
Basisvorming. De respondenten signaleren dat door deze activiteiten de motivatie van
de docenten voor de vernieuwingen in gunstige zin wordt beïnvloed.
Voor wat betreft de verbetering van de aansluiting tussen de eerste fase (LAO) en de
tweede fase (MAO) in het AOC kan worden geconstateerd dat deze nog in de
kinderschoenen staat. In alle vier de opleidingscentra wordt het belang van een
verbetering van de aansluiting onderstreept maar nergens zijn concrete afspraken
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gemaakt over de wijze waarop deze dient te worden gerealiseerd. De respondenten
verwachten dat in hun AOC's op korte termijn afspraken worden gemaakt over de
voorwaarden waaronder vrijstellingen worden verleend voor leerlingen die in het
agrarische VBO (delen van) certificaten hebben afgerond. Niet in alle opleidingscentra
zullen reeds behaalde certificaten in het VBO voor de leerling leiden tot een maximale
verkorting van de leerweg. Het ontbreken van geschikt (zelfinstruerend) leermateriaal
biedt

docenten

onvoldoende handvatten voor

het

organiseren van individuele

leerwegen.
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9

DE OPZET EN INVOERING VAN KWALITEITSZORG

9.1

Inleiding

Voorliggend hoofdstuk gaat in op de onderzoeksresultaten inzake de kwaliteitszorg in
de AOC's. De gegevens zijn afkomstig van vervolggesprekken in vier AOC's.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van informatie verkregen door de gesprekken aan
de hand van vragenlijst 1 (zie paragraaf 5.2 en 5.3). In paragraaf 9.2 wordt ingegaan
op de achtergronden van de toegenomen aandacht voor kwaliteitszorg en wat onder
kwaliteitszorg wordt verstaan. Voorts wordt in deze paragraaf ingegaan op de vele
vragen die bij de respondenten inzake kwaliteitszorg leven. Activiteiten die momenteel
door de AOC's worden ondernomen en die als elementen van kwaliteitszorg zouden
kunnen worden betiteld, komen in paragraaf 9.3 aan de orde. In één van de
geënqueteerde AOC's is in het najaar van 1992 een project kwaliteitszorg van start
gegaan. Een weergave van de opzet en uitvoering van dit project volgt in paragraaf
9.4. Met een beknopte weergave van de belangrijkste onderzoeksresultaten wordt dit
hoofdstuk afgesloten.

9.2

Achtergronden van de toegenomen aandacht voor kwaliteitszorg

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd wat naar hun mening heeft bijgedragen
aan de toegenomen aandacht voor kwaliteitszorg in het onderwijs. Geconstateerd kan
worden dat de respondenten voornamelijk externe oorzaken noemen voor de
toegenomen interesse in kwaliteitszorg. De geïnterviewden geven de onderstaande
redenen:
door verschillende respondenten wordt erop gewezen dat door ouders en de
overheid kritischer wordt gekeken naar de gediplomeerde uitstroom van een
AOC. Derhalve wordt het voor de AOC's belangrijker maatregelen te treffen ten
einde het opleidingsrendement te verhogen;
de introductie van het nieuwe ODC biedt AOC's een concreter handvat om te
bepalen welke eindtermen door een leerling moeten worden behaald en welke
inrichting van de opleiding hiervoor noodzakelijk is. De meer gedetailleerde
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eindtermen bieden de AOC's mogelijkheden om leerdoelen voor opleidingen
concreter te formuleren en te toetsen;
de kwaliteitsonderzoeken van de inspectie landbouwonderwijs. De inspectie
heeft bezoeken aan AOC's gebracht ten einde zich op de hoogte te stellen van
de kwaliteit van het onderwijs in de AOC's. De respondenten merken op dat zij
deze bezoeken niet zonder meer als positief hebben ervaren. Naar hun mening
hadden docenten soms het gevoel dat zij werden gecontroleerd. Voorts was niet
voor alle docenten duidelijk waarvoor de verzamelde gegevens, verkregen door
observaties in klassen en interviews met docenten, zouden worden gebruikt.
Desalniettemin hebben de bezoeken van de inspectie bijgedragen tot discussies
in de AOC's over de manier waarop de interne kwaliteitszorg zou moeten wor
den vormgegeven;
de dalende leerlingenaantallen en de soms scherpere concurrentie tussen AOC's
onderling leidt tot interne discussies over het bieden van kwaliteit aan leerlingen
en in het verlengde hiervan tot discussies over het opzetten van een systeem
van kwaliteitszorg om de opleidingskwaliteit in kaart te brengen.
Daar kwaliteitszorg als concept nog niet geheel is uitgekristalliseerd, is aan de
respondenten de vraag voorgelegd wat zij onder kwaliteitszorg verstaan. De meeste
respondenten definiëren kwaliteitszorg als het nakomen van de beloften die een AOC
doet aan leerlingen en aan het bedrijfsleven. Beloften aan leerlingen hebben betrek
king op het bieden van voldoende mogelijkheden om een opleiding met succes te
volgen. Naar het bedrijfsleven toe hebben de beloften betrekking op het aanbieden
van leerinhouden die aansluiten bij de vigerende beroepspraktijken.
Uit de gesprekken blijkt dat het merendeel van de respondenten momenteel moeite
ondervindt met het formuleren van een antwoord op de vraag wat onder kwali
teitszorg zou kunnen worden verstaan. Respondenten geven aan behoefte te hebben
aan meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp. Uit de gesprekken blijkt dat in
de geënqueteerde AOC's veel vragen leven omtrent het ontwerp en de introductie
van kwaliteitszorg. De diverse vragen hebben betrekking op verschillende aspecten,
zoals tabel 7 weergeeft.
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Tabel 7 Overzicht van de vragen omtrent kwaliteitszorg
1. ALGEMEEN:

Wat dient onder kwaliteitszorg te worden verstaan?

2. MEETPUNTEN:

Welke meetpunten moeten in een systeem van kwaliteitszorg
worden opgenomen?
Welke instrumenten zijn geschikt om de benodigde informatie te
verkrijgen?
Welke aanvullende informatie maakt het onderwijskundig jaarver
slag geschikt als intern evaluatiedocument?

3. SCHOOLCULTUUR:

Op welke wijze kan worden bevorderd dat docenten als team
kritisch het onderwijsleerproces evalueren en daar daadwerkelijk
consequenties voor hun eigen handelen aan verbinden?

De door de respondenten gestelde vragen hadden betrekking op de wijze waarop met
behulp van meetinstrumenten informatie in een AOC dient te worden verzameld. Ten
aanzien van de meetinstrumenten wordt opgemerkt dat nog niet helder is welke
aspecten van het onderwijs in een systeem van kwaliteitszorg zouden moeten worden
gemeten. In dit verband stelde een
systeem voor kwaliteitszorg.

respondent een vraag over de omvang van het

Moet een systeem van kwaliteitszorg uitsluitend

gegevens opleveren over het onderwijsleerproces of moet kwaliteitszorg breder
worden gedefinieerd als een systeem van meetinstrumenten waarmee ook gegevens
over bijvoorbeeld huisvesting en personeelsbeheer kunnen worden verzameld?
Aan de respondenten is niet alleen de vraag voorgelegd wat onder kwaliteitszorg
wordt verstaan maar is ook gevraagd dit begrip nader toe te lichten door concrete
activiteiten te noemen die in het kader van kwaliteitszorg in hun AOC zouden moeten
worden uitgevoerd. Uit de antwoorden blijkt dat de respondenten het moeilijk vinden
zo'n concrete toelichting te formuleren, waarschijnlijk doordat de respondenten
momenteel nog onvoldoende inzicht hebben in deze weerbarstige materie. In de
antwoorden van de geïnterviewden klinkt door dat zij belang hechten aan een verdere
professionalisering van docenten. Door de respondenten worden twee aspecten van
professionalisering van docenten in relatie tot kwaliteitszorg genoemd:
gesignaleerd wordt dat docenten meer dan voorheen met elkaar overleg zouden
moeten plegen, bijvoorbeeld over de wijze van toetsing van de onderwezen
lesstof en over de leerresultaten van leerlingen. Docenten zouden dus meer in
teamverband moeten leren werken;
door de respondenten wordt gewezen op de noodzaak meer aandacht te
besteden aan de ontwikkeling van de didactische kwaliteiten van docenten.
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Didactische kwaliteiten worden beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor
een optimaal verloop van leerprocessen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat tot
op heden nog te weinig aandacht is besteed aan de didactische bijscholing van
docenten.

9.3

Huidige activiteiten

Uit de voorgaande paragraaf komt naar voren dat de respondenten het moeilijk vinden
het begrip kwaliteitszorg in een AOC te definiëren. Voorts vinden zij het lastig om aan
te geven welke concrete activiteiten in het kader van kwaliteitszorg in hun eigen
opleidingscentrum zouden moeten worden uitgevoerd. Alhoewel de gesprekken
indiceren dat er een grote behoefte bestaat aan nadere informatie omtrent de opzet
en invoering van kwaliteitszorg en de indruk wordt gewekt dat in de AOC's geen
kwaliteitszorg wordt toegepast, blijkt bij doorvragen dat respondenten activiteiten die
momenteel in hun AOC's worden uitgevoerd, rangschikken onder de noemer kwali
teitszorg. De genoemde activiteiten kunnen in twee categorieën worden onderver
deeld:
contacten met afnemers (bedrijfsleven, leerlingen en ouders);
controle op de voortgang van leerresultaten.
De contacten met de afnemers worden geïntensiveerd om de verwachtingen van
enerzijds potentiële leerlingen en anderzijds bedrijfsleven te inventariseren en waar
mogelijk te honoreren. Alhoewel ouders niet de directe afnemers zijn van het produkt
van een AOC, blijken de opleidingscentra wel terdege rekening te houden met de
wensen van ouders. Zo bleek in twee AOC's dat de ouders van de MAO-leerlingen
moeite hadden met het feit dat het aantal contacturen was teruggebracht. Ouders
begonnen te twijfelen aan de kwaliteit van de opleiding. De protesten van de ouders
werden serieus genomen en in beide AOC's is vervolgens het aantal contacturen uit
gebreid. Daarnaast werd op ouderavonden meer aandacht besteed aan wat de nieuwe
kwalificatiestructuur betekent voor de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Hoewel de
contacten met het bedrijfsleven in de meeste AOC's worden geïntensiveerd, bestaat
de indruk dat deze contacten voornamelijk door individuen worden uitgevoerd. Er zijn
nog weinig procedures ontwikkeld om dergelijke informatie onderling in het manage
mentteam en/of in de docententeams uit te wisselen en hier vervolgens consequen
ties aan te verbinden voor de doelgerichte verbetering van de inrichting van het
onderwijs.
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Voor wat betreft de controle op de voortgang van de leerresultaten worden door de
AOC's diverse activiteiten ondernomen. Respondenten onderstrepen het belang van
vaker toetsen van leerlingen in het MAO. In dit verband wordt ook het belang van een
goed functionerende pedagogische administratie erkend waarin de behaalde cijfers per
leerling worden opgeslagen. Voorts worden in alle AOC's Regionale Commissies voor
Toetsing en Afsluiting (RCTA's) opgericht waarin vertegenwoordigers vanuit het
bedrijfsleven zitting hebben. Deze commissies moeten gaan toezien op de kwaliteit en
de procedures inzake de toetsing van de certificaten uit het ODC. Ook wordt het
belang onderstreept van het toetsen van leerlingen bij aanvang van hun opleiding. Als
voorbeeld wordt door diverse respondenten genoemd de toetsing bij aanvang van de
LAO-opleiding. Deze toetsing is erop gericht te bepalen welke leerlingen een ILOindicatie bezitten. Dergelijke toetsen zijn noodzakelijk omdat het leerlingenadvies van
de toeleverende basisschool niet altijd een betrouwbare indicator blijkt te zijn. Het
komt voor dat leerlingen een LAO-verwijzing van de toeleverende school hebben
gekregen maar dat een gedetailleerde test bij aanvang van de LAO-opleiding wijst op
een ILO-niveau.
Door enkele respondenten wordt aangegeven dat kwaliteitszorg niet alleen door
middel van geplande activiteiten is uit te voeren. Zij wijzen op het belang van
voldoende informeel contact tussen enerzijds management en anderzijds docenten en
leerlingen om zicht te krijgen op de (on)tevredenheid met de dagelijkse gang van
zaken en het functioneren van docenten. De respondenten omschrijven deze vorm
van kwaliteitszorg als intuïtieve kwaliteitszorg.

9.4

Het project kwaliteitszorg

In het najaar van 1992 is een project kwaliteitszorg van start gegaan. Het project
wordt uitgevoerd door een organisatie die instellingen adviseert over de opzet en
uitvoering van kwaliteitszorg. Aan het project nemen twee AOC's en enkele MBOcolleges deel. De kosten die voor de twee AOC's voortvloeien uit de deelname aan
het project, worden door het Ministerie van LNV vergoed. Eén van de beide AOC's
nam aan het AOC-onderzoek deel. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de
opzet van het project kwaliteitszorg in dit opleidingscentrum.
Het initiatief om zich aan te bieden als project-AOC was afkomstig van de centrale
directie. Nadat de aanvaarding als project-AOC had plaatsgevonden, werden in dit
opleidingscentrum twee projectleiders benoemd en twee afdelingen geselecteerd waar
het project zou worden uitgevoerd. De beide afdelingen verzorgen opleidingen in de
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tweede fase van het voortgezet agrarisch onderwijs (dag- en deeltijdopleidingen). De
projectleiders hebben niet alleen de docententeams van de twee betrokken afdelingen
geïnformeerd maar zij hebben ook de docententeams van de overige afdelingen op de
hoogte gesteld van het kwaliteitszorgproject. Onder de docenten bleek een grote
bereidheid te bestaan om nu en in de nabije toekomst kwaliteitszorg in te voeren.
Als doelstelling van het kwaliteitszorgproject formuleren de projectleiders het beter
voldoen aan de vraag van de klant. Gesignaleerd wordt dat het begrip klant in het
onderwijs niet eenduidig is te definiëren. Klanten zijn zowel leerlingen en hun ouders
als het bedrijfsleven. De projectleiders beklemtonen dat het belangrijk is te inventari
seren wat ouders, leerlingen en het bedrijfsleven verwachten van een AOC. Gesigna
leerd wordt dat iedere klant andere eisen stelt aan een opleiding. Als voorbeeld wordt
genoemd dat ouders belang hechten aan een goede rapportage van de leerlingresul
taten, leerlingen veel belang hechten aan de aankleding van de school (bijvoorbeeld
de kantine) en het bedrijfsleven de nadruk legt op de vaardigheden van afgestudeer
den. Opgemerkt wordt dat tot op heden in dit AOC wegens gebrek aan tijd weinig
aandacht is besteed aan het in kaart brengen van de wensen van leerlingen, ouders
en bedrijfsleven.
In dit opleidingscentrum wordt kwaliteitszorg beschouwd als een instrument om
processen die in het AOC plaatsvinden te beschrijven en vervolgens te bewaken. Als
voorbeelden van zulke processen worden genoemd het schrijven van lesstof en de
intake van leerlingen. Het is de bedoeling dat van ieder proces in kaart wordt gebracht
welke activiteiten noodzakelijk zijn om het proces van begin tot eind te kunnen
uitvoeren, door wie de afzonderlijke activiteiten worden uitgevoerd en wie daarvoor
de verantwoordelijkheid draagt en dus de beslissingen neemt. Zodoende ontstaat voor
ieder proces een stroomschema met in tijdvolgorde de activiteiten, de betrokkenen en
de beslismomenten. Nadat voor ieder proces de huidige situatie in schema is gezet,
kan worden overwogen gewenste verbeteringen in het procesverloop aan te brengen.
Verbeteringen kunnen betrekking hebben op zowel het aanpassen van activiteiten als
het verleggen van verantwoordelijkheden. De projectleiders beklemtonen dat meer
dan voorheen de verantwoordelijkheid voor bepaalde processen en de evaluatie ervan
bij de direct uitvoerenden (veelal docenten) zal worden gelegd. Het management zal
deze verantwoordelijkheden aan docenten moeten gaan overdragen en zich meer die
nen te richten op beleidsontwikkeling.
Volgens de projectleiders is het niet de bedoeling dat kwaliteitszorg leidt tot een
controlesysteem om het functioneren van docenten in kaart te brengen. Juist omdat
docenten de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de processen,
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alsmede in overleg met de overige betrokkenen gewenste verbeteringen erin aan
brengen en vervolgens de evaluaties verrichten, kan volgens de projectleiders worden
voorkomen dat kwaliteitszorg uitmondt in een controlesysteem. Als beperkende
voorwaarde in de vrijheid van de procesuitvoerders stellen de projectleiders dat de
door de uitvoerders voorgestelde verbeteringen niet de afspraken van het manage
mentteam mogen doorkruisen. Zulke afspraken hebben onder meer betrekking op de
formatieruimte, het budget en beschikbaarheid van huisvesting.
Hoewel de kwaliteitszorg niet wordt beschouwd als een controlesysteem om het
functioneren van docenten in kaart te brengen, wordt het wel wenselijk geacht
regelmatig te evalueren of bepaalde processen op de afgesproken wijze verlopen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de doelen die voor ieder proces worden geformuleerd
in meetbare termen worden omschreven. Voorts dienen regelmatig evaluaties te
worden gehouden om na te gaan of de gestelde doelen inderdaad worden bereikt. De
procesuitvoerders dienen de doelen te formuleren en zijn ook verantwoordelijk voor
het verrichten van de evaluaties.
Momenteel verkeert het project kwaliteitszorg in dit opleidingscentrum in de startfase.
Onlangs zijn in dit AOC voor de beide afdelingen waar het project wordt uitgevoerd,
twee werkgroepleiders benoemd die de tijdelijke werkgroepen zullen gaan voorzitten.
De beide projectleiders zullen op hun beurt de twee werkgroepleiders gaan onder
steunen bij hun voorzitterschap. Na de zomervakantie zal een aanvang worden ge
maakt met de beschrijving van de eerste processen. Afgesproken is dat voor ieder
proces opnieuw een werkgroep zal worden ingesteld waarin alle bij het proces betrok
ken medewerkers participeren. De verwachting is dat na enkele bijeenkomsten zo'n
werkgroepje een proces op schematische wijze heeft beschreven. Vervolgens wordt
de ad hoe werkgroep opgeheven en een nieuwe werkgroep geformeerd met de op
dracht een volgend proces te gaan beschrijven. Nadat in de twee voor dit project
geselecteerde afdelingen alle processen in kaart zijn gebracht, zal in de overige afde
lingen van dit opleidingscentrum de kwaliteitszorg volgens dezelfde werkwijze worden
geïmplementeerd. De projectleiders verwachten dat het beschrijven van de processen
(naar verwachting 25 tot 30 in getal), het bijstellen van de processen alsmede het
ontwikkelen van de evaluatieprocedures voor het gehele opleidingscentrum zo'n vijf
jaar in beslag zal nemen. Opgemerkt wordt dat het een schatting betreft omdat
wegens gebrek aan ervaring het moeilijk is de benodigde tijd te ramen die noodzakelijk
is voor de implementatie van de kwaliteitszorg.
Als belangrijkste voordeel van de gekozen aanpak wijzen de projectleiders op de
herverdeling van verantwoordelijkheden. Meer dan voorheen zullen de uitvoerders,
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veelal docenten, ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten die zij
boeken en de verbeteracties die zij zullen ondernemen. Door het formuleren van
meetbare doelen en het kiezen van evaluatiemomenten ontvangen de uitvoerders
concrete instrumenten om hun eigen verantwoordelijkheid vorm te geven.
Gesignaleerd wordt dat diverse factoren grote invloed uitoefenen op de implementatie
van kwaliteitszorg in dit opleidingscentrum. Genoemd worden de externe ondersteu
ning, de taakverandering van afdelingsdirecteuren en de autonomie van docenten.
De projectleiders onderstrepen het belang van de externe ondersteuning die zij
momenteel ontvangen. Deze ondersteuning omvat:
scholing van projectleiders en werkgroepvoorzitters;
scholing van het management inzake de herverdeling van verantwoordelijkheden
tussen procesuitvoerders en management;
begeleiding van de werkgroepen bij het beschrijven van de eerste processen.
De projectleiders beschouwen deze ondersteuning als een belangrijke voorwaarde
voor het welslagen van het project kwaliteitszorg.
Een tweede belangrijke factor is de mate waarin met name de afdelingsdirecteuren
bereid zijn hun regelende taken af te staan aan de docenten en zich meer te richten
op het langere termijn beleid van hun eigen afdeling en het opleidingscentrum in zijn
geheel. Opgemerkt wordt dat de afdelingsdirecteuren tot op heden vaak de neiging
hebben hun docenten zeer gedetailleerd voor te schrijven wat van hen wordt ver
wacht en nauwgezet te controleren of de opgedragen werkzaamheden op de juiste
wijze worden uitgevoerd. In de toekomst wordt van afdelingsdirecteuren verwacht
dat zij slechts op hoofdpunten betrokken zijn bij de uitvoering van het onderwijs en
zich voorts meer bezig houden met het ontwikkelen van nieuw beleid. Verwacht
wordt dat enige tijd nodig is voordat de afdelingsdirecteuren zich deze gewijzigde
taak hebben eigen gemaakt.
De veranderende autonomie van de docenten is een derde factor die invloed uitoefent
op de implementatie en de uitvoering van de kwaliteitszorg. Enerzijds geven de
projectleiders aan dat docenten meer verantwoordelijk worden voor de uitvoering,
evaluatie en bijstelling van hun eigen werkzaamheden, anderzijds wordt erkend dat
bijstelling van activiteiten moet plaatsvinden binnen de kaders van de algemene
beleidsdoelen die door het managementteam worden geformuleerd. De mate waarin
docenten de hun toegestane speelruimte leren c.q. willen benutten, wordt als cruciaal
voor het welslagen van het project beschouwd.
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9.5

Samenvatting

De toegenomen aandacht voor kwaliteitszorg lijkt door een aantal factoren te worden
veroorzaakt (kritische leerlingen en overheid, concurrentie tussen AOC's). Uit de
interviews blijkt dat de meeste respondenten moeite hebben de contouren van een
stelsel voor interne kwaliteitszorg te schetsen. Zij hebben behoefte aan nadere
informatie omtrent de opzet en implementatie van kwaliteitszorg in het AOC. Ook op
dit moment worden in de opleidingscentra activiteiten ondernomen die door de
geïnterviewden worden gedefinieerd als elementen van kwaliteitszorg. Deze activi
teiten kunnen worden ondergebracht in twee categorieën. Tot de eerste categorie
behoren activiteiten gericht op het verhelderen van de wensen van leerlingen en
bedrijfsleven. Opgemerkt kan worden dat deze activiteiten weinig structureel zijn
ingebed in de organisatie. De activiteiten in de tweede categorie hebben betrekking
op het meten van de voortgang van leerresultaten. In de AOC's wordt het belang
onderstreept van het vaker controleren van de leerlingresultaten. Eén van de geënqueteerde AOC's participeert in een landelijk project inzake de opzet en invoering van
kwaliteitszorg in het MBO. In paragraaf 9.4 zijn de uitgangspunten en opzet van dit
project weergegeven.
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10

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

10.1

Inleiding

Aan de hand van de onderzoeksvragen worden in dit afsluitende hoofdstuk de
belangrijkste onderzoeksresultaten die in de vorige vier hoofdstukken zijn gepresen
teerd op beknopte wijze samengevat. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal
aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

10.2

Vraagstelling en uitvoering van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is het verwerven van inzicht in de stand van zaken
met betrekking tot de AOC-onderwijsvernieuwingen. In verband met de beschikbare
tijd is in het onderzoek het begrip onderwijsvernieuwing ingeperkt tot vier terreinen:
de ontwikkeling van leermiddelen in het MAO;
de invoering van de basisvorming en het VBO;
de aansluiting tussen de eerste fase (LAO) en de tweede fase (MAO) in een
AOC;
de invoering van kwaliteitszorg.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de onderstaande vragen:
1.

Welke activiteiten worden door de AOC's op bovenstaande terreinen onder
nomen?

2.

Op welke wijze verlopen deze activiteiten?

3.

Welke verklaringen kunnen worden gegenereerd voor de huidige stand van zaken
op bovenstaande vier terreinen?

De reikwijdte van het onderzoek is beperkt (zie paragraaf 5.3). De onderzoeksre
sultaten kunnen niet zonder meer als representatief voor alle AOC's in ons land
worden beschouwd. Derhalve wordt ook afgezien van het verwoorden van praktische
adviezen en worden uitsluitend aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd.
In het onderzoek is naast de beantwoording van de onderzoeksvragen ook een aantal
algemene kenmerken van de AOC's geïnventariseerd, waarvan in hoofdstuk 6 verslag
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wordt gedaan. De belangrijkste onderwerpen die in hoofdstuk 6 aan de orde worden
gesteld zijn: de instroom in de AOC's, de samenwerking met andere (onderwijs)instituten en de samenwerking tussen de lokaties van een AOC. Ten aanzien van de
instroom in het schooljaar 1992/1993 kan, in relatie tot de instroom in het schooljaar
1991/1992, worden geconstateerd dat in het LAO sprake is van een stijging. De
instroom in het MAO en het leerlingwezen vertoont een divers beeld. In sommige
AOC's is de instroom stijgend, in andere AOC's is sprake van een daling. Ter
bevordering van de instroom wijzen de respondenten op de noodzaak van een lande
lijke gezamenlijke voorlichtingscampagne van de AOC's. De AOC's blijken onderling
te verschillen in de mate waarin samenwerking met andere (onderwijs)instituten
wordt nagestreefd. De geïnterviewde AOC's onderhouden contacten met andere
AOC's, HAS'en vaak ook met MBO-colleges. Door de samenwerking met MBOcolleges lijken voor de AOC's mogelijkheden te worden geschapen om opleidingen in
de periferie van de groene sector aan te bieden. De onderwijskundige meerwaarde
van de AOC-vorming is volgens de respondenten gelegen in het feit dat de fusie
operatie de mogelijkheid heeft gecreëerd dat lokaties in een AOC met elkaar kunnen
samenwerken. Voorts wordt aangegeven dat tot op heden de meerwaarde nog onvol
doende is gerealiseerd.

10.3

De ontwikkeling van leermiddelen

10.3.1

De activiteiten

De nieuwe kwalificatiestructuur voor de tweede fase van het voortgezet agrarisch
onderwijs omvat onder andere een actualisering van de eindtermen en de clustering
ervan in modulen. De ontwikkeling van voorbeeldmodulen werd noodzakelijk geacht
om MAO-lokaties te ondersteunen bij de invoering van de kwalificatiestructuur. Een
driejarig project, het Project Uitwerking Certificaten (PUC), werd in 1990 door het
Ministerie van LNV gestart met als taak voor alle modulen een voorbeeld te ont
wikkelen.
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de geënqueteerde AOC's slechts in beperkte
mate gebruik maken van de door het PUC ontwikkelde modulen. Praktijkopdrachten
en in mindere mate ook theoriebundels worden door de AOC's in eigen beheer
vervaardigd of worden grondig herzien. Geïnterviewden wijzen erop dat hiertoe werd
besloten omdat de door het PUC ontwikkelde modulen niet geschikt zijn voor direct
gebruik in de lespraktijk. Waarschijnlijk spelen bij de door de respondenten geuite

76

negatieve beoordelingen van de PUC-modulen de (te) hoge verwachtingen een rol.
Blijkbaar hadden zij verwacht kant en klaar lesmateriaal van het PUC te ontvangen.

10.3.2

De werkwijze

De doelstelling die door AOC's wordt nagestreefd met het in eigen beheer ontwik
kelen en/of bijstellen van de PUC-modulen, is het op tijd beschikbaar hebben van
lesmateriaal. Niet in alle AOC's wordt door de verschillende MAO-lokaties samen
gewerkt om leermiddelen te ontwikkelen. Samenwerking tussen lokaties voorkomt
dat eenzelfde module op meer dan één plaats in een AOC wordt ontwikkeld, hetgeen
minder taakuren vergt. Problematisch bij de gezamenlijke ontwikkeling van leermid
delen is de centrale afstemming van de leermiddelenontwikkeling en het organiseren
van overleg tussen docenten van verschillende lokaties.
In de geïnterviewde AOC's zijn stuurgroepen dan wel coördinatoren aangesteld om de
leermiddelenontwikkeling te
stuurgroepen/coördinatoren

organiseren.
meer

Geconcludeerd kan

aandacht

besteden

aan

worden
de

dat

deze

organisatorische

aspecten van de leermiddelenontwikkeling dan aan de vernieuwende didactische
criteria waaraan de leermiddelen dienen te voldoen.
Voor zover in de AOC's tussentijdse evaluaties worden gehouden inzake de ontwik
keling van leermiddelen, hebben deze bijvoorbeeld betrekking op de haalbaarheid om
op bepaalde data modulen gereed te hebben en op de personele invulling van de
schrijfwerkgroepen

die

verantwoordelijk

zijn

voor

de

leermiddelenontwikkeling.

Evaluaties met betrekking tot de mate waarin de modulen voldoen aan didactische
uitgangspunten worden gewenst geacht maar zijn tot op heden niet verricht.
Bij de vervaardiging van de leermiddelen wordt nauwelijks gebruik gemaakt van
externe ondersteuning. Wel komt het voor dat opleidingscentra gezamenlijk modulen
ontwikkelen en/of dat zij modulen ruilen of van elkaar kopen.

10.3.3

Verklaringen

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een aantal factoren worden getraceerd die
invloed uitoefenen op de leermiddelenontwikkeling in de AOC's. Door de respon
denten wordt opgemerkt dat het aantal taakuren voor leermiddelenontwikkeling
onvoldoende is. Een kritische kanttekening is hierbij op zijn plaats. Hoewel door de
respondenten kritiek wordt geuit op de beperkte faciljtering van de zijde van het
Ministerie van LNV om modulen te ontwikkelen c.q. bij te stellen, blijken de AOC's
erin te slagenintern in beperkte mate urente reserveren voorde leermiddelenontwikkeling.
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Voorts wordt gesignaleerd dat docenten over onvoldoende vaardigheden beschikken
om leermiddelen te ontwikkelen: docenten zijn volgens de respondenten geen
leerstofontwikkelaars. Ook worden de geringe ervaring met vernieuwingen en de lage
motivatie van docenten voor de leermiddelenontwikkeling genoemd als belemmerende
factoren.
Het gebrek aan tijd, in combinatie met het feit dat docenten onvoldoende geschoold
zijn in leerstofontwikkeling, lijkt een aannemelijke verklaring te zijn voor het feit dat in
de AOC's meer de nadruk wordt gelegd op de tijdige beschikbaarheid van het
leermateriaal dan op de vernieuwende didactische waarde ervan.

10.4

De basisvorming en het VBO

10.4.1

De activiteiten

De activiteit waarin de geïnterviewde AOC's tot op heden de meeste tijd hebben
geïnvesteerd is het opstellen van een lessentabel. Daarnaast worden voorbereidingen
getroffen om te bezien in welke mate integratie van vakken in de basisvorming tot
leerdomeinen haalbaar is. Naast activiteiten die reeds in uitvoering zijn, worden door
de respondenten enkele activiteiten genoemd die in de toekomst zullen worden
ondernomen en waarover de discussie in de AOC's nog gaande is. Tot deze activitei
ten kunnen worden gerekend:
het aantal certificaten uit het ODC dat in het VBO zal worden aangeboden;
het werken volgens een modulesysteem in het VBO;
de gewenste didactiek; gedacht wordt aan de introductie van minder klassikale
werkvormen.

10.4.2

De werkwijze

De doelstellingen die door de AOC's worden nagestreefd met de invoering van de
basisvorming en het VBO zijn:
een groene inkleuring van de basisvorming;
garanderen van een brede uitstroom naar alle typen vervolgonderwijs.
Onder een groene inkleuring wordt verstaan dat reeds in de eerste leerjaren de
leerlingen (in beperkte mate) agrarische vakken gaan volgen. Hiermee gaan de AOC's,
althans voor wat betreft deze problematiek, voorbij aan het advies van het landelijke
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Projectteam Basisvorming Landbouwonderwijs die ervoor pleitte de basisvorming niet
te 'groen' in te kleuren.
In elk van de geïnterviewde AOC's bestaat een centrale stuurgroep die de verant
woordelijkheid draagt voor de invoering van de basisvorming en het VBO. Voorts
beschikt ieder AOC over werkgroepen die zijn belast met de uitvoering van de
beslissingen van de stuurgroep.
Niet in alle AOC's wordt door de LAO-lokaties inzake de invoering van de basis
vorming en het VBO samengewerkt. De belangrijkste reden om niet samen te werken
is dat intensievere samenwerking tussen de lokaties als gevolg van de fusieperikelen
niet mogelijk wordt geacht.
In AOC's waar wel door lokaties wordt samengewerkt, wordt gewezen op het
gegeven dat de invoering van de basisvorming en het VBO gepercipieerd worden als
startpunten in de groei naar één onderwijsorganisatie voor alle LAO-lokaties in een
AOC.
In de geënqueteerde AOC's zijn afspraken gemaakt inzake de Produkten die door de
stuurgroep en werkgroepen dienen te worden opgeleverd. Bij evaluaties blijkt dat de
Produkten soms te laat worden opgeleverd. Dit wordt geweten aan het feit dat
overleg, met name tussen de verschillende lokaties, meer tijd vergt dan was voorzien.
De ondersteunende activiteiten van het landelijke Projectteam Basisvorming Land
bouwonderwijs worden als bijzonder waardevol ervaren. Van de diensten van de
STOAS wordt door de AOC's tot op heden geen gebruik gemaakt.

10.4.3

Verklaringen

Er worden door de respondenten slechts enkele factoren genoemd die een negatieve
invloed uitoefenen op de invoering van de basisvorming en het VBO. Als belangrijkste
interne belemmerende factor wordt de motivatie van docenten genoemd. Geconsta
teerd wordt dat niet alle docenten even gemotiveerd zijn om na te denken over de
introductie van minder klassikale werkvormen. Voorts blijkt dat meer overlegmomenten noodzakelijk zijn dan was begroot om in het AOC tot overeenstemming te
komen, bijvoorbeeld over de lessentabel. Hierdoor verloopt de invoering trager dan
was verwacht.
De belangrijkste externe belemmerende factor is het uitblijven van een eenduidige
regelgeving vanuit het Ministerie van LNV.
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Ondanks deze belemmerende factoren kan worden geconstateerd dat in de bezochte
AOC's een zeker enthousiasme aanwezig is om de basisvorming en het VBO in te
voeren. Dit enthousiasme lijkt te worden veroorzaakt door drie factoren:
de noodzaak van de innovaties wordt door de respondenten erkend;
het door de regelgeving voorgeschreven tempo voor de invoering ligt voor de
AOC's op een aanvaardbaar peil;
tot slot kan worden gewezen op de positieve uitstraling van de activiteiten van
het landelijke Projectteam Basisvorming Landbouwonderwijs.

10.5

De aansluiting tussen de eerste en de tweede fase voortgezet agra
risch onderwijs in de AOC's

10.5.1

De activiteiten

Momenteel vinden in de geënqueteerde AOC's geen gerichte activiteiten plaats die tot
doel hebben de aansluiting tussen de beide onderwijsvormen te verbeteren. Desal
niettemin wordt onderkend dat in de nabije toekomst aandacht dient te worden
besteed aan het verbeteren van de aansluiting. Gedacht wordt aan het creëren van
overlegmomenten tussen LAO- en MAO-docenten om in eerste instantie werkwijzen
en leerinhouden uit te wisselen en vervolgens afspraken te maken gericht op het
voorkomen van overlap in leerinhouden.
Voorts wordt de noodzaak erkend om LAO-docenten te informeren over de procedu
res die in acht genomen moeten worden bij de afsluiting van certificaten uit het ODC
die in het VBO worden aangeboden.
Niet in alle AOC's wordt het voordeel ingezien van het aanbieden van modulen en/of
hele certificaten in het VBO. Verwacht wordt dat de relatieve voorsprong van LAOleerlingen voor wat betreft hun agrarische beroepskennis niet zonder meer zal leiden
tot een substantiële verkorting van hun leerweg in het MAO, omdat zij in leergroepen
terecht komen met MAVO- en HAVO-leerlingen die deze beroepsgerichte voorkennis
ontberen. Het ontbreken van geschikt (meer zelfinstruerend) lesmateriaal zal volgens
respondenten ertoe kunnen leiden dat de lesstof in het MAO hoofdzakelijk klassikaal
wordt aangeboden. De optie om aparte leergroepen in het MAO in te stellen voor
LAO-leerlingen en voor MAVO/HAVO-leerlingen waardoor de voorkennis van LAOleerlingen wel kan worden gehonoreerd, wordt als oplossing genoemd maar zal in de
praktijk als gevolg van te kleine aantallen leerlingen niet in alle AOC's gerealiseerd
kunnen worden.
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10.5.2

Verklaringen

Geconstateerd kan

worden dat de

geïnterviewde

AOC's momenteel nog niet

beschouwd kunnen worden als verticale scholengemeenschappen waarin de leer
wegen onderling op elkaar zijn afgestemd. Alle AOC's beschikken over eerste en
tweede fase opleidingen, maar activiteiten gericht op het verbeteren van de afstem
ming hebben tot op heden niet plaatsgevonden.
De belangrijkste oorzaak voor het achterwege blijven van concrete activiteiten op het
terrein van de aansluiting is gelegen in het gebrek aan tijd. De MAO-lokaties in de
AOC's zijn druk doende om de kwalificatiestructuur in te voeren. In de LAO-lokaties
gaat voornamelijk de aandacht uit naar de invoering van de basisvorming en het VBO.
Een tweede verklaring voor het ontbreken van concrete activiteiten op dit terrein zou
gelegen kunnen zijn in de verschillende belangen van LAO- en MAO-lokaties in een
AOC. Voor de LAO-lokaties kan het aanbieden van modulen en/of certificaten worden
gebruikt als een wervingsargument. Zij kunnen potentiële leerlingen een verkorting
van hun beroepsopleiding in het MAO in het vooruitzicht stellen. Het daadwerkelijk
realiseren van de verkorte leerweg is echter een opgave voor het MAO. Uit de
gesprekken blijkt dat de MAO-opleidingen nog niet volledig zijn toegerust om deze
verkorting van de leerweg te effectueren.

10.6

De kwaliteitszorg

10.6.1

Activiteiten

Met uitzondering van één AOC vinden in de geïnterviewde opleidingscentra geen
activiteiten plaats gericht op het opzetten en de invoering van integrale kwaliteits
zorg. Wel wordt door de respondenten aangegeven welke tendensen bijdragen tot de
noodzaak van invoering van kwaliteitszorg. Voorts wordt uit de gesprekken duidelijk
dat er veel vragen leven over dit onderwerp.
In één van de AOC's vinden momenteel voorbereidingen plaats voor de uitvoering van
een project kwaliteitszorg in het schooljaar 1993/1994.
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10.6.2

Verklaringen

Uit de gesprekken komt naar voren dat in de onderzochte AOC's veel onduidelijk
heden leven omtrent de opzet en de invoering van een systeem voor integrale
kwaliteitszorg. Het gemis aan informatie zou een (deel van de) verklaring kunnen zijn
voor het ontbreken van activiteiten op dit terrein.

10.7

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

In deze paragraaf worden drie aanzetten voor voorstellen voor vervolgonderzoek
gepresenteerd.
1.

Onderzoek naar de AOC-onderwijsontwikkelingen

Het hier gepresenteerde onderzoek naar de AOC-onderwijsontwikkeling is opgezet ten
einde te kunnen voorzien in actuele informatie over de stand van zaken in de AOC's.
Bij de aanvang van het onderzoek werd geconstateerd dat deze informatie niet
voorhanden is. Onder meer voor het Ministerie van LNV en voor de AOC-Raad lijkt
informatie inzake de onderwijsontwikkeling, ter onderbouwing van beleidsvoor
nemens, bijzonder zinvol.
Het verdient aanbeveling, mede gelet op de snelheid waarmee de AOC-onderwijs
ontwikkelingen zich voltrekken, in de nabije toekomst wederom onderzoek hiernaar te
verrichten. Aanbevolen wordt in toekomstig onderzoek niet enkele AOC's te bevragen
maar alle 21 AOC's in het onderzoek te betrekken, zodat verantwoorde uitspraken
over de gehele populatie kunnen worden gedaan.
Naast onderzoek naar de innovaties, lijkt het van belang onderzoek te entameren naar
de effecten van de innovaties op de leerlingprestaties. In dit kader is het wenselijk te
evalueren in welke mate de innovaties bijdragen tot vermindering van de tussentijdse
ongediplomeerde schoolverlating en tot verkorting van leerwegen.
2.

De tendens tot diversificatie in de landbouw

Naar verwachting zal in de agrarische sector, zowel in Nederland als in de ons
omringende landen, een diversificatie optreden in rurale bedrijvigheid (White, 1992).
Een beperkt aantal agrarische bedrijven zal met behulp van hoogwaardige technologie
een groot deel van de primaire produktie blijven verzorgen. Mede als gevolg van de
omvangrijke financiële investeringen die vereist zijn voor de technologische ver
nieuwingen en van de jongste EG-landbouwpolitieke ontwikkelingen, zal een groeiend
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aantal bedrijven bereid moeten zijn over te schakelen op het aanbieden van alterna
tieve diensten en produkten. Tot deze alternatieven kunnen bijvoorbeeld worden
gerekend het leveren van diensten op het terrein van recreatie en natuurbeheer. Deze
tweespalt in ontwikkeling van de agrarische sector wordt diversificatie genoemd.
Voor het landbouwonderwijs is het naar de mening van Van den Bor van belang tijdig
in te spelen op de diversificatie (Van den Bor, 1992). Het educatieve perspectief van
de AOC's zal moeten worden verbreed. Deze ontwikkeling kan worden gekenschetst
als een ontwikkeling van een strikt agrarisch educatief perspectief naar een breder
ruraal educatief perspectief. Niet alleen traditionele agrarische opleidingen moeten
worden aangeboden, ook opleidingen meer in de periferie van de sector zullen
ontwikkeld dienen te worden.
De geïnterviewde AOC's blijken reeds opleidingen te ontwikkelen c.q. plannen te
formuleren waaruit kan worden afgeleid dat wordt geanticipeerd op de zich aan
dienende diversificatie. Meer dan voorheen worden opleidingen ontwikkeld die
opleiden voor functies op het snijvlak van landbouw en recreatie en landbouw en
natuurbeheer. Voor het aanbieden van zulke opleidingen wórden soms samen
werkingsovereenkomsten met MBO-colleges afgesloten.
Nader onderzoek naar de strategieën die door AOC's worden gehanteerd ten einde in
te spelen op de diversificatie, lijkt gewenst. Relevante onderzoeksvragen zijn:
wat is de invloed van de tendens tot diversificatie op de vraag naar agrarische
beroepskrachten in kwantitatieve en in kwalitatieve zin?
welke activiteiten worden door de

AOC's ondernomen om informatie te

verwerven over de zich wijzigende (regionale) agrarische arbeidsmarkt?
welke overwegingen spelen een rol bij de vaststelling van het gewenste
opleidingsaanbod van een AOC?
in welke mate en vanuit welk oogpunt worden door de AOC's samenwerkings
arrangementen met overige instellingen (voor beroepsonderwijs) gesloten om aan
de veranderende vraag naar opleidingen te voldoen?
3.

Samenwerking in een AOC

Reeds in een vroeg stadium van de AOC-vorming is een advies verschenen waarin
werd gesignaleerd dat de mate waarin de verschillende lokaties in een AOC een
gemeenschappelijke cultuur en visie weten te ontwikkelen, van cruciaal belang is voor
het ontwikkelen van eenheid en stabiliteit (Van Geffen, 1990). Als voorwaarde voor
de groei naar gemeenschappelijkheid wordt door Van Geffen gesteld dat de organi
satiestructuur van een AOC niet primair gebaseerd mag zijn op de indeling in hoofd
en nevenvestigingen. Zo'n indeling bevordert namelijk de instandhouding van de
scheidslijnen in een AOC. Van belang is dat samenwerkingsverbanden tussen de
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verschillende lokaties ontstaan waardoor een groeiproces in gang wordt gezet naar
een gemeenschappelijke identiteit.
Het verzamelde onderzoeksmateriaal indiceert dat de samenwerkingsverbanden voor
wat betreft de onderwijsontwikkeling in de AOC's nog niet volledig tot ontplooiïng
zijn gekomen. De onderzoeksgegevens tonen aan dat diverse oorzaken hieraan ten
grondslag liggen (verschillende belangen, behoefte aan autonomie, cultuurverschillen,
geografische afstand, fusieperikelen). In het onderhavig onderzoek is voornamelijk
aandacht besteed aan de samenwerking op onderwijskundig terrein. Op voorhand
mag niet worden uitgesloten dat op de overige beleidsterreinen (personeel, huis
vesting, financiën) een andere mate van samenwerking tussen de verschillende
lokaties plaatsvindt.
Nader onderzoek zou kunnen bijdragen tot het beantwoorden van de vraag in
hoeverre een AOC als een eenheid mag worden beschouwd voor wat betreft het
onderwijsbeleid, het personeelsbeleid en het financiële beleid. Beantwoording van
deze vraag lijkt met name van belang voor de selectie van het niveau waarop het
meest effectief overleg kan worden gevoerd en aansturing van vernieuwingen (door
de overheid en ondersteuningsinstellingen) in een AOC kan plaatsvinden.
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VERKLARING VAN AFKORTINGEN

ACLO

Adviescommissie Leerplanontwikkeling Landbouwonderwijs

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

APS

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

APVO-2

Adviesgroep Projecten tweede fase Voortgezet Onderwijs

ARVO

Adviesraad Voortgezet Onderwijs

AVO

Algemeen Voortgezet Onderwijs

CBO

Cursorisch Beroepsonderwijs

CITO

Centraal Instituut Toestontwikkeling

CPS

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

EEG

Europese Economische Gemeenschap

HAS

Hoger Agrarische School

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

ILO

Individueel Landbouwonderwijs

KMAO

Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs

KMBO

Kort Middelbaar Beroepsonderwijs

LAO

Lager Agrarisch Onderwijs

LAS

Lagere Agrarische School

LBO

Lager Beroepsonderwijs

LOO

Landelijk Overleg Onderwijscoördinatoren

LPC

Landelijke Pedagogische Centra

MAO

Middelbaar Agrarisch Onderwijs

MAS

Middelbare Agrarische School

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MDGO

Middelbaar Dienstverlenend en Gezondheidszorg Onderwijs

ODC

Overzicht Diploma's en Certificaten

PAC

Project Afsluiting Certificaten

PIT

Project Implementatieteam

PUC

Project Uitwerking Certificaten

ROC

Regionaal Onderwijs Centrum

STIR

Stimuleringsregeling Internationalisering Landbouwonderwijs

STOAS

Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing

SVM

Sectorvorming en Vernieuwing van het MBO

VBO

Voorbereidend Beroepsonderwijs
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