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Woord vooraf

In 1954 wijdde de toenmalige Directeur van het Landbouwonderwijs, Ir. N. van Vliet,
een tamelijk uitgebreide beschouwing aan de stand van zaken binnen 'Ons Land
bouwonderwijs'. Hij sprak daarbij van het 'chemische tijdperk' in de beginjaren van
het landbouwonderwijs: "Bij de opkomst van het landbouwonderwijs scheen het alsof
de bemesting der gewassen zo al niet het enige, maar dan toch wel het aller
belangrijkste probleem was, waarmede het onderzoek en dus ook het onderwijs zich
moesten bezighouden." Daarbij werd impliciet verondersteld dat de bemesting zou
moeten worden geïntensiveerd ten einde de produktie te verhogen. In de Structuur
nota Landbouw van de Minister van Landbouw en Visserij van 1989 lezen we: "In het
streven naar duurzame landbouwsystemen zal de uitstoot van ammoniak worden
teruggebracht evenals de af- en uitspoeling van fosfaat, nitraat en gewasbeschermings
middelen" (p. 130).
In zekere zin markeren deze twee citaten een ontwikkelingsperiode in de
landbouw die begon met een grote nadruk op produktieverhoging en die nu in
sterke mate is geëvolueerd in de richting van produktiedifferentiatie, maar ook van
produktiebeheersing. Nog steeds dient er opgeleid te worden voor het ondernemer
schap in de landbouw, maar de ondernemer van het jaar 2000 heeft te maken met
een totaal ander pakket van randvoorwaarden dan die van 1900. Kwaliteitsverhoging,
produktdifferentiatie, milieubesef en duurzaamheid zijn belangrijke sleutelbegrippen
geworden.
Het ligt in de rede dat de sterk veranderde en zich wijzigende bedrijfsvoering in
de landbouw en de daarmee verbonden beroepssectoren, repercussies heeft voor de
vorm en inhoud van het landbouwonderwijs. Daarnaast zijn er meer formele om
standigheden te noemen, zoals efficiëntiebevordering en kostenbesparing, die van
directe invloed zijn op het agrarisch onderwijs. Het is dan ook niet zo vreemd dat
het Nederlandse landbouwonderwijs momenteel geconfronteerd wordt met verande
ringen in de financiering, organisatievorm en kwalificatiestructuur. Het is, gezien de
eigen dynamiek van politieke besluitvormingsprocessen en de specifieke verant
woordelijkheid van de Rijksoverheid voor de inrichting en vormgeving van het
onderwijs, evenmin vreemd dat deze veranderingen in zo weinig gevallen mede zijn
gebaseerd op de resultaten van onderwijskundig onderzoek. Beleidsvoorbereiding,
politieke besluitvorming en de uitvoering van onderzoek lopen nu eenmaal zelden in

de pas. Bovendien bestaat er in Nederland nauwelijks enige traditie op het gebied
van het agrarisch onderwijskundig onderzoek.
Het is des te meer verheugend dat de laatste jaren vooruitgang is geboekt op
het terrein van agrarisch onderwijskundig onderzoek en ontwikkelingswerk. Belang
rijke redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid van gerichte financiering vanwege de
Rijksoverheid en een zorgvuldig overleg tussen de Directie Landbouwonderwijs van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij enerzijds en de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit anderzijds over de program
mering en prioritering van dat onderzoek. Als gevolg hiervan zijn onderzoekprojecten
uitgevoerd die zich mogen verheugen in de belangstelling van het agrarisch onder
wijsveld en die tevens een - vooralsnog bescheiden - bijdrage vormen aan de
onderwijskundige theorievorming. De resultaten van dat onderzoek zijn onder meer
gepubliceerd in de Agrarisch Onderwijskundige Reeks.
De vakgroep Agrarische Onderwijskunde bestaat dit jaar 25 jaar. Dit is een
goede aanleiding om stil te staan bij de 'state-of-the-art' van het door haar geënta
meerde agrarisch onderwijskundig onderzoek. Deze bundel bevat een nogal
caleidoscopisch geheel van bijdragen. De klemtoon ligt daarbij op inventarisatie en
descriptie inzake uiteenlopende onderwerpen hetgeen niet verwonderlijk is gezien de
hier gememoreerde korte traditie waarin deze vorm van onderwijskundig onderzoek
zich mag verheugen. Toch hebben de onderzoekinspanningen een aantal karakteris
tieke kenmerken gemeen: zij zijn praktijknabij, beleidsrelevant en actueel.
Te verwachten valt dat het door de vakgroep uitgevoerde agrarisch onderwijs
kundig onderzoek in toenemende mate zal bijdragen aan onderwijskundige theorie
vorming. De constructief-kritische bijdrage aan beleidsvoorbereiding, beleidsvorming
en beleidsevaluatie zal echter van prominente betekenis blijven. De redacteurs en
auteurs van dit boek hebben een momentopname gemaakt, een portret van het
onderzoeksprofiel van de vakgroep. Een oordeel over de vraag of dit portret
voldoende contrast vertoont en verder van goede kwaliteit is, laat de redactie graag
aan de lezer over. De vakgroep gaat intussen door met haar onderzoek, in goed
overleg met opdrachtgevers en onderwijsveld en zij hoopt op die manier een
bijdrage te leveren aan de veranderingen in het landbouwonderwijs in de context van
de ontwikkelingen in de landbouwsector.
Op deze plaats past het erkentelijkheid te uiten jegens de Directeur en de
medewerkers van de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij die al zovele jaren hun vertrouwen hebben geschonken aan
de vakgroep. Beleid en wetenschap zijn in de afgelopen jaren ongetwijfeld nader tot
elkaar gekomen. Tot een huwelijk zal en mag het nooit komen; de zo noodzakelijke
onafhankelijkheid van beide sectoren zou daarmee immers bedreigd worden.

Dit boek dankt zijn ontstaan aan de creativiteit en steun van vele collega's van
de vakgroep. In de eerste plaats dienen hier de auteurs genoemd te worden. Voorts
moet melding gemaakt worden van de zorgvuldige behartiging van diverse logistieke
taken (produktie-voorbereiding, contacten met de drukker en public relations) door
Aukje Bangma-Haaima en van de waardevolle bijdragen en adviezen van Hermien
Lieverst, Geralda Fonteijn en Janny Dobbe. Redactie en auteurs zijn bijzondere dank
verschuldigd aan Ria Beerens die de oorspronkelijke manuscripten heeft omgesmeed
tot dit fraaie en representatieve jubileumboek. Tenslotte zijn we Ernst van Cleef
erkentelijk voor de tijd en creativiteit die hij heeft geïnvesteerd in het ontwerpen van
de omslag van dit boek. Dankzij deze brede ondersteuning is deze bundel een echt
vakgroepprodukt geworden waarvan hopelijk velen in en buiten het landbouw
onderwijs zullen profiteren.

De redactie
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Terugblik op vijfentwintig jaar vakgroep Agrarische
Onderwijskunde
A. Leeuwis

In Wageningen wordt sinds 1873 landbouwonderwijs gegeven. In genoemd jaar werd
een landbouwschool verbonden aan de toenmalige Rijks Hogere Burgerschool. Deze
landbouwschool was de voorloper van de Rijkslandbouwschool die gesticht in 1876
na vele ontwikkelingen en verwikkelingen uitgroeide tot de Landbouwhogeschool (1918).
In vergelijking tot de respectievelijk 116 en 71 jaar lange geschiedenis van het
landbouwonderwijs en de Landbouwuniversiteit in Wageningen, is die van de
vakgroep Agrarische Onderwijskunde betrekkelijk kort. De vakgroep behoort tot de
jonge vakgroepen van na de Tweede Wereldoorlog, die hun ontstaan mede te
danken hebben aan een groeiend inzicht in de betekenis van de maatschappij
wetenschappen voor het universitaire landbouwonderwijs.
In deze terugblik worden enkele feiten en momenten uit het vijfentwintigjarige
bestaan van de vakgroep gememoreerd.

1

Beginjaren

In 1965 werd in het Landbouwhogeschoolstatuut een regeling opgenomen voor enige
onderwijsbevoegdheden verbonden aan het diploma van landbouwkundig ingenieur.
Het nieuwe artikel (art. 22) vermeldde de vakken waarvoor een bevoegdheid kon
worden verkregen - te weten biologie, scheikunde, economie en natuurkunde - en
de vakinhoudelijke vereisten voor elk van die bevoegdheden. Voorts bevatte het de
bepaling dat belanghebbenden het bewijs van voldoende pedagogisch-didactische
scholing moesten leveren. Dit bewijs werd geacht te zijn geleverd als men gedurende
een jaar regelmatig colleges had gevolgd in de pedagogiek, de algemene didactiek,
de puberteitspsychologie en de vakdidactiek, en als men een aantal lesuren had
bijgewoond in het vak waarvoor men de onderwijsbevoegdheid verlangde.
Aan deze regeling van 1965 dankt de vakgroep haar ontstaan. Vooruitlopend op
de betrokken statuutswijziging werd in 1964 dr. F.W. Prins benoemd tot hoogleraar in
de Pedagogiek en Algemene Didactiek.
Met de benoeming van Prins werd eindelijk, na vele jaren, een reguliere voor
ziening getroffen ten behoeve van onderwijs aan studenten die zich wilden voor
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bereiden op het leraarschap. Reeds in 1919 pleitte Van Hoek - bij uitstek kenner van
de landbouw, de landbouwwetenschappen en het landbouwonderwijs - voor de
aanstelling van een docent voor de pedagogiek en de methodiek van het landbouw
onderwijs, onder verwijzing naar de toenmalige lijst van de te doceren vakken waarin
betrokken vakgebieden waren opgenomen. Hij zinspeelde daarbij op de hem
gebleken onderwaardering bij afgestudeerden voor het geven van onderwijs afgestudeerden hielden meer van 'zogenaamd economisch werk, het bijwonen van
vergaderingen, het helpen oprichten van een vereniging, enz.' - en stelde daar op
grond van zijn ervaring tegenover: 'Ik voor mij weet niets mooiers dan het geven van
onderricht, het uitdelen van geestelijke schatten, waarbij gever en ontvanger beiden
rijker worden' (1). Het pleidooi van Van Hoek vond echter geen gehoor; eerst 45
jaar later zou zijn wens in vervulling gaan.
Het feit dat het onderwijs aan de Landbouwhogeschool in de periode vóór 1940
vooral was gericht op de tropische landbouw (ongeveer tweederde deel van het
aantal studenten volgde een tropische studie) zal ertoe hebben bijgedragen, dat de
belangstelling voor een lerarenopleiding voor het Nederlandse landbouwonderwijs in
die tijd niet bijster groot was. Wel zijn er in de loop der jaren, op initiatief van
bepaalde personen, incidenteel mogelijkheden geweest om een college of cursus te
volgen voor studenten die zich wilden voorbereiden op een functie in het onderwijs.
In dit verband verdient het werk van IJ. Schroevers - inspecteur van het landbouw
onderwijs te Alkmaar - vermelding. Hij verzorgde in Wageningen jarenlang (tot 1963)
in de avonduren colleges in de voordrachtstechniek en didactiek.
In de eerste jaren van het bestaan van de afdeling Pedagogiek en Didactiek
verzorgde Prins de colleges pedagogiek en algemene didactiek, daarin bijgestaan
door J. van Bergeijk die eveneens in 1964 was benoemd als medewerker. Het
onderwijs in de puberteitspsychologie viel aanvankelijk onder de verantwoordelijkheid
van de hoogleraar Sociale Psychologie, J.A.A. van Leent. Ten behoeve van het
onderwijs in de vakdidactiek werden in 1969 drie docenten in deeltijd-dienstverband
(één dag per week) aangesteld, terwijl ir. G. Veenstra - inspecteur van het landbouw
onderwijs; na zijn pensionering geëerd met een eredoctoraat van de Landbouw
universiteit - voor één dag per week bij de afdeling was gedetacheerd. Het aantal
studenten was in de beginjaren betrekkelijk gering; jaarlijks behaalden 10 à 15
studenten een onderwijsbevoegdheid.
Terugkijkend op deze eerste jaren kan niet onvermeld blijven, dat een optimaal
functioneren ernstig werd belemmerd door de wijze waarop bij de statuutswijziging
van 1965 de onderwijsbevoegdheden uiteindelijk waren geregeld. Het statuut
verplichtte namelijk alleen studenten die een bevoegdheid wilden verkrijgen voor het
toenmalige VHMO tot het behalen van de pedagogisch-didactische aantekening. De
landbouwkundige vakken bleven buiten de regeling, zodat toekomstige leraren bij het
landbouwonderwijs niet verplicht waren de aantekening te behalen. Daardoor strookte
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de feitelijke situatie na 1965 niet met de intentie, waarmee blijkens voorafgaande
discussies en nota's, de leerstoel werd ingesteld.
In de geest van het pleidooi van Van Hoek lag tijdens de voorbereiding van de
statuutswijziging het accent steeds op de betekenis van de nieuwe leerstoel voor de
opleiding van leraren van het landbouwonderwijs. De senaatscommissie Wellensiek,
bijvoorbeeld, onderstreepte in haar advies van 24 mei 1960 het belang van de
pedagogisch-didactische scholing voor landbouwkundig ingenieurs die een leraars
betrekking bij het middelbaar of hoger land- of tuinbouwonderwijs ambieerden. Dit
onder verwijzing naar een mededeling van de directeur van het landbouwonderwijs,
volgens welke het in het voornemen lag de aantekening voor leraren bij het land
bouwonderwijs verplicht te stellen.
Waarom werd dan toch het 'eigen' landbouwonderwijs buiten de regeling van
1965 gehouden? In het bestek van deze korte terugblik is het niet mogelijk op deze
vraag een afdoend antwoord te geven, daar de (thans) beschikbare bronnen
daarover geen uitsluitsel geven. Het belang dat sommigen hechtten aan een
'drempelloze' instroom van afgestudeerden in het middelbaar en hoger agrarisch
onderwijs, heeft vermoedelijk bij de uiteindelijke besluitvorming een doorslaggevende
rol gespeeld.
Voor de vakgroep - toen nog afdeling geheten - hield een en ander in, dat zij
zich van begin af aan bevond in een spanningsveld tussen verwachtingen c.q.
wensen en feitelijke mogelijkheden. Men verwachtte een bijdrage van de vakgroep
aan de opleiding van leraren bij het landbouwonderwijs en aan de bestudering van
onderwijsvraagstukken in de agrarische sector. De feitelijke onderwijsvraag dwong de
vakgroep echter tot het ontwikkelen van know how op het terrein van het algemeen
voortgezet onderwijs, in het bijzonder op dat van de didactiek van de in het statuut
genoemde schoolvakken. In de zestiger jaren zijn er wel pogingen gedaan om de
tegenstrijdige belangen te verzoenen, onder andere door de vakdidactiek 'groen in te
kleuren': inspecteurs en docenten uit het agrarische onderwijs werden uitgenodigd
om gastcolleges te verzorgen. Een dergelijke poging moest echter wel mislukken,
omdat dit onderwijsaanbod niet aansloot bij de onderwijsverplichtingen van verreweg
de meeste studenten.
Anderzijds was het ook moeilijk om het vakdidactisch onderwijs voor de be
trokken algemene vakken op verantwoord niveau te brengen en te handhaven. De
vakgroep begon met een achterstand op de zusterinstellingen - die een tiental jaren
eerder waren begonnen met de lerarenopleidingen - en de personele capaciteit was
qua omvang zo beperkt, dat van inlopen van die achterstand geen sprake kon zijn.
Integendeel, de verhoudingsgewijs ongunstige omstandigheden waaronder gewerkt
moest worden, deden in 1971 twee van de drie vakdidactici besluiten ontslag te
nemen, omdat naar hun oordeel het vakdidactisch onderwijs en de daarbij be
horende begeleiding van het hospitium niet naar behoren behartigd konden worden.
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Hun vertrek markeerde het einde van de eerste zeven magere jaren van de vak
groep.

2

De zeventiger jaren

De met de ontstaansgeschiedenis gegeven gespletenheid in doel- en taakstelling had
onvermeld kunnen blijven, ware het niet dat deze tot ver in de zeventiger jaren zijn
invloed heeft doen laten gelden. Eerst in de jaren rond 1980 groeide er definitief een
evenwicht in de vakgroepactiviteiten op het terrein van onderwijs en onderzoek ten
behoeve van de onder de vakgroep ressorterende taakvelden. Van de factoren die
aan deze ontwikkeling hebben bijgedragen noemen we er enkele.
In de jaren na 1970 nam het aantal studenten dat gebruik maakte van het
onderwijs van de vakgroep aanmerkelijk toe. Het merendeel meldde zich voor de
lerarenopleiding (circa 140 per jaar), terwijl jaarlijks ook een aantal studenten in hun
kandidaats- of doctoraalprogramma Pedagogiek en Didactiek als keuzevak opnamen
(20 à 30 per jaar). Als gevolg van het toenemen van de onderwijsvraag konden er
enkele nieuwe medewerkers worden aangesteld, waarbij ook het onderwijs in de
vakdidactiek op een verantwoord peil kon worden gebracht.
Voorts nam onder studenten die opteerden voor een functie in het agrarisch
onderwijs de belangstelling voor het behalen van de pedagogisch-didactische
aantekening toe. Daarmede was aan één voorwaarde voldaan om het onderwijs meer
te richten op didactische vraagstukken in het landbouwonderwijs. Aan een tweede
voorwaarde werd voldaan, toen het dank zij verruiming van de personele middelen
mogelijk bleek een medewerker speciaal te belasten met de didactiek van het
agrarisch onderwijs. Feitelijk was op deze wijze, ondanks het ontbreken van een
wettelijke regeling, het bestaan van een eerstegraads lerarenopleiding voor het
agrarisch onderwijs verzekerd. Dank zij de actieve medewerking van de Directie
Landbouwonderwijs - die in het tweede deel van de zeventiger jaren taakuren
beschikbaar stelde voor de begeleiding van het schoolpracticum - kon een netwerk
van agrarische scholen worden opgebouwd, waarvan de docenten een actieve
bijdrage leverden aan de lerarenopleiding. De intensivering van de contacten met het
landbouwonderwijs kreeg ook gestalte in diverse vakgroepactiviteiten in het kader
van de zogenaamde dienstverlening (het verzorgen van studiedagen, cursussen,
lezingen en het participeren in werkgroep- en commissiewerkzaamheden).
Noemen we tenslotte het feit, dat in deze periode tevens de grondslag werd
gelegd voor een nieuw taakveld, namelijk het onderwijs in ontwikkelingslanden.
Reeds in zijn Rotterdamse periode onderhield Prins contacten met het onderwijs in
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Suriname en op de Nederlandse Antillen. Zijn werk ten behoeve van het onderwijs
aldaar resulteerde onder andere in leerplanvoorstellen voor het lager onderwijs, aan
welke plannen ook door Van Bergeijk een substantiële bijdrage werd geleverd.
Na het vertrek van Prins in 1977, genoot de problematiek van het onderwijs in
ontwikkelingslanden als taakveld-in-wording vooral belangstelling bij W. van den Bor
die in hetzelfde jaar als medewerker was aangesteld. Dank zij zijn initiatieven,
aanvankelijk vooral op het terrein van onderzoek, werd de basis gelegd voor de
bijdrage van de vakgroep inzake de internationalisering van het onderwijs aan de
Landbouwuniversiteit in het daarop volgende decennium.
Rond 1980 was er, zoals gezegd, een zeker evenwicht bereikt. De zeventiger
jaren vertegenwoordigen een periode van uitbouw en consolidatie van taken die met
de oprichting van de vakgroep waren gegeven. Het waren de jaren van gestage
groei wat betreft de onderwijsvraag en de personeelsbezetting. Er moest verhoudings
gewijs veel energie in onderwijs worden geïnvesteerd met als resultaat een leraren
opleiding - inclusief die voor het agrarisch onderwijs - die kon wedijveren met die
van de zusterinstellingen. De armslag voor het verrichten van onderzoek was
bescheiden; de activiteiten op dit gebied beperkten zich voornamelijk tot het
zogenaamde onderwijsgebonden onderzoek. Eerst met de verruiming van de
middelen na 1982, werd aan de voorwaarde voldaan voor het op sterkte brengen
van deze wezenlijke vakgroeptaak.

3

De tachtiger jaren

In 1982 telde de vakgroep, inclusief ondersteunend personeel, nog geen tien
medewerk(st)ers; in 1988 was dat aantal gestegen tot boven de twintig. Het grote
verschil in personele bezetting tussen 1989 en 1981 illustreert de ingrijpende
veranderingen die zich in de recente jaren hebben voorgedaan.
Het zou in het korte bestek van deze bijdrage te ver voeren om al die ver
anderingen in detail te beschrijven. Daarom beperken we ons tot enkele hoofdlijnen
en hoofdmomenten aan de hand van de drie taakvelden die door de vakgroep
worden bestreken, namelijk Agrarisch Onderwijs in Nederland, Lerarenopleidingen en
Agrarisch Onderwijs in Ontwikkelingslanden.

3.1

Agrarisch onderwijs

De bemoeienis van de vakgroep met het agrarisch onderwijs concentreerde zich
voorheen op de lerarenopleiding en op dienstverleningsactiviteiten. In de tachtiger
jaren vond een verschuiving plaats in de richting van het onderzoek. Dank zij de
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verruiming van middelen in het kader van de zogenaamde 1%-regeling kon een
aantal meerjarige onderzoeksprojecten worden opgezet met het doel via onderzoek
en ontwikkelingswerk bij te dragen tot verheldering c.q. oplossing van vraagstukken
waarvoor het landbouwonderwijs zich gesteld ziet. Over de programmering van het
onderzoek werd periodiek overleg gepleegd met de Directie Landbouwonderwijs en
de Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing (STOAS).
De expansie op het terrein van onderzoek vergde veel inspanning in de vorm
van management, administratie en begeleiding van de projecten. De vakgroep
besloot in 1983 een onderzoekcoördinator aan te stellen die in zijn dagelijks werk
wordt bijgestaan door een onderzoekscommissie. De onderzoekprojecten in de jaren
van 1983 tot 1989 hadden onder andere betrekking op de lerarenopleidingen, de
didactiek van het praktijkschoolonderwijs, het kort middelbaar agrarisch onderwijs, het
cursusonderwijs en de toepassing van computers en informatietechnologie in het
landbouwonderwijs. Dank zij een in 1986 uitgevoerde probleemverkenning werd de
basis gelegd voor de programmering van onderzoek en ontwikkelingswerk op
langere termijn. Van de resultaten van het onderzoek werd verslag gedaan in de
Agrarische Onderwijskundige Reeks, in welke reeks sinds 1983 dertien publikaties
zijn verschenen.
Rest in dit verband nog te vermelden, dat de vakgroep sinds 1986 samenwerkt
met de vakgroepen Voorlichtingskunde en Wijsbegeerte in het kader van het
voorwaardelijke financieringsprogramma "Kennisbenutting in de landbouw".

3.2

Lerarenopleidingen

Bij de invoering van de tweefasenstructuur zijn de lerarenopleidingen qua duur en
structuur ingrijpend gewijzigd. Aan de lerarenopleiding-oude-stijl kwam in 1988 een
einde. En daarmee aan de mogelijkheid voor studenten om tijdens de studie een
opleiding van circa vier maanden te volgen ter verkrijging van een onderwijs
bevoegdheid voor (wat Wageningen betreft) één van de algemene vakken of voor
het landbouwonderwijs of voor enkele HBO-vakgebieden. Een onderwijsbevoegdheid
kan tegenwoordig in het algemeen alleen worden verkregen door het deelnemen aan
een postdoctorale opleiding.
Voor de vakgroep was de verandering niet minder ingrijpend dan voor de
studenten. Wat het onderwijs betreft was de lerarenopleiding immers de kurk waarop
de vakgroep dreef. Wat zou er voor in de plaats komen? Die vraag heeft de
vakgroep lang bezig gehouden, omdat het overheidsbeleid ter zake stagneerde en
jarenlang onzekerheid liet bestaan over de toekomstige structuur en inrichting en
over verantwoordelijkheden van de instellingen. Het was niet alleen een zorg voor de
vakgroep, maar eveneens voor de instelling als geheel. Met name de Vaste
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Commissie voor de Lerarenopleidingen (VCL), een commissie van de Faculteitsraad,
stond voor de moeilijke taak onder een steeds wisselend gesternte de Faculteit te
adviseren over het te voeren instellingsbeleid. Inmiddels is het beleid enigermate
uitgekristalliseerd. Als we hier de huidige stand van zaken kort weergeven, is dat
echter niet zonder voorbehoud daar op landelijk niveau de thans geldende rege
lingen weer ter discussie worden gesteld.
De lerarenopleiding begint in feite met het predoctorale gedeelte van twee
maanden. Studenten die in aanmerking willen komen voor toelating tot een post
doctorale opleiding, zijn verplicht dit zogenaamde tweemaandsprogramma tijdens de
doctoraalstudie te volgen. Het biedt de gelegenheid zich theoretisch en praktisch te
oriënteren op onderwijs en het leraarschap. De vakgroep verzorgt dit programma
sinds 1985. Studenten kiezen dit eerstefase gedeelte niet alleen met het oog op een
te behalen onderwijsbevoegdheid. Desgevraagd wijzen zij zelf dikwijls op de beteke
nis van het betrokken programma voor afgestudeerden in het algemeen, omdat het
gelegenheid biedt zich te oefenen in 'kennisoverdracht', dat wil zeggen in vaardig
heden die een ieder in een toekomstige werkkring te pas kunnen komen.
Een aantal studenten opteert na afstuderen voor een universitaire lerarenopleiding.
Over de toelating beslist een toelatingscommissie, die moet selecteren in het geval
het aantal aanmeldingen dat van de door de minister toegewezen opleidingsplaatsen
overschrijdt.
Bij de verdeling van taken tussen de universiteiten bleven de opleidingen voor
biologie en economie voor de Landbouwuniversiteit behouden. De Landbouwuniversi
teit heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit te
Utrecht, volgens welke de betrokken lerarenopleidingen van de twee instellingen zijn
samengevoegd en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid worden verzorgd. In 1988
is door de Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversi
teit te Utrecht en de Landbouwuniversiteit in principe besloten tot een verdergaande
samenwerking op het terrein van de lerarenopleidingen.
In 1984 leek het er op, dat de taak van de vakgroep inzake de lerarenopleiding voor
het landbouwonderwijs zou vervallen, omdat de eerstegraads bevoegdheid in feite
werd afgeschaft. Dit als gevolg van enerzijds een wijziging in de bezoldigingssystematiek (afgestudeerden van de LU worden in het middelbaar agrarisch onder
wijs volgens een tweedegraads schaal bezoldigd) en anderzijds van de wijzigingen in
benoemingsvereisten voor het Hoger Agrarisch Onderwijs. Tegen de achtergrond van
het belang dat in kringen van het agrarisch onderwijs werd gehecht aan het behoud
van de LU-afgestudeerden voor het (middelbaar) agrarisch onderwijs, bevorderde de
Directie Landbouwonderwijs het overleg tussen de Landbouwuniversiteit en de
STOAS ten einde in Wageningen een opleidingsmogelijkheid voor LU-studenten te
handhaven. Het overleg resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst, volgens
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welke STOAS en LU een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de opleiding
van LU-afgestudeerden. In 1988 werd met een eerste opleidingsgroep begonnen.
Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst gewijzigd; in de huidige situatie kunnen
studenten tijdens de doctoraalstudie een onderwijselement kiezen, dat vrijstelling geeft
van een deel van de nadoctorale opleidingen.
Voor docenten bij het Hoger Beroepsonderwijs is de eis vervallen om vooraf een
onderwijsbevoegdheid te behalen. Wel is men na benoeming bij het HBO verplicht
een in-service opleiding te volgen om het bewijs van voldoende didactische voor
bereiding te verkrijgen. Deze in-service opleiding zal de vakgroep in samenwerking
met de STOAS met ingang van het studiejaar 1990-1991 verzorgen.

3.3

Onderwijs in ontwikkelingslanden

Evenals de onderzoektaak ten behoeve van het agrarisch onderwijs, is in de
tachtiger jaren het taakveld agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden tot wasdom
gekomen. Enerzijds werd, zoals gezegd, de aanloop hiertoe genomen in de activitei
ten van Prins in de periode van 1964 tot 1977, anderzijds werd de ontwikkeling van
dit taakveld gestimuleerd door de belangstelling van studenten (met name van tropi
sche studierichtingen) voor onderwijs- en voorlichtingsvraagstukken in ontwikkelings
landen. Het onderwijs kreeg een nieuwe impuls toen in 1986 de vakgroep besloot te
participeren in de engelstalige MSc-courses, die door overwegend buitenlandse
studenten worden gevolgd. Dit MSc-onderwijs is inmiddels uitgegroeid tot een
substantiële onderwijstaak van de vakgroep. Naast het onderwijs moeten de taken in
de sfeer van de dienstverlening worden genoemd. In toenemende mate wordt een
beroep op de vakgroep gedaan in het kader van meerjarige samenwerkingsprojecten
met universiteiten of faculteiten in ontwikkelingslanden.
In 1982 ontstond een samenwerking tussen de University of Guelph (Canada) en
de Landbouwuniversiteit, in welk kader sinds 1985 de Rural Development Notes
worden uitgegeven. Voorts resulteerde deze internationale samenwerking in 1989 in
een gezamenlijke publikatie over de Noord-Zuid samenwerking ten behoeve van
hoger agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden. Medewerkers van de vakgroep
hebben van begin af aan een substantiële bijdrage geleverd aan de diverse GuelphWageningen activiteiten.

4

Overigens

Zonder gedetailleerde volledigheid na te streven zijn tot dusver enige feiten en
momenten uit de geschiedenis van de vakgroep genoemd en belicht. Er werd
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afgezien van een beschrijving van de ontwikkeling op het door de vakgroep
bestreken onderzoek- en wetenschapsgebied, omdat hieraan in een afzonderlijk
hoofdstuk aandacht wordt geschonken. Ter aanvulling op het voorafgaande en ter
afsluiting van deze bijdrage volgen nog enkele gegevens die niet onvermeld mogen
blijven.
Zoals al gememoreerd, bekleedde Prins het hoogleraarschap van 1964 tot aan
zijn emeritaat op zeventigjarige leeftijd in 1977. Na zijn vertrek nam Van Bergeijk de
leiding over; hij was in 1972 benoemd tot lector in de Pedagogiek en Algemene
Didactiek, welk lectoraat in 1980 werd omgezet in een ordinariaat. Nadat Van Bergeijk
om gezondheidsredenen moest kiezen voor een beperking van de omvang van zijn
werkzaamheden, werd naast hem in 1989 als hoogleraar W. van den Bor benoemd.
Zijn leeropdracht is gelijk aan de in 1987 gewijzigde opdracht van Van Bergeijk: De
onderwijskunde, in het bijzonder met betrekking tot het agrarisch onderwijs.
De herformulering van de leeropdracht correspondeert met de naamswijziging
van de vakgroep in 1987; het uit 1964 stammende Pedagogiek en Didactiek
veranderde in Agrarische Onderwijskunde. Deze herdoop markeert de belangrijke
accentverschuiving in de taken van de vakgroep in het laatste decennium. Tevens
onderstreept de nieuwe naam zowel de verwantschap als het onderscheid met de
beoefening van de onderwijskunde aan andere universiteiten. Anders dan bij
verschillende zusterinstellingen het geval is, kent de Landbouwuniversiteit niet de
studierichting Onderwijskunde. Wel kunnen studenten in Wageningen, ongeacht hun
studierichting, de onderwijskunde een plaats geven in hun doctoraalstudie. Van deze
mogelijkheid maakten en maken vele studenten gebruik. De argumenten op grond
waarvan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zijn van uiteenlopende aard.
Een aantal kiest voor het onderwijs van de vakgroep als voorbereiding op het
leraarschap, anderen doen dit met het oog op een toekomstige werkkring in
ontwikkelingslanden (waar men vrijwel altijd in aanraking komt met vraagstukken op
het terrein van onderwijs en voorlichting), een derde groep vanwege belangstelling
voor de educatieve aspecten van een wetenschapsgebied en een vierde omdat het
onderwijs van de vakgroep de mogelijkheid biedt tot kennismaking met de theorie en
praktijk van kennisoverdracht. In al deze en andere gevallen wordt steeds gekozen
voor de onderwijskunde tegen de achtergrond van en in combinatie met een
vakinhoudelijke scholing. Aan de Landbouwuniversiteit worden, zoals gezegd, geen
(agrarisch) onderwijskundigen opgeleid. Wel draagt de onderwijskunde vanouds voor
velen bij aan een zodanige verbreding en verdieping van de studie, dat deze van
betekenis is gebleken voor de toekomstmogelijkheden na afstuderen. In de eerste
plaats geldt dit voor hen die een werkkring in het reguliere (niet-wetenschappelijke)
onderwijs vinden, in welke sector blijkens recente gegevens ongeveer 10% van het
aantal afgestudeerden werkzaam is. Daarnaast zijn er ta! van functies buiten het
onderwijs, waarin afgestudeerden in bestuurlijke, organisatorische of uitvoerende zin
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verantwoordelijkheid dragen voor activiteiten op het gebied van onder andere
educatie, scholing en bijscholing. Ook zij die in deze richting een maatschappelijk
perspectief zoeken, bij de overheid of in het bedrijfsleven, blijken tijdens de studie
vaak de mogelijkheid tot een oriëntatie op het brede terrein van onderwijs en
educatie op prijs te stellen. In het bijzonder geldt dit voor geïnteresseerden in natuuren milieu-educatie; ten behoeve van hen werd een onderdeel van dit vakgebied
sinds kort in het onderwijsaanbod van de vakgroep opgenomen.
Tenslotte moet worden vermeld, dat recent een nieuw taakveld aan de drie
bestaande werd toegevoegd. In 1988 besloot het College van Bestuur de onderwijs
kundige ondersteuning van de Landbouwuniversiteit - een taak van het voormalige
Bureau voor Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (BOO) - te incorporeren in
de vakgroep Agrarische Onderwijskunde. Tot deze ondersteuning behoort onder
andere het verzorgen van didactische cursussen voor aan de Landbouwuniversiteit
verbonden docenten.
Ziedaar een vleugje ironie van de geschiedenis. Vijfentwintig jaar geleden werd
de leerstoel Pedagogiek en Didactiek ingesteld onder verwijzing naar het belang van
deze nieuwe leerstoel voor de scholing van docenten bij het middelbaar en hoger
agrarisch onderwijs. Bij de behartiging van dit opleidingsbelang ervoer de vakgroep
naast wel ook veel wee. En na de ingrijpende veranderingen in de tachtiger jaren
resteerde slechts een naar omvang bescheiden, en met de STOAS gedeelde taak
met betrekking tot de opleiding van docenten voor het niet-wetenschappelijke
landbouwonderwijs.
Bij de aanvang van de tweede periode van vijfentwintig wacht de vakgroep weer
een opleidingstaak. Nu echter met betrekking tot docenten bij het wetenschappelijk
landbouwonderwijs! Een frappanter illustratie van de 'verschuivingswet' in het
onderwijs is nauwelijks denkbaar.

Noot
(1)

Hoek, P. van (1919), Toespraak tot de openbare vergadering bij het
aanvaarden van het doctoraat, honoris causa, Eerste Jaarboek van de
Landbouwhogeschool te Wageningen, Wageningen: Veenman, p. 37.

Horizontaal duaal agrarisch onderwijs - het
overwegen waard
A.Ph. de Vries

Deze bijdrage bevat een pleidooi voor serieuze overweging van de wenselijkheid en
de mogelijkheid het agrarisch onderwijs voor jongeren van zestien jaar en ouder,
zoals dat zijn plaats zal vinden in het Agrarisch Opleidingscentrum, grotendeels van
een duale uitgang te voorzien. De Duitse staatscommissie voor opvoeding en
onderwijs, werkzaam van 1953 tot 1965, sprak in 1964 van 'duale vorming' met het
oog op (de hoofdstroom van) het Duitse beroepsonderwijs. Gedoeld werd op een
beroepsopleiding die tegelijkertijd en in onderlinge samenhang in de beroepspraktijk
en op school plaatsvindt (1, 2). De wijze waarop geleerd wordt zal op de werkplek
en op de school heel verschillend zijn, een tweede reden om van duale vorming te
spreken. Een derde kenmerk van een duaal systeem is dat de verantwoordelijkheid
voor de opleiding gedeeld wordt door de school en het bedrijfsleven (de sociale
partners). Het Nederlands beroepsonderwijs is in hoge mate een schoolse aan
gelegenheid geworden. Zijn we daarmee op de goede weg of is er reden deze
keuze te heroverwegen?

1

Verminderend contact met de beroepspraktijk

Het middelbaar agrarisch onderwijs dat een centrale plaats inneemt in het agrarisch
beroepsonderwijs kent een boeiende ontwikkelingsgeschiedenis (3). De oprichting
van de eerste landbouwwinterscholen, voorgangers van de middelbare agrarische
scholen, was een rechtstreeks uitvloeisel van de aanbevelingen van de in 1886
ingestelde staatscommissie voor de landbouw die er in belangrijke mate toe
bijdroegen dat de overheid zich van haar verantwoordelijkheid voor de beroeps
scholing bewust werd. Reeds voor de eeuwwisseling waren er tien Winterscholen van
start gegaan, landbouwwinterscholen en tuinbouwwinterscholen. In de tuinbouwsector
bleken uiteindelijk de tuinbouwvakscholen meer in trek; individuele hand- en vak
vaardigheid spelen daar een belangrijker rol, waarbij nog komt dat in de tuinbouw
het werk meer over het hele jaar gespreid is. Ook het tuinbouwvakonderwijs heeft
overigens tientallen jaren lang de waarde van de combinatie van werken in de
beroepspraktijk èn leren op school bewezen.
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De landbouwwinterscholen werden voornamelijk bezocht door boerenzoons,
hetgeen ook de inrichting van het onderwijs verklaarde en mogelijk maakte:
's winters volgden de leerlingen dagonderwijs, 's zomers waren ze werkzaam op de
boerderij. Hoewel hier geen sprake was van een functionele koppeling van theorie en
praktijk kon een zekere wisselwerking tussen het twee winterhalfjaren durende
schoolonderricht en de boerderijpraktijk toch niet uitblijven. De verbinding van theorie
en praktijk werd bovendien bevorderd door de betrokkenheid van de leraren bij de
landbouwvoorlichting in de zomer. Ze bezochten dan ook de leerlingen tijdens hun
'praktijkperiode' en raakten zo vertrouwd met de bedrijfssituatie. Tot diep in de
twintigste eeuw heeft deze constructie goed voldaan. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft zij het tegen de snelle modernisering van het agrarische bedrijf moeten
afleggen: gaandeweg bleek het winterhalfjaar te kort om alle beroepskennis nood
zakelijk met het oog op een complexer wordende bedrijfsvoering te verwerven en bij
te brengen. Ook de noodzaak tot meer algemeen-maatschappelijke voorbereiding
droeg ertoe bij dat de 'praktijkperiode' in het zomerseizoen steeds korter werd. Ten
slotte was er niet veel meer over dan een stage: een korte kennismaking met de
beroepspraktijk. In 1958 werden de Winterscholen opgewaardeerd tot middelbare
land- en tuinbouwscholen. Met de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs in het
verschiet - de mammoetwet werd in 1963 aangenomen - was het voor het agrarisch
voortgezet onderwijs zaak qua onderwijsorganisatie aan te sluiten bij het overig
beroepsonderwijs. In de zestiger jaren was het dus definitief gedaan met de
seizoenmatige afwisseling van theorie en praktijk.
De ontwikkeling van het beroep en de maatschappelijke realiteit hadden welis
waar de verbreding en verdieping van het agrarisch onderwijs op middelbaar niveau
onontkoombaar gemaakt, dat hield echter niet in dat alle leerlingen daarmee goed uit
de voeten konden. Een deel van hen voelde zich in het algemenèr en theoretischer
onderwijs niet erg thuis. Dientengevolge werd al spoedig gezocht naar mogelijkheden
tegemoet te komen aan die leerlingen op de MAS, wie het niet lukte zich op het
hogere abstractieniveau in te stellen. En zo kwam voor de meer praktisch ingestelden het MAS-B onderwijs tot ontwikkeling. De eerste aanzet daartoe was de splitsing
in 1964 van het MAO in twee afdelingen, één met een E-leerplan en één met een Bleerplan. Het E-leerplan vertoonde overeenkomst met de Winterscholen: tussen twee
maal 26 weken les bevond zich een flinke praktijkperiode. Een jaar later adviseerde
een commissie van Rijkstuinbouwconsulenten tot instelling over de hele linie van een
driejarige meer theoretische A-opleiding en een tweejarige, meer praktische
B-opleiding. Aldus geschiedde. Deze uit verschillen binnen de leerlingenpopulatie
voortvloeiende differentiatie had echter, in elk geval aanvankelijk, onvoldoende
weerslag op lesstof en leraarsgedrag, met als gevolg achterblijvende studieresultaten,
demotivatie en veelvuldig voorkomende voortijdige schoolverlating. Het befaamd
geworden MAS-B project (1976-1984) was hier een reactie op. Eén van de oog-
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merken was door bevordering van participerend leren schoolonderwijs en beroeps
praktijk weer dichter bij elkaar te brengen, onder meer via het 4-3-3 systeem: in een
driejarige leergang zouden de leerlingen in de opeenvolgende jaren 1-2-2 dagen per
week in de beroepspraktijk doorbrengen.
De aanwezigheid van het MAS-B onderwijs alsmede het feit dat het aantal
leerarbeidsplaatsen voor leerlingen uit de agrarische leerlingstelsels - in het midden
van de zestiger jaren tot ontwikkeling gekomen - niet of veel minder gedaald was
vergeleken met dat in veel andere leerlingstelsels, droegen ertoe bij dat het enthou
siasme voor het van de grond tillen van agrarisch kort middelbaar beroepsonderwijs
(KMBO) aanvankelijk niet groot was. Wat vertraagd kwam het in het begin van de
jaren tachtig toch op gang, aanvankelijk in intersectoraal verband (hetgeen ook al
niet animeerde), later sectoraal, bestuurlijk verbonden aan MAS-en, veelal verzorgd
op LAS-en. Participerend leren vormde en vormt ook hier één van de onderwijs
kundige uitgangspunten: "In het onderwijs dient gebruik gemaakt te worden van één
of meer leerplaatsen buiten de school. Dat wil zeggen dat door middel van stages,
vormen van praktijkobservatie, alsmede van maatschappelijke dienstverlening, buiten
de school - doch binnen schoolverband - leerervaringen worden opgedaan die een
geheel vormen met de leerervaringen die binnen de school worden opgedaan" (4). In
de praktijkuren worden van school meegekregen waarnemingsopdrachten uitgewerkt.
Aan de beroepspraktijk ontleende programma-eenheden moeten dit pedagogischdidactisch uitgangspunt verder kracht bijzetten.
De ontwikkeling van het MAO-B zowel als van het KMAO getuigt van de niet
aflatende zorg de beroepspraktijk een plaats in de opleiding te geven of te her
geven.

2

Afstemming KMBO - leerlingwezen

Het KMBO kwam (aan het eind van de zeventiger jaren) tot stand als vulling van het
'gat in de mammoetwet', in 1968 in werking getreden zonder te voorzien in een
korte beroepsdagopleiding op middelbaar niveau. De introductie van het KMBO had
daarnaast alles te maken met de economische malaise die het aantal leerarbeids
plaatsen in de bedrijven drastisch deed teruglopen en de jeugdwerkloosheid omhoog
stuwde. Naast deze sociaal-economische motieven waren er echter ook onderwijs
kundige redenen het KMBO vorm te geven: het speelde in op een onmiskenbare
vraag van jongeren die na een LBO- of MAVO-opleiding, al of niet met een diploma
afgesloten, niet meer gemotiveerd waren voor een langdurige beroepsopleiding en
een korte beroepsdagopleiding prefereerden boven werkend leren in het
leerlingwezen. Er nemen momenteel ongeveer 25.000 jongeren aan deel.

14

Met de komst van het KMBO deed zich, zeker toen in de jaren tachtig de
conjunctuur weer aantrok en de bedrijven zich weer meer voor het leerlingwezen
konden gaan interesseren, de vraag voor: moet het beleid zich nu sterk gaan maken
voor het KMBO of voor het leerlingwezen? Niet meer weg te denken is de prikkel
die de Adviescommissie inzake de voortgang van het industriebeleid (de commissieWagner) in 1982/1983 deed uitgaan ten gunste van het leerlingwezen - niet alleen
om economische redenen maar, in de zeventiger jaren, ook vanuit meer ideologische
motieven in de verdrukking geraakt (5). Het KMBO kon op niet veel steun vanuit de
commissie rekenen: een dagopleiding zou nooit tot een eindkwalificatie kunnen leiden
gelijkwaardig aan een opleiding waarvan een praktijkcomponent à la het leerling
wezen deel uitmaakt. De commissie had een voorkeur voor integratie van KMBO en
leerlingwezen zodanig, dat een zelfstandige uitbouw van het KMBO overbodig zou
worden.
De overheid kon, vanuit haar verantwoordelijkheid, deze stellingname niet tot de
hare maken. In haar visie hadden KMBO en leerlingwezen beide een eigen waarde;
maar ze zouden wel onderwijskundig nauw(er) op elkaar moeten worden afgestemd,
omdat KMBO en (primair) leerlingwezen een vergelijkbare beroepskwalificatie zouden
moeten opleveren. "Het kort middelbaar beroepsonderwijs en het leerlingwezen zie ik
niet als elkaar beconcurrerende opleidingswegen, maar juist als opleidingswegen die
elkaar aanvullen en versterken", zo betoogde onderwijsminister W. Deetman op een
studieconferentie over de voorstellen van de commissie-Wagner over het beroeps
onderwijs (6). Volledige, zij het gefaseerde invoering van het KMBO zou moeten
worden nagestreefd - een niet verwonderlijke stellingname gezien de toenmalige
stand van zaken op het gebied van de werkgelegenheid: het aantal leerovereen
komsten in het (primair en secundair) leerlingwezen was in het jaar 1983-1984
gedaald tot onder de 60.000, slechts een paar duizend meer dan het absolute
dieptepunt in het midden van de zeventiger jaren.
Het Open Overleg Wagner (tussen sociale partners, onderwijsorganisaties en
overheid) stelde zich in 1984 dan ook op het standpunt dat de samenhang tussen
KMBO en leerlingwezen zou moeten worden bevorderd, onder meer met betrekking
tot inrichting, planning en gebruik van buitenschoolse leerplaatsen. Als één van de
manieren waarop dit zou kunnen gebeuren suggereerde het Open Overleg het
zogenaamde successieve model: een fase van volledig dagonderwijs wordt gevolgd
door een fase ingericht volgens het leerlingwezen. Deze twee fasen-optie is sterk
verwant aan het twee fasen-model van de commissie-Wagner, ook wel aangeduid als
een 'horizontaal duaal systeem'. De eerste fase blijft onder primaire verantwoordelijk
heid van de school; de leerling gaat dan vijf dagen in de week naar school, het
schoolonderwijs richt zich op voorbereiding tot een beroep. De tweede fase, aldus
nog steeds de commissie-Wagner, vindt plaats onder primaire verantwoordelijkheid
van het bedrijfsleven en is gericht op het verwerven van de beroepskwalificatie; er
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wordt zowel theoretisch als praktisch geleerd, zowel op school als in de beroeps
praktijk.
Nu doet zich in de tweede helft van de jaren tachtig in het overheidsbeleid met
betrekking tot de relatie tussen het beroepsdagonderwijs (waaronder het KMBO) en
het leerlingwezen een opmerkelijke verschuiving voor. Deze verschuiving is in
hoofdzaak terug te voeren op de toenemende betekenis van de beroepsgerichte
volwasseneneducatie, naderhand veelal aangeduid als cursorisch beroepsonderwijs,
als instrument om (hardnekkige) werkloosheid te bestrijden. Afzonderlijke wetgeving
daarvoor is in voorbereiding: de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (WCBO).
Uitgangspunt van de WCBO is dat zoveel mogelijk bestaande onderwijsinfrastructuur
voor het cursorisch beroepsonderwijs moet worden benut. En omdat het leerling
wezen daarbij een vitale rol is toebedacht zal de uit 1966 stammende Wet op het
leerlingwezen, enigszins aangepast, in zijn geheel in de WCBO worden verzonken.
Parallel hieraan loopt een omvangrijk wetgevingsproject in het voltijd middelbaar
beroepsonderwijs, de operatie sectorvorming en vernieuwing MBO (SVM), evenals de
WCBO gericht op schaalvergroting. Staan in de SVM-operatie de MBO-scholen
centraal, in de WCBO-operatie zijn dat de streekscholen die in het kader van
leerlingwezen-opleidingen het beroepsbegeleidend onderwijs verzorgen. Deze
gescheiden ontwikkeling - zeer wel verdedigbaar gezien de diep-zittende vrees van
het leerlingwezen via verstrengeling met voltijd dagopleidingen zijn identiteit te
verliezen - heeft veel kritiek opgeroepen maar is tot op heden formeel gehandhaafd.
Wel kunnen scholengemeenschappen met voltijd èn deeltijd onderwijs op een
ruimhartiger benadering rekenen dan aanvankelijk in de bedoeling van de wetgever
lag. Maar afzonderlijke wettelijke regimes voor voltijd onderwijs (waaronder het
KMBO) en cursorisch beroepsonderwijs (waaronder het leerlingwezen) is natuurlijk
heel wat anders dan in onderlinge samenhang tot verdere ontwikkeling brengen van
KMBO en leerlingwezen zoals dat in de eerste helft van de jaren tachtig werd
voorgestaan.

3

De eigen weg van het agrarisch onderwijs

De landbouw heeft ruimte gevraagd en gekregen voor een andere benadering,
waarin voltijd dagonderwijs èn cursorisch beroepsonderwijs (agrarisch
cursusonderwijs, vanouds voornamelijk verzorgd vanuit LAS-en en MAS-en, en
agrarisch leerlingwezen) wèl in één instelling zijn ondergebracht, het Agrarisch
Opleidingscentrum (AOC). Belangrijke motieven voor het samenbrengen van leerling
wezen en MAO-opleidingen zijn:
-

een in inhoudelijke zin betere afstemming van de leergangen;
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een betere doorstroming met als gevolg minder onproduktieve onderwijstijd en
een lagere uitval;
bevordering van de praktijkgerichtheid door intensiever contact tussen bedrijfs
leven en niet-duale leergangen, benutting van de deskundigheid van de landelijke
organen leerlingwezen ten behoeve van het AOC;
coördinatie van het beleid met betrekking tot leer- en stageplaatsen in de
bedrijven;
gunstige condities voor de rol van het (gemoduleerde en geflexibiliseerde)
leerlingwezen in het kader van het agrarisch cursusonderwijs;
(omdat ook het LAO/de basisvorming in het AOC getrokken wordt) een blijvend
goede aansluiting tussen LAO c.q. eerste fase voortgezet onderwijs en leerling
wezen.
Deze argumenten zijn overtuigend. Het bovengeschetste, aanvankelijk voor alle
sectoren voorgestane afstemmingsbeleid kan bij samengaan in één instelling ten volle
gehonoreerd worden, en zelfs nog winst betekenen voor het agrarisch cursorisch
beroepsonderwijs (voor volwassenen).
Maar er rezen ook bezwaren (7, 8), zeker toen in een advies van de Adviesraad
voor het voortgezet onderwijs (ARVO) gekozen werd voor een vergaande integratie
van leerlingwezen-opleidingen en andere opleidingen in het AOC (9). Komt de
onderwijskundige identiteit van de duale opleidingen ('werkend leren') dan niet
gemakkelijk in gedrang? Kan het wel zo zijn dat duale en niet-duale opleidingen
leiden tot eenzelfde kwalificatie, dat dus alleen de onderwijsweg, niet de aard en het
niveau van de eindkwalificatie verschilt? Komen de niet-duale opleidingen niet te veel
in rechtstreekse dienst van het bedrijfsleven te staan? En als, zoals de ARVO
voorstelt, andere centrale instanties verantwoordelijk worden voor leerplan- en
lesstofontwikkeling, praktijkbegeleiding en toetsing en afsluiting, ook van de duale
opleidingen, worden dan de landelijke organen niet van hun wettelijke taken beroofd
en feitelijk ontmanteld? Zal de zuigkracht van het dagonderwijs - in termen van
capaciteit veel interessanter voor het AOC - niet te groot blijken zodat de duale
opleidingen het loodje gaan leggen? Is de huidige kwaliteit van het vakonderwijs te
handhaven als dit door AOC-leraren (met weinig affiniteit tot de bedrijfstak) in plaats
van door consulenten van het landelijk orgaan gegeven wordt? zo vraagt de LSBL
(leerlingstelsel levensmiddelenindustrie) zich af. En zullen de kleine vakrichtingen niet
noodlijdend worden als het LSBC (leerlingstelsel bosbouw en cultuurtechniek) zijn
centrale aanpak zal moeten laten varen? Gezien de huidige inrichting van de diverse
opleidingen is de vrees voor verschoolsing en geringer wordende betrokkenheid van
de bedrijfstak bij LSBL en LSBC groter dan bij de VOLLT (leerlingstelsel land- en
tuinbouw, groenvoorziening en bloemenbranche). Deze vrees is verder gevoed
doordat, in elk geval aanvankelijk, van de meerwaarde van het leerlingwezen ten
opzichte van het beroepsdagonderwijs - de rechtstreeks kwalificerende functie - in de
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aanloop tot het opzetten van een kwalificatiestructuur voor het agrarisch onderwijs
weinig of niets was terug te vinden. Het leerlingwezen in Nederland heeft zich in het
nabije verleden moeten verzetten tegen pogingen tot marginalisering, het heeft op de
bres moeten staan voor het behoud van zijn identiteit. Daarom mag het niet
verbazen dat het uiterst alert is, nu onderbrengen van niet-duale en duale oplei
dingen in één instelling in het verschiet ligt.
In een situatie als deze is het risico lang niet denkbeeldig dat over en weer
argwaan wordt gekoesterd die (al of niet gerechtvaardigd) weinig vruchtbaar is met
het oog op het boeken van een optimaal resultaat. De ene partij zal, veel ver
wachtend van de nieuwe structuur, de andere conservatisme verwijten (inpassing,
eventueel onder gelijktijdige aanpassing van de duale opleidingen moet toch mogelijk
zijn?!). De andere partij zal, zuinig als zij is op een bloeiend agrarisch leerlingwezen,
de ene ervan verdenken onvoldoende oog te hebben voor de onderwijskundige
verworvenheden van het duale opleidingssysteem. Is het nu te boud gesproken dat
gezien
de hier geschetste problematiek (onderbrenging van het agrarisch leerlingwezen
in het AOC zonder dat het het risico loopt opgeslokt te worden);
de eerder gememoreerde ontwikkelingsgeschiedenis van het agrarisch onderwijs
op middelbaar niveau (waarin meermalen moest worden gecorrigeerd voor een al
te zeer gereduceerd praktijkcontact); en
de nog nimmer tot een duidelijke oplossing gebrachte vraag over de afstemming
tussen leerlingwezen en (K)MBO, in dit geval (K)MAO,
de mogelijkheid van ten dele op duale leest schoeien van (bijna) alle AOC-leergangen op zijn minst onder ogen zou moeten worden gezien? Samenvoegen van
duale en niet-duale opleidingen kan, vanuit bedreigde posities, gemakkelijk leiden tot
onvruchtbare polariteit, terwijl het, vanuit een andere, hier bedoelde invalshoek, ook
de gedachtenvorming op gang zou kunnen brengen die juist uitgaat van complemen
tariteit, en dan niet alleen tùssen verschillende leerwegen van het AOC, maar ook
bfnnen de meeste daarvan. Het hierboven geïntroduceerde horizontaal duale model een leergang bestaat in beginsel uit een periode van dagonderwijs gevolgd door een
periode van werkend leren - zou voor deze gedachtenvorming een bruikbaar
uitgangspunt zijn.

4

Verdere overwegingen

De les der geschiedenis en de wenselijkheid de vruchteloze polariteit die nu dreigt te
doorbreken vormen niet de enige overwegingen die pleiten voor het structureel
opnemen van een duale component in de meeste middelbare beroepsopleidingen,
een idee dat overigens ook weer niet zo nieuw is als sommigen misschien denken
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(10). Er zijn nog verschillende andere argumenten die een serieuze overweging van
die mogelijkheid de moeite waard maken. Het gaat ook dan om overwegingen van
algemeen-onderwijskundige aard die geen uitsluitsel geven over de mate en de vorm
waarin de horizontale dualiteit naar elk van de AOC-Ieergangen verbijzonderd zou
moeten worden. Men kan zich immers heel goed voorstellen dat er leerwegen zullen
zijn die in hoofdzaak uit duale elementen zullen (blijven) bestaan en ook leerwegen
die hun kracht zullen (blijven) zoeken in dagonderwijs (figuur 1). Daarnaast zullen er,
met het oog op doorstroming naar het hoger onderwijs, leerwegen van het huidige
type (dagonderwijs met stages) gekozen moeten kunnen worden.

beroepsdagonderwijs m beroepsbegeleidend iiEiiiii:::: opleiding in de
(voorbereidend)
onderwijs
beroepspraktijk
Figuur 1 Drie verschillende wijzen van horizontale dualiteit, variërend van een lange
tot een korte duale fase volgend op een eerste fase van beroepsdag
onderwijs.
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Een eerste overweging betreft de instroomproblematiek van de huidige primaire
opleidingen leerlingwezen. Twee veranderingstendensen doen zich voor: de instroom
wordt heterogener en de vooropleiding wordt algemener, minder beroepsgericht dus.
Praktijkopleiders moeten met betrekking tot werkzaamheden die zij sommige
leerlingen in het begin van de opleidingsperiode kunnen opdragen vooral met het
laatste rekenen, vakschoolleerkrachten met het eerste (11). Wat ligt meer voor de
hand dan de beginnende groep leerlingen gedurende bijvoorbeeld een half jaar
dagonderwijs een gemeenschappelijk basisniveau van vakkennis en -vaardigheid bij
te brengen zodat ze niet de eerste maanden in de beroepspraktijk met twee
linkerhanden staan en zelfs nauwelijks weten wat voor vragen ze moeten stellen?
Interessant en leerzaam zijn in dit verband de bevindingen met het zogenaamde
ISl-project (Instroomproject Schoolverlaters Informatiseringsberoepen), een alternatieve
opleidingsweg van het leerlingwezen voor de economische en administratieve
beroepen (ECABO): vijf maanden theoretische scholing wordt gevolgd door vijf
maanden praktijkstages (12). Van de vele problemen die zich vanaf de start in 1985
hebben voorgedaan - deels overigens specifiek van karakter - kan geleerd worden.
Zoals gezegd, binnen dit didactisch concept zijn tal van varianten mogelijk. Grondige
doordenking vooraf, uitgaande van bepaalde doelgroepen en doelstellingen per
leerweg, gevolgd door experimenten in de onderwijs- en beroepspraktijk, zullen
kunnen bijdragen aan een verantwoorde introductie van het horizontaal duale
systeem op de verschillende niveaus.
Een andere, wat algemener overweging is te ontlenen aan hetgeen door WRRvoorzitter W. Albeda naar voren is gebracht (13). De betekenis van een specifieke
beroepsopleiding is tot op zekere hoogte beperkt. Bij een gespannen arbeidsmarkt
en een snelle technische ontwikkeling is er veel behoefte aan mensen met een
zodanige opleiding dat ze aanknopingspunten hebben voor meer dan één beroep. In
die situatie wordt in de opleiding nadruk gelegd op algemeen vormend onderwijs en
voorbereidend beroepsonderwijs en moet de schoolverlater nog veel leren in de
werkorganisatie. De voortzetting van zijn 'initiële scholing' daar zal bovendien gevolgd
worden door levenslange educatie (wederkerend onderwijs). Dit idee van de 'lerende
samenleving' en de 'lerende onderneming' raakte in de jaren zeventig, gekenmerkt
door winsterosie en groeiende werkloosheid, op de achtergrond. In de laag
conjunctuur hebben, aldus nog steeds Albeda, werkgevers in het algemeen gespro
ken de neiging werknemers als direct inzetbare 'eindprodukten' te beschouwen; de
scholing wordt afgewenteld op de samenleving. In het post-industriële tijdperk van
vandaag nemen de tertiaire functies (informatie, communicatie, administratie) steeds
meer toe, ook in landbouw en industrie. Meer en meer moet ermee worden gerekend
dat in alle functies een AN/O-component zit en dat in alle organisaties waar gewerkt
wordt een interne opleiding onmisbaar is.
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Albeda haalt de commissie-Wagner aan die er in dit verband op wijst dat in
Zwitserland alle werknemers die worden aangenomen in een leerlingstelsel worden
opgenomen. In Duitsland en Oostenrijk is de jeugdwerkloosheid lager dan in landen
die kozen voor het systeem van de afzonderlijke schoolse beroepsopleiding. Volgens
Albeda past dat systeem niet in een zich ontwikkelende, lerende maatschappij. Daar
vervaagt het onderscheid tussen onderwijs en beroepsleven. En daarmee is de duale
leerweg de algemeen gebruikelijke geworden als voorbereiding op alle beroepen
waarvoor scholing nodig is. "Voor de meeste beroepen of functies geldt dat de
opleiding een pre-service en een in-service component dient te bevatten. In de inservice component komen dan bij elkaar: werkervaring, specifieke kennis van het
werk en de organisatie en algemene kennis van cultuur en techniek. Deze drie
elementen zijn steeds meer onontwarbaar. Immers, werk en werkorganisaties worden
kennisintensief en veranderen snel. De opleiding blijft bestaan, maar heeft een snelle
feedback nodig uit de arbeidsorganisatie." ... "Uit ontwikkelingen in het bankwezen of
de grafische industrie wordt dezelfde tendens waargenomen. In één duaal systeem
worden verenigd: introductie in een beroep, groei in een beroep, kennis van het
beroep en verandering van de organisatie." Interessant is hierbij aan te tekenen dat,
evenals de landbouw, de grafische industrie de voorkeur heeft gegeven aan een
sectorale benadering, waarbij de vernieuwingsactiviteiten zich richten op het samen
brengen van (K)MBO en leerlingwezen/BBO in een grafisch lyceum (14). Landbouw
en grafische industrie, en ook de horeca die eenzelfde koers volgt, staan dus in feite
voor dezelfde vragen.
Deze bijdrage strekt er niet toe, uitputtend aan te wijzen wat Albeda's redeneer
gang betekent voor elk van de AOC-leergangen en vakrichtingen afzonderlijk. Men
behoeft het er ook niet op alle onderdelen (helemaal) mee eens te zijn om een
zekere mate van relevantie voor het landbouwonderwijs te onderkennen. Oude
vragen als: zijn we wel op de goede weg? moet er op de scholen geen duidelijker
onderstreping van de praktische lijn plaatsvinden? wordt er niet te veel getheoreti
seerd? zoals geformuleerd in de nota Praktijkgerichtheid van agrarisch voortgezet
onderwijs (15) kunnen vanuit een minder traditionele invalshoek bekeken worden, als
de mogelijkheid van horizontale dualiteit mede in beschouwing genomen wordt. De
concrete invulling daarvan zal verschillen naarmate de opleiding betrekkelijk smal is
(voornamelijk gericht op technische uitvoering) dan wel juist tamelijk breed en (ook)
wil voorbereiden op bedrijfsleiding of ondernemerschap. Genoemde discussienota
stipuleert dat vakken die nu veelal uitsluitend een wetenschappelijke discipline als
achtergrond hebben, een nieuwe grondslag zouden moeten zoeken in de beroeps
praktijk. Terwijl nu praktische toepassing van de theorie veelal sluitpost is zou in een
nieuwe didactische structuur de praktijkproblematiek veel meer voorop moeten gaan,
richtinggevend moeten zijn voor de theoretische toerusting.
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Een dergelijke opzet nu sluit nauw aan bij hetgeen door het leerlingwezen
beoogd wordt, zij het dat ook daar de harde realiteit aan verwerkelijking van deze
ideale koppeling van theorie en praktijk nogal eens in de weg staat. De systematiek
van de onderwijsorganisatie op de school en de arbeidsorganisatie in de beroeps
praktijk sluiten immers vaker niet dan wel op elkaar aan. De worsteling met allerlei
organisatorische weerbarstigheden is in het leerlingwezen echter niet zonder vrucht
gebleven. Er zijn vorderingen gemaakt met het op elkaar afstemmen van praktijk- en
theoriecomponent; praktijkwerkplannen, werk-/takenboeken en consulentenactiviteiten
dragen daaraan elk op eigen wijze bij. Wellicht is het ten dele aan de nog betrek
kelijk korte ervaring van het Nederlandse schoolwezen en bedrijfsleven met het
moderne duale opleidingssysteem toe te schrijven dat er niettemin nog veel geklaagd
wordt over gebrek aan integratie van theorie en praktijk, ook in het leerlingwezen.

5

Beroepsonderwijs in Duitsland

Als het gaat om dualisering van het beroepsonderwijs wordt nogal eens verwezen
naar West-Duitsland, waar meer dan de helft van de jongeren van 16 tot 18 jaar een
duale opleiding volgt. Is het leerlingwezen in Nederland in zekere zin een rand
verschijnsel gebleven waaraan maar een beperkt percentage van de jongeren uit
deze leeftijdscategorie deelneemt, bij onze oosterburen is een duale beroepsopleiding
de gebruikelijke voorbereiding op beroepsmatig bezigzijn. Sommigen zien een
verband tussen deze inrichting van het beroepsonderwijs en een effectieve benutting
van 'human resources' ten behoeve van een krachtige ontwikkeling van de economie
(1), anderen zijn daar wat sceptischer over (16).
Reeds rond de laatste eeuwwisseling leidden in Duitsland het tekort aan ge
schoolde arbeidskrachten en de armzalige kwaliteit van de industriële produkten tot
een revitalisatie van aan de gilden herinnerende corporatieve structuren. En in 1908
werd bij wet vastgelegd dat alleen gediplomeerde leermeesters, volgens van
overheidswege vastgestelde normen geëxamineerd, leerlingen in bedrijven mochten
opleiden, een vorm van kwaliteitszorg met betrekking tot het leerlingwezen die hier te
lande nimmer geformaliseerd is. In de Berufsbildungsgesetz 1969 en de daarop
gebaseerde regelgeving zijn de eisen voor praktijkopleiders verder aangescherpt. Dat
het duale systeem zich in Duitsland zo stevig nestelde is mede te danken aan het
feit dat aldaar aan de tewerkstelling in de beroepspraktijk, wellicht meer dan in
Nederland, een belangrijke rol in de socialisatie van jonge mensen wordt toegekend
(1). De 'Meister' had en heeft dan ook niet alleen een taak met betrekking tot de
beroepstraining, maar ook met het oog op de morele ontwikkeling en maatschappe
lijke participatie van de leerlingen, een opvatting die overigens ook in ons land
aanhangers heeft (11). In Nederland bestaat nogal eens de neiging de betekenis van
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de school, het geformaliseerde onderwijs voor het opvoedings- en socialisatieproces
wat erg hoog aan te slaan, wellicht één van de achtergronden die verklaart waarom
hier voor een schools beroepsonderwijs gekozen is.
Deze notie leidt de gedachten haast vanzelf naar de vraagtekens die A. Leeuwis
indertijd plaatste bij steeds verder gaande institutionalisering van het onderwijzen en
leren in scholen (17). Na een historisch exposé waarin hij nog verder in de geschie
denis teruggaat dan schrijver dezes in het begin van dit artikel herinnert Leeuwis,
wijzend op de steeds langer wordende cursusduur van het formele onderwijs aan de
jeugd, aan de wet van de verminderende meeropbrengst. Men kan te ver gaan met
verschuiving van voorlichting aan volwassenen - in de vorige eeuw en tot in deze
eeuw één van de hoofdkanalen van agrarische kennisverspreiding - naar onderwijs
aan de jeugd en met het vervangen van beroepsbegeleidend onderwijs door
beroepsvoorbereidend onderwijs. Non-formele vormen van kennisoverdracht, die in
de landbouw ook in de twintigste eeuw steeds een belangrijke plaats zijn blijven
innemen, kunnen vaak meer flexibel reageren op de onderwijsvraag dan een tot
starheid neigend formeel systeem. "In de toekomst zal men het effect van veranderin
gen c.q. uitbreidingen van het formeel onderwijs moeten afwegen tegen de minder
geformaliseerde educatieve voorzieningen naast en vooral né het schoolse onderwijs."
Nu het landbouwonderwijs opnieuw voor een ingrijpende aanpassing van zijn
onderwijsorganisatie staat is introductie van een tweede, voornamelijk in de beroeps
praktijk plaats vindende opleidingsfase, volgend op de schoolse fase, een mogelijke
vertaling van Leeuwis' aanbeveling. Opleidingen die nu uitsluitend duaal zijn ingericht
zouden, zo nodig, een schoolse voorfase kunnen krijgen, opleidingen die nu uit
uitsluitend dagonderwijs (met stage) bestaan zouden van een duale uitgang kunnen
worden voorzien. De landelijke organen leerlingwezen zouden in die constellatie
verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor de duale fase van de opleiding. Voor vrees
voor en weerstand tegen integratie van duale en niet-duale opleidingen zou veel
minder reden zijn. De dreigende regionalisering van het leerlingwezen (7) - in WestDuitsland waar regionaal of zelfs lokaal georganiseerde 'Kammer' in dezen verant
woordelijkheid dragen heeft men daar minder gunstige ervaringen mee (16) - en de
uitholling van de taken van de landelijke organen waarvoor gevreesd wordt zijn van
de baan. Het bedrijfsleven kan zijn invloed laten gelden in de kwalificerende fase van
de opleiding, die een erkend en onbetwist duaal karakter draagt en capacitair niet of
in elk geval in veel mindere mate in concurrentie treedt met het voltijd dagonderwijs.
Kortom, tal van knelpunten zijn zo te overwinnen. Natuurlijk komen er nieuwe voor in
de plaats; een blauwdruk voor een AOC met (voornamelijk) horizontaal duale
opleidingen is niet één-twee-drie te geven. Maar als betrokkenen het eens zouden
kunnen worden over een dergelijke inrichting van het AOC-onderwijs kan daaraan
vanuit een consistente visie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid,
scholen en bedrijfsleven gewerkt worden, zonder dat één (of meer) van de partijen
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het gevoel heeft dat zij bezig is af te breken wat de afgelopen tientallen jaren
moeizaam is opgebouwd.

6

Risico's van complete dualisering

Het Duitse voorbeeld is hier overigens niet als overweging opgevoerd om daarmee
te willen betogen dat het zonder meer naar Nederland zou moeten worden over
geplant. Alleen al de historisch gewortelde verschillen in beroepsonderwijscultuur
staan dit in de weg. Maar er is meer. Kernachtig brengt W. Kruse (18), verbonden
aan het Landesinstitut Sozialforschungsstelle in Dortmund, zijn kritiek op het beroeps
opleidingssysteem in zijn land als volgt onder woorden: "Da Berufsausbildung heute
in der Bundesrepublik für die große Mehrheit von Jugendlichen zum normalen
Bestandteil eines Bildungsgangs geworden ist, verteilt das "Duale System" Bildungs
und Berufschancen nach Maßgabe privater, nämlich betrieblicher Entscheidungen."
De kracht van het Duitse systeem is dat er continu een gigantische hoeveelheid
opleidingsplaatsen in de bedrijven beschikbaar is, de zwakte is dat de beslissing
over het gebruik ervan louter en alleen bij de bedrijven ligt. Kruse nog eens: "Diese
Koppelung von Ausbildungsplatzangebot und qualitativen Gestaltungsspielräumen
bewirkt strukturell qualitative Diskrepanzen, Fehlausbildungen, Verwerfungen und
damit eine suboptimale Mobilisierung der Produktivkraft Arbeit wie auch eine
erhebliche berufliche Chancenungleichheit."
Achter de uitspraken van Kruse gaat een complexe problematiek schuil. Kern van
de zaak is dat jongeren voor hun beroepsopleiding in hoge mate afhankelijk zijn van
wat de bedrijven te bieden hebben en ook daadwerkelijk bieden. Wil men het wat
zwartgalliger uitdrukken: de beroepsopleiding is praktisch uitgeleverd aan de
kortstondige grillen van de bedrijven, voortkomend uit wat de economische situatie
hun ingeeft en mogelijk maakt. Als het aantal opleidingsplaatsen in de bedrijven geen
gelijke tred houdt met de vraag ernaar kan er geselecteerd worden; zwakkere
groepen zoals culturele minderheden worden daarvan de dupe. Er wordt opgeleid
voor bestaande beroepen maar ook voor in betekenis afnemende beroepen. Bij een
snelle expansie van het aantal leerarbeidsplaatsen in bedrijfstakken die in de lift zitten
gaat de begeleidingscapaciteit achterlopen hetgeen ten koste gaat van de opleidings
kwaliteit. En zo zouden er meer schaduwzijden te noemen zijn.
Volgens J. Strauß (19), eveneens verbonden aan het Dortmunder instituut, is
enerzijds in de achter ons liggende jaren de betekenis van de duale opleidingsweg
toegenomen omdat het minder gangbaar dan wel moeilijker is geworden langs
andere weg een positie in het bedrijfsleven te bemachtigen; maar anderzijds is het
duale systeem als toegang tot een beroep aan betekenis aan het inboeten in die zin
dat alleen het afronden van een opleiding in het duale systeem steeds minder
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uitzicht biedt op een baan in het verlengde van de opleiding. Het duale systeem, zo
kan men samenvatten, is steeds meer voorwaarde voor het succesvol betreden van
de arbeidsmarkt, maar is tegelijkertijd daarvoor steeds minder een garantie. Dat een
monopolistische positie van een volledig duaal opleidingssysteem onder dergelijke
omstandigheden grote spanningen oproept behoeft verder geen betoog.
Het bovenstaande is toereikend om aan te tonen dat een genuanceerd oordeel
over het Duitse systeem van beroepsonderwijs op zijn plaats is. Niet ten onrechte
signaleert Hövels (20) dat het werkgevers veelal ontbreekt aan een inhoudelijke
onderwijsvisie op lange termijn, terwijl de werknemersorganisaties vaak te zeer op de
arbeidsvoorwaarden gefixeerd zijn om scholingsbelangen adequaat te kunnen
behartigen. Een al te rigide doorvoering van het Duitse systeem verdient dan ook
geen aanbeveling. Maar de onmiskenbare verdiensten ervan zouden gehonoreerd
kunnen worden door invoering van een gemitigeerde vorm, waarin de duale fase
wordt voorafgegaan door een periode van schooldagonderwijs. De druk op de
opleidingsplaatsen in de bedrijven, waaraan in West-Duitsland al jarenlang een tekort
bestaat, zou daarmee aanmerkelijk verminderen. Ook in andere opzichten is te leren
van de ervaringen in Duitsland, bijvoorbeeld als Kruse opmerkt: "Staatliche Bildungs
politik hätte angesichts der eingebauten strukturellen Dynamiken des "Dualen
Systems" vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen kontinuierlich für eine
Anhebung der qualitativen Mindeststandards zu sorgen und den Ungleichheitseffekten
entgegenzuwirken. Insofern muß sie der Garant der Verallgemeinerung von neuen
Qualifikationsprofilen gegenüber betriebspartikularen Interessen sein." Van deze
kwaliteitsbewakende en structurerende rol van de overheid, als tegenwicht tegen de
dominantie van kortstondige bedrijfsbelangen, komt volgens Kruse in de Bonds
republiek weinig terecht. Maar dat is tot op grote hoogte een politieke keus en geen
noodlot. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van het onderwijs
kan de overheid (minimum)eisen stellen aan school- en bedrijfsopleiding, ook in een
horizontaal duaal systeem. Juist in zo'n systeem kan de gezamenlijke verantwoorde
lijkheid van overheid en bedrijven die vandaag zo hoog in het vaandel staat uit
stekend tot haar recht komen. Regionale kwaliteitsverschillen, één van de problemen
van het Duitse beroepsonderwijs, zijn hier te lande binnen de perken te houden
doordat de duale opleidingen zijn toevertrouwd aan landelijke organen.
Eén van de voor de hand liggende bezwaren, ten slotte, tegen een te grote
afhankelijkheid van de beroepsopleiding van het bedrijfsleven is de conjunctuur
gevoeligheid van de economische bedrijvigheid. Perioden van laagconjunctuur doen
het leerlingwezen geen goed, daar weten we in Nederland alles van. Nu heeft de
tweede helft van de jaren tachtig bewezen dat in een verbeterend economisch
klimaat en met behulp van krachtige overheidssteun de infrastructuur voor lerend
werken weer vrij snel kan worden opgevijzeld. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de
wegvallende bereidheid leerjongeren op te nemen tijdens de economische malaise
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velen van hen dreigde te duperen; in dat licht is immers ook de start van het KMBO
te zien. Gebleken is evenwel dat de conjunctuurgevoeligheid van het agrarisch
leerlingwezen (veel) geringer is dan die van andere leerlingstelsels. Dat ontslaat
overigens niet van de verantwoordelijkheid zich tegen slechtere tijden te wapenen.
Maximale mobilisering van opleidingscapaciteit zou daartoe moeten worden nage
streefd, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden in de vorm van GOA's (gemeen
schappelijke opleidingsactiviteiten). Ook conjunctuur-afhankelijke overheidssubsidies
kunnen een nuttige functie vervullen bij het op peil houden van de infrastructuur
nodig voor de realisering van de opleiding in de beroepspraktijk. Maar hiermee zal
niet alles gezegd zijn. Meer onderzoek naar hetgeen bedrijven ervan weerhoudt
leerlingen in dienst te nemen (11, 21) is nodig om in dezen tot de meest effectieve
maatregelen te komen..

7

Epiloog

Schrijver dezes is zich er ten volle van bewust dat een op horizontaal duale leest
geschoeid AOC niet van vandaag op morgen te realiseren is, zeker niet nu van
overheidswege een andere weg is ingeslagen (22), een weg gekenmerkt door het
naast elkaar bestaan van duale en niet-duale opleidingstypen en een concentrische
opbouw waarin de praktijk voorop gaat. Ook in die constellatie zouden zich overi
gens bepaalde doorstroomregimes kunnen ontwikkelen die verwantschap vertonen
met de hier bepleite horizontale dualiteit, bijvoorbeeld van KMAO naar het tweede
jaar van het primair leerlingwezen of van het MAO-B naar het secundair leerling
wezen. Hoe dat zij, bedoeling van deze uiteenzetting was in onderlinge samenhang
een aantal overwegingen te presenteren die een discussie op gang kunnen brengen
over een tot nu toe onderbelicht gebleven inrichtingsvorm van het agrarisch onder
wijs voor 16-jarigen en ouderen, een vorm die recht doet aan de waarde van de
duale onderwijsopzet zonder daarin evenwel geheel op te gaan en die langs die weg
aan onevenwichtigheden, eigen aan uit enerlei hout gesneden opleidingsvormen,
ontkomt (23).
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Hoger beroepsonderwijs tussen servet en tafellaken
D. Beijaard, A. Leeuwis

1

Aanleiding en probleemstelling

In het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) doen zich de laatste tijd tal van ontwikkelingen
voor, zo ook in het Hoger Agrarisch Pedagogisch Onderwijs (HAPO). In het voorjaar
van 1989 vond onderzoek plaats naar een van deze ontwikkelingen, namelijk de
invoering van blokonderwijs in de HAPO-I, de agrarische lerarenopleiding voor de
vakrichtingen economie, techniek, veehouderij en landbouwplantenteelt (Beijaard en
Leeuwis, 1988; Beijaard, 1989). Dit onderzoek betrof een eerste interne evaluatie
studie en maakt deel uit van een (nog steeds voortschrijdend) innovatieproces in de
betreffende opleiding.
De resultaten van dit onderzoek hebben ons geïnspireerd tot het schrijven van
de onderhavige bijdrage. Door het onderzoek wordt onder meer duidelijk dat het
HBO - mede onder invloed van beleidsvoering en wettelijke maatregelen - allerlei
hoge aspiraties kent, doch tegelijkertijd is geworteld in tradities waar niet eenvoudig
van afgestapt kan worden. Met Leenheer (1988) zijn we het eens, dat - in zekere zin
- het HBO zich bevindt tussen servet en tafellaken. In dit artikel willen we deze
stelling vanuit tweeërlei gezichtspunt illustreren en aan een nadere analyse onder
werpen, namelijk vanuit historisch perspectief en op basis van concreet empirisch
onderzoek.
De opzet van deze bijdrage is als volgt. Allereerst wordt ingegaan op enkele
achtergronden van en hedendaagse ontwikkelingen in het HBO. Aansluitend daarop
volgt de eerder vermelde analyse vanuit historisch perspectief. Deze analyse beoogt
onder andere een hedendaags probleem te verhelderen en in juiste proporties te
plaatsen. Na deze historische terugblik wordt het gestelde probleem geïllustreerd aan
de hand van resultaten van het eveneens reeds genoemde empirisch onderzoek.
Zowel de historische analyse als de resultaten van onderzoek rechtvaardigen het
doen van uitspraken waarmee, in de vorm van een discussie, deze bijdrage wordt
afgesloten.
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2

Huidige situatie, beleid en trends in het HBO

Mede ten behoeve van de discussie aan het eind van deze bijdrage, achten we het
nodig enige aandacht te besteden aan enkele kenmerken van het huidige HBO en
aan een aantal veelvuldig voorkomende ontwikkelingen in de richting van een
HBO-didactiek.

2.1

Kenmerken van de bestaande onderwijsorganisatie

Tot voor kort ressorteerde het HBO onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs van
1963. Het kende dan ook een onderwijsorganisatie die grote overeenkomst vertoon
de met die van andere, 'lagere' vormen van voortgezet onderwijs. Deze organisatie
vertegenwoordigt, een lange traditie in het Nederlandse onderwijs; de oorsprong
ervan ligt in het begin van de negentiende eeuw, toen in het lager onderwijs het
zogenaamde klassikale stelsel werd ingevoerd.
Het meest duidelijk manifesteert de traditionele onderwijsorganisatie zich in het
lesrooster, dat voorziet in een gedetailleerde regeling van inhoud en volgorde van
bezigheden van zowel leerlingen als leraren. Het werken en leven binnen de
schoolmuren wordt in hoge mate gereguleerd door de schoolbel, die per tijds
eenheid - doorgaans vijftig minuten - een ieder herinnert aan de heerschappij van
het rooster. Het maken van een lesrooster pleegt jaarlijks veel energie te vragen,
maar als het eenmaal is opgesteld, zorgt het voor een vlotte gang van zaken binnen
de school, omdat iedereen van uur tot uur, van dag tot dag en van week tot week
ondubbelzinnig is geïnformeerd over inhoud en tijdstip van te verrichten taken.
Nu het HBO - mede als gevolg van de gewijzigde wettelijke status - voor de
noodzaak staat een eigentijdse didactiek te ontwikkelen, is het goed kort stil te staan
bij de kenmerken en uitgangspunten van de onderwijsorganisatie die het vele jaren
lang heeft gekend. Inzicht daarin kan een belangrijke steun bieden bij het zoeken
naar alternatieven. In een volgende paragraaf gaan we in op de uitgangspunten en
de herkomst daarvan. Hier beperken wij ons tot het noemen van enkele kenmerken
van de taakuitvoering en taakstructurering zoals deze zijn begrepen in de traditionele
roostering van vakken en uren.
1) Een vak is gedurende een jaar of (meestal) enige jaren voor één of meer uren
per week geroosterd. Dit houdt in, dat een hoofdtaak, i.e. de beheersing van een
leerstofgebied, wordt opgesplitst in een groot aantal deeltaken die over een
lange periode zijn verdeeld. Deze verdunning van taken is een essentieel
kenmerk in de bij het voortgezet onderwijs gebruikelijke onderwijsorganisatie.
2) In een weekrooster is doorgaans een aanmerkelijk aantal vakken opgenomen. Dit
heeft tot gevolg dat een leerling dagelijks en wekelijks met verschillende taken
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tegelijkertijd bezig is, met evenveel taken als er vakken op het rooster staan
vermeld. Deze parallelschakeling van taken houdt rechtstreeks verband met de
hiervoor genoemde verdunning van taken; beide kenmerken zijn als schering en
3)

inslag met elkaar verweven.
In het algemeen zijn er geen inhoudelijke argumenten voor het tijdstip waarop
een taak wordt verricht, noch voor de tijd die ervoor beschikbaar is en voor de
volgorde van taken. Of een vak geroosterd is op een ochtend of middag, vóór
of na een ander vak, gedurende x of y minuten, wordt vrijwel uitsluitend bepaald
door randvoorwaarden waaraan de opsteller van het rooster is gebonden.
Taakorganisatie en -structurering worden gekenmerkt door starheid, omdat de
onderwijsorganisatie in het algemeen weinig ruimte laat voor taakinhoudelijke

overwegingen.
Volledigheidshalve merken we op, dat deze kenmerken - anders dan vaak wordt
verondersteld - geen uitvloeisel zijn van wettelijke voorschriften. Blijkens de Wet op
het Voortgezet Onderwijs (artikel 22) zijn scholen vrij in de keuze van het aantal
vakken per leerjaar, de verdeling van de vakken over de leerjaren en van de duur
van de lessen.

2.2

Noodzaak tot heroverweging van de traditionele organisatie

De recente ontwikkelingen in het HBO worden mede ingegeven door veranderingen
op het terrein van wetgeving en financiering. In dit verband valt onder meer te
denken aan veranderingen in de bekostigingssystematiek, bezuinigingen die vragen
om een andere inrichting van het onderwijs, de gevolgen van de schaalvergroting,
taakverdeling en concentratie en de beleidsnota Hoger Onderwijs, Autonomie en
Kwaliteit (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1986). Daarnaast kunnen ook
andere ontwikkelingen worden genoemd (vgl. Van Eijl e.a., 1988):
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die, gerelateerd aan afstudeerrichtingen, in
vele gevallen vragen om een herbezinning op het opleidingsaanbod;
ontwikkelingen in beroepenvelden, wetenschap en techniek die van docenten
vereisen continu bij te blijven in hun vakgebied en zich te professionaliseren op
het terrein van lesgeven;
-

ontwikkelingen in de instroom van studenten die nopen tot het aantrekkelijker
maken van onderwijsprogramma's, om daarmee de concurrentie met andere
instellingen aan te kunnen gaan, en tot flexibele programmering van die program
ma's.

Deze ontwikkelingen, gecombineerd met wettelijke mogelijkheden en eisen, dwingen
opleidingen oplossingen te zoeken die veelal gaan in de richting van extensivering
van het onderwijs. Hoewel extensivering een sleutelbegrip is, weet niemand eigenlijk
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precies wat er onder verstaan moet worden. Extensivering als begrip duidt onder
andere op goedkoper onderwijs, docent-onafhankelijker onderwijs met behoud van
kwaliteit en het verlagen van de onderwijslast door vermindering van contacturen.
Hoe men het begrip extensiveren ook invult, het heeft steeds te maken met de
verhouding tussen kosten en kwaliteit van het onderwijs.
Bij het zoeken naar nieuwe wegen hoopt men ook vaak gesignaleerde knel
punten op te heffen die betrekking hebben op: het jaarklassensysteem, de opdeling
van de opleiding in losse vakken, de vele vakken die tegelijkertijd worden gegeven,
de piekbelasting van studenten tijdens tentamenperiodes, de vele contacturen, een
doorgaans consumptieve houding van vele studenten, een scheiding van onder
steunende en beroepsgerichte vakken, een beperkte keuzevrijheid van studenten en
studievertraging (vgl. Werkgroep Modulair Onderwijs HAO/LU, 1987).
Vele HBO-instellingen reageren op de genoemde ontwikkelingen en knelpunten
door middel van modulair onderwijs (zie bijvoorbeeld de Deventer Academie voor
Fysiotherapie; Sinnema en Wawejay, 1987), of door middel van een bloksgewijze
inrichting van het onderwijs in navolging van vele (faculteiten van) instellingen voor
Wetenschappelijk Onderwijs. Op beide 'trends' in het HBO wordt hieronder nader
ingegaan.

2.3

Trends In de ontwikkeling van 'HBO-didactiek'

De laatste tijd bestaat in het HBO een toenemende belangstelling voor het invoeren
van modulair onderwijs, waarmee primair wordt gestreefd naar een organisatie die
zich kenmerkt door flexibiliteit. Bij modulair onderwijs wordt een onderwijsprogramma
ingericht in afgeronde onderwijsleereenheden, de modulen, die tot op zeker hoogte
flexibel te gebruiken zijn binnen dat programma (Van Eijl e.a., 1988, 17). Aan
genomen wordt dat consequent uitgevoerd modulair onderwijs het hoofd kan bieden
aan de eerder genoemde knelpunten, doordat:

-

meer rekening wordt gehouden met individuele verschillen in vooropleiding,
interesse en specifieke bekwaamheden van studenten;
de studielast gelijkmatiger over het studiejaar wordt verspreid (rendements
verhoging);
op grond van een grotere diversiteit aan werkvormen studenten meer worden
aangezet tot het zelfstandig verwerven en verwerken van kennis en ervaringen;
de rol van de docent verandert in de richting van motivator en begeleider;

-

de aandacht van zowel studenten als docenten over de vele naast elkaar

gegeven en gevolgde vakken minder is versnipperd.
Aansluitend op deze positieve aspecten is het denkbaar dat een volledig modulair
ingerichte opleiding zich kenmerkt door een dynamische opzet van het onderwijs, die
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inspeelt op verschillende doelgroepen en studenten keuzevrijheid verschaft bij de
samenstelling van hun eigen vakkenpakket (Werkgroep Modulair Onderwijs HAO/LU,
1987).
De ervaring leert, aldus Swanborn (1989), dat de voordelen van modularisering
voor een onderwijsinstelling (vooralsnog) meer van beheersmatige dan van onderwijs
kundige aard zijn. Zijn kanttekeningen bij modulair onderwijs hebben vooral betrek
king op de grote keuzevrijheid door studenten: zij kunnen vaak door de arbeids
markt gewenste opleidingsprofielen moeilijk volledig overzien en kampen met
planningsproblemen. Bovendien werkt modularisering in de hand dat docenten de
studenten niet meer kennen, dat beoordeling en begeleiding van studenten worden
geformaliseerd c.q. gestandaardiseerd en dat in de leerwegen die studenten afleggen
weinig sprake is van consistentie. Modularisering heeft wel voordelen, maar niet voor
wie deze zoekt in een ver doorgevoerde keuzevrijheid van studenten bij het samen
stellen van hun vakkenpakket. Swanborn (1989) pleit ervoor de keuze voor modulari
sering vooraf te laten gaan door overwegingen van onderwijskundige aard.
Een alternatief waarbij studenten minder keuzevrijheid hebben, wordt gevormd
door blokonderwijs, dat kan worden opgevat als een systeem naast (en combineer
baar met) andere systemen (vgl. Heyn, 1976). Kenmerkend voor blokonderwijs is
onder meer dat programma-onderdelen veeleer na elkaar in plaats van naast elkaar
worden aangeboden. Bij blokonderwijs wordt een studiejaar veelal ingedeeld in
periodes (vgl. ook Jansen en Joostens, 1988). In zo'n periode werken studenten aan
één of meer vakgebieden in blokvorm. De argumenten voor blokonderwijs zijn zowel
van onderwijskundige, organisatorische als vakinhoudelijke aard. Deze kunnen als
volgt worden samengevat (Muyden en Van Eijl, 1979; Werkgroep Modulair Onderwijs
HAO/LU, 1987; Van Eijl e.a. 1988):
concentratie van vakken of van theorie en praktijk binnen één blokcursus geeft
betere mogelijkheden voor integratie;
concentratie in tijd houdt minder versnippering in van tijd en aandacht voor zowel
studenten als docenten;
een regelmatiger studiepatroon leidt tot betere studieprestaties;
de planningsvrijheid van studenten is beperkter dan bij modulair onderwijs,
hetgeen als positief kan worden beschouwd;
blokonderwijs leidt tot een andere rol van docenten en een andere tijdsindeling,
hetgeen (op den duur) leidt tot meer ruimte voor andere taken en een flexibeler
inzet van docenten.
Aansluitend op deze opsomming zijn er ook argumenten van onderwijs- of leerpsychologische aard die pleiten voor een bloksgewijze inrichting van onderwijs: door
een geringere interferentie worden leerresultaten sneller bereikt, de student is door
intensief en geconcentreerd leren veel meer betrokken bij het leren en het vakgebied,
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met verschillen in aanvangsituaties kan in principe rekening worden gehouden en
feedback is veelal direct na afloop van een blok mogelijk.
Een nadeel van biokonderwijs zou kunnen zijn dat de tijd voor 'bezinking'
ontbreekt en dat studenten die bijvoorbeeld van inhoudelijke afwisseling houden
onvoldoende tegemoet kunnen worden gekomen. In het algemeen echter blijken
studenten ingenomen te zijn met het bloksysteem (vgl. Heyn, 1976, 179; Jansen en
Joostens, 1988).

3

Historische achtergrond

De in het gebruikelijke lesrooster verankerde organisatie van het leren en werken in
scholen van voortgezet onderwijs - en althans tot voor kort in die voor hoger
beroepsonderwijs. - wordt meestal als vanzelfsprekend beschouwd. Vrijwel iedereen is
er mee opgegroeid en opgevoed.
Bij nadere beschouwing wordt het vanzelfsprekende echter iets minder vanzelf
sprekend. Toetsen we de gegeven organisatie aan criteria en inzichten wat betreft
planning en uitvoering van taken, dan zijn er wel enkele vraagtekens te plaatsen. In
het algemeen is het immers niet aan te bevelen een taakgeheel verregaand te
versnipperen of te verdunnen. Evenmin is het raadzaam het werken aan een
gegeven taak op willekeurige momenten te (laten) onderbreken ten behoeve van
andere taken. Daarom rijst de vraag waar de zo algemeen aanvaarde maar bij nader
inzien niet zo vanzelfsprekende organisatie van het werk in onze scholen vandaan
komt. Die vraag willen wij beantwoorden door een blik te slaan in de geschiedenis
van het onderwijs.

3.1

Herkomst van de traditionele onderwijsorganisatie

In het begin van de negentiende eeuw werd het lager onderwijs in ons land
klassikaal georganiseerd; de invoering van het klassikale stelsel behoort tot de
belangrijkste onderwijsvernieuwingen in de vorige eeuw. Daarvóór werd het onderwijs
gegeven aan qua leeftijd heterogene groepen: leerlingen waren individueel bezig met
leertaken, om de beurt werden zij bij de meester geroepen ter controle van de
vorderingen (het zogenaamde hoofdelijk onderwijs) (vgl. de Booy, 1977, 38).
In het klassikale stelsel werden de kinderen in leeftijdsgroepen geplaatst; de
onderwijzer gaf voortaan les aan de gehele groep. Ter ondersteuning van het
frontale onderwijs deed het schoolbord zijn intrede. Dodde (1966, 133 e.v.) vermeldt
hoeveel moeite het de toenmalige schoolmeesters heeft gekost om over te gaan op
een nieuw systeem.
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Met de invoering van het klassikale stelstel kreeg het rooster een belangrijke
plaats in de school. Immers, bij een systeem waarin alle leerlingen in een klas met
hetzelfde bezig zijn, moet vastgesteld worden wanneer bepaalde activiteiten plaats
vinden. De toenmalige wetgeving kende ook voorschriften voor de roostering. De
leerstof van de diverse leervakken moest over de verschillende leerjaren worden
verdeeld "opdat een voldoend en regelmatig voortschrijdend onderwijs in die
leervakken wordt verkregen" (Rasterhoff, 1948, 116). Deze eis had tot gevolg dat een
vak zo niet dagelijks dan toch wekelijks moest worden geroosterd gedurende een
aantal jaren.
Het uit de vorige eeuw stammende principe van regelmatig voortschrijdend
onderwijs heeft tot vandaag toe diepgaand zijn invloed doen gelden in de onderwijsen werkorganisatie van onze scholen. Overigens zijn bij de wijzigingswet van
19 januari 1950 de woorden 'en regelmatig voortschrijdend' uit de wet verwijderd om
aan vernieuwingsscholen gelegenheid te geven het onderwijs op een andere wijze te
organiseren (Rasterhoff, 1948; supplement oktober 1950, 11).
Naast het lager onderwijs heeft ook het universitaire onderwijs, via de Middelbaar
Onderwijswet van 1863, zijn sporen in het voortgezet onderwijs achtergelaten. De
onderwijsorganisatie van de negentiende eeuwse hogescholen was eenvoudig. Men
hoefde maar een blik op de 'Series Lectionum' te slaan om geïnformeerd te worden
over de uren en dagen waarop de hoogleraren college gaven. Er is veel overeen
komst tussen het voormalige collegerooster van de hogescholen en het huidige
lesrooster. Maar er is één kardinaal verschil: het collegerooster was uitsluitend een
'dienstregeling' voor hoogleraren, niet voor de studenten. Studenten kozen de
colleges uit die van hun gading waren; een verplichting hoorcolleges bij te wonen
was er in het algemeen niet. Anders dan bij een lesrooster, bepaalde het college
rooster niet de leer- en werkorganisatie van leerlingen c.q. studenten.
De opstellers en uitvoerders van de Wet tot regeling van het Middelbaar
Onderwijs - waarmee het voortgezet onderwijs voor het eerst een wettelijk kader
kreeg - dachten meer in termen van universitair dan van lager onderwijs. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de vakken die de M.O.-wet voorschreef voor de hogere burgerschool
(h.b.s.) - die bijna alle correspondeerden met de wetenschappelijke disciplines van
de hogescholen - en uit de roostering van die vakken. Het urenrooster had naar de
toenmalige opvattingen echter meer het karakter van een collegerooster dan van het
lesrooster van lagere scholen. Illustratief is in dit verband het antwoord van
Thorbecke - als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de M.O.-wet op een desbetreffende vraag van een kamerlid: "Volgens het stelsel van het ontwerp
is niemand verpligt andere lessen bij te wonen dan die hij goedvindt te volgen"
(Steyn Parvó, 1863, 224). Met andere woorden, het lesrooster van de h.b.s. was in
de eerste plaats een doceerrooster voor de leraren; het bedoelde niet het leren en
werken van de leerlingen te structureren en voor te schrijven. Van de vrijheid om zelf
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te beslissen lessen al dan niet bij te wonen is door leerlingen en 'toehoorders' in de
eerste jaren van het bestaan van de h.b.s. in ruime mate gebruik gemaakt, overigens
soms tot ongenoegen van de autoriteiten (vgl. Bartels, 1963, 27).
Resumerend kunnen we zeggen, dat de onderwijsorganisatie van het voortgezet
onderwijs mede de resultante is van invloeden uit het lager en het hoger onderwijs.
De eerder genoemde verdunning van taken gaat terug op vroegere roostervoorschriften in het lager onderwijs. In de parallelschakeling van taken c.q. het parallelle
aanbod van vakken is eveneens de praktijk van het lager onderwijs te herkennen,
maar in het bijzonder ook de traditie van het academisch onderwijs met zijn
wekelijkse roostering van een groot aantal verschillende colleges.

3.2

Enkele onderwijskundige overwegingen met betrekking tot de traditionele
onderwijsorganisatie

Om nader inzicht te verkrijgen in de voor- en nadelen van de bestaande onderwijs
organisatie - en in die van alternatieven - is het van belang na te gaan welke
onderwijskundige argumenten ter legitimering van de gebruikelijke roostering van
taken kunnen worden aangevoerd. Daartoe kijken we achtereenvolgens weer naar de
geschiedenis van het lager en het hoger onderwijs.
Ten tijde van de eerste onderwijswetten (1801, 1803, 1806) was het aantal
schoolvakken gering; het onderwijs op de lagere school stond overwegend in het
teken van lezen, rekenen en schrijven. Afgezien van wettelijke voorschriften lag het
voor de hand deze vakken dagelijks en jaarlijks op het rooster te doen terugkeren,
al was het alleen maar terwille van de afwisseling. In onderwijskundig opzicht is
voorts van belang, dat het onderwijs in genoemde schoolvakken in belangrijke mate
is gericht op de venwerving van vaardigheden; bij betrokken leerprocessen zijn
frequentie en regelmaat essentieel voor het bereiken van voldoende leerresultaten.
Bovendien zijn in ontwikkelings- en leerpsychologisch opzicht de verschillen tussen
leerlingen van 6 tot 12 jaar erg groot, hetgeen noopt tot een leeftijdspecifieke
dosering van de leerstof over de gehele schoolperiode.
Toen in de loop van de vorige eeuw het aantal vakken zich uitbreidde (onder
andere met de 'zaakvakken'), werden deze in de bestaande roostering opgenomen.
Dat hoefde niet op grote bezwaren te stuiten, omdat bij het opstellen van het
lesrooster rekening kon worden gehouden met pedagogisch-didactische wensen wat
betreft tijdstip, duur en volgorde van leeractiviteiten. Het lager onderwijs kent immers
het klasse- c.q. groepsleraarschap, zodat - anders dan bij het voortgezet onderwijs de planning van taken en activiteiten voor één groep niet afhankelijk is van het
rooster van andere groepen. Kortom, er zijn verschillende argumenten aan te voeren
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op grond waarvan de onderwijsorganisatie bij het lager onderwijs verdedigd kan
worden.
De onderwijsorganisatie van het toenmalige academische onderwijs moet
begrepen worden tegen de achtergrond van het feit, dat één onderwijsvorm
domineerde, namelijk het hoorcollege. Aan de tijdseenheid van het coliegerooster i.e. drie kwartier oftewel een uur minus het 'professorale kwartiertje' - lag een
werkvormspecifieke overweging ten grondslag: het is een ervaringsgegeven dat het
geven en volgen van onderwijs, met toepassing van uitsluitend de doceermethode,
grenzen stelt aan de duur van een les of college. De eenzijdigheid van het hoger
onderwijs qua werkvorm hing samen met enerzijds de aard van de doelstelling van
het onderwijs (meer kennisgericht dan vaardigheids- of toepassingsgericht) en
anderzijds met kenmerken van de doelgroep: studenten werden in staat geacht de
stof zelfstandig te kunnen bestuderen aan de hand van aantekeningen en literatuur.
Toen in de negentiende eeuw de college-traditie mede model stond voor de
onderwijsinrichting van de h.b.s.-en, werd in het voortgezet onderwijs een wezenlijk
roosterkenmerk geïntroduceerd - namelijk een vaste tijdseenheid van beperkte duur
(vijftig minuten) - dat zijn oorsprong vindt in de toenmalige eenzijdigheid in werk
vormen bij het academisch onderwijs.

3.3

Verwerving en verwerking van kennis

Alvorens de balans op te maken, willen we nog een andere invalshoek kiezen ter
beschrijving van de verschillen tussen de beide tradities die in de inrichting van het
voortgezet onderwijs zijn bijeengekomen. Hiervoor maken we ten aanzien van het
onderwijsleerproces een onderscheid tussen de verwerving en de verwerking van
kennis. De verwerving correspondeert met het aanbod van informatie door de leraar,
via het leerboek of anderszins, waarna deze wordt verwerkt door middel van
oefeningen, opdrachten etc. opdat de kennis beklijft. (Een onderscheiding in slechts
twee fasen is te simpel om recht te doen aan de complexiteit van het onderwijs
leerproces; in het kader van de onderhavige problematiek kunnen we echter met
deze vereenvoudigde voorstelling van zaken volstaan.)
Bij het lager c.q. basisonderwijs heeft de leerkracht een verantwoordelijkheid voor
zowel het aanbod als de verwerking van kennis. Een lesdag op een basisschool
staat in feite veel meer in het teken van verwerking dan van verwerving. In principe
is de basisschool dan ook een huiswerkloze school; de verschillende fasen van het
leerproces worden tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid en met begeleiding
van de leerkracht doorlopen.
Anders is het - althans was het - bij het universitaire onderwijs. De verantwoorde
lijkheid van de docent beperkte zich doorgaans tot het aanbod van informatie. De
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verwerking werd geheel overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de student, die
vrij was daarvoor tijd uit te trekken, hetzij onmiddellijk volgend op een college
(hetgeen aan te bevelen is op grond van de regel dat in onderwijs verwerving en
venwerking bij voorkeur synchroon moeten plaatsvinden), hetzij in een later stadium
bij de voorbereiding op het examen (hetgeen gebruikelijk was). Overigens had de
student volop de gelegenheid voor bestudering en verwerking, omdat de te volgen
colleges - zo hij deze al bijwoonde - slechts een bescheiden beslag op zijn tijd
legde.
Gezien vanuit het gezichtspunt van de verhouding tussen verwerving en verwer
king kunnen we constateren, dat in de onderwijsorganisatie van het voortgezet
onderwijs twee tradities zijn samengekomen die diametraal tegenover elkaar staan. In
de traditie van het lager onderwijs aanvaardt de school c.q. leerkracht een 'vanbegin-tot-einde' verantwoordelijkheid voor de leerweg van de leerlingen, in toezicht
houdende, begeleidende en controlerende zin; alle leertaken worden in principe op
school verricht. Daarentegen kende het academisch onderwijs slechts een 'begin-eneinde' verantwoordelijkheid van de docent. Een student zag een hoogleraar in het
algemeen twee keer: in de periode van de colleges en vervolgens nog eenmaal bij
het examen. Alle hindernissen op de studeerweg werd hij geacht zelfstandig en in
eigen tijd te kunnen nemen.

3.4

Tegenstrijdige uitgangspunten

Na deze terugblik inzake het ontstaan van de onderwijsorganisatie van het voortgezet
onderwijs, noemen we enkele knelpunten die verband houden met het dualisme in
de herkomst van die organisatie.
1) In de scheikunde kennen we het verschijnsel, dat bij samenvoeging van twee
heldere oplossingen er een vertroebeling valt waar te nemen, omdat er een stof
ontstaat die qua aggregatietoestand verschilt van de oorspronkelijke stoffen. Een
soortgelijke 'reactie' heeft zich voltrokken toen twee verschillende onderwijsorganisatorische tradities werden vermengd. Het 'neerslag' dat werd gevormd
vinden we terug in een wezenlijk kenmerk van de onderwijsinrichting van het
voortgezet onderwijs, namelijk de starheid. Van de oorspronkelijke tradities
kunnen we niet zeggen dat deze gekenmerkt werden door starheid. Althans niet
in die zin, dat deze ernstige belemmeringen kenden wat betreft een verant
woorde planning en organisatie van het leren en werken van leerlingen c.q.
studenten. Anders is het in het voortgezet onderwijs. Doordat hier de vaklerarentraditie in de plaats is gekomen van het klasseleraarschap, wordt de roostering
van les- en leeractiviteiten geheel overheerst door de vraag naar de beschikbaar
heid van docenten op bepaalde uren en dagen. Als gevolg daarvan is de
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planning van taken van één leerling of groep geheel afhankelijk van die van
andere(n) en kan bij de roostering met taakinhoudelijke overwegingen vrijwel
geen rekening worden gehouden.
2) De starheid wordt versterkt doordat het rooster in het algemeen is gebaseerd op
een vaste lestijdeenheid van beperkte duur (45 of 50 minuten). Zoals we zagen
is daarmee in feite een werkvormspecifieke - i.e. de doceerles veronderstellende duur van lessen in het voortgezet onderwijs geïntroduceerd. Weliswaar wordt in
het voortgezet onderwijs gehecht aan het hanteren van andere dan docerende
werkvormen, maar de beperkte duur van lessen stelt grenzen aan de mogelijk
heid om daadwerkelijk voldoende variatie in onderwijs- en werkvormen te
betrachten. Met andere woorden, de rigiditeit betreft niet uitsluitend de inhoude
lijke planning van taken maar gedeeltelijk ook de wijze waarop deze - tijdens
schooltijd - worden verricht.
3) Het grote verschil tussen de onderwijsorganisatie van het lager en die van het
hoger onderwijs heeft uiteraard een pedagogische achtergrond. Schoolkinderen
behoeven voortdurend begeleiding, terwijl studenten kunnen worden aangespro
ken op hun vermogen tot zelfstandig studeren. In dit opzicht is er in beide
tradities sprake van een leeftijdspecifieke organisatie van het onderwijs. Van het
voortgezet onderwijs kan dat niet gezegd worden. De kruising tussen de beide
leeftijdspecifieke tradities heeft niet een organisatie opgeleverd die in pedago
gisch opzicht is afgestemd op de jeugd van het voortgezet onderwijs. Door
Timmers - directeur van de vroegere Dalton h.b.s. in Den Haag - werd de
ambivalentie in de onderwijsorganisatie eens als volgt trefzeker onder woorden
gebracht: "Wat de onderwijskunst betreft heeft ze (de middelbare school) door
ver doorgevoerde vakspecialisatie die tot de doceermethode leidt, het contact
met de lagere school te spoedig verloren, en wat de opvoedkunst aangaat heeft
ze nog steeds te weinig rekening gehouden met het uiteindelijke doel: het
maatschappelijk leven of het hoger onderwijs. Anders gezegd: naar de leerstof
behandeling gezien maakt men van de middelbare scholier een te jeugdig
student, die te veel colleges te volgen heeft en te weinig gelegenheid vindt zelf
te doen, te zoeken, te verwerven en te veroveren. Naar zijn opvoeding gezien,
laat men hem te lang lagere-schoolleerling, voor wie alles van uur tot uur een
gehele cursus door geregeld is: van zo tot zo laat op die en die plaats met dat
en dat boek, voor wie dus maar weinig zelf te organiseren overblijft" (Timmers,
1953, 18). Het is inderdaad merkwaardig: doordat het voortgezet onderwijs zich
in didactisch opzicht heeft georiënteerd op het academisch onderwijs en in
pedagogisch opzicht op het lager onderwijs, kent het een onderwijsorganisatie
4)

die school- noch leeftijdspecifiek is.
Tenslotte plaatsen we een kanttekening bij de verhouding tussen verwerving en
verwerking, tussen instructie en oefening. In het algemeen is er in het voortgezet
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onderwijs, anders dan bij het lager - c.q. basisonderwijs, slechts een beperkte
mogelijkheid om tijdens schooltijd de verwerking te doen aansluiten op de
verwerving. Lessen staan dikwijls meer in het teken van informatieaanbod dan
van verwerking van informatie. Verwonderlijk is dat niet, omdat de beperkte duur
van een les een belemmering vormt voor verhoudingsgewijs veel tijd vergende
verwerkingsactiviteiten. Maar anders dan bij het traditionele academisch onderwijs,
wordt de leraar wel geacht een verantwoordelijkheid te dragen voor de verwer
king van de leerstof synchroon aan de verwerving. Van die verantwoordelijkheid
kwijt hij zich door huiswerk op te geven en door te controleren of huiswerktaken
zijn uitgevoerd. Achter deze combinatie van les- en huiswerktaken gaat echter
een tegenstrijdigheid schuil. Het voortgezet onderwijs heeft het uitgangspunt van
een volledig weekrooster overgenomen van de huiswerkloze lagere school (aan
vankelijk niet; de wetgever kende voor de h.b.s. geen aanwezigheidsplicht).
Vervolgens heeft het de beschikbare tijd gevuld met een rooster van lessen
waarin het kennisaanbod overheerst en waarbij de kennisverwerking à la het
academisch onderwijs buiten schooltijd plaats vindt. In de grond van de zaak zijn
deze beide - volledig weekrooster en huiswerk - niet te rijmen. Of men kiest voor
een volledig weekrooster en geeft daarbinnen volop gelegenheid tot bestudering
en verwerking, óf men verplaatst de verwerking grotendeels naar de eigen tijd
van leerlingen c.q. studenten maar beperkt dan het aantal uren per dag en per
week, waarop zij geacht worden aanwezig te zijn. Naarmate het aantal les- of
contacturen groter is en er in het kader van huiswerk meer een beroep wordt
gedaan op de eigen tijd van leerlingen c.q. studenten, laat deze tegenstrijdigheid
in uitgangspunten van de onderwijsorganisatie zich sterker gelden. Bij het zoeken
naar alternatieven voor de traditionele organisatie, zal men zich dan ook in het
bijzonder rekenschap moeten geven van de uitgangspunten die gelden voor de
verhouding tussen contacted en zelfstandige studie alsmede voor de aard van
onderwijs- en leeractiviteiten waarvoor men contacturen wil reserveren.
In het voorgaande is, in het kader van een bijdrage over de HBO-didactiek, aan
dacht geschonken aan de onderwijsorganisatie van het voortgezet onderwijs, omdat
het HBO gedurende vele jaren dezelfde organisatie heeft gekend en soms nog kent.
De genoemde knelpunten en tegenstrijdigheden zijn met name ook voor het HBO
actueel, omdat dit zich richt op studenten die qua leeftijd in staat zijn tot c.q.
behoefte hebben aan een vormgeving van onderwijs die meer is afgestemd op hun
ervaring en mogelijkheden.
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4

Agrarische lerarenopleiding HAPO-I als illustratie: verslag van
een empirisch onderzoek

Het hier aangehaalde onderzoek is gebaseerd op een projectvoorstel (Beijaard en
Leeuwis, 1988), dat voorziet in drie deelonderzoeken met betrekking tot de invoering
van blokonderwijs in de HAPO-I. Het onderhavige verslag is het resultaat van het
eerste deelonderzoek gevolgd door een tweede deelonderzoek. Beide onderzoeken
beogen primair het opleidingsonderwijs intern te evalueren. Het derde, afsluitende
deelonderzoek omvat een externe evaluatie die, vergezeld van een beschrijving van
het in de HAPO-I gevolgde innovatieproces, zal plaatsvinden in het najaar van 1990.
De aard van de verrichte - en nog te verrichten - onderzoekswerkzaamheden
kenmerkt zich door een specifieke invulling. Overeenkomstig wensen van betrokke
nen, i.d. vertegenwoordigers van de Directie Landbouwonderwijs en de agrarische
lerarenopleidingen, kenmerken deze werkzaamheden zich door 'praktijknabijheid' en
het doen van ontwikkelingsgericht of construerend onderzoek (Beijaard en Leeuwis,
1988, 13).
Met de praktijknabijheid van onderzoekswerkzaamheden wordt bedoeld dat deze
zich voltrekken in en sterk gericht zijn op relevantie voor de praktijk. De term
ontwikkelingsgericht of construerend onderzoek refereert aan de inhoudelijke bijdrage
die door middel van onderzoek wordt geleverd (vgl. Goffree, 1985). Onderzoek wordt
als resultaat van deze omschrijving als het ware gelocaliseerd in een ontwikkelingsof innovatieproces. Daarbij wordt het standpunt gehuldigd, dat onderzoek veelal een
voorwaarde is om verder te komen in een innovatieproces of om zo'n proces te
kunnen initiëren. Van Strien (1986), bijvoorbeeld, spreekt in dit verband over de
noodzaak van een 'wetenschappelijke omweg' in het kader van praktijkgericht
onderzoek, waarbij referentie aan (enige) theorie eveneens onontbeerlijk is.

4.1

Doelstelling en opzet van het onderzoek

Met het voorgaande is de aard van het onderzoek in grote lijnen geschetst. Tevens
is reeds enige aandacht besteed aan de achterliggende probleemstelling van het
onderzoek. Centraal stond de exploratie en beschrijving van aspecten die een rol
spelen bij het in september 1988 in de HAPO-I ingevoerde blokonderwijs. Enerzijds
werd door middel van onderzoek getracht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop
blokonderwijs in de HAPO-I wordt uitgevoerd. Anderzijds werd beoogd op basis van
dit verkregen inzicht aanbevelingen te doen ten behoeve van de (verbetering van de)
kwaliteit van ditzelfde blokonderwijs.
Het onderzoek trachtte de volgende vragen te beantwoorden:
1) Op welke wijze geven individuele docenten vorm aan blokonderwijs?
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2) Waardoor kenmerkt zich het blokonderwijs zoals dat wordt uitgevoerd in de
HAPO-I?
3) Welke zijn tot dusver de bevindingen van docenten en studenten met het
blokonderwijs?
4) Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op grond van de onderzoeks
resultaten?
De beantwoording van deze onderzoeksvragen vond plaats in het voorjaar van 1989.
De resultaten van het onderzoek zijn derhalve niet (meer) representatief voor de
huidige situatie anno 1990.
Voor de operationalisering van de vermelde vragen, evenals van andere aspecten
ten behoeve van het onderzoek, wordt verwezen naar de oorspronkelijke publikatie
(Beijaard, 1989). Hieronder wordt volstaan met de weergave van enkele centrale
aandachtspunten waardoor de opzet van het onderzoek zich kenmerkte. Puntsgewijs
kunnen deze als volgt worden samengevat.
1) Het onderzoek kan worden getypeerd als exploratief en beschrijvend. Centraal
stonden, weliswaar binnen een gegeven theoretisch raamwerk, interpretaties van
betrokken docenten en studenten. Uitgangspunt hierbij was, dat blokonderwijs in
principe op verschillende wijzen gestalte kan krijgen en dat deze vorm van
onderwijs mede afhankelijk is van wat betrokkenen eronder verstaan. Bovendien
kenmerken onderwijsleersituaties zich per definitie door complexiteit en uniciteit,
waaraan door middel van een open en holistische benadering het best recht kan
worden gedaan. In samenhang met de relatieve onbekendheid van het object
van onderzoek, werd ervan uitgegaan dat deze benadering het best gediend is
met exploratief onderzoek. In het algemeen stelt exploratie de onderzoeker in
staat het object van onderzoek te (leren) begrijpen. In dit verband werd ge
opteerd voor beschrijvend onderzoek van zowel kwantitatieve als kwalitatieve
aard.
2) Het onderzoek was - en is - gelokaliseerd in een innovatieve context overeen
komstig opvattingen van onder andere Postma en Wardekker (1981) met
betrekking tot het experimenterend veranderen van onderwijs. Gegevens werden
ontleend aan docenten, studenten en curriculummaterialen. Terugkoppeling van
onderzoeksresultaten vond plaats naar onderliggende uitgangspunten van en
beweegredenen voor de ingevoerde vernieuwing. Bij de terugkoppeling van de
onderzoeksresultaten werd tevens rekening gehouden met het welbevinden van
bij de opleiding betrokken docenten en studenten en met de aan de opleiding
ten grondslag liggende opleidingsvisie en -doelen voor zover deze op het
moment van de uitvoering van het onderzoek waren geëxpliciteerd.
3) Geopteerd werd voor een formatieve evaluatie waarin een actiecomponent aan
wezig is. Op deze wijze werd, zoals gezegd, het onderzoek in een innovatieve
context geplaatst en gekenmerkt door dienstbaarheid aan de voortgang van het
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innovatieproces. Daarbij stond de opvatting van intern, criterium-gebaseerd
evaluatieonderzoek centraal. Het voordeel van intern onderzoek is dat meer
gedetailleerde kennis kan worden verkregen en betere garanties aanwezig zijn
voor de continuering van het onderzoek. Vooraf geformuleerde criteria, hoe vaag
en voorlopig ook gedefinieerd, gaven (een eerste) richting aan de waarneming.
4)

Voor de verzameling van de gegevens is gebruik gemaakt van meerdere
methoden en technieken, in de literatuur ook wel metaforisch aangeduid met de
term (methodische) 'triangulatie' (vgl. bijvoobeeld Smaling, 1987). Er is gebruik
gemaakt van de volgende methoden en technieken: observatie en participerende

observatie, een open vragenlijst voor studenten, een semi-gestructureerd interview
voor docenten en inhoudsanalyse van schriftelijke bronnen. De verwerking van de
verzamelde gegevens vond zowel kwantitatief als kwalitatief plaats.
In de literatuur worden rond bovengenoemde aspecten van (evaluatie)onderzoek vele
polemieken gevoerd. Het is niet zinvol daar op deze plaats nader op in te gaan.
Voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek zijn op willekeurige wijze
twaalf lesblokken geselecteerd die in de derde periode van het studiejaar 1988-1989
werden verzorgd. De periode omvatte de maand januari en een deel van februari
1989. Als enige selectiecriteria golden de volgende: (1) de lesblokken dienden
betrekking te hebben op verschillende vakken of vakgebieden en (2) te zijn verspreid
over alle drie de leerjaren (de HAPO-I is een betrekkelijk nieuwe opleiding ingericht
volgens het NLO-model; in het studiejaar 1988-1989 was de opleiding ingericht tot en
met het derde studiejaar). Uiteindelijk vervielen om uiteenlopende redenen vier
lesblokken, zodat er acht lesblokken in het onderzoek waren betrokken.
Achtereenvolgens vond ten aanzien van ieder geselecteerd lesblok het volgende
plaats: (1) een lesblok werd bijgewoond en geobserveerd door de onderzoeker, (2)
aan het eind van het geobserveerde lesblok werd de studenten gevraagd een
beknopte vragenlijst in te vullen en (3) kort na de observatie van een lesblok vond
een interview plaats met de betreffende docent. Mede afhankelijk van de duur van
een lesblok werd voor deze procedure van dataverzameling ruim een halve tot een
hele dag gereserveerd.

4.2

Samenvatting van resultaten

De bloksgewijze inrichting van het onderwijs in de HAPO-I vindt op een geheel eigen
wijze plaats. Er wordt afgeweken van een onderwijssysteem waarin blokonderwijs
wordt verzorgd zoals bekend is vanuit de literatuur (vgl. Heyn, 1976; Muyden en Van
Eijl, 1979; Werkgroep Modulair Onderwijs HAO/LU, 1987; Van Eijl e.a., 1988). Mede
om deze reden wordt voorafgaande aan een weergave van onderzoeksresultaten,
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allereerst een beknopte schets gegeven van de wijze waarop het blokonderwijs in de
HAPO-I is opgezet en georganiseerd (anno 1989).

Opzet en organisatie van blokonderwijs in de HAPO-I
Roostertechnisch is men in de HAPO-I uitgegaan van de oorspronkelijke lesurentabel.
Een studiejaar is gelijk aan zes periodes die elk zes weken omvatten. Uitgaande van
de beschikbare lesuren op jaarbasis worden aantal en omvang van blokken per
periode vastgesteld. Als er bijvoorbeeld voor een vak tachtig lesuren per jaar
beschikbaar zijn, kunnen deze worden geconcentreerd in twintig blokken van vier
uren, welke blokken vervolgens worden verdeeld over de zes perioden.
Onderwijs in blokken vereist een reorganisatie van het curriculum. Docenten
staan voor de taak om met behoud van kwaliteit de leerstof te herordenen in andere
eenheden dan vijftig minuten lessen. Deze herordening stelt tevens eisen aan het
didactisch arrangement. Naast deze aspecten van vooral feitelijke aard, grijpt
blokonderwijs ook in op de attitude van docenten en studenten ten aanzien van
opleiden en studeren en op aspecten in de voorwaardensfeer.
Over de aard, omvang en plaats van een blok in een periode wordt - vooralsnog
- verschillend door docenten, respectievelijk vakgroepen, gedacht. Mede om deze
reden is het wellicht zinvol om op dit moment niet van blokonderwijs te spreken
maar van lesblokken, een begrip dat reeds vele malen eerder in dit artikel is
gehanteerd. Een dagdeel, i.e. een morgen of middag, is doorgaans de kleinste
lestijdeenheid (anno 1989).
Van begin af aan worden tijdens teambesprekingen regelmatig ervaringen
uitgewisseld en werkwijzen aan elkaar gedemonstreerd. Ter ondersteuning van onder
meer deze bijeenkomsten is een Begeleidingscommissie Blokonderwijs in het leven
geroepen. Deze commissie, waarvan de onderzoeker tevens lid is, stelt zich onder
andere ten doel de kwaliteit van het opleidingsonderwijs te bewaken en zorg te
dragen voor een goede interne en externe informatieoverdracht. Het onderhavige
interne evaluatie-onderzoek past binnen de taken van de betrokken commissie.

Vormgeving aan blokonderwijs door individuele docenten
De eerste onderzoeksvraag naar de wijze waarop individuele docenten vorm geven
aan blokonderwijs, is beantwoord aan de hand van 'portretten' gemaakt van
bijgewoonde lesblokken naar aanleiding van observaties, gegevens verkregen van
studenten en notities over gebruikte curriculummaterialen.
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De navolgende conclusies zijn de resultaten van een interpretatie in de breedte,
respectievelijk van een interpretatie 'over' deze portretten of gevalsbeschrijvingen.
1) Op het moment van het onderzoek hanteerden docenten het principe van
blokonderwijs verschillend van elkaar. Er was (nog) geen gemeenschappelijk
gedragen uitgangspunt met betrekking tot het verzorgen van blokonderwijs
expliciet herkenbaar.
2) Aan het blokonderwijs ten grondslag liggende onderwijs- en leerpsychologische
principes waren soms expliciet en naar vermogen goed doordacht. Soms echter
bleven ze ook tamelijk impliciet of hadden vooralsnog een 'gekunsteld' karakter.
In het algemeen geldt dat een strak keurslijf voor wat betreft het hanteren van
deze principes niet gewenst lijkt, doch overeenstemming en explicitering ervan
schept duidelijkheid voor studenten en geeft aan het onderwijs een stabieler
karakter.
3) Een goede opzet en organisatie van een lesblok bleek veel voorbereidingstijd te
kosten. Een aantal docenten heeft dit als een structureel probleem ervaren.
Niettemin slaagde een aantal docenten erin lesblokken te organiseren die - in
principe - een voorbeeldfunctie hadden voor collega's.
4) Studenten bleken erg gevoelig te zijn voor een opzet en organisatie van
lesblokken waarin sprake was van veel functionele afwisseling, veel zelfwerkzaam
heid en zinvolle opdrachten. Desondanks kon moeilijk voorkomen worden dat
studenten een lesblok qua duur doorgaans te lang vonden.
5) Eerstejaars, tweedejaars en derdejaars studenten bleken in hun waardering voor
de gevolgde lesblokken nauwelijks van elkaar te verschillen voor wat betreft de
meest saillante aspecten. Zoals verwacht mag worden, oordeelden ouderejaars
studenten wel wat genuanceerder. Hun expliciete behoefte aan zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid leek groter te zijn dan die van met name eerstejaars
studenten. Dit verschil was terug te vinden in de wijze waarop studenten en
docenten met elkaar omgaan en in de honorering van de inbreng van de
studenten.
6) Het blokonderwijs was sterk docent-afhankelijk. Diens veelal continue aan
wezigheid werkte in de hand dat studenten ertoe neigden nogal snel de hulp
van de docent in te roepen tijdens het werken aan opdrachten. Ook docenten
namen vaak initiatief tot het bieden van hulp.
De bovenstaande conclusies bevestigden dat - in aanvang - het blokonderwijs in de
HAPO-I meer deed denken aan een herverdeling en concentratie van lesuren dan
aan een onderwijskundig alternatief.
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Onderwijs- en leerpsychologische aspecten
De tweede onderzoeksvraag naar de kenmerken van blokonderwijs zoals dat werd
uitgevoerd in de HAPO-I, is beantwoord aan de hand van door middel vanuit semigestructureerde interviews verkregen gegevens. Deze aan individuele docenten
ontleende gegevens zijn in een matrix weergegeven en op integrale wijze geana
lyseerd en geïnterpreteerd. Conform het projectvoorstel inzake het onderzoek naar
blokonderwijs (Beijaard en Leeuwis, 1988), zijn aan docenten vragen van algemene
strekking en vragen van meer specifieke aard gesteld.
De navolgende conclusies hebben rechtstreeks betrekking op onderwijs- en
leerprocessen zoals die in blokvorm gestalte kregen.
1) Studenten verschilden van elkaar in de mate waarin ze zelfstandig en onder
eigen verantwoordelijkheid taken uitvoerden. Op intuïtieve wijze werd door
docenten wel rekening gehouden met deze verschillen tussen studenten, doch
een systematisch inzicht in de factoren die op deze verschillen van invloed zijn,
ontbrak veelal. In het algemeen is een dergelijk inzicht wenselijk in verband met
2)

de algemene programmering van onderwijs en die van taken in het bijzonder.
Met de mogelijkheden van studenten om zich te concentreren werd verschillend
omgegaan. In het algemeen kan inspanning, afgewisseld met ontspanning,
gedurende een heel lesblok van studenten verwacht worden. Ook uit oordelen
van studenten over blokonderwijs in het algemeen bleek dat ze het op prijs
stellen zich gedurende een heel blok in te spannen, omdat zij inspanning ervaren
als een indicatie voor effectief en zinvol bezig zijn.

3) Het blokonderwijs stond in belangrijke mate in het teken van de verwerving van
kennis en vaardigheden. In het algemeen vereist effectief blokonderwijs dat een
groter accent wordt gelegd op verwerkingsaspecten. Ook de verwerving van
kennis en vaardigheden kan, met name in de hogere leerjaren, meer aan de
studenten zelf worden overgelaten. Door een groter accent op de verwerking is
beter docent-onafhankelijk onderwijs mogelijk en wordt aangesloten bij een
volwaardiger HBO-didactiek.
4) Docenten bleken goed doordrongen te zijn van het belang van evaluatie en het
geven van feedback aan studenten. In het algemeen leidt een snelle feedback na
voltooiing van een taak tot satisfactie bij studenten. Hetzelfde geldt voor de
5)

betrokkenheid van studenten bij de evaluatie van het onderwijs.
Docenten verschilden van elkaar in de functie die zij toekenden aan kennis en
vaardigheden. Binnen gegeven eindtermen voor vakgebieden en afhankelijk van
studierichtingen van studenten, is bezinning hierop nodig mede in relatie tot de
verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit. Deze discussie behoort idealiter deel uit
te maken van de ontwikkeling van de gewenste opleidingsdidactiek.

46

Voor een deel is met bovenstaande conclusies reeds vooruit gelopen op aanbevelin
gen die later in deze bijdrage aan de orde komen.

Docenten en studenten over blokonderwijs
De derde onderzoeksvraag, namelijk die naar bevindingen van docenten en studen
ten naar aanleiding van blokonderwijs, is beantwoord aan de hand van vragen uit
het interview voor docenten en de vragenlijst voor studenten.
Zowel docenten als studenten gaven voor- en nadelen aan van het ingevoerde
blokonderwijs. Tussen beide categorieën informanten bestond veel overeenstemming
in de bevindingen. Grote behoefte bleek onder andere te bestaan aan een leerpsychologische onderbouwing van het blokonderwijs. Deze onderbouwing dient zich
naar de mening van betrokkenen toe te spitsen op een toename van de complexiteit
van het onderwijs gedurende het verloop van de leerjaren, waarbij zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid relevante en te honoreren aspecten zijn.
Door relatief veel docenten en studenten werd gewezen op concentratie
problemen, discontinuïteit in het onderwijsaanbod als gevolg van de meso-structurele
organisatie en op het feit dat bepaalde vakgebieden zich moeilijk lenen voor een
bloksgewijze inrichting. Voorts werd veelvuldig gewezen op het didactisch arrange
ment, waarbij met name de zorg voor een goede afwisseling van werkvormen, zelf
werkzaamheid en het werken aan zinvolle taken hoog scoorden.
Belangrijke voordelen van blokonderwijs bleken onder andere te zijn: (1) de
gelegenheid hebben langere tijd met een onderwerp bezig te zijn en dit af te ronden,
(2) de spreiding van toetsen waardoor piekbelastingen minder dan voorheen
voorkomen en (3) andersoortige activiteiten zijn mogelijk. In het oorspronkelijk rapport
zijn deze en andere voordelen, evenals door docenten en studenten genoemde
nadelen, nauwkeurig gerangschikt naar de frequentie waarin ze zijn genoemd
(Beijaard, 1989, 49 e.V.).

4.3

Conclusie en aanbevelingen

De uiteindelijk balans ten aanzien van het ingevoerde blokonderwijs toonde zowel
voor- als nadelen. Met respect voor het in gang gezette innovatieproces luidde de
conclusie vooralsnog dat niet echt gesproken kon worden van blokonderwijs in de
HAPO-I. Deze conclusie was onder meer gebaseerd op bevindingen met betrekking
tot:
-

de wijze waarop aan de verhouding tussen verwerving en verwerking gestalte
werd gegeven;
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de veelvuldig voorkomende discontinuïteit in het leerproces van studenten;
de hoeveelheid taken of opdrachten die studenten dienden uit te voeren evenals
de hoeveelheid 'blokken' die in één periode van zes weken parallel aan elkaar
liepen;
de mate waarin studenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces,
waaronder het zelfstandig daaraan mede vorm geven en het genereren van
kennis en vaardigheden door middel van zelfwerkzaamheid.
Voorts bleek het welbevinden van studenten - en in mindere mate dat van docenten
- op een aantal aspecten in het geding bij de wijze waarop het blokonderwijs werd
georganiseerd en uitgevoerd.
Een van de doelstellingen van de HAPO-I omvat het principe van de 'dubbele
bodem', hetgeen inhoudt dat docenten op het gebied van lesgeven een voorbeeld
willen zijn voor studenten. Deze doelstelling kon niet altijd worden waargemaakt zoals
onder andere bleek uit de wijze waarop het blokonderwijs door vele studenten werd
beleefd. Voor het realiseren van een andere opleidingsdóelstelling, namelijk aanstaan
de leraren doen leren reflecteren op eigen denken en handelen, was meer gelegen
heid dan voorheen. 'Echt blokonderwijs' appelleert aan leervormen die, mits systema
tisch opgebouwd in de verschillende leerjaren, belangrijk bijdragen aan een proces
van leren reflecteren.
Uit de conclusie wordt duidelijk dat wel belangrijke vorderingen waren gemaakt,
doch tegelijkertijd blijkt dat er nog veel diende te gebeuren tijdens het in gang
gezette innovatieproces. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn daartoe diverse
suggesties ter verbetering aangedragen. Deze kunnen als volgt worden samengevat:
(1) een groter accent op de verwerking van leerstof, (2) meer aandacht voor de
taakbeleving door studenten, (3) vermindering van het aantal klassikale contacturen,
(4) toename van zelfwerkzaamheid door studenten, (5) verschuiving in de onderwijs
taak van docenten (minder informatie-overdrager en meer organisator, initiator,
stimulator en begeleider zijn; het ene hoeft het andere geenszins uit te sluiten), (6)
reductie van het aantal parallel aan elkaar lopende blokken, (7) rekening houden met
verschillen tussen studenten in de diverse leerjaren en (8) meer afstemming op
elkaar van de door docenten gehanteerde didactische werkwijzen alsmede de
leerpsychologische overwegingen waarop deze zijn gebaseerd. Door aandacht te
besteden aan aanbevelingen als deze kan, zo werd gesuggereerd, gewerkt worden
aan de vorming van een volwaardige, op de eigen situatie toegesneden HBOdidactiek (vgl. ook Janssen en De Neve, 1987).
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5

Discussie

Deze bijdrage wordt afgesloten met enkele opmerkingen over de resultaten van het
onderzoek in samenhang met de terugblik op de geschiedenis van de onderwijs
organisatie van het HBO. Deze terugblik voerde onder meer tot de conclusie, dat
toepassing van de doceermethode is voorondersteld in het traditionele patroon van
lessen. De onderzoeksresultaten bevestigen deze conclusie. Bij blokonderwijs blijkt
het overheersen van de doceermethode moeilijk uit te bannen uit het didactisch
handelen van docenten. Deze manier van lesgeven kenmerkt als gevolg van een
jarenlange conditionering zozeer het didactisch repertoire, dat hierdoor de overgang
naar ander onderwijs- en werkvormen, nodig voor blokonderwijs, wordt belemmerd.
Niet alleen het handelen van docenten is voor een deel geconditioneerd, ook
studenten gedragen zich conform de traditie waaraan zij gewend zijn. Hoewel zij niet
allen instemden met de wijze waarop in de HAPO-I gestalte werd gegeven aan
blokonderwijs, droegen zij geen wezenlijke alternatieven aan. Sommigen gaven zelfs
de voorkeur aan een terugkeer naar het 'oude systeem'.
Terugblikkend zagen we, dat de verhouding van kennisverwerving en -verwerking
cruciaal is met betrekking tot de inrichting van onderwijs. In het algemeen geldt het
uitgangspunt, dat synchroniciteit van verwerving en venwerking de kwaliteit en
effectiviteit van het onderwijs ten goede komt. Bij de uitwerking van dit uitgangspunt
spelen overwegingen van pedagogische en didactische aard een rol. In pedagogisch
opzicht is belangrijk de mate waarin een beroep kan worden gedaan op de zelf
standigheid en eigen verantwoordelijkheid van de student. Uit het onderzoek blijkt
dat docenten verschillen in de uitwerking van pedagogische ovenwegingen van deze
aard. Men handelt in dit opzicht voor een deel intuïtief en onderkent daarbij verschil
len tussen studenten in de diverse leerjaren. Zelf zien studenten doorgaans graag
dat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gehonoreerd.
Vanuit didactisch gezichtspunt gezien is de wijze waarop contacturen worden
besteed essentieel: kiest men voor de academische traditie met de doceermethode
in dienst van kennisaanbod óf reserveert men de contacturen voor activiteiten ten
behoeve van kennisverwerking ter bereiking van (in taxonomisch opzicht) hogere
doelstellingen? Voor het HBO zijn wij geneigd voor het tweede te kiezen. Studenten
zijn zeer wel in staat om zich in eigen tijd onder andere door middel van literatuur
studie kennis eigen te maken. Op basis daarvan kunnen contacturen zo niet
uitsluitend dan toch overwegend in het teken staan van activiteiten die ervoor zorg
dragen, dat de kennis beklijft en op een hoger beheersingsniveau wordt gebracht.
Wel moet worden opgemerkt dat studenten verschillen in hun mogelijkheden tot
zelfstandige verwerving van kennis. Vooral eerstejaars studenten blijken in dit verband
problemen te hebben; zij zijn een dergelijke manier van functioneren veelal niet
gewend. Wat ze moeten kunnen en kennen werd hen in de middelbare school voor
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geschoteld, waardoor werd bijgedragen aan een tamelijke passieve of consumptieve
leerattitude. Eigen verantwoordelijkheid voor kennisverwerving impliceert een attitude
die studenten (opnieuw) moeten leren. Het verdient aanbeveling in het eerste leerjaar
hier op weldoordachte wijze tijd en energie in te steken. Niet alleen leerpsychologisch
is hier sprake van een noodzaak; uit het onderzoek naar blokonderwijs blijkt dat het
welbevinden van studenten er niet in geringe mate mee is gediend.
In het volgende schema is weergegeven, hoe de gemaakte keuze inzake de
verhouding van verwerving en verwerking zich onderscheidt van de eerder vermelde
tradities:

verwerving

verwerking

traditie lager onderwijs

contacturen

contacturen

traditie academisch
onderwijs

contacturen

eigen tijd

traditie voortgezet
onderwijs (inclusief HBO)

contacturen
(overwegend)

eigen tijd
(overwegend)

alternatief voor HBO

eigen tijd

contacturen

Uiteraard heeft deze keuze gevolgen voor het aantal contacturen per dag c.q. per
week.
Een volledig weekrooster biedt studenten te weinig gelegenheid te voldoen aan
individuele studieverplichtingen, terwijl het docenten eveneens te weinig tijd laat zoals uit het onderzoek ook is gebleken - voor de tijdrovende voorbereiding van
lesblokken waaraan hoge eisen worden gesteld wat betreft aard en volgorde van
individuele en groepsactiviteiten.
Een volgende opmerking betreft de wenselijkheid van didactisch pluralisme
oftewel het gevaar van didactisch uniformisme. Voorstellen met betrekking tot de
reorganisatie van het hoger of universitair onderwijs wekken soms de suggestie alsof
er één model (bijvoorbeeld modularisering of blokonderwijs) zou zijn, volgens welk
het onderwijs zou kunnen of moeten worden ingericht. Zulk een streven naar
uniformiteit doet geen recht aan de verscheidenheid aan doelstellingen, leerinhouden,
doelgroepen en leerstijlen die we in het onderwijs plegen aan te treffen, ook binnen
één instelling. De verschillen tussen vakgebieden - bijvoorbeeld tussen moderne talen
en exacte vakken - kunnen inzake de genoemde aspecten zo groot zijn, dat de
keuze voor één onderwijsorganisatorisch principe afbreuk doet aan de feitelijke en
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wenselijke verscheidenheid. Een en ander maakt het niet eenvoudig een onderwijs
organisatie te vinden die aan alle verlangens van didactische en leerpsychologische
aard tegemoet kan komen. In het algemeen moet het onderwijzen en leren voor
zowel docenten als studenten plaats vinden in een omgeving die gekenmerkt wordt
door voldoende continuïteit en stabiliteit. Continuïteit is wezenlijk voor de progressie
in leerresultaten. Uit het onderzoek is gebleken dat een optimale vormgeving aan dit
kenmerk moeilijk realiseerbaar is op onderwijsorganisatorisch niveau. Stabiliteit als
kenmerk verwijst naar een voor studenten duidelijke en overzichtelijke organisatie van
het onderwijs. In het onderzoek naar blokonderwijs in de HAPO-I komt een dergelijke
behoefte van studenten duidelijk tot uiting. Ondanks nagestreefde vernieuwingen is
een zekere rust en regelmaat voor zowel studenten als docenten een vereiste. Dit
pleit ervoor vernieuwingen of veranderingen in het onderwijs vooraf eerst zorgvuldig
onderwijskundig te doordenken. Als (om een voorbeeld te noemen) bij voorgenomen
wijzigingen de betekenis van de sociale dimensie uit het oog wordt verloren studenten die elkaar niet meer kennen vanwege steeds wisselende samenstelling van
groepen, docenten die studenten niet kennen vanwege de fragmentarisering van
taken en contacten - dan krijgen scholen en instellingen in educatief opzicht een
onherbergzaamheid die de kwaliteit van onderwijs wezenlijk aantast. Tevens verdient
het aanbeveling kleinschalig te beginnen. Het onderzoek naar het ingevoerde blok
onderwijs in de HAPO-I maakt duidelijk dat een grootschalige en snelle doorvoering
van een innovatie (in de beginperiode) leidt tot onduidelijkheden, structurele over
belasting van docenten en een aantasting van het welbevinden van betrokkenen in
het algemeen.
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Kwalificaties en informatisering in de landbouw
J.J.C. Blom, A.Ph. de Vries

1

Inleiding

Najaar 1989 startte het onderzoekproject "Evaluatie van de invoering van de com
puter en de informatica in de beroepsgerichte vakken van het agrarisch onderwijs".
Dit onderzoek heeft de evaluatie van het ESLO-project ten doel (Educatieve Software
ontwikkeling Landbouwonderwijs). Het ESLO-project, uitgevoerd door het CILO
(Centrum voor Informatica-ondersteuning Landbouwonderwijs), dient courseware voor
het landbouwonderwijs op te leveren, onder meer voor de beroepsgerichte vakken.
Veel van deze courseware is erop gericht de leerlingen vertrouwd te maken met een
geïnformatiseerde beroepspraktijk.
Een belangrijke vraag bij courseware-ontwikkeling voor de beroepsgerichte
vakken is: wat is de aard en het niveau van de kwalificaties die het betreffende
onderwijs met betrekking tot de informatisering in de landbouw dient te realiseren?
Op basis van het antwoord op onder meer deze vraag wordt lesmateriaal c.q.
courseware ontwikkeld. Binnen de beroepsgerichte vakken is dit antwoord niet
eenvoudig te geven. De informatisering in de land- en tuinbouw is nog volop in gang
en het is niet zonder meer duidelijk wat schoolverlaters van LAO, leerlingwezen en
MAO moeten kunnen en kennen met het oog op een geïnformatiseerde beroeps
praktijk.
De mate waarin de courseware gericht is op het realiseren van een bepaalde
kwalificatie is een criterium bij de evaluatie van de courseware. Dit criterium kan
worden uitgewerkt wanneer een beter beeld bestaat van de mogelijk te realiseren
kwalificaties. Deze bijdrage probeert in de paragrafen 3 en 4 de belangrijkste
kwalificaties inzake de informatisering in de landbouw te formuleren. Voorafgaand
hieraan wordt de relatie tussen kwalificatie en courseware-ontwikkeling aangegeven.
Met het oog op bovengenoemd evaluatieproject wordt vervolgens, op basis van
hetgeen in de paragrafen 3 en 4 naar voren is gebracht, in paragraaf 5 een
beoordelingsinstrument voor beroepsgerichte courseware gepresenteerd.
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2

Kwalificaties en courseware-ontwikkeling

Courseware bestaat uit computersoftware en daarbij behorende handleidingen,
opdrachtvellen en instructies die de leerlingen en docenten nodig hebben om met de
software (en de computer) te werken. Courseware ondersteunt de leerling bij diens
leerproces en is, naast bijvoorbeeld het leerboek en de videoband, een van de vele
vormen van lesmateriaal. De keuze van lesmateriaal maakt deel uit van het onderwijs
leerplan. De te realiseren leerdoelen, de volgorde waarin de leerinhouden worden
aangeboden, de wijze waarop dat gebeurt, de oefeningen die de leerling moet
maken, de activiteiten van de docent en de evaluatie en toetsing zijn naast het
lesmateriaal onderdeel van dit onderwijs-leerplan (1).
Met de courseware-ontwikkeling in het ESLO-project is dus tevens de ontwikke
ling of aanpassing van het onderwijs-leerplan van de beroepsgerichte vakken in het
geding. Gestreefd wordt naar een verbeterde afstemming van het onderwijs op een
geïnformatiseerde beroepspraktijk.

2.1

Onderwijs-leerplanontwikkeling in overzicht

Onderwijs-leerplanontwikkeling start met het vaststellen van kwalificaties die de
leerling in de opleiding zal verwerven (1). Er zijn drie categorieën kwalificaties te
onderscheiden: kwalificaties gericht op het kunnen uitoefenen van een bepaalde
functie of het vervullen van een bepaald beroep, kwalificaties die de leerling voor
bereiden op een verdere opleiding, en kwalificaties die algemene vorming beogen.
De kwalificaties kunnen vertaald worden in leerdoelen. Op grond daarvan volgen
vaststelling van leerinhouden en lesprogramma en de ontwikkeling en keuze van
lesmaterialen (waaronder courseware). Ook kan men zich dan een beeld vormen van
de wenselijke docent- en leerlingactiviteiten. Het is daarbij voorts van groot belang
tijdig een oordeel te hebben over de sequentie van leerinhouden. In figuur 1 staan
de relaties tussen courseware, onderwijs-leerplanontwikkeling en kwalificaties schema
tisch weergegeven.
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algemene vorming

werksituatie/functie-eisen

vervolgopleiding

HZ
gewenste kwalificaties
leerdoelen

leerlingactiviteiten

leerinhouden

onderwi js-leerplan
lesmaterialen waaronder

docentactiviteiten

courseware

lesprogramma
uitvoering van vernieuwd onderwijs-leerplan

evaluatie van vernieuwd onderwijs-leerplan

Figuur 1

2.2

Schematische weergave van de relaties tussen kwalificaties en course
ware binnen onderwijs-leerplanontwikkeling.

Kwalificaties en informatisering

Om kwalificaties te kunnen formuleren voor het landbouwonderwijs is een beeld van
de ontwikkelingen met betrekking tot de informatisering van de landbouw onmisbaar.
Deze ontwikkelingen kunnen vertaald worden in kwalificaties en ook kan worden
aangeven welke van die kwalificaties binnen de verschillende opleidingen in het
agrarisch onderwijs van belang zijn. Een dergelijke benadering is gevolgd in de
Kadernota nieuwe technologieën beroepsonderwijs VO (2); deze bevat een inventari
satie van belangrijke technologieën. Geprobeerd is aan te geven welke kwalificaties
met betrekking tot deze technologieën in het onderwijs gerealiseerd zouden moeten
worden. Ook zijn de beroepsopleidingen vermeld waarbinnen de verschillende
technologieën van belang zijn. Hoewel in de nota sprake is van het totale veld van
het beroepsonderwijs VO ontbreken de agrarische opleidingen. In de nu volgende
paragrafen wordt een en ander uitgewerkt voor de landbouw en het landbouwonder
wijs. Eerst komen de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot informatisering
in de landbouw aan de orde (paragraaf 3). Vervolgens wordt aangegeven welke
kwalificaties met betrekking tot deze informatisering van belang zijn (paragraaf 4).
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3

Informatietechnologie en beroepspraktijk

3.1

Een indeling van belangrijke technologieën

In de Kadernota nieuwe technologieën beroepsonderwijs VO wordt een indeling
gehanteerd bij de beschrijving van voor het beroepsonderwijs belangrijke techno
logieën als weergegeven in figuur 2. Informatietechnologieën staan vooral in de
belangstelling maar in toenemende mate wordt ook aandacht besteed aan andere
technologieën. Tot voor kort sprak men van 'nieuwe informatietechnologie', tegen
woordig is de term 'nieuwe technologie' meer gebruikelijk. Technologie mag hier
opgevat worden als het geheel van kennis en kunde afkomstig uit de natuur
wetenschappen dat praktisch gebruikt wordt (2).

1 micro-elektronica
- microprocessoren
- basiskennis automatisering
- ontwerp, fabricage en
onderhoud van hardware
2 telecommunicatie
3 procesbesturing
- meet- en regeltechniek
- Programmable Logic Control
(PLC)
- procestechniek
- energietechniek

5 produktietechnologieën
- Flexibele Produktie
Automatisering (FPA)
- Computer Aided Manufacturing
(CAM)
- robotica
- Computer Numerical Control
(CNC) verspanende technieken
- CNC niet verspanende
technieken
- CNC transportsystemen
6 nieuwe materialen
7 logistiek

4 Computer Aided Engineering (CAE)
- Computer Aided Design (CAD)
- calculeren
- systeembouw

Figuur 2

8 kantoorautomatisering
- administratieve bewerking
- beheer
- communicatie

Overzicht van nieuwe technologieën, zoals toegepast in de maatschappij,
van belang voor het beroepsonderwijs (2).

Deze indeling van technologieën is vooral gebaseerd op groepering van samen
hangende technieken. Micro-elektronica omvat de toepassing van geïntegreerde
schakelingen, waardoor gebruiksmogelijkheden ontstaan voor het aansturen, ver
werken en bewerken van materialen en gegevens. Technieken van telecommunicatie
maken het gebruik van computers op afstand mogelijk. Uiteenlopende computer-
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toepassingen en verschillende gebruikers kunnen hierdoor gekoppeld worden.
Procesbesturing omvat de technieken voor het meten en registreren van proces
condities; voor het nagaan of de procescondities voldoen aan gestelde voorwaarden;
en voor het bijsturen van het proces in geval van afwijkingen. CAE heeft betrekking
op de technieken voor het virtueel beschrijven van produkten. Het kan hierbij onder
meer gaan om specificaties van produkten, ontwerpen van onderdelen, vormgeving
van produkten, simuleren van het gedrag van een produkt. Produktie-automatisering
speelt een rol wanneer afzonderlijke produkteenheden worden gemaakt, gemeten,
geïnspecteerd, opgeslagen, verplaatst en bewerkt (vergelijk de produktie van een
auto). De verschillende technieken die bij de automatisering van de verschillende
deelbehandelingen en bij het produktieproces als geheel worden toegepast vallen in
deze categorie. Nieuwe materialen zijn op zich geen technologie, maar een produkt
ervan. Ze zijn op te vatten als een belangrijke ondersteunende factor: allerlei
toepassingen van technieken uit de andere categorieën worden mogelijk. Ook
logistiek is zo'n ondersteunende factor. Het is een verzamelnaam voor kennis en
kunde met betrekking tot de besturing van goederenstromen en de inrichting van
systemen voor goederenstroombesturing (Wat moet waar zijn? Op welk tijdstip? Op
welke wijze komt het daar?). De laatste categorie omvat de automatiserings
toepassingen op kantoor. Hier wordt gewerkt met uiteenlopende technieken voor
administratie, tekstverwerking, beheer en registratie, informatievoorziening, manage
ment, ontwerp en planning.
Drie technologieën zijn in de Kadernota wel als belangrijk aangemerkt, maar niet
in het schema opgenomen en evenmin verder uitgewerkt. Het betreft: medische
technologie, milieutechnologie en biotechnologie. Ongetwijfeld zullen de laatst
genoemde twee ook binnen de landbouwsector een steeds belangrijker rol gaan
spelen. Ze blijven echter verder buiten het blikveld van deze bijdrage omdat het
eerdergenoemde evaluatieproject alleen betrekking heeft op de informatie
technologieën.

3.2

Informatisering in de landbouw

In de landbouw zijn de gebruikte technologieën in drie categorieën in te delen:
procesbesturing en produktieautomatisering; bedrijfsinformatiesystemen; en telematica.
De categorie procesbesturing en produktieautomatisering, tot op zekere hoogte
te vergelijken met de categorieën procesbesturing en produktietechnologieën uit de
Kademota, omvat technieken die tot doel hebben bepaalde produktieprocessen of
delen daarvan te besturen om daarmee deze processen beter te doen verlopen.
Voorbeelden van techniektoepassingen uit de produktieautomatisering zijn: de
geautomatiseerde kasklimaatregeling, waarbij de groei van het gewas als produktie-
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proces centraal staat; klimaatregeling van aardappelbewaarplaatsen; apparatuur voor
automatische mestdosering; krachtvoerdoseerapparatuur; de melkrobot; fruitplukapparatuur en dier-observatiesystemen zoals apparatuur die symptomen van mastitis
en tochtigheid bij koeien signaleert. De apparatuur, doorgaans landbouwspecifiek, is
ontwikkeld door firma's die al langer op de markt van landbouwmachines actief zijn.
Apparatuur die de geleidbaarheid van melk meet en bij bepaalde te hoge waarden
de betreffende koe op een attentielijst plaatst wordt bijvoorbeeld op de markt
gebracht door melkmachinehandelaren. De technieken uit deze categorie zijn het
meest verspreid binnen de landbouw. Tot op heden zijn enkele duizenden computers
van uiteenlopende merken en soorten verkocht.
De apparatuur die procescondities meet en registreert levert informatie over deze
procescondities. Deze informatie beoogt in de eerste plaats na te gaan of deze
condities voldoen aan gestelde voorwaarden, maar kan ook gebruikt worden voor
het nemen van bedrijfsbeslissingen zoals bijvoorbeeld de beslissing om een koe die
weinig melk produceert en herhaaldelijk ziek is af te voeren. Deze categorie grenst
daarmee aan de volgende categorie.
In de tweede categorie, die van de bedrijfsinformatiesystemen, passen de
technieken die gebruikt worden om uiteenlopende informatie over het bedrijf te
registreren, te rangschikken en te verwerken zodat beslissingen genomen kunnen
worden over de planning op korte, middellange en lange termijn. Deze categorie
vertoont nauwelijks overeenkomst met een van de categorieën uit figuur 2. Voor
beelden zijn programmatuur voor de planning van potplantteelten, voor het manage
ment van de teelt van akkerbouwgewassen en zeugenmanagementsystemen. De
apparatuur die hier toegepast wordt is doorgaans niet landbouwspecifiek. Veel
bedrijfscomputers zijn IBM compatibele PC's, waarvan er op dit moment enkele
honderden op landbouwbedrijven staan opgesteld. De apparatuur die voor de
centrale informatieverwerking wordt gebruikt bestaat doorgaans uit minicomputers of
mainframes.
Binnen deze categorie is het onderscheid tussen externe en interne informatie en
externe en interne informatieverwerking van belang. De informatie kan binnen het
bedrijf ter beschikking van de boer komen, bijvoorbeeld de informatie over de
hoeveelheid arbeidstijd, besteed aan de bewerking van een perceel. Soms komt de
informatie buiten het bedrijf beschikbaar, zoals informatie over het vetgehalte van de
melk bepaald door de afnemende coöperatie of informatie over te verwachten
weersveranderingen. Beide typen informatie kunnen van belang zijn bij het nemen
van bedrijfsbeslissingen. Een vergelijkbaar onderscheid geldt de informatieverwerking.
Deze kan op het bedrijf met een bedrijfscomputer gebeuren. De boer kan ook de
informatie met de post versturen en deze door een centrale computer van bijvoor
beeld een proefstation laten verwerken.
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De technieken voor telematica, tenslotte, zijn gericht op de uitwisseling van
interne en externe informatie en de beschikbaarstelling van mogelijkheden voor
externe informatieverwerking aan de boer. Ook de technieken om bedrijfscomputer
en procesbesturingsapparatuur te koppelen horen in de categorie telematica thuis. In
de Kadernota zijn deze technieken vooral in de categorie telecommunicatie terug te
vinden (figuur 2). Voorbeelden zijn technieken waardoor veehouderijbedrijven
aangesloten kunnen worden op het VeeNET (een informatiebron voor de rundvee
houderij), en technieken waardoor krachtvoerdoseerapparatuur en bedrijfscomputer
worden gekoppeld. De technieken voor telematica zijn nog volop in ontwikkeling.
In het algemeen blijkt de binnen de landbouw gebruikelijke indeling op tal van
punten af te wijken van de indeling uit de Kadernota. De specifieke produktiestructuur in de landbouw ligt ten grondslag aan deze verschillen. De indeling binnen
de landbouw maakt onderscheid in drie categorieën maar scheidt deze niet: in de
landbouwpraktijk treft men een toenemende integratie van technieken uit de drie
categorieën aan. Informatie van procescomputers wordt gebruikt in bedrijfscomputers
en met behulp van telematicatechnieken verwerkt door centrale computers. Het
onderscheid is voor het landbouwonderwijs evenwel goed bruikbaar.
De bedrijfstakken verschillen onderling in het soort nieuwe technologieën dat
wordt toegepast en de mate waarin automatisering is gerealiseerd. Op dit moment
zijn bijvoorbeeld in de akkerbouw de telematicatechnieken het belangrijkst, in de
tuinbouw spelen de technieken voor procesautomatisering de belangrijkste rol, terwijl
in de varkenshouderij zeugenmanagementsystemen een centrale plaats bij de
automatisering innemen.
Van belang is tenslotte melding te maken van de totstandkoming van de informatie
modellen. In een vroeg stadium van de informatisering binnen de landbouw is
onderkend dat standaardisering van informatie en gegevens steeds belangrijker zou
worden. Worden melkvetgehalten in gewichtsprocenten of in volumeprocenten
opgegeven, bacterietellingen in aantallen per volume- of per gewichtseenheid, worden
opbrengsten per bedrijf, per dier of per standaard-bedrijfseenheid weergegeven? Om
deze standaardisering te bevorderen zijn informatiemodellen gemaakt van verschillen
de bedrijfstakken (rundveehouderij, varkenshouderij, akkerbouw, tuinbouw, pluimvee
houderij). Per bedrijfstak is een organisatie (de zogenaamde takorganisatie) in het
leven geroepen om deze informatiemodellen op te stellen en een coördinerende
functie te vervullen bij de automatisering in de bedrijfstak.
Een informatiemodel is een integrale beschrijving van het bedrijf. Bij deze
beschrijving is uitgegaan van een besturingsmodel van drie fasen: een planningsfase,
een uitvoeringsfase en een evaluatiefase. De planningsfase heeft betrekking op
beslissingen die op lange termijn of op middellange termijn spelen (strategische
planning gericht op de opzet van het bedrijf respectievelijk tactische planning gericht
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op een zo gunstig mogelijk resultaat gegeven de bedrijfsopzet). De uitvoeringsfase,
ook wel de fase van operationeel beheer genoemd, betreft de korte termijn. In het
informatiemodel zijn de verschillende processen binnen het bedrijf per fase nader
beschreven en uitgewerkt. Figuur 3 geeft bij wijze van illustratie het diagram weer
met de dertien verschillende activiteiten die in de varkenshouderij worden onder
scheiden. Op basis van deze activiteiten is een model opgesteld van de gegevens
die in de varkenshouderij belangrijk zijn. In figuur 4 is voor de varkenshouderij een
overzicht van de verschillende gegevensgroepen opgenomen. Beide schema's
betreffen het globale informatiemodel voor de varkenshouderij. Per proces is een
gedetailleerd informatiemodel opgesteld dat het betreffende proces nader beschrijft
en dat de gegevens en de eenheden waarin ze worden vastgelegd meer precies
aangeeft.

4

Kwalificaties

4.1

Kwalificaties inzake nieuwe technologieën

De eerder genoemde Kadernota (2) onderscheidt met betrekking tot de nieuwe
technologieën een drietal kwalificaties: de leerling moet 'ervan weten', 'kunnen
gebruiken' en 'kunnen maken'. De eerste kwalificatie heeft betrekking op bekendheid
met het bestaan, de functie en de gebruiksmogelijkheden van de betreffende
techniek. De tweede betreft het kunnen gebruiken van bestaande technieken. De
derde kwalificatie houdt het kunnen ontwerpen, onderhouden, verbeteren van
bepaalde technieken en het kunnen bouwen van de apparatuur in.
Deze indeling gaat ervan uit dat in de praktijk op drie verschillende manieren met
informatietechnieken wordt omgegaan (ervan weten, ermee werken en kunnen
maken). Het is de vraag in hoeverre deze drie manieren ook binnen de landbouw zo
voorkomen. De Discussienota Diploma's en Certificaten (4), uitgebracht ter voor
bereiding van een kwalificatiestructuur voor het agrarisch onderwijs, onderscheidt vier
niveaus van beroepsbeoefening: assistent beroepsbeoefenaar (I), beginnend beroeps
beoefenaar (II), zelfstandig beroepsbeoefenaar (III) en kaderfunctionaris (IV). Deze
indeling sluit aan op de EG classificatie voor beroepsonderwijs. Of de drie kwalifica
tieniveaus van de Kadernota en de vier niveaus van beroepsuitoefening van de
Discussienota op elkaar aansluiten is een andere vraag.
Van de assistent beroepsbeoefenaar wordt verwacht dat deze onder leiding
elementaire praktische werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden kunnen
geautomatiseerde apparatuur betreffen. Op dit niveau is dus het 'ervan weten' van
belang, maar ook het kunnen uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen zoals
de invoer van gegevens of de instelling van een apparaat voor procesbesturing
(onderdeel van 'kunnen gebruiken').
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Van de beginnend beroepsbeoefenaar wordt verwacht dat hij, binnen de grenzen
van aangeleerde technieken, praktische werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren.
Ook bij deze werkzaamheden kan geautomatiseerde apparatuur een rol spelen en
dan is 'ervan weten' en 'kunnen gebruiken' van belang voorzover het deze appara
tuur betreft.
De zelfstandig beroepsbeoefenaar verricht zelfstandig praktische werkzaamheden,
kan deze beoordelen en kan een aantal verantwoordelijkheden voor werkverdeling,
werkvoorbereiding en beheer op zich nemen. Deze functionaris zal een groter inzicht
moeten hebben in de werking en de mogelijkheden van de verschillende relevante
technieken om te kunnen oordelen over het gebruik ervan en om storingen te
kunnen verhelpen. Naast 'ervan weten' is dus 'kunnen gebruiken' van belang op een
hoger niveau dan bij de beginnend beroepsbeoefenaar en de assistent beroeps
beoefenaar het geval was.
De kaderfunctionaris werkt zelfstandig en kan de eindverantwoordelijkheid voor
planning, administratie of beheer op zich nemen. Dit houdt in elk geval in 'weet
hebben' van de relevante technieken en 'kunnen gebruiken' hiervan. Tevens kan
deze functionaris, zeker waar het een bedrijfsleider betreft, voor de opdracht komen
te staan om een onderdeel van het bedrijf te automatiseren. In dat geval is een
uitbreiding van de categorie 'kunnen gebruiken' aan de orde: gericht en welover
wogen kunnen aanschaffen van de verschillende systeemonderdelen met het oog op
de automatisering van een bedrijfsonderdeel.
De indeling van de Kadernota is voor het agrarisch onderwijs dus niet goed
bruikbaar. De categorie 'kunnen maken' blijkt nauwelijks van belang. De categorieën
'ervan weten' en 'kunnen gebruiken' zijn op alle vier kwalificatieniveaus in geding en
zullen dus nader gespecificeerd moeten worden. In een eerste aanzet daartoe is
gebruik te maken van het onderscheid tussen procesbesturings-/produktieapparatuur,
bedrijfsinformatiesystemen en telematica (figuur 5).
Bij de procesbesturings-/produktieapparatuur is het onderscheid relevant tussen
onderdelen kunnen bedienen; het geheel kunnen bedienen; beslissingen nemen over
de inzet; en het aanschaffen van deze apparatuur met het oog op automatisering.
De bedrijfsinformatiesystemen zijn van belang bij de verschillende beslissingen die op
het bedrijf genomen moeten worden. Deze spelen op korte, middellange en lange
termijn (operationeel, tactisch en strategisch). Van de beroepsbeoefenaren op niveau
I worden vooral uitvoerende werkzaamheden op operationeel vlak verwacht (bijvoor
beeld uitmesten), van die op niveau II wordt de planning, uitvoering en bewaking van
vooral operationele werkzaamheden verwacht (bijvoorbeeld de gezondheidscontrole),
terwijl de beroepsbeoefenaren op niveau III werkzaamheden verrichten op operatio
neel en tactisch vlak (bijvoorbeeld onderhoud en vervanging, begroting van arbeids
tijd). Activiteiten van beroepsbeoefenaren op niveau IV spelen zich af op operationeel,
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tactisch en strategisch gebied (bijvoorbeeld aanschaf van nieuwe apparatuur, starten
van nieuwe teelten). De toepassing van technieken voor telematica vergroot vooral de
mogelijkheden van de procesbesturing/produktieautomatisering en van de bedrijfs
informatiesystemen. De kwalificaties met betrekking tot deze twee categorieën spelen
dus ook bij telematicatoepassingen de hoofdrol. Kwalificaties met betrekking tot de
telematicatechnieken zelf zijn slechts van belang voor beroepsbeoefenaren op niveau
IV en dan nog maar marginaal. De kwalificatie blijft beperkt tot bekendheid met
technieken die een rol spelen bij de uitwisseling van gegevensbestanden.

NIVEAUS

KWALIFICATIES
met betrekking tot apparatuur en programmatuur voor
procesbesturing/produktieautomatisering

1,11,III,IV
11,111,1V
111,1V
IV

- onderdelen kunnen bedienen
- geheel kunnen bedienen
- kunnen beslissen over de inzet
- kunnen beslissen over aanschaf van apparatuur en programmatuur
met betrekking tot bedrijfsinformatiesystemen

I,11,111,1V
II,III,IV
III,IV

IV

- de informatie die van belang is voor beslissingen over uitvoerings
werkzaamheden op operationeel niveau kunnen invoeren en
oproepen met behulp van bedrijfsinformatiesystemen
- de informatie die van belang is voor beslissingen over planningsen bewakingswerkzaamheden op operationeel niveau kunnen
invoeren en oproepen met behulp van bedrijfsinformatiesystemen
- de informatie die van belang is voor beslissingen over plannings-,
uitvoerings- en bewakingswerkzaamheden op operationeel en
tactisch niveau kunnen invoeren, oproepen en verwerken met
behulp van bedrijfsinformatiesystemen
- de informatie die van belang is voor beslissingen over plannings-,
uitvoerings- en bewakingswerkzaamheden op operationeel,
tactisch en strategisch niveau kunnen invoeren, oproepen en
verwerken met behulp van bedrijfsinformatiesystemen
met betrekking tot telematica

IV

- weten welke technieken een rol spelen bij de koppeling van
informatiesystemen
met betrekking tot PC-gebruik

1,11,111,1V
Figuur 5

- kunnen bedienen van een PC
Aanzet tot een schema van kwalificaties voor het voortgezet landbouw
onderwijs met betrekking tot informatietechnieken.
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In het schema is tot slot nog een kwalificatie met betrekking tot PC-gebruik op
genomen. De PC zal een steeds belangrijker plaats innemen op het boerenbedrijf.
Waar koppeling tussen en integratie van verschillende systemen gerealiseerd is zal
de PC als centraal aansturingspunt gebruikt worden om de verschillende procesbesturings- en bedrijfsinformatiesystemen te bedienen. Het kunnen bedienen van een
PC is hierdoor, en ook vanwege de plaats die de PC in het dagelijks leven van elke
Nederlander inneemt, een aspect van algemene vorming geworden. Deze kwalificatie
is als voorvereiste voor de overige kwalificaties onmisbaar en wordt in toenemende
mate gezien als onderdeel van de basisvorming.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er een hechte relatie bestaat tussen de
agrarische professie (en daarmee ook de inhoud van de agrarische vakken) en de
toepassing van informatietechnologie. Een klein deel van de in figuur 5 gepresen
teerde kwalificaties kan in de algemene vakken verworven worden. Het betreft de
kwalificaties inzake PC-gebruik en die met betrekking tot de bediening van appara
tuur voor procesbesturing en produktieautomatisering. De kwalificaties met betrekking
tot bedrijfsinformatiesystemen en met betrekking tot beslissingen over inzet en
aanschaf van apparatuur en programmatuur voor produktieautomatisering en
procesbesturing kunnen alleen gerealiseerd worden in onderwijs waarin de agrarische
vakinhouden en de informatiseringsaspecten gezamenlijk aan bod komen. Deze
kwalificaties kunnen dus alleen in de beroepsgerichte vakken voldoende tot hun recht
komen. Dit hangt samen met de verwevenheid van de agrarische beroepspraktijk
met de toepassing van informatietechnologie.

4.2

Beroepsgerichte algemene kwalificaties

Naast de direct met automatisering samenhangende kwalificaties noemt de Kadernota
ook een aantal meer algemene kwalificaties die van belang zijn met het oog op het
kunnen functioneren in een geïnformatiseerde beroepspraktijk: talenkennis (Engels,
Duits) in verband met het gebruik van handleidingen en handboeken; integrale
proceskennis (minstens het weten en begrijpen van de voorafgaande en de volgende
stap in het proces); algemene organisatiekennis; inzicht in effecten van techno
logieën; kunnen omgaan met handboeken; probleemoplossend denken; abstract
kunnen denken; flexibele opstelling; kunnen werken volgens voorschriften; verant
woordelijkheid voor eigen werk kunnen nemen; kostenbewustzijn.
Informatie van de zijde van de eerder genoemde takorganisaties wijst uit dat ook
in de landbouw algemene (niet direct met computers en automatisering samen
hangende) kwalificaties nodig zijn met het oog op een geïnformatiseerde beroeps
praktijk. Een bedrijfsinformatiesysteem is een hulpmiddel bij het plannen, uitvoeren en
evalueren van verschillende werkzaamheden op het landbouwbedrijf. Voor een zinnig
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gebruik van het systeem is nodig dat de bedrijfsleider dit plannen, uitvoeren en
evalueren systematisch aanpakt. Het kunnen plannen, uitvoeren en evalueren van
verschillende werkzaamheden op het bedrijf is zo'n algemene kwalificatie. Bovendien
is voor het goed functioneren van een bedrijfsinformatiesysteem nauwkeurige
registratie van bedrijfsgegevens onmisbaar. Het belang inzien van een nauwkeurige
bedrijfsregistratie is een tweede algemene kwalificatie. De bedrijfsinformatiesystemen
bieden uiteenlopende informatie over het bedrijf. Door bij voorkomende problemen
deze informatie te combineren kunnen deze problemen dikwijls beter worden
aangepakt. Informatie over de melkkwaliteit kan gecombineerd worden met informatie
over tussenkalftijden en over de gezondheid om een weloverwogen beslissing over
het al of niet afvoeren van een koe te nemen. Hier is een aantal algemene kwalifica
ties in het geding: inzicht hebben in de informatie die voor het bedrijf belangrijk en
beschikbaar is; creatief kunnen denken; overzicht over het bedrijf hebben zodat de
juiste probleemstellingen geformuleerd kunnen worden; uiteenlopende informatie
kunnen gebruiken bij het analyseren van problemen; probleemoplossend kunnen
denken.
Ook het kunnen omgaan met procesbesturingsapparatuur veronderstelt een
algemene kwalificatie. Binnen de melkveehouderij bijvoorbeeld wordt gebruik gemaakt
van krachtvoerdoseerapparatuur. Deze apparatuur registreert het krachtvoerverbruik
van een bepaalde koe, vergelijkt het verbruik met een wenselijk verbruik en doseert
de hoeveelheid krachtvoer. Om de apparatuur functioneel te kunnen inzetten dient de
bedrijfsleider het bedrijf te kunnen benaderen als een verzameling processen (zoals
spijsvertering, melkproduktie), die gestuurd worden door te beïnvloeden risicofactoren
(zoals verminderd krachtvoerverbruik met als risico verminderde melkproduktie). In
veel gevallen wordt de procesbesturingsapparatuur in Nederland ontwikkeld en in die
gevallen zal een nederlandstalige handleiding voorhanden zijn. Er is evenwel ook
buitenlandse apparatuur in omloop met een handleiding die niet in het Nederlands is
geschreven. Hier komt opnieuw een algemene kwalificatie aan de orde: de talen
kennis.
Het blijkt, aldus de takorganisaties, dat ten gevolge van de informatisering van
de landbouw een nieuwe benadering van het agrarisch bedrijf nodig is. Deze
benadering wordt van de schoolverlaters op alle kwalificatieniveaus verwacht.
Centraal staan door activiteiten te beïnvloeden processen. Het systematisch plannen,
uitvoeren en evalueren van deze activiteiten is een belangrijk aspect van deze nieuwe
benadering. De nieuwe benadering is nodig om op een verantwoorde manier met
informatie op het bedrijf te kunnen omgaan (vergelijk de kwalificaties met betrekking
tot bedrijfsinformatiesystemen uit figuur 4). Het grootste deel van de groep algemene
kwalificaties heeft hierop betrekking en is als beroepsgericht te kenmerken.
In figuur 6 is een aanzet gegeven tot een niveau-aanduiding van enkele beroeps
gerichte algemene kwalificaties. De overige algemene kwalificaties (zoals bijvoorbeeld
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talenkennis, creatief kunnen denken) worden verder onuitgewerkt gelaten. Zij dienen
voldoende in de algemene vakken aan bod te komen.
Voor de kwalificatieniveaus waarbij de uitvoering centraal staat (niveaus I en II)
kan worden volstaan met het weet hebben en kunnen sturen van deze processen.
Voor de niveaus III en IV is het geïntegreerd kunnen toepassen van landbouw
kundige kennis in dienst van de bedrijfsvoering belangrijk. Op deze niveaus dienen
de verschillende op het bedrijf voorkomende processen in onderlinge samenhang
aan bod te komen. De ruggegraat van de bedrijfsvoering wordt gevormd door
beslissingen, die voor een belangrijk deel op grond van informatie over de verschil
lende processen worden genomen. Het is dus belangrijk deze informatie te selec
teren, te verzamelen, te ordenen en te verwerken in de bedrijfsbeslissingen. Een
genomen beslissing heeft een beperkte geldigheidsduur; het resultaat van genomen
beslissingen dient telkens geëvalueerd te worden.

NIVEAUS

KWALIFICATIES

1,11,111,1V

- kennen van de verschillende deelprocessen op het bedrijf
- weten hoe deze processen door middel van activiteiten op uit
voeringsniveau te sturen zijn
- op basis hiervan de werkzaamheden met betrekking tot deze
processen op uitvoeringsniveau kunnen plannen, uitvoeren, en
bewaken

III,IV

- de verschillende deelprocessen kunnen overzien en de verschillende
risicofactoren kennen
- op basis van dit overzicht de werkzaamheden op uitvoeringsniveau
en tactisch niveau kunnen plannen, uitvoeren en bewaken
- problemen op tactisch niveau kunnen onderkennen, analyseren en
aanpakken

IV

- op basis van overzicht over de verschillende deelprocessen de
werkzaamheden op strategisch niveau kunnen plannen, uitvoeren en
bewaken
- problemen op strategisch niveau kunnen onderkennen, analyseren en
aanpakken

Figuur 6

Aanzet tot een schema van enkele beroepsgerichte algemene
kwalificaties voor het voortgezet landbouwonderwijs naar aanleiding van
de informatisering in de landbouw.
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De in figuur 6 vermelde groep van beroepsgerichte algemene kwalificaties komt op
dit moment voor een deel in de beroepsgerichte vakken aan bod. Ze is slechts
volledig te realiseren in onderwijs dat het bedrijf, met de aldaar voorkomende
problemen en processen, als uitgangspunt heeft. Gedacht moet worden aan
projecten, stages en praktische opdrachten met een duidelijk vakoverstijgend
karakter.

5

Naar een instrument voor de beoordeling van beroepsgerichte
courseware

In het voorafgaande zijn kwalificaties geformuleerd die door het landbouwonderwijs
gerealiseerd zouden moeten worden om leerlingen adequaat voor te bereiden op
een geïnformatiseerde landbouwpraktijk. De ontstane kwalificatieschema's hebben een
groot aantal gebruiksmogelijkheden. Ze kunnen bijvoorbeeld met bestaande onderwijs
leerplannen worden vergeleken, hetgeen kan leiden tot suggesties tot wijziging. Eén
gebruiksmogelijkheid wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt, die van beoor
delingsinstrument voor courseware voor de beroepsgerichte vakken in het landbouw
onderwijs.
De uitwerking leidt tot een lijst van aspecten die in de courseware aan bod
moeten komen wil deze courseware bijdragen aan het realiseren van de in figuur 5
en 6 vermelde kwalificaties op de vier niveaus (figuur 7). Door na te gaan of, en zo
ja op welke manier, de courseware de leerling aandacht laat besteden aan de
aspecten uit de lijst, kan beoordeeld worden in welke mate courseware bijdraagt aan
het realiseren van de kwalificaties.
In figuur 5 is sprake van de kwalificatie 'kunnen bedienen van een PC'. Deze
kwalificatie is in figuur 7 terug te vinden binnen het eerste aspect: introductie PCgebruik. Het realiseren van deze kwalificatie kan bestaan uit een kennisneming van
de te verrichten fysieke handelingen (het toetsenbord, de aan-en-uit knop en de
printer bedienen; verschillende componenten met passende snoeren verbinden).
Enige aandacht voor het besturingssysteem is onmisbaar om de PC te kunnen
bedienen. Kennis van algemeen toepasbare programma's is van belang met het oog
op het gebruik van de PC voor enkele algemene toepassingen. De kennismaking
met deze programma's kan ook goed gebruikt worden als inleiding op het behan
delen van bedrijfsinformatiesystemen. Deze algemene programmatuur is in figuur 7
zowel terug te vinden binnen het eerste aspect als binnen het aspect bedrijfs
informatiesystemen. Veel onderwijs, dat een introductie in PC-gebruik beoogt,
besteedt aandacht aan meet- en regeltechniek en aan procesbesturing. Deze
onderwerpen kunnen bijdragen aan de kwalificatie 'kunnen bedienen van een PC',
maar vormen dikwijls ook een introductie op de kwalificaties met betrekking tot
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procesbesturing. Ook deze onderwerpen komen hierdoor in figuur 7 twee keer terug.
Het onderwerp inleiding informatiekunde kan op vergelijkbare wijze zowel dienen om
het 'kunnen bedienen van een PC' te realiseren als om het nemen van beslissingen
met behulp van informatie in te leiden. Het schema vermeldt dit onderwerp eveneens
twee maal.
Zoals figuur 5 aangeeft is voor de procesbesturing en de produktieautomatisering
het bedienen van de apparatuur en de programmatuur hiervoor en het beslissen
over inzet en aanschaf ervan van belang. Voor de kwalificaties met betrekking tot
bedrijfsinformatiesystemen zijn de volgende aspecten belangrijk: het invoeren en
oproepen van informatie voor het plannen, voor het uitvoeren en voor het evalueren
van maatregelen op tactisch, operationeel en strategisch niveau. Telematica is
eveneens een onderwerp dat in de courseware aan de orde kan komen. Waar dit
gebeurt in de vorm van het leren kennen van relevante koppelingstechnieken kan de
courseware bijdragen aan het realiseren van een in figuur 5 genoemde kwalificatie.
De kwalificaties die in figuur 5 zijn weergegeven zullen voor een deel in de
bestaande beroepsgerichte vakken kunnen worden gerealiseerd. Zo zal in die vakken
aan de orde komen welke verschillende deelprocessen op het bedrijf in kwestie
spelen en hoe met deze processen moet worden omgesprongen. Nieuw in deze
kwalificaties is het systematisch omgaan met informatie en met het op basis van
deze informatie plannen, uitvoeren en evalueren van de verschillende activiteiten.
Verschillende benaderingen van het leren omgaan met informatie zijn mogelijk. De
nadruk kan liggen op leren omgaan met algemene informatie bij alledaagse beslissin
gen (inleiding informatiekunde), maar ook kan aandacht besteed worden aan een
procedure voor verzamelen, ordenen, reduceren en registreren van informatie, of aan
een algemene procedure voor systematische probleemaanpak met behulp van
voorhanden zijnde informatie. Voorzover in de courseware aandacht wordt besteed
aan bedrijfsregistratie kan deze courseware eveneens bijdragen aan het realiseren
van de beroepsgerichte algemene kwalificaties. Waar de analyse van de resultaten
van eerder genomen maatregelen en het gebruik van informatie daarbij centraal staat
kan men ook de nadruk op de evaluatie van beslissingen leggen. Daarnaast kan de
courseware impliciet of expliciet aandacht besteden aan het besturingsmodel: een
procedure voor plannen, uitvoeren, bewaken en evalueren van de verschillende
bedrijfsactiviteiten. Welke benadering ook gekozen wordt, in alle gevallen zal meer
dan voorheen aandacht besteed moeten worden aan de samenhang tussen en het
overzicht van de verschillende processen op het bedrijf.
Bij het opstellen van een dergelijke reeks aspecten is de kans aanwezig dat niet
alle van belang zijnde aspecten in de lijst terecht komen. Hiermee is rekening
gehouden door de categorie 'andere doelstellingen' (figuur 7, 4) op te nemen.
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aspecten
1. introductie PC-gebruik >
1.1. pc bediening
1.2. besturingssysteem
1.3. inleiding spreadsheets
1.4. inleiding gegevensbestanden
1.5. inleiding tekstverwerking
1.6. inleiding meet- en regeltechniek
1.7. inleiding procesbesturing
1.8. inleiding informatiekunde
2. beroepsgerichte informatica >
2.1. procesbesturing
2.1.1. inleiding meet- en regeltechniek (=1.6)
2.1.2. inleiding procesbesturing (=1.7)
2.1.3. onderdelen bedienen
2.1.4. geheel bedienen
2.1.5. beslissen over de inzet
2.1.6. beslissen over de aanschaf
2.2. bedrijfsinformatiesystemen >
2.2.1. inleiding spreadsheets (=1.3)
2.2.2. inleiding gegevensbestanden (=1.4)
2.2.3. inleiding tekstverwerking (=1.5)
2.2.4. invoeren en oproepen van informatie
m.b.t. uitvoeren van maatregelen op
operationeel niveau
2.2.5. invoeren en oproepen van informatie
m.b.t. plannen, uitvoeren en bewaken
van maatregelen op operationeel niveau
2.2.6. invoeren, oproepen en verwerken van in
formatie m.b.t. plannen, uitvoeren en
bewaken van maatregelen op operationeel
en tactisch niveau
2.2.7. invoeren, oproepen en verwerken van
informatie m.b.t. plannen, uitvoeren en
bewaken van maatregelen op operationeel
en tactisch en strategisch niveau
2.3. telematica >
2.3.1. kennen van relevante koppelingstechnieken
3. beslissingen nemen met behulp van informatie >
3.1. inleiding informatiekunde (= 1.8.)
3.2. procedure voor verzamelen, ordenen, reduceeren en registreren van informatie
3.3. bedrijfsregistratie
3.4. procedure voor probleemaanpak
3.5. evaluatie van beslissingen
3.6. procedure voor plannen, uitvoeren, bewaken
en evalueren
3.7. samenhang tussen en overzicht van de ver
schillende processen op het bedrijf
4. andere doelstellingen
4.1. op terrein van beroepsgerichte of
ondersteunende vakken
4.2. op terrein van algemene vaardigheden
4.3. op terrein van algemeen-vormende vakken

niveaus
I, Ii, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
II, III, IV
III, IV
IV
IV
I
I
I
I, II, III, IV
II, III, IV

III, IV

IV
IV
I, II, III, IV
III, IV
III, IV
IV
III, IV
IV
IV

Figuur 7 Aspecten die in de courseware aan bod moeten komen wil deze course
ware bijdragen aan het realiseren van de kwalificaties met betrekking tot
informatisering in de landbouw.
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6

Slotopmerkingen

In het bovenstaande is geprobeerd een beeld te schetsen van de kwalificaties die in
het landbouwonderwijs gerealiseerd moeten worden om de toekomstige beroeps
beoefenaar voor te bereiden op een geïnformatiseerde beroepspraktijk. Dit beeld
kent vooralsnog een aantal beperkingen.
De aandacht is vooral gericht op kwalificaties met betrekking tot het toekomstig
beroep. Daarmee zijn kwalificaties die de algemene vorming beogen en de kwalifica
ties gericht op doorstroming naar een vervolgopleiding niet of nauwelijks aan bod
gekomen. De algemene vorming van de leerlingen met betrekking tot informatisering
is bijvoorbeeld gediend met een overzicht van de maatschappelijke gevolgen van
informatisering. Bovendien is het blikveld beperkt gebleven tot het onderwijs gericht
op de opleiding tot zelfstandig ondernemer in het agrarisch bedrijf. Het zelfstandig
ondernemen is slechts een van de vele functies binnen een zeer divers beroepen
veld. Oriëntatie louter en alleen op het ondernemerschap brengt een tweede risico
van eenzijdigheid in kwalificatievaststelling met zich.
De informatie op grond waarvan dit artikel is opgesteld is voorzover niet ontleend
aan de literatuur, afkomstig van een aantal interviews met personen werkzaam
binnen de takorganisaties. Dit kan leiden tot eenzijdigheid in de beantwoording van
de gestelde vraag; er zijn meer instanties betrokken bij agrarische automatisering
dan alleen de takorganisaties en ook andere betrokkenen (bijvoorbeeld boeren en
softwareproducenten) zullen zich een idee kunnen vormen over gewenste kwalificaties
die in het landbouwonderwijs gerealiseerd zouden moeten worden.
In dit artikel is een begin gemaakt met het beantwoorden van de vraag:
Wat is de aard en het niveau van de kwalificaties inzake de informatisering die het
landbouwonderwijs dient te realiseren? Er blijft nog een aantal vragen over die
beantwoord moeten worden wil het landbouwonderwijs deze kwalificaties ook
daadwerkelijk kunnen gaan realiseren.
De kwalificaties genoemd in de figuren 4 en 5 zijn globaal. Zij dienen uitgewerkt
te worden per bedrijfstak. Per bedrijfstak verschillen de technieken voor automatise
ring en dientengevolge zullen ook de opleidingen voor de diverse bedrijfstakken van
elkaar verschillen. In het conceptadvies Diploma's en Certificaten (5) is een overzicht
gegeven van de opleidingen die men in de toekomst verwacht. Voor realisering van
elk van deze opleidingen is uitwerking van de hier gepresenteerde kwalificaties van
belang.
Informatiemodellen spelen in de gedachtenvorming over de kwalificaties inzake
informatisering een belangrijke rol. Oorspronkelijk zijn de informatiemodellen niet voor
dit doel ontworpen, ook al wordt wel gepretendeerd dat ze een integrale beschrijving
van het bedrijf vormen. Ze .zijn opgesteld als hulpmiddel bij de automatisering. Ze
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zijn tijdgebonden: er is nog onvoldoende aandacht besteed aan de informatie over
milieuaspecten. En niet alle informatie op grond waarvan de bedrijfsleider belangrijke
beslissingen neemt is in het model opgenomen. De informatie betreffende de
gezinssituatie ontbreekt bijvoorbeeld. Het is dus de vraag in hoeverre de kwalificaties
die zijn geïnspireerd door het informatiemodel de complexe werkelijkheid volledig
recht doen.
De relaties tussen de verschillende kwalificaties die hier te berde zijn gebracht
behoeven verheldering. De in figuur 6 genoemde beroepsgerichte algemene kwalifica
ties beogen een verbetering van de voorbereiding op een geïnformatiseerde
beroepspraktijk. Zij hangen nauw samen met bestaande beroepsgerichte algemene
kwalificaties, die in de beroepsgerichte vakken worden gerealiseerd, en overlappen
deze. Het verdient aanbeveling de verhouding tussen beide nader te bezien. Ook is
overlap te constateren tussen de bestaande kwalificaties voor algemene vorming en
de kwalificaties genoemd in figuur 6 (bijvoorbeeld leren problemen analyseren en
aanpakken). Het is aanbevelenswaardig de kwalificaties uit figuur 6 en die voor
algemene vorming nader uit te werken en op elkaar af te stemmen.
Bij het formuleren van de kwalificaties is zoveel mogelijk het concentrisch principe
gehanteerd: de kwalificaties op het hogere niveau sluiten de kwalificaties op het
lagere niveau in. De vraag dringt zich op in hoeverre dit principe in de onderwijs
praktijk realiseerbaar is. Leerlingen die op het MAS-A niveau starten met hun
landbouwopleiding en die geïnteresseerd zijn in organisatorische en plannings
aspecten van het boerenbedrijf (niveaus III en IV) zijn mogelijk nauwelijks gemoti
veerd om zich uitgebreid met het uitvoeringsniveau bezig te houden. Deze leerlingen
kunnen vermoedelijk in hun toekomstig beroep goed uit de voeten zonder dat zij
zich wat betreft allerlei uitvoeringsvaardigheden op eenzelfde wijze gekwalificeerd
hebben als de leerlingen die een beroepsuitoefening op niveau II nastreven. Bij de
ontwikkeling van de kwalificatiestructuur voor het agrarisch onderwijs is het concen
trisch principe vooral gepostuleerd om vanuit het oogpunt van beroepsperspectief
een zinvolle tussentijdse uitstroom te garanderen. Omtrent de hanteerbaarheid van
het concentrisch beginsel zullen, waar het gaat om kwalificaties met het oog op de
nieuwe informatietechnologie, ervaringen in onderwijs en beroepspraktijk in de
toekomst meer helderheid moeten verschaffen.
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Agrarisch onderwijs en de problematiek van het
bedreigde milieu
J. van Bergeijk
"Het slechtste vloeit voort
uit bederf van het beste"
Anonymus

1

Inleiding

In dit essay wordt binnen de mogelijkheden die deze stijlvorm eigen zijn aandacht
gevraagd voor de ethische taak van het agrarisch onderwijs ten aanzien van de
problematiek van ons door overbelasting, uitputting en vervuiling bedreigde milieu.
We doen dit vanuit de morele overweging, dat we als landbouw bedrijvende
natie zorgzaam moeten omgaan met het fysieke draagvlak van bodem, water en
lucht, dat ons - als elke generatie voor en na ons - slechts tijdelijk is toevertrouwd.
Die zorgzaamheid vergt kennis van zaken en bereidheid om er ieder voor zich en
gezamenlijk iets goeds van te maken. Beide moeten geleerd worden en het agra
risch onderwijs heeft, zoals in paragraaf 2 wordt gesteld, mede tot taak dit leer
proces in goede banen te leiden.
De huidige milieucrisis grijpt wereldwijd om zich heen en dwingt tot de klassieke
vraag of al hetgeen we technisch bij machte zijn te doen ook zonder meer ver
werkelijkt moet worden. Niet alles wat we kunnen blijkt, zoals recente decennia leren,
op den duur even zegenrijk uit te pakken, een aspect dat in paragraaf 3 aan de
orde komt.
Een excursie naar de denkwereld van de filosoof en ethicus Karl Popper vormt
de inhoud van paragraaf 4. Zij dient ertoe, duidelijk te maken, dat redelijkheid en
zedelijkheid in het streven de huidige milieuproblematiek tot een oplossing te
brengen eikaars bondgenoten moeten zijn. Moreel verantwoord handelen houdt
onder meer in dat we in alle openheid 'fouten' durven erkennen, teneinde onze
culturele strategieën - waaronder die der beoefening van landbouw - waar nodig
zinvol bij te kunnen stellen.
Dit veronderstelt een gezamenlijk zoeken naar compromissen, waarbij de
belangen van korte en lange termijn, alsook die van hier en elders in de wereld
zoveel mogelijk in balans worden gebracht. Agrarisch onderwijs heeft - als alle
onderwijs - daarin een belangrijke taak te vervullen. Dit aspect komt in paragraaf 5,
respectievelijk 6 ter sprake.
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De slotparagraaf herinnert er aan, dat een moreel gezonde samenleving is
aangewezen op mondige mensen, dat wil zeggen mensen die in staat en bereid zijn
de gevolgen van hun handelen gewetensvol onder ogen te zien. Daarom is er
behoefte aan onderwijs dat meer wil zijn dan opleiding en toegeeflijk volgen van wat
door technisch dominante instituties wordt gedicteerd.

2

Geen erfgenamen maar pachters

Landbouw is mensenwerk in de biosfeer. Het is werk dat in een lang historisch
leerproces is ontdekt en tot ontwikkeling gebracht. We kunnen de fase waarin het
hedentendage verkeert zien als het voorlopig resultaat van een culturele krachts
inspanning, dat wil zeggen als uitloper van een cumulatief leerproces van mensen
die waarnemend, denkend en experimenterend ontdekt hebben dat de wereld van
planten en dieren op een voor hen profijtelijke manier kan worden beïnvloed, een
leerproces dat zich vanuit een prehistorisch verleden over honderden generaties
uitstrekt (Van Bergeijk, 1982).
Mondiaal beschouwd is dit resultaat verre van homogeen. Technisch hoog
ontwikkelde produktievormen hier vormen een schril contrast met ontoereikende
produktievoorzieningen elders. Het sociaal-economisch netwerk van internationale
betrekkingen wordt wat betreft de mogelijkheden tot voortbrengen van agrarische
Produkten zorgwekkend ontsierd door tal van gaten en rafels, honderden miljoenen
mensen leven ver tot zeer ver beneden de grens van een aanvaardbaar bestaans
minimum. Een ander aspect van bedoelde heterogeniteit is zichtbaar in de ver
ontrustende omvang van een aantal milieubedreigende verschijnselen, die sinds de
jaren zestig als onbeoogde effecten van hoogopgevoerde landbouwcultuur het
ecologisch geweten van velen in beroering brengen.
De situatie waarin de landbouw en wat daarmee samenhangt verkeert en de
richting waarin deze zich beweegt gaan vergezeld van alarmerende signalen. Zowel
in sociaal-ethisch als ecologisch-ethisch opzicht roept de landbouw als mede
representant van een cultuur, die door wetenschap en techniek van geen ophouden
weet, vragen op die slechts op straffe van catastrofale ontgoocheling kunnen worden
veronachtzaamd. Is de voortgang van ons landbouwkundig streven op termijn bezien
wel zo succesvol als tot voor kort werd aangenomen? Is het Noorden er voldoende
van doordrongen dat zijn economische successen verband houden met culturele
malaise, armoede, honger, ziekte en defaitisme van onze broers en zusters in het
Zuiden? Mogen ecologen en natuurbeschermers erop rekenen, dat hun kennis van
zaken en hun waarschuwende geluiden over aantasting, vervuiling en uitputting van
het natuurmilieu op wereldschaal voldoende serieus worden genomen? En laten we
hier vooral niet over het hoofd zien de vragen die het dwingend verband tussen
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produktie en consumptie aan het licht brengen. Zo ooit, dan is het in de zeventiger
en tachtiger jaren van deze eeuw duidelijk geworden dat, ook op het gebied van de
landbouw, hooggestemde verwachtingen door ethische bezinning tot nuchter
realiteitsbesef zullen moeten worden teruggebracht. 'Ook op het gebied van de
landbouw' - waarmee we willen aangeven dat we te maken hebben met een
problematiek die meer omvat dan landbouw alleen.
Crisissituaties maken een eind aan vanzelfsprekendheden. Voorzover de laatste
te maken hebben met vitale zaken als voedselvoorziening, beschutting, gezondheid
of veiligheid is het voor een samenleving van levensbelang haar waakzaamheid te
verhogen of zich zonodig te beraden over een geheel nieuwe koers.
De hedendaagse mens heeft wereldwijd met zo'n crisis te maken. Zij raakt het
materiële draagvlak van zijn bestaan. Exponentiële groei van de wereldbevolking,
uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling van bodem, water en atmosfeer zijn
voorbeelden uit een complex geheel van verschijnselen die het natuurlijk evenwicht in
de biosfeer in onrustbarende zin bedreigen. Die crisis laat het agrarisch onderwijs
niet onberoerd.
Agrarisch onderwijs is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van allen die
als producent of beleidsfunctionaris bij de voortbrenging van agrarische Produkten,
respectievelijk de verzorging en het beheer van agrarische leersystemen betrokken
zijn. De bekwaamheden die de voortgang en richting daarvan bepalen moeten door
jongere generaties in samenwerking met oudere worden verworven, bijgesteld en in
overeenstemming gebracht met de mogelijkheden en problemen, die het leefkader
vormen van de historische periode waarin die generaties zich gezamenlijk bevinden.
Agrarisch onderwijs heeft waar ook ter wereld tot taak dit 'leerproces' in goede
banen te leiden. Het vervult die taak in relatieve autonomie binnen het macrocomplex
van een samenleving. Het voortbestaan van zo'n samenleving staat of valt met de
gezondheidstoestand van haar instituties. En voor die toestand draagt in principe
iedere burger vanuit eigen positie medeverantwoordelijkheid. Zo beschouwd krijgt
een samenleving de instituties die zij 'verdient', die van agrarisch onderwijs niet
uitgezonderd.
Agrarische bedrijvigheid behoort met andere vormen van technisch en econo
misch handelen tot de wereldomvattende culturele antwoorden die als nooit eerder
op hun functies en dysfuncties moeten worden ondervraagd. Het behoort tot de
onvervreemdbare opdracht van agrarisch onderwijs, vanaf het laagste tot en met het
hoogste niveau en in alle kringen die voor het maatschappelijk functioneren van die
institutie verantwoordelijkheid dragen, de problematiek van het bedreigde milieu
ernstig te nemen. Dit teneinde de educatieve implicaties ervan het volle gewicht te
kunnen geven.
leder die vanuit een bepaald vakgebied aandacht aan de huidige milieu
problematiek schenken wil moet dit wel doen vanuit een paradoxaal gevoel van
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'aanmatigende bescheidenheid', namelijk wel beseffend dat de omvang en complexi
teit van de crisis in kwestie de grenzen van het inzicht en overzicht van de enkeling
overschrijden; wel beseffend ook dat verheldering van inzicht en zoeken naar uitzicht
om veelzijdige aandacht en samenwerking vraagt. Die aandacht en samenwerking
moeten snel verscherpt en verstevigd worden, hier en overal ter wereld, want er zijn
fundamentele waarden in het geding en 'de tijd dringt'.
Voor die waarden geldt van oudsher de waarschuwing van Horatius: 'Uw
belangen staan op het spel, als uw buurmans huis in brand staat'. De overdrachte
lijke betekenis van deze waarschuwing dringt niet altijd voldoende tot ons door,
sterker nog: zelfs wanneer ons eigen huis in brand staat kunnen we het presteren,
te doen alsof er niets aan de hand is. Waakzaamheid en argeloosheid kunnen elkaar
soms op wonderlijke manier gezelschap houden. Die menselijke eigenaardigheid leidt
een hardnekkig leven, ook in een tijd waarin we als nooit eerder beschikken kunnen
over informatie die ons tot andere gedachten en intenties zou kunnen brengen.
Verandering van gedachten en intenties blijkt slechts traag op gang te komen,
we weten dat de klok op even voor twaalf staat, maar nemen nog rustig de tijd voor
van alles en nog wat. Hopen we dat 'anderen' de klok voor ons in de gaten zullen
houden?
Zonder verhoogde waakzaamheid en een nieuwe milieugerichte geesteshouding
zal de crisis waarin we verkeren niet tot een oplossing kunnen worden gebracht. De
ernst van de situatie laat geen afwachtende houding toe. Agrarisch onderwijs heeft er
als geen andere institutie toe bijgedragen dat de voorwaarden voor bestaan en
voortbestaan van de mens op deze planeet aanzienlijk konden worden verruimd en
verrijkt. Het heeft tegelijkertijd niet kunnen voorkomen, dat we terechtgekomen zijn in
een situatie waarin de grenzen van het ecologisch toelaatbare gepasseerd zijn. Dit
falen kan worden opgevat als factor in een veelomvattende ethisch-educatieve
tragedie, waarin tal van andere instituties hun aandeel hebben, niet-agrarische zo
goed als agrarische, produktieve zo goed als consumptieve.
Ethische vragen waaronder die betreffende ons fysiek milieu - herinneren ons
aan onze verantwoordelijkheid voor wat we gezamenlijk van het leven maken, voor
hoe we gezamenlijk de voorwaarden scheppen die het leven mogelijk maken: voor
huidige maar ook en vooral voor toekomstige generaties. Waar ergens dan wel in de
wereld van het onderwijs moet de gedachte aanspreken, dat we naar een woord van
Marx 'geen erfgenamen van onze ouders, maar pachters van onze kinderen' zijn.
Daarom is het zo belangrijk, dat agrarisch onderwijs - met alle onderwijs - hier en
elders grote ernst maakt met niet alleen de technische- maar vooral ook de ethische
problemen die inherent zijn aan de milieucrisis waarin de hedendaagse mens zich
bevindt.
Wij hechten veel waarde aan de opvatting, dat de problemen, die als onvoor
ziene effecten van wetenschap en techniek ontstaan zijn mede door diezelfde
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instituties moeten worden bedwongen. Maar het laatste blijft kansloos wanneer we
verzuimen te aanvaarden, dat dit vooral ook om morele inzet en medewerking vraagt
van ouderen en jongeren, van overheid en burgerij, van producenten en consumen
ten, van wetenschappers en niet-wetenschappers.

3

Naar aanleiding van een tijdloos ethische grondregel

Agrarisch onderwijs heeft in Nederland en andere westerse maatschappijen van
oudsher nauwe relaties onderhouden met het agrarisch bedrijfsleven en het agrarisch
wetenschappelijk onderzoek. Men heeft sedert het ontstaan van deze tak van
onderwijs oog gehad voor de gedachte, dat het werk op de drie hier genoemde
gebieden aan betekenis zal kunnen winnen, wanneer over en weer sprake is van een
goede communicatie. Om de juistheid van die gedachte te onderstrepen werd in het
verleden wel het beeld der communicerende vaten gebruikt. Niveauverandering in het
ene vat betekent niveauverandering in het andere. Of het bij geestelijke communicatie
ook zo toegaat valt te betwijfelen, maar laten we het er op houden dat de drie
gebieden onderling een zekere mate van 'systeemgevoeligheid' bezitten: gebeurt er
op het ene gebied iets bijzonders, dan vindt dit na kortere of langere tijd door
werking naar de andere gebieden. Hiervan kan, zoals duidelijk is, sprake zijn in
positieve, maar ook in negatieve zin.
Halen we de metafoor der communicerende vaten nog eenmaal aan, dan doen
we dit om eraan te herinneren, dat het macrosysteem dat we gewend zijn 'samen
leving' te noemen, kan worden beschouwd als een aggregaat van subsystemen, die
betrekkingen met elkaar onderhouden en op eikaars lotgevallen reageren. Wat betreft
de ethische crisis waarin het systeem als geheel hedentendage onder invloed van
wetenschap en techniek verkeert, zijn alle subsystemen eikaars lotgenoten en
verantwoordelijkheidsdelers. Dit geldt ook voor de subsystemen wetenschap en
techniek zelf; ze zijn als onderwerp zowel als lijdend voorwerp in de crisissituatie
vertegenwoordigd.
Het is bekend dat wetenschap en techniek de mogelijkheden van het menselijk
handelen op allerlei gebied sterk hebben vergroot. Dit plaatst mensen en groepen
van mensen in toenemende mate voor moeilijke beslissingen, aangezien uit alles wat
mogelijk is niet zonder meer voortvloeit, dat dit alles dan ook maar gedaan moet
worden. Ook in de landbouw heeft vooruitgang op het gebied van technische
mogelijkheden ethische problemen doen ontstaan die om eigentijdse doordenking
vragen. Die problemen zijn mede een gevolg van het feit dat ethische oplossingen
die vroeger als bevredigend ervaren werden niet langer voldoen. Dat mensen
verantwoordelijkheid dragen voor hun handelen ten opzichte van bodem, water,
atmosfeer en het leven van planten en dieren, gold vroeger niet minder dan nu. Hun
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mogelijkheden om schade aan te richten die niet meer kan worden hersteld waren
echter duizenden jaren lang aanzienlijk geringer.
In het nemen van ethische beslissingen kunnen de wetenschappen per definitie
zelf geen funderende functie vervullen. Dit neemt overigens niet weg dat zij eigen
ethische regels kennen en eerbiedigen. Maar daarbij gaat het in feite vaak om het
bestaan van morele overtuigingen die via een langdurig historisch proces gegroeid
zijn en als zodanig stilzwijgend op het betrokken handelen van invloed zijn. Ze
functioneren, om een begrip van Polanyi (1966) te gebruiken, als 'tacit knowledge',
ze leiden een ondergronds bestaan en treden in ethische crisissituaties als proble
men uit hun schuilplaats naar voren.
Dit verschijnsel doet zich overal voor, zowel in als buiten de wetenschappen,
hetgeen ons niet behoeft te verbazen, wanneer we inzien dat alle menselijk handelen
- wetenschappelijk, didactisch, medisch, agrarisch, juridisch, economisch of welk
handelen dan ook - beoordeeld kan worden naar ethische maatstaven. Wat wij
mensen doen of nalaten te doen is in principe altijd onderhevig aan beoordeling in
termen van goed of kwaad, van harmonie of chaos, nut of schade, altruïsme of
liefdeloosheid, ook al behoeven we daar gelukkig niet van minuut tot minuut bij stil te
staan.
Landbouwwetenschap en techniek plaatsen ons in hun recente ontwikkelingen
voor problemen die er vroeger niet waren, althans niet in hun huidige vorm, omvang
en intensiteit. Vragen we ons af hoe dit komt, dan mogen we vaststellen dat met
vergroting van handelingsmogelijkheden ook de kansen zijn toegenomen, dat we
meer gaan doen dan in ethische zin verantwoord is. De tijdloos ethische grondregel,
dat niet alles waartoe we in staat zijn in daden mag worden omgezet, dringt zich in
alle duidelijkheid op in de crisissituatie waarin thans met de gehele samenleving ook
de landbouw verkeert. De moderne mens wordt dagelijks met zijn neus op de feiten
gedrukt, deze maken op wereldschaal ontwikkelingen zichtbaar die zijn geweten
verontrusten, zijn waardenbesef in verwarring brengen.
Wat mensen doen of maken wordt niet alleen bepaald door de mogelijkheden
die hen als feitelijke werkelijkheid gegeven zijn, maar ook door normen, regels en
maatstaven die niet uit die werkelijkheid kunnen worden afgeleid. Ze liggen verankerd
in een axiologische orde, dat wil zeggen in waarden en waardencomplexen die met
elkaar in botsing kunnen komen, bijvoorbeeld wanneer mensen in de verwerkelijking
van sommige ervan eenzijdig, onder voorbijzien aan andere waarden, te werk gaan.
Zo kunnen we iets doen dat goed is voor de economie, maar schadelijk voor de
werkgelegenheid, iets nastreven dat een oplossing is op korte maar een catastrofe
op lange termijn, of, om een laatste voorbeeld te noemen, iets bewerkstelligen dat
het welbevinden van mensen in rijke landen ten goede komt, maar verpaupering
betekent voor mensen in landen van de Derde Wereld.
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Hoe kunnen we ernaar streven die impasse te doorbreken? Mogen we hopen dat
een dergelijk streven ooit kans van slagen zal hebben? Of moeten we hier in morele
onmacht capituleren? De nu volgende literaire excursie behelst een poging om
vragen als deze onder ogen te zien.

4

Excursie: over tolerantie en intellectuele verantwoordelijkheid

Sommige geschriften gaan vergezeld van een opdracht, waarin de lezer 'als bij
binnenkomst' een blik wordt gegund in de beweegredenen die de schrijver tot het
ontwikkelen van zijn gedachten hebben aangespoord. Zo'n opdracht zegt soms
bovendien iets over de maatschappelijke bewogenheid van de auteur. Het volgende
citaat is zeker een voorbeeld dat beide kenmerken in zich verenigt: 'Ter nagedachte
nis aan de talloze mannen en vrouwen van alle overtuigingen, naties en rassen die
het slachtoffer werden van het fascistische en communistische geloof in de on
afwendbare wetten van het historisch lot'. De auteur is Karl Popper (1957) en het
boek dat deze opdracht heeft meegekregen geniet bekendheid als een diep
doorleefde waarschuwing, namelijk, dat we op onze hoede moeten zijn voor alle
geschiedfilosofie die erop uit is ons wijs te maken, dat de toekomst van de mens
heid kan worden afgelezen uit wat zich inmiddels als historie heeft voltrokken.
Deze manier van toekomstdenken heeft van Popper de naam 'historicisme'
gekregen, een soort geloofsfenomeen waarin ervan uitgegaan wordt dat de geschie
denis 'een plot' volgt. Wanneer we erin slagen het geheim daarvan te ontcijferen,
weten we hoe het de mensheid in de toekomst 'noodzakelijkerwijs' zal vergaan. Dit
kijken naar het verleden om er onomstotelijke zekerheid voor de toekomst te vinden
wordt dan uitgedrukt in verwachtingen over lange-termijnontwikkelingen waaraan
vanwege het zogenaamd 'dwingend karakter der geschiedenis' niet zou vallen te
ontkomen.
Dit historicistisch denken wordt door Popper als geen ander bestreden. Daarbij
verliest hij niet uit het oog dat lange-termijnvoorspellingen tegemoetkomen aan een
algemeen menselijk verlangen naar zekerheid; reden waarom ze juist in tijden van
snelle culturele veranderingen een grote mate van populariteit genieten. Maar die
populariteit, zo redeneert Popper, is even gevaarlijk als bedrieglijk, want wat als
historische wetmatigheid wordt uitgedragen berust in wetenschappelijke zin op uiterst
dubieuze gronden. Historicistische uitspraken onttrekken zich aan het criterium van
weerlegbaarheid ('falsification'), een principe dat in Poppers wetenschapstheorie een
beslissende rol speelt.
Het betrokken principe komt er kort gezegd op neer, dat wetenschappelijke
theorieën zodanig geformuleerd moeten zijn, dat op basis van nieuwe empirische
bevindingen weerlegging mogelijk is. Wie wetenschappelijke conclusies wil trekken
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met het oog op de toekomst, op grond van wat zich in het verleden heeft voor
gedaan en deze als onontkoombare waarheid aanvaardt, gaat er volgens Popper
argeloos aan voorbij dat iedere universele, non-triviale theorie over de werkelijkheid
het karakter draagt van hypothetisch probeersel.
Wetenschap is veredelde twijfel, georganiseerd zoeken naar waarheid, zonder
ooit volstrekte zekerheid te kunnen opleveren. Dit doet evenwel niets af aan de grote
betekenis die de wetenschap in het leven van de mens vervult: aanvankelijk sterke
theorieën kunnen door nieuwe inzichten zwak, onjuist of onvolledig worden en het is
goed dat ze dan plaats maken voor sterkere, relatief minder aan kritiek onderhevige
theorieën. Door in ons denken en handelen teveel toe te geven aan onze hang naar
zekerheid overschrijden we de grens, waar moed verandert in overmoed, en dit kan
volgens Popper alleen maar leiden tot dogmatisme, fanatisme en dictatuur. Kennis is
een kostbaar cultuurgegeven, uit twijfel aan vanzelfsprekendheid voortgekomen, een
gegeven dat vervolgens echter alleen maar op basis van twijfel in leven kan worden
gehouden en verder tot ontwikkeling gebracht.
Twijfel als door Popper bedoeld mag niet met wanhoop of relativisme verward
worden. Waar het hem om gaat is, dat we ons hoeden moeten voor alles wat zich
met een beroep op vaak ontoereikende of duistere gronden als onvergankelijke
waarheid presenteert en aanspraak wil afdwingen op blindelings vertrouwen. Hij legt
in zijn werk dan ook een voortdurend pleidooi voor waakzaamheid aan de dag. Met
een door het leven gelouterde huiver voor alles wat naar radicaliserend fanatisme
zweemt, roept hij op tot verdraagzaamheid en wil hij ruimte scheppen voor de grote
morele waarde van een redelijke houding, dat wil zeggen een houding die ken
merkend is voor mensen die bij machte zijn hun opvattingen te wijzigen als gevolg
van een kennismaking met andere in redelijke discussie naar voren gebrachte
gezichtspunten.
Denken en handelen vanuit een houding van redelijkheid vraagt van ons dat we
het aandurven touw te trekken met andersdenkenden, zonder daarbij ons uiteinde
van het touw vooraf om een boom te slaan. Het vraagt besef van feilbaarheid en
doet een beroep op vertrouwen in het belang van onpersoonlijke afweging en
gezamenlijk zoeken naar waarheid. Een redelijke houding wordt gekenmerkt door de
bereidheid, van ervaring te willen leren, door waakzaam te blijven voor mogelijke
vergissingen en door ontvankelijk te blijven voor kritische argumentatie.
In discussies - die over ons bedreigde milieu niet uitgezonderd - is altijd sprake
van mensen die een opvatting naar voren brengen en verdedigen en van mensen
die er als opponent een andere wijze van benadering tegenover proberen te stellen,
kortom discussiëren is een zaak van proponenten en opponenten. Door ervaring
geleerd weet ieder hoe moeilijk het is het discussiethema te vrijwaren voor insluipsels
die met het thema als zodanig niet veel te maken hebben, maar die het verloop en
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de uitkomsten van het gesprek aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Beroep op eigen
ervaring, vasthouden aan een eenmaal ingenomen standpunt, machtsgevoelens, of
angst niet voor vol te worden aangezien zijn hiervan bekende voorbeelden.
In habitueel geworden dogmatisme vinden we zulke verschijnselen tot hoogste
deugd verheven en wordt er als het ware van uitgegaan dat de naar voren ge
brachte opvattingen onfeilbaar zijn. Onder fanaten is voor feilbaarheid van eigen
opvattingen geen plaats en dit maakt het zinloos met hen te discussiëren. Volgens
Popper kan van een echte discussie pas sprake zijn wanneer het persoonlijke buiten
haakjes wordt geplaatst, althans voorzover dit menselijkerwijs mogelijk is. Kritische
argumentatie - een der grootste geschenken die de mens ter beschikking staan behoort plaats te vinden in een 'objectieve wereld', dat wil zeggen in een sociale
ruimte waar opvattingen, vermoedens, problemen en redeneringen als het ware 'uit
handen' worden gegeven om ongehinderde bestudering door anderen mogelijk te
maken.
Alleen in zo'n situatie, zo stelt Popper, is het mogelijk theorieën op hun houd
baarheid te beproeven. Om te verduidelijken wat hij hier bedoelt haalt hij het
voorbeeld van spinnewebben aan. Om de functie en eigenschappen van spinnewebben te kunnen bestuderen is het niet per se nodig dat we ons in de vraag
verdiepen hoe spinnen hun webben construeren. Het geconstrueerde produkt is voor
ons voldoende. Mensen nu spinnen hun gedachten, vermoedens en opvattingen in
gesproken of geschreven taal, in het bijzonder in de vorm van descripties en
argumentaties. De laatste nu kunnen bestudeerd worden zonder te letten op de
condities waaronder ze in feite tot stand gekomen zijn. Toen Archimedes zijn
beroemde wet geformuleerd had, hoefde hij er bij wijze van spreken niet meer bij te
blijven om te verduidelijken wat hij bedoelde, of om 'ongelovigen' aanwijzingen te
geven bij hun pogingen zich van de juistheid ervan te vergewissen.
Wat hierboven kortweg als 'objectieve wereld' werd aangeduid, maakt deel uit
van Poppers zogenaamde drie-werelden-theorie. Onder 'wereld 1' verstaat hij
stoffelijke objecten, organismen, krachtenvelden, verschijnselen, zoals deze be
studeerd worden door de natuurwetenschappen; 'wereld 2' omvat het psychische
leven en zijn verschijningsvormen, zoals deze bestudeerd worden door de psycho
logie; 'wereld 3' impliceert zo goed als alles waaraan gedacht kan worden wanneer
we het woord 'cultuur' gebruiken. We kunnen daarbij denken aan een veelheid van
tastbare zaken (boeken, gereedschappen, kunstvoorwerpen, voedsel, genees
middelen) maar ook aan minder tastbare aangelegenheden als sociale instituties,
politieke overtuigingen, economische theorieën, of aan milieuproblemen.
Een stuk gereedschap is ongetwijfeld een stoffelijk object dat tot 'wereld 1'
behoort, maar het is meer dan zo maar een 'ding met fysische eigenschappen'. Het
is iets waaraan door mensen betekenis wordt toegekend, iets met gebruikswaarde,
vervaardigd volgens bepaalde inzichten en gebruikt met het oog op bepaalde
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doeleinden. Er zit als het ware theorie in verpakt. En die is bijvoorbeeld weer de
basis gaan vormen voor nieuwe theorie. 'Wereld 3' is, om Poppers spinnewebanalogie nog even te gebruiken, eigenlijk een gigantisch netwerk van min of meer
samenhangende theorieën, een wereld van door mensen ontdekte, uitgedachte en
geformuleerde abstracties, die zich als een zelfstandige ontische regio gaat gedragen
en ons voor problemen plaatst. Poppers 'wereld 3' is in feite dezelfde als die welke
door anderen, bijvoorbeeld Plessner (1974), 'tussenwereld' wordt genoemd. Voor een
goed verstaan van Poppers drie-werelden-theorie is het belangrijk te weten dat van
geïsoleerde gebieden geen sprake kan zijn: De drie werelden staan zo met elkaar in
relatie dat de eerste twee en de laatste twee onderling kunnen interacteren. De
tweede wereld, die der menselijke ervaringen, interacteert met elk der beide andere.
De eerste en de derde wereld kunnen niet interacteren, behalve dan door tussen
komst van de tweede.
In feite komt Poppers betoog hierop neer, dat wij mensen tot taak hebben
kritisch bezig te blijven met de 'tussenwereld' die we zelf - let wel, mede door
kritisch rationeel handelen - tot stand hebben gebracht. Die 'tussenwereld' blijkt
technisch evenzeer als ideologisch veel te bevatten dat zich min of meer autonoom
doet gelden. Zo geeft onze cultuur vormen en intensiteiten te zien die in de ogen
van veel hedendaagse cultuurcritici als ernstige dreiging moeten worden beschouwd.
Aan het begin van de jaren tachtig hield Popper (1984) tweemaal eenzelfde lezing
over tolerantie en intellectuele verantwoordelijkheid, achtereenvolgens aan de
Universiteit van Tübingen en aan de Oude Universiteit te Wenen. Hij beëindigde het
daarin gehouden pleidooi met het poneren van een twaalftal stellingen voor een
nieuwe beroepsethiek - een ethiek voor allen, zo voegde hij eraan toe, niet slechts
voor natuurwetenschappers. We veroorloven ons ze in het belang van de problema
tiek die ons bezighoudt als volgt weer te geven:
1)
Ons objectieve weten, staat in het teken van 'vermoeden', het omvat altijd
meer en gaat verder dan door één mens beheerst kan worden. Om die
reden zijn er geen absolute autoriteiten. Dit geldt ook binnen specialistische
disciplines.
2)

3)

Het is onmogelijk alle fouten te vermijden, ook die welke redelijkerwijs te
vermijden zouden zijn. Fouten worden voortdurend door alle wetenschap
beoefenaars gemaakt. Het oude idee, dat men fouten koste wat het kost
vermijden kan en daartoe verplicht is, moet herzien worden: het idee zelf is
fout.
Natuurlijk blijft het onze opdracht fouten 'zo veel mogelijk' te vermijden. Maar
juist om ze te vermijden, moet het ons duidelijk zijn, hoe moeilijk dit is en dat
niemand daarin tenvolle slaagt. Ook de creatieve wetenschappers, die zich

83

door hun intuïtie laten leiden gelukt het niet: Ook de intuïtie kan ons op een
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

dwaalspoor brengen.
In theorieën die het best beproefd zijn kunnen zich fouten schuilhouden; het
is de opdracht van de wetenschapper naar zulke fouten te zoeken. De
constatering dat een beproefde theorie of een veel toegepaste techniek
foutief is kan een belangrijke ontdekking zijn.
Wij moeten daarom onze houding tegenover onze fouten veranderen. Het is
hier, waar onze praktisch-ethische hervorming beginnen moet. Want de oude
beroepsethiek leidt ertoe dat we onze fouten verdoezelen, verheimelijken en
ze zo snel mogelijk vergeten.
De nieuwe grondregel is, dat we juist van onze fouten moeten leren hoe ze
te vermijden. Fouten verdoezelen is daarom de grootst denkbare intellectuele
zonde.
Wij moeten daarom voortdurend naar onze fouten op zoek zijn. Als we ze
vinden moeten we ons er goed van vergewissen, ze van alle kanten
analyseren, om ze tenvolle te kunnen begrijpen en benutten.
Oprechtheid en een zelfkritische houding worden daarmee tot plicht.
Daar wij van onze fouten moeten leren, moeten we er ook naar streven open
te staan voor anderen die ons op onze fouten opmerkzaam maken. Wanneer
wij anderen op hun fouten opmerkzaam maken moeten we ons realiseren dat
wij zelf wellicht reeds soortgelijke fouten gemaakt hebben. En we moeten er
goed van doordrongen zijn dat ook de grootste wetenschapsmensen nooit
van fouten gevrijwaard zijn gebleven.
We moeten ons er goed van bewust worden, dat we andere mensen nodig
hebben om ons op onze vergissingen te wijzen en deze te corrigeren; vooral
ook mensen die met andere ideeën in een ander denkklimaat zijn op
gegroeid.

We moeten leren dat zelfkritiek de beste kritiek is, maar dat kritiek door
anderen niet gemist kan worden.
12)
Rationele kritiek moet steeds specifiek zijn: Ze moet specifieke gronden aan
geven, waarom bepaalde uitspraken of bepaalde hypothesen onjuist lijken te
zijn of waarom specifieke argumenten ongeldig zijn. Ze moet geleid worden
door de gedachte, de objectieve waarheid naderbij te komen. Ze moet als
zodanig onpersoonlijk zijn.
Men behoeft het niet van a tot z met zijn uitspraken eens te zijn om Karl Popper te
kunnen waarderen als een inspirerend denker. Zijn 'drie-werelden-theorie', zijn kritisch
rationele instelling en zijn ethische gedrevenheid bieden aantrekkelijke aanknopings
punten voor wie zoeken willen naar een - zij het ook 'hypothetisch' - houvast voor
discussies ten aanzien van tal van - onder meer ethische - problemen. Vandaar de
'excursie' in deze paragraaf gemaakt, resulterend in Poppers twaalf stellingen over
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beroepsethiek, die in wezen hierop neer komen, dat we ons in alle openheid vooral
op onze 'fouten' moeten durven concentreren. Wie zal ontkennen, dat er in onze
agri-cultuur in de loop der tijden niet wat 'fouten' zijn geslopen?
Zoals, naar een beproefde didactische regel, de fout de vindplaats is van de
hulp die de leerling nodig heeft (Kohnstamm, 1952), zo is ons ontregelde fysieke
milieu - mèt de daarachter verscholen wetenschap, techniek en economie - de
vindplaats voor nieuwe gedachten, nieuwe wegen en een nieuw ethisch elan, die
tezamen tot herstel van gezondheid van de biosfeer kunnen leiden.

5

Zoeken naar compromissen

Zoals dit geldt voor alle onderwijs ligt de essentie van agrarisch onderwijs verankerd
in zijn curriculum. Het curriculum geeft aan wat door leerlingen en docenten geleerd
en onderwezen wordt. Het bepaalt het karakter van de sociale structuur waarbinnen
gewerkt wordt en heeft daarop als zodanig meer invloed dan organisatieschema's,
onderwijsmethoden en beheersstructuren. De laatste ontlenen hun karakter in
hoofdzaak aan de aard en legitimatie van de leerinhoud. Wat wordt de leerling in het
agrarisch onderwijs verondersteld te leren, door wie en waarom wordt dit belangrijk
gevonden? Dit zijn kernvragen die ons bezighouden wanneer het curriculum van het
agrarisch onderwijs in het geding is.
Beslissingen over het curriculum worden in iedere samenleving, waar onderwijs
als institutie een centrale plaats inneemt, genomen door de leidinggevende groepe
ringen binnen die samenleving met het oog op bepaalde waarden of waarden
complexen die voor het voortbestaan van de betrokken maatschappij van fundamen
tele betekenis worden geacht. In westerse cultuurkringen is het dynamisme van
technische voorzieningen een dominante waarde geworden, omdat de meest invloed
rijke groeperingen binnen die cultuurkringen in de loop van een aantal eeuwen hun
hoop en vertrouwen gevestigd hebben op vergroting van technische beheersing als
belangrijkste middel om het voortbestaan van de mensheid te verzekeren.
Hoop en vertrouwen zijn vormen van geloof, ze vormen de irrationele basis voor
de veelheid van bouwsels die door de rede worden opgetrokken, een historisch
proces waarin wetenschap en techniek meer en meer het toneel zijn gaan beheer
sen. Ook aan landbouw, landbouwwetenschap en landbouwonderwijs ligt een geloof
ten grondslag, een complex van overtuigingen a priori, die een rangorde van
waarden constitueren. Die overtuigingen lenen zich, zoals bij herhaling blijkt, vrij
moeilijk tot redelijke argumentatie. Pogingen daartoe mislukken vaak, omdat blijkt dat
de ene redenering vaak ogenschijnlijk evenveel waard is als de andere. In een tijd
van culturele crisis als de onze komen we met dit probleem - ook in het agrarisch
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onderwijs en de direct daarmee verband houdende overige terreinen van agrarisch
handelen - volop in aanraking.
Agrarisch onderwijs staat per definitie in het teken van voorbereiding en toe
rusting van jongere generaties voor hun toekomstig handelen als verantwoordelijke
participanten binnen een zeer ingewikkeld systeem van menselijke bedrijvigheid. Over
de maatschappelijke waarde en het toekomstig functioneren van dit systeem bestaat
veel verschil van mening. In feite is er sprake van evenveel verschillen als er
gezichtspunten zijn vanwaaruit naar dat systeem van bedrijvigheid gekeken kan
worden.
Een gezichtspunt kiezen en het belang daarvan vaststellen is, waar het gaat om
het kiezen van doelen voor maatschappelijk handelen, een ethische aangelegenheid.
Over ethische zaken bestaat, zoals de dagelijkse ervaring met grotere systemen
binnen onze samenleving (het politiek systeem, het kerkelijk leven, het onderwijs, de
gezondheidszorg, de landbouw enzovoort) leert, veel onenigheid. Dit gegeven is
ongetwijfeld een van de redenen waarom veel wetenschapsbeoefenaars ethische
vraagstukken het liefst zo veel mogelijk buiten de deur houden. Zij stellen zich
daarbij op het standpunt dat de orde der feiten kan worden afgegrensd van die der
waarden, waarbij dan echter over het hoofd wordt gezien dat het uitspreken van een
dergelijke scheiding minder voor de hand ligt dan wordt aangenomen.
Bij het vaststellen van uitgangspunten voor een curriculum voor agrarisch
onderwijs is meer dan men doorgaans geneigd is aan te nemen ook het ethisch
aspect in het geding. In feite kunnen alle instituties gezien worden als historisch
geijkte overtuigingen inzake collectieve handelingsstrategieën. Ze kunnen beschouwd
worden als antwoorden die in een lang historisch proces door een samenleving zijn
bedacht en ontwikkeld om aan fundamentele behoeften van die samenleving (het
kunnen beschikken over voldoende voedsel, het kunnen benutten van agrarische
Produkten als handelsobject, het kunnen beschikken over geschoolde menskracht
enzovoort) tegemoet te komen. In dit historisch proces is het ethisch aspect nooit
afwezig geweest, men heeft zich bij het nemen van beslissingen steeds moeten
afvragen of men bij het realiseren van landbouwbedrijvigheid als waarde voldoende
rekening hield met het realiseren van andere waarden (behoud van natuurlijke
hulpbronnen, betrouwbaarheid van agrarische produkten, rechtvaardige distributie van
voedsel, ontwikkeling van andere takken van bedrijvigheid enzovoort).
In alle institutionele groei is sprake van een min of meer stilzwijgend intreden van
waardeoordelen in ethische zin. Om die reden zijn agrarische problemen, voorzover
ze het niveau van het triviale overschrijden, nooit alleen maar technische of economi
sche, juridische of - waar het gaat om onderwijs - nooit alleen agrarisch-didactische
problemen. Dat het ethisch aspect niet steeds in uitgesproken vorm aanwezig is kan
tot het misverstand leiden, dat het ethische zich slechts zo nu en dan in ons leven
zou manifesteren, bijvoorbeeld in crisissituaties.
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Wel of geen grasland scheuren om er snijmaïs op te verbouwen, de veestapel
uitbreiden of inperken, een bestuursmaatregel nemen om veterinair gebruik van
bepaalde geneesmiddelen in juiste banen te leiden, een wet aannemen waarin het
aandeel van de natuurwetenschappelijke en technische vakken in het agrarisch
onderwijs vergroot wordt, het uit bezuinigingsoverwegingen inkrimpen van bepaalde
onderwijsvoorzieningen - ziedaar enkele voorbeelden die de indruk kunnen wekken
dat er wel bedrijfseconomische, gezondheidskundige of onderwijskundige maar geen
ethische waarden in het geding zijn.
Ethische aspecten leiden echter onder veel omstandigheden een ondergronds
bestaan, ze worden in bepaalde aangelegenheden pas zichtbaar wanneer het
betrokken menselijk handelen geplaatst wordt in de kosmische perspectieven van
ruimte en tijd. Dan kan het gebeuren dat het besef doorbreekt, dat hier gevonden
oplossingen elders tot problemen leiden, dat nu genomen maatregelen in de verder
gelegen toekomst tot ethisch dubieuze toestanden aanleiding zullen geven.
Dat de mens een ethisch wezen is en deswege voortdurend verkeert in het
spanningsveld tussen goed en kwaad, wordt eenzijdig bezien vaak zo vertaald, dat
het nemen van ethische beslissingen in sterke mate een persoonlijk karakter draagt.
Gewetensbeslissingen, zo luidt dan de redenering, neemt een mens zelf. Dat dit
inderdaad het geval is sluit echter niet uit, dat over ethische beslissingen zakelijk met
anderen kan worden gediscussieerd. Dit is niet alleen mogelijk, het is dringend
noodzakelijk dit te doen wanneer duidelijk is dat genomen of nog te nemen beslis
singen tot belangenconflicten kunnen leiden, waarbij het ethische en het niet-ethische
op ingewikkelde manier met elkaar verstrengeld zijn.
Het grote verschil tussen een wetenschap en de praktijk van het dagelijks leven men denke bijvoorbeeld aan bodemkunde en het bedrijven van landbouw - is, dat in
het eerste geval wetenschappelijke, dus theoretische, in het tweede vooral praktische
waarden in het geding zijn, waarbij de laatste de eerste in aantal ver overtreffen.
Terwijl de bodemkundige als beoefenaar van wetenschap afstand neemt van een
groot aantal waardegebieden, om zich voornamelijk op dat van het theoretische te
kunnen concentreren, moet een agrarisch ondernemer met veel waardegebieden bijvoorbeeld economische, technische, juridische, sociale, recreatieve, arbeids
hygiënische enzovoort - tegelijkertijd rekening houden en afwegingen maken
(Van de Lagemaat, 1986).
En juist daar nu ligt de kern van het ethische: het nemen van beslissingen op
een bepaald waardegebied, met inachtneming van waarden die de zinkern van
andere gebieden vormen. Ethische vragen plaatsen mensen voor fundamentele
beslissingen, dat wil zeggen voor beslissingen die op de kern van het leven en het
samenleven van mensen betrekking hebben. Die kern representeert in principe alle
waarden die het menselijk leven leefbaar en zinvol maken.
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6

De ethische opdracht van het agrarisch onderwijs

In het voorgaande is onder meer opgemerkt, dat aan landbouw, landbouw
wetenschap en landbouwonderwijs een geloof ten grondslag ligt, een complex van
overtuigingen die een rangorde van waarden constitueren. Er is sprake van een
hiërarchisch waardepatroon dat de grondslag vormt van de manier waarop we hier
en nu, op weg naar een volgende eeuw, aan genoemde handelingsgebieden inhoud
en vorm geven. In dit waardepatroon zijn, als gezegd, alle waarden die in funda
mentele zin het leven van de mens mogelijk en 'waardevol' maken aanwezig, in een
configuratie die in historische zin gekenmerkt wordt door zwaartepuntverschuivingen.
Zo hebben we hedentendage te maken met een ecologische crisis die op wereld
schaal om maatregelen vraagt. Dit houdt in dat de verhoudingen binnen het
vigerende patroon moeten worden herzien, teneinde in en buiten de landbouw
ontwikkelingen te stimuleren waarbij ecologische waarden meer gewicht zullen krijgen
dan tot dusver het geval is geweest.
Bij levensproblemen gaat het vaak om verzoenen of te boven komen van
tegenstellingen. Ze dragen een divergent karakter, wat inhoudt dat ze niet met
behulp van formules, schema's of recepten kunnen worden opgelost, zoals bij
convergente problemen het geval is. Convergente problemen vereisen denkwerk
resulterend in oplossingen die als handelingsvoorschriften (hoe bereken je de inhoud
van een kegel, hoe organiseren we een veredelingsproces, hoe reis je van
Amsterdam naar Sydney) aan anderen kunnen worden doorgegeven. Divergente
vragen staan geen oplossingen in de gewone zin van het woord toe, ze kunnen niet
slechts verstandelijk benaderd worden maar doen ondermeer een beroep op ons
ethisch vermogen, om wat in essentie het zwaarst is ook het zwaarst te laten wegen.
Ze dringen zich aan ons op in tijden van crisis, dat wil zeggen in tijden waarin
mensen zich bezorgd gaan afvragen of het waardepatroon dat ze tot dusver voor
vanzelfsprekend hielden en als goed beschouwden niet aan herziening toe is.
Het weerbarstige van divergente problemen is, dat ze betrekking hebben op
idealen, waarden, deugden en belangen die als zodanig altijd eenzijdig zijn. Een
waarde vertegenwoordigt derhalve nooit het goede zonder meer, maar altijd slechts
een bepaald aspect ervan. Om die reden kunnen waarden als bijvoorbeeld recht
vaardigheid en barmhartigheid, loyaliteit en waarheid onderling tegenstrijdig zijn. Wie
alleen loyaal wil zijn kan in strijd komen met de waarheid en andersom. Divergente
problemen doen ons zoeken naar een compromis, naar een oplossing waarbij we
'het ene doen en het andere niet veronachtzamen'.
Agrarisch onderwijs staat, als gezegd, in het teken van voorbereiding en
toerusting van jonge mensen op hun toekomstige taak in de landbouw, een
handelingsgebied dat samen met alle overige maatschappelijk centrale gebieden van
menselijke bedrijvigheid in een ethische impasse is terechtgekomen. Het samenleven .

88

van mensen is op wereldniveau in verwarring geraakt en we weten beter dan ooit
dat die verwarring niet zonder ernstig zoeken naar compromissen tot leefbare
situaties kan worden teruggebracht. We zijn allerwegen in venwarring geraakt en
weten niet meer wat onze werkelijke overtuiging zou moeten zijn. We zijn de
erfgenamen van de grote ideeën van de achttiende en negentiende eeuw, vrucht
gebruikers van talrijke technische verworvenheden, maar voelen ons ongelukkig
omdat we de macht over die verworvenheden op velerlei fronten verloren hebben.
We beschouwen onszelf als redelijke mensen, maar weten dat we via weten
schap en technologie een macht in het leven hebben geroepen die zich als
Frankensteins monster of als de bezem van Goethes tovenaarsleerling tegen ons
keert. Ons vernuft wordt overschaduwd door een blind geloof aan fantastische,
levenverwoestende ideeën, erfenissen uit een vorige eeuw, waaronder de gedachte
dat slechts de logica, de wiskunde en de natuurwetenschappen kunnen gelden als
betrouwbare gidsen bij het zoeken naar oplossingen van mensheidsproblemen.
Onderwijs behoort bij uitstek tot de instituties waar het leren zoeken naar
compromissen als bovenbedoeld centraal zal moeten staan. Agrarisch onderwijs
bereidt voor op taken die in bepaalde kringen nu reeds volop ter discussie worden
gesteld. Wat die taken betreft moeten we niet, zoals vaak ten onrechte gebeurt,
uitsluitend denken aan het werk van boeren en tuinders, maar aan het totale patroon
van activiteiten op bijvoorbeeld technisch, economisch, agogisch, politiek of sociaalcultureel gebied, dat ten grondslag ligt aan de produktie, distributie en consumptie
van agrarische goederen en diensten (A.G. Voorhoeve, 1989).
Landbouw is sociaal geconstitueerde exploitatie van de biosfeer, dat wil zeggen
van menselijk ingrijpen in het relatief vliesdunne gebied der levensprocessen dat als
een filmlaag de aarde omspant en bij landsgrenzen niet ophoudt. De twintigste eeuw
heeft ten aanzien van de biosfeer een reeks interventies op haar naam staan, die
duidelijk maken dat waarden (bijvoorbeeld voedselproduktie, energiewinning) in
onwaarden (bijvoorbeeld erosie van de bodem, uitputting van hulpbronnen) kunnen
verkeren, wanneer door menselijk ingrijpen in kringloopprocessen de grenzen van het
ecologisch mogelijke worden overschreden. Zulke overschrijdingen zijn in feite het
gevolg van eertijds - vanuit het heden bezien - lichtvaardig genomen beslissingen
van ethische aard of, wat in feite hetzelfde is, het gevolg van het nemen van
eenzijdige beslissingen onder voorbijzien aan het ethisch principe dat een afzonder
lijke waarde nooit het goede als zodanig representeert.
Meehelpen in het leren zoeken naar compromissen om de 'planeet aarde'
leefbaar en bewoonbaar te houden kan gezien worden als de grote educatieve
uitdaging die in geen enkele tak van onderwijs uit de weg mag worden gegaan. Het
onderwijs zal die uitdaging echter nooit goed tegemoet kunnen treden wanneer het
geen of te weinig plaats inruimt voor bestudering van ethische vraagstukken. Of het
curriculum in kwestie voornamelijk natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk
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is ingekleurd, dan wel gekenmerkt wordt door een evenwichtig geheel waarin beide
groepen van leerinhouden vertegenwoordigd zijn, is als zodanig van weinig belang,
wanneer daarin het wezen van onze cultuurcrisis niet door ethische bezinning en
studie aan het licht wordt gebracht, dat wil zeggen door een studiebezinning die als
schering met de inslag van overige vakgebieden vervlochten is. Zonder kennis van
de aard van het geloof dat aan onze vertechniseerde cultuur ten grondslag ligt,
zonder kennis van de discutabele overtuigingen die onze rede sedert de vorige eeuw
tot gids zijn geweest, blijft het denken over onderwijsvernieuwing een aangelegenheid
van middelen in plaats van doelen.
Alle wetenschappen, geen enkele categorie uitgezonderd, zijn naar methoden en
resultaten produkten van de menselijke geest. Ze danken hun ontstaan aan mensen
die zich uit een vaak merkwaardige vermenging van nieuwsgierigheid en nood, van
opofferingsgezindheid en machtstreven, hebben afgevraagd hoe de werkelijkheid is
en hoe ze wellicht door mensen tot een betere werkelijkheid zou kunnen worden
getransformeerd. De landbouw levert een tienduizendjarig bewijs dat mensen wat dit
betreft tot veel in staat zijn. Maar wat over duizenden jaren in een traag zich
ontwikkelend historisch proces op agrarisch gebied tot stand kwam is vooral sedert
de vorige eeuw onder invloed van wetenschap en technologie in een stroom
versnelling geraakt.
Er is een macht aan technische middelen tot stand gebracht, die de mens niet
meer volledig onder controle heeft. Hoe meer een handelingsgebied, bijvoorbeeld het
agrarische, onder het regime van technische middelen wordt gebracht, dat wil
zeggen hoe omvangrijker en ingewikkelder het scherm van middelen is dat gescho
ven wordt tussen de oorspronkelijke behoeften en de uiteindelijke bevrediging
daarvan, hoe groter het gevaar dat het systeem van middelen een eigen leven zal
gaan leiden en de mens van meester tot slaaf zal degraderen.
Agrarisch onderwijs is met alle overige educatieve instituties onderhevig aan span
ningen, die we moeten leren onderkennen als weerspiegelingen van de meest
diepgaande problemen van onze tijd. We kunnen die problemen niet oplossen door
meer organisatie, meer administratie, meer differentiatie van deskundigheid of meer
besteding van geld. Hoewel het belang van al deze zaken niet kan worden ontkend,
moeten we ervan doordrongen zijn dat ten aanzien van ethische problemen geen
andere mogelijkheden bestaan dan ethische waakzaamheid, bezinning en daadkracht.
Agrarisch onderwijs dat geen of onvoldoende moeite doet ons geloof in uitbrei
ding en perfectionering van technische middelen ter discussie te stellen, dat geen of
te weinig pogingen onderneemt toekomstige landbouwkundigen - agrarische
ondernemers, landbouwkundig ingenieurs, managers in de verwerkingsindustrie,
departementsambtenaren en niet te vergeten de docenten in het agrarisch onderwijs
zelf - te leren zien hoe technische middelen, die op zichzelf rationeel zijn, gezamenlijk
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kunnen uitgroeien tot een irrationele macht, laat een belangrijk aspect van zijn
opdracht onvervuld. Agrarisch onderwijs dat verzuimt te leren hoe onbegrensde groei
van technische middelen tot contraproduktieve toestanden leidt, of aan te geven hoe
groot reeds de kloof is tussen ons technisch kunnen en onze morele daadkracht,
functioneert als een etnisch anachronisme.

7

Tot besluit

Leren denken en handelen onder eigen verantwoordelijkheid is een onderwijsideaal
dat sinds de tijd der Verlichting in westerse samenlevingen hoog in het vaandel staat
geschreven. Terecht wordt er in dit ideaal van uitgegaan dat een moreel gezonde
samenleving het niet kan stellen zonder mondige mensen, dat wil zeggen mensen
die bekwaam en bereid zijn de gevolgen van hun handelen onder ogen te zien en
deze niet alleen op hun technische maar vooral ook op hun morele merites te
beoordelen.
In een door techniek gedomineerde samenleving is voor de 'niet-deskundige'
niets meer eenvoudig of overzichtelijk. Zo'n samenleving wordt gedragen en voort
gestuwd door geloof, dat beleden wordt in slogans, die in woorden als 'vooruitgang',
'modernisering', 'vernieuwing', 'rationalisatie' en 'planning' hun standaard vocabulaire
vinden. Zelden ter discussie gestelde imperatieven als efficiency, sociale zekerheid,
verhoging van welvaartsniveau, het op grote schaal organiseren en op elkaar
afstemmen van middelen en mensen, vergroting van collectieve macht, beheersen het
toneel en houden in en buiten de hooggeïndustrialiseerde landen miljoenen 'gelovi
gen' in hun ban.
Die imperatieven laten het onderwijs niet ongemoeid. Het moderne ondernemers
talent hecht namelijk ook veel geloof aan de mogelijkheid van 'social engineering',
geen enkele institutie ontsnapt aan zijn waarneming, de gehele sociale context die
het technisch industrieel complex omringt is meer en meer voorwerp van technisch
onderzoek en technische orkestratie geworden. Het ooit door Adam Smith bejubelde
voorbeeld van de speldenfabriek is voor alle levensgebieden tot model verheven.
Ver doorgevoerde systematisering en centrale regulatie 'beloven' ons een
organisatie van het menselijk leven - het onderwijs incluis - die wat precisie en
beheersing betreft voor mechanische constructies niet zal onderdoen. Een stoet van
superdeskundigen houdt zich bezig met de grote publieke zaken: landbouw,
gezondheidszorg, onderwijs, vrijetijdsbesteding, amusement, voorlichting, werk
gelegenheid, en wat dies meer zij. En rond de kring van superdeskundigen groeit
het aantal van subsidiaire technomanen die zich via de media of in directe relatie
met hun 'cliënten' gezag aanmatigen, zelfs over de meest persoonlijke aangelegen
heden van het leven.
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Onderwijs dat er niet in slaagt de situatie te verhelderen waarin hedendaagse
samenlevingen afzonderlijk en tezamen verkeren en er aan voorbijgaat dat ons
systeem van waarden grotelijks in wanorde is geraakt, zulk onderwijs is alleen maar
opleiding en toegeeflijk volgen van wat door technisch dominante instituties wordt
gedicteerd. Zolang hun eenzijdig dictaat zonder meer aanvaard wordt, blijft dit
onderwijs in ethisch opzicht beneden de maat en levert het geen bijdrage in het
streven de hedendaagse milieucrisis te boven te komen. Laten we ons met
Von Weizsäcker (1987) en vele anderen evenwel realiseren, dat 'de tijd dringt'l
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Milieugericht agrarisch onderwijs
A.H. Alblas
"Steeds cirkelt de mens
rond het raadsel van
zijn eenheid met en onderscheid van
de natuur."
Ton Lemaire

1

Inleiding

Evenals elders neemt ook in het landbouwonderwijs de zorg toe over de manier
waarop wij omgaan met ons leefmilieu. Die zorg vertaalt zich onder andere in de
behoefte om in dit onderwijs meer aandacht te besteden aan milieuvriendelijke
produktiemethoden. De manier waarop aan deze methoden meer aandacht moet
worden besteed, is nog niet duidelijk. Mede vanwege deze onduidelijkheid worden in
deze bijdrage enkele uitgangspunten voor het bestuderen van vragen op het gebied
van milieugericht agrarisch onderwijs beschreven.
De opzet van deze bijdrage is als volgt. In de eerste plaats worden enkele veel
gebruikte begrippen verduidelijkt. De ervaring leert namelijk, dat discussies over
milieugericht agrarisch onderwijs vaak worden bemoeilijkt door gebrek aan duidelijk
heid omtrent die begrippen. In de tweede plaats wordt ingegaan op de positie van
de mens ten opzichte van diens omgeving. Getracht wordt een antwoord te geven
op vragen zoals: wat geldt in de relatie met de omgeving als typisch voor de mens?
Waaruit bestaat zijn verantwoordelijkheid? Welke doelen zijn af te leiden uit de
verantwoordelijkheid die de mens voor de natuur heeft? Na de beantwoording van
deze vragen wordt, in de derde plaats, aandacht besteed aan het agrarisch onder
wijs vanuit het perspectief van milieu-educatie.
Met deze beschouwing wordt getracht bij te dragen aan de discussie op het
gebied van milieu-educatieve vraagstukken in het algemeen en milieu-educatie in het
agrarisch onderwijs in het bijzonder.

2

Omschrijving van milieugericht agrarisch onderwijs

Vele groeperingen in de maatschappij laten zich uit over milieuvriendelijke landbouw.
Iedere groep doet dat echter vanuit eigen achtergronden en met eigen begrippen
kaders. Van een verschillend gebruik van begrippen is bijvoorbeeld sprake bij het
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woord 'natuur'. Als we aan een boer vragen wat hij met dit woord bedoelt, zal hij
vaak in de eerste plaats denken aan het op zijn land groeiende gewas. Een milieu
activist kan daarentegen de teeltmethode van dat gewas juist als een bedreiging
voor de natuur ervaren. Uit dit voorbeeld blijkt dat zowel de maatschappelijke
discussie over landbouw en milieu als het onderzoek naar en de vormgeving van
milieugericht agrarisch onderwijs gediend zijn met duidelijkheid van begrippen.
Hieronder worden de begrippen 'agrarisch', 'milieu' en 'milieugericht agrarisch
onderwijs' omschreven.

2.1

Het begrip 'agrarisch'

Het agrarisch onderwijs leidt op voor vele, van elkaar verschillende beroepen. Deze
beroepen hebben lang niet allemaal betrekking op agrarische produktie, maar ook
op onder meer levensmiddelentechnologie, cultuurtechniek en landschapsarchitectuur.
Het bouwen van een brug, het brouwen van bier, het ontwerpen van een plan voor
de aanleg van een park behoren dus ook tot het 'agrarische gebied'. Al die
beroepsterreinen staan in een specifieke relatie tot het milieu. De aard van die
relaties wordt in belangrijke mate bepaald door relatiespecifieke stelsels van normen
en waarden. Het is vooral van belang de relatie tot het milieu nader te verhelderen.
Hiervoor is een indeling in het agrarisch beroepenveld nodig naar vier sectoren,
namelijk de agrarische produktie, verwerking, dienstverlening en economie.
De agrarische produktie omvat alle activiteiten die betrekking hebben op het
produceren van primaire agrarische produkten als resultaat van akkerbouw, groente
teelt, bloementeelt, boomteelt, fruitteelt en veeteelt. De hoofddoelstelling van deze
sector is om op een economisch verantwoorde wijze primaire agrarische produkten
voort te brengen. De wens optimaal te produceren leidt tot speciale behoeften met
betrekking tot vaktechnische en economische kennis.
De beroepen gericht op de verwerking van primaire agrarische produkten tot
consumptiegoederen hebben te maken met kwaliteitsaspecten, afvalprodukten,
procestechnieken, enzovoort. Net als de produktiesector kent ook de venwerking van
agrarische produkten specifieke beroepsvaardigheden en een eigen werkklimaat.
Bij agrarische dienstverlening staat ook het honoreren van een vraag naar
bepaalde deskundigheid en arbeid centraal. Voorbeelden uit deze sector zijn tuin- en
landschapsinrichting, cultuurtechnische werken en groenvoorziening. Beroepen uit de
agrarische dienstverlening vereisen een eigen relatie met de inrichting en het gebruik
van het landschap of de omgang met planten en dieren.
Alle drie de bovengenoemde sectoren omvatten belangrijke economische
componenten. Binnen het agrarisch handelingsgebied is echter ook een afzonderlijk
beroepenveld te onderscheiden dat zich richt op het economisch verkeer en de
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economische structuur van het agrarische bedrijfsleven als zodanig. Men kan
bijvoorbeeld werkzaam zijn bij bankinstellingen die zich bezig houden met de
financiering in de agrarische sector of bij handelsfirma's die actief zijn op het gebied
van de export en/of import van agrarische produkten. Alhoewel er een sterke
verwevenheid is met de andere drie beroepssectoren, is het voor de bestudering van
vraagstukken die verband houden met milieugericht agrarisch onderwijs van belang
agrarische economie als een afzonderlijk beroepenveld te beschouwen. Dit beroepen
veld omvat zowel de handel in agrarische produkten als het economisch manage
ment van een agrarisch bedrijf.

2.2

Het begrip 'milieu'

Elke levensvorm heeft een specifieke relatie met de omgeving. Zo leeft een spin in
een spinnenwereld en een aap in een apenwereld. Von Üxküll (1934) spreekt in dit
verband over de 'Funktionskreiz' van de spin en de aap. Daarmee bedoelt hij dat
een spin of een aap als het ware alleen die elementen uit de volle werkelijkheid
betrekken die aansluiten op de grondstructuur van hun bestaan. Dit principe geldt
ook voor de mens, zij het op een bijzondere wijze. Ten eerste is het 'functionele
gebied' van de mens oneindig veel groter dan dat van een dier. De mens leerde
vuur te maken, zich snel te verplaatsen, vee te fokken, ziekten te bestrijden
enzovoort. De mens is met andere woorden een expanderend wezen (Van Bergeijk,
1979). Het milieu van de mens omvat een zeer groot ecologisch gebied. Er is in
vergelijking met de mens geen soort in de biosfeer die zo alom tegenwoordig is en
het milieu van andere organismen zo nadrukkelijk beïnvloedt. Daardoor is de mens
extra verantwoordelijk voor zijn deelname aan het ecologische spel. De gevolgen van
een overtreding van de spelregels door deze 'sterspeler' zijn vele malen groter dan
die van een overtreding van zijn plantaardige en dierlijke 'medespelers'.
Ten tweede vormt het milieu de context waarin de mens de noodzakelijke
elementen vindt voor het ontplooien van zijn menszijn. De fysische en biologische
aspecten vormen niet alleen een materiële noodzaak voor het voortbestaan van de
mens, maar zij zijn tevens voorwaarden voor een gezonde psychische ontwikkeling.
Ten derde is er ook een grens aan het functionele gebied van de mens. Hoewel
de mens door zijn observatie van het milieu zich als buitenstaander kan opstellen,
kan hij de wereld nooit beschouwen vanuit het gezichtsveld van de spin of de aap.
De mens kan weliswaar nadenken over de spinnenwereld en er zich een voorstelling
van proberen te maken, maar hij kan uiteindelijk alleen vanuit zichzelf betekenis
geven aan die wereld. Over de huisvesting van dieren in de intensieve dierhouderij
proberen wij ons bijvoorbeeld op intuïtieve wijze maar ook via de ethologie een
beeld te vormen van het welzijn van de dieren. De discussie daarover is echter zo
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moeilijk, omdat ook wij 'gevangenen' zijn van ons eigen functionele gebied. Als wij
dus het begrip 'milieu' gebruiken, bedoelen wij de ecologische invloedssfeer van de
mens zoals de mens die kan kennen en waar de mens zowel psychisch als
materieel van afhankelijk is. Het agrarische produktiemilieu vormt een onderdeel van
deze ecologische invloedssfeer.

2.3

Milieugericht agrarisch onderwijs

Vrijwel iedere beslissing op het gebied van agrarische bedrijfsvoering heeft direct of
indirect gevolgen voor het (produktie-)milieu. Het agrarisch onderwijs houdt zich
dientengevolge heel vaak bezig met 'op-het-milieu-gerichte' zaken. Met milieugericht
agrarisch handelen wordt echter wat anders bedoeld, namelijk de speciale zorg voor
het behoud van het milieu. Agrarisch onderwijs is dan milieugericht te noemen als
aan de kwaliteit van het milieu (dus niet alleen het produktiemilieu in enge zin), als
wezenlijke en medebepalende wegingsfactor bij alle aspecten van de bedrijfsvoering,
nadrukkelijk in dat onderwijs wordt stilgestaan. Naast het intact houden van het
milieu als agrarische produktiefactor, dient tevens rekening te worden gehouden met
de overlevingskansen van op het eerste gezicht economisch onbelangrijke organis
men. Voorts moet het milieu ook gezien worden als een noodzakelijke omgeving
voor menselijke ontplooiing in materiële- en immateriële zin.
Als men in het agrarisch onderwijs bijvoorbeeld deelonderwerpen behandeld rond
de wet- en regelgeving op het gebied van milieu of rond veiligheidsvoorschriften bij
het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dan zegt dat nog niets over de milieugericht
heid van het onderwijs. Deze milieugerichtheid wordt met name bepaald door het
gewicht dat aan milieubelangen wordt toegekend bij de behandeling van die
onderwerpen. Agrarisch onderwijs is derhalve alleen dan milieugericht als er in het
curriculum een belangrijke en aanwijsbare plaats ingeruimd wordt voor milieu
belangen.

3

De mens in een dubbele positie

Het bijzondere van de positie van de mens ten opzichte van het milieu is dat hij er
aan deelneemt, maar er ook afstand van kan nemen en kan nadenken over de
gevolgen van zijn handelen voor de omgeving. Als deelnemer plaatst de mens zich
in de positie van 'ecologische medespeler' die samen met andere organismen deel
uitmaakt van een open en evoluerend ecosysteem (1). In zijn rol als deelnemer
bepaalt de mens niet zonder meer wat er gebeurt, maar is hij mede afhankelijk van
andere ecologische medespelers en dus onderworpen aan dezelfde spelregels
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(Boersma en Schouw, 1988). Door deze zienswijze wordt aan de positie van de
mens een bescheiden rol toebedeeld. Toch krijgt de mens als gevolg van deze
zienswijze ook een bepaalde verantwoordelijkheid, die gebaseerd is op ecologische
interdependentie en die gestalte krijgt in ecologisch denken.
Achterberg (1986) stelt dat het conceptuele kader waarmee de plaats van de
mens in de natuur kan worden begrepen op belangrijke punten verwant is met het
perspectief op de natuur zoals dat in de ecologie op empirisch wetenschappelijke
wijze gestalte krijgt. De aandacht en interesse voor de natuur worden door het op
deze benadering geënte conceptuele kader gericht op relaties tussen zowel organis
men onderling als tussen een organisme en gemeenschap, alsmede op hun
gemeenschappelijke afkomst, interdependentie, autonomie en kwetsbaarheid.
De mens kan denken over zijn handelen op een concreet, rechtstreeks aan de
zichtbare realiteit gebonden niveau, maar hij kan ook denken over zijn handelen
vanuit een omvattend kader (2). Om deze twee niveaus van denken nader toe te
lichten wordt gebruik gemaakt van de termen 'ingrepen' en 'betekenissen'.
De Haes (1986) introduceert deze termen bij diens uitwerking van de relatie van
de mens tot zijn milieu. Hij maakt duidelijk dat die relatie zowel bestaat uit de invloed
van de mens op zijn milieu (ingrepen) als uit de betekenis die het milieu voor de
mens heeft. Daarbij onderscheidt hij het actief handelen naar het milieu enerzijds en
datgene wat het milieu voor de mens betekent, en wat de mens dus 'ontvangt',
anderzijds. De hierboven genoemde tweedeling van het denken over het handelen
heeft met het werk van De Haes gemeen dat met de term 'ingrepen' een actieve
houding naar de omringende wereld wordt verondersteld en dat met 'betekenis' met
name wordt verwezen naar elementen in het milieu die van belang zijn voor de
mens. In deze bijdrage worden de genoemde termen meer toegespitst op het
denkproces van waaruit men handelt naar de omgeving. Men kan namelijk handelen
vanuit een denkproces dat een directe relatie heeft met het waarneembare doel van
de handeling of men kan handelen vanuit een denkproces waarbij getracht wordt om
dat in relatie te zien tot andere factoren die niet direct in verband te brengen zijn
met het doel van de handeling. Het eerste noemen we hier 'denken op het niveau
van ingrepen', het tweede 'denken op het niveau van betekenissen'. Figuur 1 geeft
van die twee niveaus van denken een illustratie.
Ter verduidelijking volgt hier een voorbeeld. In een bepaald gewas treedt een
ziekte op. De boer vermoedt wat die ziekte is, maar haalt er voor de zekerheid de
specialist van de landbouwvoorlichting bij. Deze stelt vast dat het vermoeden inder
daad juist is en geeft een bestrijdingsadvies. In dat advies wordt rekening gehouden
met de wettelijke beperkingen ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
met het ras van het gewas en met de daarbij bekende mate van resistentie. Ook
worden collega's geconsulteerd over hun ervaring met die ziekte, of ze er ook last
van hebben en wat ze er tegen doen. Alle handelingen hebben betrekking op de
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concrete bestrijding van de ziekte. Hoe ingewikkeld het herkennen en de bestrijding
van de ziekte ook zijn, zij zijn op één doel gericht, namelijk het verhelpen van die
ziekte (niveau van ingrepen). Na de constatering en de bestrijding gaat de boer
nadenken over het optreden ervan. Hij stelt zichzelf vragen als: had ik in de
preventieve sfeer niet meer kunnen doen? Wegen kosten van deze bestrijding wel op
tegen de baten, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de kwaliteit van
mijn eindprodukt, de gezondheid van de bodem en de gevolgen voor het milieu?
Moet ik niet zoeken naar een ander vruchtopvolgingsplan dat bestrijding minder
noodzakelijk maakt? Hoever strekt mijn verantwoordelijkheid in deze? Is er een
bedrijfsopzet denkbaar, waarbij de kwetsbaarheid van de gewassen geringer is
(niveau van betekenissen)?

Een belangrijke doelstelling van milieugericht agrarisch onderwijs is leerlingen te leren
de belangen van het milieu zwaar te laten wegen bij het nemen van beslissingen in
de beroepsuitoefening. In het onderwijsleerproces moeten zij mede daarom onder
wezen worden in het nemen van goed gefundeerde beslissingen. Daarbij is onder
meer een houding van leerlingen nodig, die zich richt op 'de breedte' van de
betekenis van een beslissing. Die 'breedte' omvat niet alleen biologische en fysische
ofwel ecologische processen, maar heeft ook betrekking op economische, algemeen
maatschappelijke en persoonlijke belangen, omdat in de discussie over milieugerichte
landbouw heel vaak motieven, ontleend aan ecologische principes, afgewogen
worden tegen deze belangen. Als problemen louter op het niveau van ingrepen
worden benaderd, is er vaak sprake van tegenstellingen die dat op het niveau van
betekenissen niet behoeven te zijn. Daarom wordt hier gepleit voor agrarisch
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onderwijs dat mensen leert na te denken op zowel het niveau van ingrepen als op
het niveau van betekenissen (4).

4

Uitgangspunten voor een morele houding ten opzichte van de
natuur

Als we een zware overbemesting geven aan een bepaald gewas en we accepteren
de uitspoeling van een deel van de meststoffen, dan kan dat onder meer leiden tot
een soortarme en stinkende sloot naast het perceel en tot vervuiling van het
bodemwater. De vraag rijst hoe acceptabel deze gevolgen zijn. De wetenschap kan
ons in dit verband wel gegevens verschaffen over de consequenties van ons
handelen, maar zal nooit een waterdichte set van criteria kunnen aandragen voor het
maken van keuzen. Die keuzen worden deels gemaakt op basis van onze morele
houding ten opzichte van de natuur (5).
Bij een nadere omschrijving van morele uitgangspunten voor onze houding ten
opzichte van de natuur, wordt in eerste instantie te rade gegaan bij een studie van
Lemaire (1976). Deze vergelijkt de ideeën van vertegenwoordigers van de Frankfurter
school met die van aanhangers van het 'structuralisme'. Marcuse en Fromm, twee
'Frankfurters', pleiten voor een verandering in de houding van de mens ten opzichte
van de natuur. De natuur moet niet in de eerste plaats een voorraadschuur voor
produktie en consumptie van de mens zijn, maar veel meer een noodzakelijke
omgeving voor de wording van de mens. Zij beschouwen de mens als een onlos
makelijk deel van de omgeving. Lévi-Strauss, een structuralist, legt vooral de nadruk
op de verkeerde houding van de mens als gevolg van de moderne industriële
beschaving. Volgens hem is de mens het gevoel voor verhoudingen kwijt geraakt en
ziet hij zichzelf te veel als het middelpunt van het universum. De agressieve en
zelfingenomen onbescheidenheid van de mens tegenover de natuur alsmede de strijd
die mensen onderling voeren ziet hij als hoofdoorzaken voor de ondergang van de
menselijke cultuur (Lemaire, 1976, 33). In het algemeen veroordelen zowel structura
listen als de 'Frankfurters' de (zelf)verabsolutering van de mens en pleiten beide
groeperingen voor een bescheidener opstelling van de mens naar de natuur. De
'Frankfurters' leggen vooral de nadruk op de optimale ontplooiing van de mens,
terwijl de structuralisten onderstrepen dat de mens voldoende ruimte aan de natuur
moet laten.
Een goede uitwerking van beide 'kernbelangen' vormt het pleidooi van
Achterberg (1986) voor een ecologische ethiek. Zo'n ethiek is in de eerste plaats
biocentrisch te noemen. Daarmee wordt bedoeld, dat aan ieder levend wezen het
recht op zelfbepaling en zelfregulatie wordt toegekend. Dat recht op autonomie geldt
niet alleen voor organismen maar is ook van toepassing op ecosystemen. Evenals
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eeri organisme is een ecosysteem op te vatten als een samenwerkingsverband van
subsystemen. Die subsystemen, die we bij een organisme aanduiden met termen als
'weefsel' en 'orgaan' kunnen we bij een ecosysteem 'populatie' en 'niche' noemen.
Van beide grootheden kan gezegd worden dat zij knooppunten zijn in een relationeel
netwerk. Het verschil heeft alleen betrekking op de omvang en de dichtheid van het
knooppunt. Deze stellingname leidt tot het beeld van een superorganisme dat het
tehuis is voor allerlei ecosystemen, die op hun beurt weer een relationeel kader
vormen voor wat doorgaans wordt aangeduid met de term 'organisme'. In deze
zienswijze is geen plaats voor een houding die uitgaat van de aarde als een
manipuleerbaar object of ding.
Een ecologische ethiek leidt in de tweede plaats tot een participerende houding
van de mens in de natuur. Door zo'n houding ziet de mens andere levensvormen als
partners in een ecologisch samenspel dat tevens een morele gemeenschap is,
waarvan de leden overigens niet allen dezelfde status hebben. Alle leden van die
gemeenschap verdienen echter een moreel respect. Ondersteunend voor dat morele
respect is bijvoorbeeld het christelijke en humanistische uitgangspunt van de
belangeloze tegemoetkoming. Hiermee wordt bedoeld dat het belang van de ander
of het andere wordt erkend als een wezenlijk en medebepalend criterium voor
gedrag.
Naar aanleiding van de hierboven geschetste verkenning, worden in het resteren
de gedeelte van deze paragraaf enkele uitgangspunten beschreven die een morele
basis zouden kunnen vormen voor onze houding tot de natuur en die als een
oriëntatie kunnen dienen voor de inrichting van agrarisch onderwijs.
1) Voor de mens is de wereld niet alleen een bron voor de vervulling van zijn
behoeften, maar ook een noodzakelijke omgeving voor zijn ontplooiing. De zorg
voor de wereld als een noodzakelijke omgeving voor menselijke ontplooiing, geeft
ook aan de landbouw een speciale verantwoordelijkheid. Eén gevolg van die
verantwoordelijkheid is de noodzaak gezond voedsel te produceren als basis
voor de ontplooiing van de mens. Ook de aandacht voor het landschap, waarin
voor de mens voldoende elementen aanwezig zijn voor zijn psychisch welzijn,
behoort een taak van de landbouw te zijn.
2) Levensvormen zijn gekenmerkt door autonomie (zelfbepaling) en kwetsbaarheid
(afhankelijkheid). Zij zijn dragers van een intrinsieke waarde die meegewogen
moet worden bij besluitvorming over ons handelen (6). Deze norm geeft ons,
bijvoorbeeld, een speciale verantwoordelijkheid voor het aanwenden van dieren
voor produktie van voedsel. Ethische problemen zullen in dit verband doorgaans
niet op het gebied van milieubeheer liggen, maar meer betrekking hebben op het
welzijn van dieren. Ethische problemen ten aanzien van het welzijn van dieren
houden onder andere verband met vragen als: in hoeverre moeten wij rekening
houden met soortspecifieke gedragsbehoeften? Waar liggen de ethische grenzen
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voor genetische manipulatie? Problemen met betrekking tot het welzijn en het
milieu zijn vaak moeilijk te scheiden, omdat zij deels gefundeerd zijn op dezelfde
uitgangspunten. Zo wordt de persoonlijke ontplooiing van de mens mede
bepaald door de omgeving waarin hij werkt. Een werkomgeving waar op een
bepaalde manier omgegaan wordt met ander leven, is van grote betekenis voor
de manier waarop men leert denken over het unieke en de waarde van dat
leven. Ook ons ingrijpen in het landschap vraagt om een kritische beschouwing,
vanwege de grote invloed die dat heeft op de levenskansen van andere
organismen met ieder hun eigen waarde. Enerzijds hebben wij recht op zelf
ontplooiing, anderzijds zijn wij gehouden ook de rechten van onze ecologische
medespelers te erkennen.
3) De belangen van de natuur moeten in bescherming genomen worden tegen een
te zelfingenomen menselijk handelen. Er zijn nogal veel situaties waarin, althans
op de korte termijn, sprake is van strijdige belangen tussen de mens en de
overige natuur. Zeker in de landbouw is de kans op zo'n belangenconflict groot.
Het maken van keuzes zal lang niet altijd door het individu gedaan kunnen
worden. De gehele maatschappij zal in deze verantwoordelijkheid moeten dragen.
Een goed voorbeeld hiervan is de melkquotering. Door een vanuit de politiek
opgelegde produktiebeperking werden de onderlinge concurrentieverhoudingen
zuiver gehouden en kon er een collectieve en voor het milieu gunstige maatregel
genomen worden.
4) Economisch handelen hoort beperkt te zijn door ecologische grenzen. Deze
norm verwijst met name naar onze verantwoordelijkheid voor volgende genera
ties. De duurzaamheid van de natuur als produktiemiddel wordt vooral op de
lange termijn bedreigd. Juist het aspect van die lange termijn maakt het innemen
van een goede ethische positie belangrijk. Immers, korte termijn belangen, zoals
bijvoorbeeld het inkomen van het moment, zijn vaak gediend met het over
schrijden van ecologische grenzen.
5) De mens is een onlosmakelijk deel van de natuur en is dus voor zijn voort
bestaan afhankelijk van het voortbestaan van die natuur. Het besef van die
afhankelijkheid plaatst de mens in een positie, die hem gevoeliger maakt voor
belangen van andere organismen en verplicht hem eens te meer rekening te
houden met grenzen van de ecologische draagkracht. In de landbouw zijn wij
door ons handelen heel direct bezig met het beïnvloeden van ecologische
processen. Een 'ecologische denktrant' is voor landbouwkundig handelen dan
ook van groot belang.
Juist door de bijzondere relatie van de landbouw met het milieu heeft het landbouw
onderwijs een speciale taak als het gaat om voorbereiding van leerlingen op hun
toekomstig beroep. De mogelijkheden die het agrarisch onderwijs heeft voor het
uitvoeren van die taak, worden voor een belangrijk deel bepaald door de positie van
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dat onderwijs in de samenleving. In de volgende paragraaf zal nader op die positie
worden ingegaan.

5

Agrarisch onderwijs, geen wereld apart

Onderwijs en dus ook agrarisch onderwijs wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de
samenleving. Zo kan de melkquotering bijvoorbeeld aanleiding geven om in het
curriculum meer aandacht te besteden aan andere inkomensmogelijkheden voor het
melkveehoudersbedrijf. Als we nadenken over onderwijs in milieugericht agrarisch
handelen, dan zullen we rekening moeten houden met vele invloeden van buitenaf
op dat onderwijs. In zekere zin is sprake van een complex geheel van met elkaar
samenhangende factoren waarin overzicht aangebracht moet worden alvorens
onderwijs te ontwikkelen dat verankerd is in de totale werkelijkheid en van betekenis
kan zijn voor het dagelijkse, buitenschoolse leven.

5.1

Ordening en overzicht van een complex aandachtsveld

Agrarisch onderwijs is, zoals gezegd, een onderdeel van de samenleving. In die
samenleving is het spanningsveld tussen landbouw en milieu volop in de aandacht.
Onderwijs dat gaat over onderwerpen die in dit spanningsveld liggen, kunnen niet
behandeld worden zonder acht te slaan op de 'buitenschoolse wereld'. Ook moeten
we altijd rekening houden met het grote aantal factoren dat het onderwijs van
buitenaf beïnvloedt. De vraag is echter hoe we zo'n complex geheel, dat bovendien
dynamisch en aan verandering onderhevig is, in kaart kunnen brengen. Veronder
steld wordt dat het aanbrengen van ordening en overzicht vooraf behoort te gaan
aan het ontwikkelen van milieugericht onderwijs dat verankerd is in de totale
werkelijkheid en dus van betekenis is voor het dagelijkse 'buitenschoolse' leven.
Ordening en overzicht zijn te verkrijgen met behulp van een schema waarin de
positie van het onderwijs ten opzichte van de buitenwereld wordt verduidelijkt. Bij de
ontwikkeling van een dergelijk schema moet rekening gehouden worden met het
dynamische karakter van de werkelijkheid. Die dynamiek komt niet alleen tot uiting in
veranderingen in de tijd, maar ook in de wederzijdse beïnvloeding van allerlei maat
schappelijke subsystemen. Om recht te kunnen doen aan dat dynamische karakter
van de werkelijkheid wordt voor de ontwikkeling van het model gebruik gemaakt van
het systeembegrip zoals dat in de systeemtheorie ontwikkeld is (vgl. bijvoorbeeld
Van Peursen e.a., 1977). Tevens kan het mede op deze theorie gebaseerde
'Wagenings model' (Van Bergeijk, 1983) (7) een algemeen kader bieden voor de
ontwikkeling van een schema dat richting geeft aan de bestudering van milieugericht
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agrarisch onderwijs (zie figuur 2). Het schema is niet bedoeld als een objectieve
weergave van de werkelijkheid, maar als een 'instrument' dat ons behulpzaam kan
zijn bij het bestuderen van agrarisch onderwijs met speciale aandacht voor milieueducatieve aspecten.
Als centrum van het schema staat de onderwijsleersituatie in de klas. Het gaat
immers om het zichtbaar maken van de werkelijkheid met een bepaald doel, namelijk
het bestuderen van vragen met betrekking tot milieugericht agrarisch onderwijs. In
het schema wordt de relatie met de onderwijsleersituatie van buiten naar binnen
steeds specifieker en intensiever. De beïnvloeding van de onderwijsleersituatie door
meer naar buiten toe geplaatste systemen kan direct zijn, maar ook via meer naar
het centrum liggende systemen. Die wederzijdse beïnvloeding tussen de systemen
wordt aangeduid door de horizontale snijlijn met in- en uitgaande pijlen.
Vanuit historisch perspectief is het model op te vatten als een omgekeerde
piramide, waarbij de platte zijde van de piramide een weergave is van de huidige
situatie. Toen de mens lange tijd geleden landbouw ging bedrijven in plaats van
jagen en voedsel verzamelen, was het geheel aan kennis, de opvoeding of opleiding
tot agrariër, de produktiesystemen, de organisatie rondom de produktie en de
sociale diversiteit in de samenleving veel beperkter en minder gedifferentieerd,
gevarieerd en geïnstitutionaliseerd. Alle aspecten bevonden zich binnen een kleine
gemeenschap. Langzaam maar zeker hebben de maatschappij, de landbouw en het
landbouwonderwijs zich steeds verder gedifferentieerd. Het kennisbezit is op vele
gebieden enorm toegenomen en de verzelfstandiging van onder meer de landbouw
als beroepsgebied binnen het totaal van de cultuur is onmiskenbaar.

5.2

De huidige situatie

In deze bijdrage wordt niet getracht een gedetailleerde beschrijving te geven van alle
subsystemen die in figuur 2 worden genoemd. Volstaan wordt met een korte
toelichting.
1) De landbouw als bedrijfstak: zowel op nationaal als internationaal niveau is de
landbouw in onze samenleving duidelijk aanwezig. Voor de integratie van milieu
aspecten in het agrarisch onderwijs zijn de ontwikkelingen op het niveau van de
bedrijfstak van grote invloed op de samenstelling van de leerstof. Dit vindt niet
alleen indirect plaats doordat het onderwijs als vanzelf de ontwikkelingen in het
beroepenveld volgt, maar ook uit het bedrijfsleven komen via diverse advies
organen verlangens op het agrarisch onderwijs af.
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Figuur 2

Schema van relaties met betrekking tot milieu-educatieve aspecten in het
agrarisch onderwijs.
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2) De plaats van de landbouwwetenschap: de landbouw wordt in deze tijd sterk
beïnvloed door de wijze waarop de wetenschap de wereld benadert. Het
vertrouwen in cijfers, analyses, teeltsystemen en voederbalansen is groot. Het
vertrouwen in intuïtie, aanvoelen en zintuiglijk waarnemen lijkt te zijn afgenomen.
Dit leidt niet alleen tot een verhoogde produktie maar ook tot een veranderde
denktrant ten aanzien van het agrarische produktiesysteem. Een bezinning op de
consequenties voor milieugericht agrarisch onderwijs is daarom op zijn plaats.
3) Landbouw op streek- en bedrijfsniveau: landbouw kenmerkt zich nog steeds
door veel streekeigen kenmerken. Een complex van gewoonten, waarden,
normen, toekomstverwachtingen, sociale verhoudingen en landbouwmethoden is
in zekere mate specifiek voor een streek en voor de gang van zaken op het
bedrijf. In de klassesituatie wordt de leerstof vaak getoetst aan de zienswijzen in
het gezin, op het bedrijf en in de streek.
4) De doelstellingen: de identiteit van de school, de soort opleiding (akkerbouw,
tuinbouw, enzovoort) en het toekomstige beroep van de leerlingen bepalen mede
de hoofddoelstellingen van het onderwijs. In het algemeen vormen deze doel
stellingen een concretisering van visies op het onderwijs. Heeft een school
bijvoorbeeld als doelstelling op te leiden tot het agrarisch ondernemerschap, dan
is van groot belang te weten hoe men dat ondernemerschap ziet. Als we werken
aan een toekomst waarin de draagkracht van het milieu een belangrijke rol moet
spelen in het nemen van beslissingen, dan moet dat terug te vinden zijn in
schooldoelstellingen en tot uiting komen in een visie op het agrarisch onder
nemerschap.
5) Sociale systemen in de agrarische samenleving: binnen de plattelandsgemeen
schap zijn meerdere organisaties te onderscheiden die van invloed zijn op de
vele aspecten van het agrarisch handelen, zoals bankinstellingen, landbouwvoor
lichting, plattelandsjongerenorganisaties en standsorganisaties. Ook de school
heeft vaak directe contacten met deze organisaties.
6) De school als omgeving voor het leren: de school is als het ware de omhulling
van het leerproces in de klas. Agrarische scholen hebben vaak een sterk door
de streek beïnvloede identiteit, die zich uit in het pedagogisch klimaat op de
school, de visie op het agrarisch ondernemerschap en de organisatie van het
leerproces op meso-niveau. Opvattingen op school met betrekking tot het
spanningsveld landbouw en milieu komen deels voort uit die identiteit. Ook de
consensus die er ten aanzien van vraagstukken op dit gebied in een team van
leraren is, bepaalt mede het effect van het onderwijs.
7) Het pedagogisch-didactisch handelingsgebied: Binnen het schoolse leren zijn drie
actoren betrokken bij de onderwijsleersituatie:
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De leraar, die vanuit een eigen visie op de mens en op het agrarisch onder
nemerschap keuzes doet aangaande leerstof, werkvormen en doelstellingen
voor lessen of lessenreeksen en leerwegen, enzovoort.
De leerling, die met zijn eigen specifieke achtergrond, zoals het gezin, het
dorp of de stad, toekomstmogelijkheden, verwachtingen, redenen voor
schoolkeuze en voorkennis, begeleid wordt in zijn leerproces.
De leerstofschrijver achter de leerstof, die vanuit zijn visie op het agrarisch
handelen leerstof heeft geselecteerd en gerangschikt naar eigen onderwijs
kundige inzichten. Als aandachtspunt voor vragen betreffende milieugericht
agrarisch onderwijs is de dynamische verhouding tussen leraar, leerling en
leerstof belangrijk. Uiteindelijk moeten in die relatie de omstandigheden
geschapen worden voor een leerproces dat mensen voorbereidt op een
leven buiten de school. Bij het opleiden van mensen voor een beroep,
waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van een gezond milieu, is
het van het allergrootste belang dat de scheiding tussen 'schoolse' en 'echte'
kennis zo gering mogelijk is. In dit verband moet worden vermeld dat milieueducatieve vraagstukken in het agrarisch onderwijs een impuls geven aan
een herbezinning op bestaande leerpsychologische- en didactische opvat
tingen.
In figuur 2 wordt de term 'handelingsdisposities' genoemd. Daarmee worden alle
persoonsgebonden aspecten bedoeld die de kans verhogen dat iemand tot een
bepaald gedrag (in dit geval milieuvriendelijk gedrag) komt. Een van die aspecten
betreft kennis over het milieu, maar ook vaardigheid tot het maken van juiste
afwegingen en in het zoeken naar alternatieven (denken op betekenissenniveau);
dergelijke vaardigheden verhogen de kans op gewenst gedrag. Het onderwijs
enerzijds en de overige omgevingsfactoren anderzijds, zijn van groot belang bij het
ontstaan van op disposities gebaseerde handelingen.

6

Nabeschouwing

In deze bijdrage wordt uitgegaan van de behoefte aan een algemene basis voor het
bestuderen en bewerken van problemen op het gebied van milieugericht agrarisch
onderwijs. Daartoe zijn - van algemeen naar meer concreet - diverse ovenwegingen
beschreven. Bij wijze van samenvatting houden deze overwegingen met betrekking
tot opleiden tot milieugericht agrarisch handelen het volgende in:
als subsysteem kan de onderwijsleersituatie niet los worden gezien van andere
subsystemen; het onderwijs is deels een resultaat van deze subsystemen, maar
heeft ook de mogelijkheid op deze subsystemen invloed uit te oefenen;
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aan de inhoudelijke en methodische vormgeving van leerprocessen dient mede
een morele basis te liggen, opdat ongewenst handelen eventueel gesanctioneerd
kan worden en gewenst handelen aangemoedigd;
ecologisch leren denken door leerlingen, inclusief het denken over hun eigen
plaats in de natuur, dient een belangrijke doelstelling te zijn van het onderwijs;
in de onderwijsleersituatie dienen leerprocessen zich te voltrekken op zowel het
niveau van ingrepen als op het niveau van betekenissen. Daarbij is er in het
kader van milieugericht onderwijs vooral behoefte aan de ontwikkeling van
methoden voor leerprocessen op het niveau van betekenissen.
Met het bovenstaande is een voorlopig kader geschetst voor onderzoek en ontwikke
ling inzake milieugericht agrarisch onderwijs.
Dit bewust breed gehouden kader roept ook problemen op. Hoe hanteren we
bijvoorbeeld morele uitgangspunten als basis voor agrarisch onderwijs, terwijl deze
niet altijd verenigbaar zijn met economische belangen in verband met het voort
bestaan van het agrarisch bedrijf? Is iedere leerling in staat zich te bewegen op het
niveau van betekenissen? Zo nee, waardoor wordt dat geblokkeerd of belemmerd?
Zo ja, wat is in dit verband een juiste balans tussen handelen op beide betrokken
niveaus? Deze en andere vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Ze verwijzen
naar problemen die niet specifiek maar wel urgent zijn en in een bijzonder licht
komen te staan in relatie tot agrarisch onderwijs.
Deze bijdrage kan niet eindigen zonder te vermelden dat de noodzaak tot
milieugericht agrarisch handelen ook in het agrarisch onderwijs zelf duidelijk gevoeld
wordt. Docenten volgen in dit verband nascholingscursussen, door individuele
scholen worden pogingen ondernomen om concreet aan milieugericht onderwijs
vorm te geven, enzovoort. Ook hier is sprake van handelen dat doordenking behoeft
vanuit een bepaald referentiekader. Mogelijk kan deze bijdrage daarbij behulpzaam
zijn. Immers, ook leerplanontwikkelaars of onderwijsvernieuwers dienen in staat te zijn
zich te bewegen op het niveau van betekenissen in een juiste verhouding tot het
niveau van ingrepen.

Noten
(1)

'Open' en 'evoluerend' betekent dat ecosystemen gezien worden als dynami
sche systemen, die nooit definitief in evenwicht zijn, maar steeds in ontwikke
ling blijven. Evenals een fiets danken zij hun evenwicht aan de beweging.
Zo'n keuze relativeert de 'conservation gedachte' wel enigszins, maar levert
ons echter geen vrijbrief op om door te gaan met het op grote schaal
destabiliseren en verarmen van de biosfeer.
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

Het gebruik van het woord 'niveau' moet hier niet leerpsychologisch worden
opgevat, maar heeft betrekking op de mate waarin men een bepaald deel
van de werkelijkheid wil zien in zijn relatie tot andere delen.
Deze afbeelding is deels ontleend aan het 'Deelleerplan NME-VO'. Natuur- en
milieu-educatie voor aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde in het
voortgezet onderwijs, leerjaar 1-3. Projectgroep NME-VO R.U. Utrecht (1989).
Ecologisch denken moet in dit verband opgevat worden als een belangrijk
deel van het denken op het niveau van betekenissen.
Bij het gebruik van de begrippen 'natuur' en 'milieu' wordt er hier van uit
gegaan dat deze begrippen bijna gelijk aan elkaar zijn. Dat betekent dat we
met 'natuur' ook de niet levende elementen op de aarde bedoelen en dat
omgekeerd de term 'milieu' alle levende organismen insluit. Gevoelsmatig is
er wel een verschil te constateren: het woord 'milieu' wordt vaak gebruikt als
het gaat over problemen en het woord 'natuur' als het gaat over aantrekke
lijke aspecten van onze omgeving.
Hun recht van bestaan wordt niet alleen ontleend aan menselijke belangen,
maar ook aan 'het er zijn'.
Met het 'Wagenings model' introduceert Van Bergeijk een ordenings- en
werkkader betreffende het gebied der Agrarische Onderwijskunde.
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Enkele overwegingen betreffende onderzoek naar
leerbehoeften ten behoeve van rurale ontwikkeling in
Afrika
C.J.H.M. van Dam

"Kijk, in Afrika moet de bevolking de ontwikkeling weer zelf ter hand
nemen. De boer of boerin moet hoofdrolspeler worden bij zijn eigen
ontwikkeling. We letten daarom vooral op wat al op het platteland
aanwezig is: wat zijn de mogelijkheden op technisch gebied, met
welke kennis en technieken is de bevolking vertrouwd, en wat
ervaren de mensen zelf als hun problemen en behoeften. Via een
dialoog met de bevolking proberen we daar achter te komen en te
bekijken hoe we daarbij kunnen helpen."
Zo kenschetste enkele jaren geleden een hoge Afrikaanse functionaris van de
Verenigde Naties tijdens een bezoek aan Nederland het belang van de behoeften
van de bevolking als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling (1). Deze benadering
van het ontwikkelingsvraagstuk vormt weliswaar geen nieuwe impuls, maar vertegen
woordigt toch een actueel standpunt in het voortdurende en waarschijnlijk wel
eindeloze debat over wat het begrip 'ontwikkeling' nu eigenlijk inhoudt en hoe
daaraan kan worden bijgedragen. Deze nadruk op de behoeften van de bevolking
heeft ook zijn invloed doen gelden op visies met betrekking tot het functioneren van
onderwijs binnen het ontwikkelingsproces en daarbij de aandacht gericht op de
waarde van de zogenaamde 'leerbehoeften' van de direct betrokkenen inzake
ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit uitgangspunt is in de eerste helft van de tachtiger
jaren binnen de nu jubilerende vakgroep aanleiding geweest voor het opzetten en
uitvoeren van onderzoek dat vooral gericht is op het identificeren van leerbehoeften
op het Afrikaanse platteland.
Bij dit onderzoeksproject, waarvan het veldwerk heeft plaatsgevonden in The
Gambia (West Afrika) van december 1982 tot juli 1984, gaat het om sociaal
wetenschappelijk voorwaardenonderzoek (2) vanuit en ten behoeve van een zoge
naamde 'bottom-up' visie, waarbij dan ook is uitgegaan van een onderzoeksmodel
dat zich baseert op actieve deelname van de plaatselijke bevolking. Doel van het
project "Agrarisch onderwijs en rurale ontwikkeling in The Gambia" is een bijdrage te
leveren aan de onderbouwing van vernieuwingsstrategieën ten aanzien van onderwijs
als factor in het stimuleren van ontwikkelingsprocessen. Leidende gedachte hierbij is
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dat verbetering van inzicht in de samenhang tussen onderwijs en plattelands
ontwikkeling daarin een belangrijke functie kan vervullen (3).
Een van de bevindingen van dit onderzoek is dat de bewering dat ontwikkelingsrelevant onderwijs dient uit te gaan van lokale behoeften weliswaar gemakkelijk is te
doen, maar veel minder eenvoudig concreet is te maken. Het blijkt om een uitermate
ingewikkelde materie te gaan. Daarom zal in dit opstel gepoogd worden de com
plexiteit van het begrip 'leerbehoefte' enigszins bloot te leggen en zal de relevantie
ervan voor de bijdragen die onderwijs zou kunnen geven aan een authentiek
ontwikkelingsproces kritisch worden beschouwd. Uitgaande van de huidige stand van
kennis zoals deze in literatuur is vastgelegd en aangevuld met ervaringen die tijdens
de uitvoering van het Gambia-project zijn opgedaan, zal dit vooral geschieden door
een aantal vragen te stellen bij het begrip 'leerbehoefte' en de waarde ervan voor
ontwikkelingsrelevant onderwijs. Deze bijdrage heeft overigens geenszins de pretentie
deze vragen ook volledig en afdoende te beantwoorden. De hoofdlijnen van de
vragen en problemen met betrekking tot deze materie zou men als volgt kunnen
formuleren:
Wat zijn leerbehoeften en welke zijn relevant voor op authentieke ontwikkeling
gericht onderwijs?
Wier leerbehoeften zijn het meest relevant?
Hoe kunnen leerbehoeften worden geïdentificeerd?
Wie bepaalt, stelt vast welke leerbehoeften relevant zijn?
- Waartoe worden leerbehoeften geïdentificeerd?
Voorafgaand aan deze kritische bespreking zal in het eerste deel van dit artikel
worden ingegaan op de verschillende stromingen in het ontwikkelingsdenken, zowel
algemeen als met betrekking tot de rol van onderwijs in het ontwikkelingsproces, die
hebben geleid tot een visie waarin de behoeften van de bevolking worden be
nadrukt. Tevens zal worden geconstateerd dat deze benadering, hoewel nu niet meer
de grote mode van het ogenblik, toch nog niets aan relevantie heeft verloren.

1

Rivaliserende ontwikkelingstheorieën

In de vijftiger en zestiger jaren van onze eeuw werd het antwoord op de vraag wat
'ontwikkeling' inhoudt en hoe ze kan worden gerealiseerd vooral geformuleerd in
termen van een centralistisch 'top-down'-model gericht op modernisering en econo
mische groei door technologische expansie. Daarbij lag de nadruk op de stedelijke
gebieden. Men ging ervan uit dat de effecten van de industriële vooruitgang vanuit
de moderne urbane centra wel zouden doorwerken naar het platteland. Wat er aan
ontwikkelingsplanning ten aanzien van het platteland werd gedaan concentreerde zich
op de grote bedrijven waar moderne landbouwtechnieken en mechanisatie werden
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geïntroduceerd. Dit gebeurde vanuit de gedachte dat deze innovaties zich dan ook
zouden verspreiden over de overige sectoren van het platteland en, als vanzelf,
zouden bijdragen aan de verhoging van het levenspeil van de bevolking ervan.
In antwoord op de tegenvallende resultaten van dit economisch groeimodel en
vooral op de constatering dat de resultaten ervan niet de gehoopte 'doorsijpel'effecten hadden tot in de onderste, arme lagen van de bevolking, ontwikkelde zich in
de zeventiger jaren een wat bredere kijk op ontwikkeling, waarin ook een sociale
dimensie werd onderkend. Aanvankelijk geschiedde dit vanuit een negatief gezichts
punt, waarin het sociale aspect werd gezien als één van de 'barrières' voor
economisch-technologische ontwikkeling. Geleidelijk werd echter een gelijkmatiger
verdeling van schaarse hulpbronnen als werk en inkomen nagestreefd, alsmede
verbetering van de levensomstandigheden van de minst geprivilegieerde groeperin
gen zoals bijvoorbeeld de plattelandsbevolking. Ook de nadruk op de stedelijke
gebieden wijzigde zich ten gunste van grotere investeringen in de landbouwsector,
zelfs zodanig dat nu plattelandsontwikkeling werd gezien als de sleutel tot sociaaleconomische ontwikkeling van het Afrikaanse continent (4). Daarbij verschoof de
aandacht naar de kleine boer. Juist op het platteland woonde - en woont nog - een
groot deel van de bevolking, gekenmerkt door in het algemeen slechte levens
omstandigheden. In toenemende mate kregen ook de zogenaamde 'basisbehoeften'
(voeding, watervoorziening, kleding, onderdak, scholing, gezondheid) van met name
de plattelandsbevolking een steeds meer centrale plaats in ontwikkelingsstrategieën.
Hoofdelementen van deze basisbehoeftenbenadering - ontwikkeld vooral in ILOkringen en gelanceerd op een internationale conferentie in 1976 (5) - waren de
specifieke gerichtheid ervan op doelgroepen en de participatie van alle leden van
deze groepen, zowel in het formuleren van doelen als in het vinden van creatieve
oplossingen om deze doelen te bereiken. Rond 1980 bleek het gezichtspunt dat
actieve deelname en initiatieven vanuit en door deze zogenoemde 'grass-root'groeperingen essentieel zijn voor een authentiek ontwikkelingsproces, brede ingang
te hebben gevonden.
Bij de ontwikkeling van deze 'bottom-up' visie hebben een aantal gedachtenstromingen een rol gespeeld. Een daarvan, vooral geformuleerd vanuit neoMarxistische theorieën, is dat het ontwikkelingsproces nog steeds te veel afhankelijk
is en onder druk staat van westerse invloeden om vruchtbaar te kunnen zijn. Een
van de kanalen via welke die westerse invloed werkt is, volgens die gedachtenschool, de huidige nationale elite, die immers westers-georiënteerd is opgeleid en
een westers toekomstideaal hanteert, gebaseerd op industriële ontwikkeling en een
Noordatlantisch maatschappijmodel. De Derde-Wereld elite is, met andere woorden,
deel geworden van de 'cultuur van het centrum' (6). Uitgangspunten voor een
authentieke 'onafhankelijke' ontwikkeling zouden dus gezocht moeten worden in de
'perifere' groeperingen en hun behoeften kunnen daarin een leidraad vormen (7).
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Een tweede achterliggende gedachte die een rol heeft gespeeld is een reactie
op de vooral academische, deterministische ontwikkelingsparadigmata - of deze nu
van liberale of van Marxistische huize zijn - die de mens reduceren tot een manipu
leerbaar object. Vooral vanuit de ontwikkelingspraktijk biedt - of dit nu een ideologi
sche of louter pragmatische achtergrond heeft - een actorgeoriënteerd standpunt,
waarin het object zelf in staat is zijn situatie te herscheppen, veel meer aangrijpings
punten (8). Dit sloot ook aan op het toenemend gevoel van eigenwaarde van
regeringen en bevolkingen van Afrikaanse landen.
Gedurende de tachtiger jaren verdwijnt het overaccent op plattelandsontwikkeling
weer en, nadat na decennia van experimenteren wel duidelijk is geworden dat
modernisering en ontwikkeling zich maar in zeer beperkte mate centraal laten sturen,
komt daar geen duidelijk nieuwe 'mode' voor in de plaats. Op dit ogenblik kan men
constateren dat in het debat rond ontwikkeling de diverse eerdere visies naast elkaar
bestaan en worden aangehangen. Aan de ene kant, onder druk van de enorme
bevolkingsaanwas, de stagnerende of zelfs afnemende agrarische produktie en de
zwaar drukkende schuldenlast, ziet men, vooral bij de grote internationale organisa
ties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een soort van 'no-nonsense'
strategie die sterk teruggrijpt op een macro-economische 'top-down' moderniserings
strategie. Aan de andere kant hoort men, vooral in sociaal-wetenschappelijke
discussies, een verdere uitwerking van de 'bottom-up' visie. Hierin wordt de inhoud
van het begrip ontwikkeling verder verbreed door daarin ook een zingevingsaspect
te onderscheiden. Dit aspect houdt in dat het ontwikkelingsproces, meer dan
uitsluitend economische en technologische vooruitgang, meer ook dan het verbeteren
van sociale voorzieningen, een proces is waaraan een bepaalde betekenis gegeven
en beleefd wordt. Dit proces van zingeving kan zich alleen maar ontwikkelen vanuit
het cultuurconcept en vanuit de culturele denkbeelden die er in de betrokken
samenlevingen heersen en die, bijgevolg, door de Noordatlantische wereld geaccep
teerd dienen te worden. De culturele identiteit van de betrokkenen wordt dus sterk
benadrukt. Binnen deze benadering speelt het uitgaan van basisgroeperingen en hun
behoeften een grote rol, en is de basisbehoeften-strategie in deze zin wellicht nog
meer relevant geworden dan in het midden van de jaren zeventig toen deze werd
geïntroduceerd (9). Een voortdurend praktisch probleem in de dagelijkse realiteit in
Afrikaanse landen blijft of en hoe 'top-down' en 'bottom-up' strategieën op elkaar zijn
af te stemmen (10).
Ook op het specifieke terrein van de plattelandsontwikkeling is op het huidige
ogenblik geen nieuwe duidelijke trend te constateren maar wordt voortgegaan met
wat in eerdere visies en concepten vruchtbaar is gebleken. Daarbij wordt vooral
grote aandacht gegeven aan het dilemma hoe beide componenten ervan - optimali
sering van de agrarische produktie en verbetering van de levensomstandigheden van
de plattelandsbevolking - met elkaar in overeenstemming zijn te brengen (11).
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2

Visies op de rol van onderwijs

Ook onderwijsbeleid en -onderzoek zijn door de jaren heen sterk beïnvloed geweest
door de elkaar opvolgende visies op ontwikkeling. In de vijftiger en zestiger jaren,
toen het economische groeimodel prevaleerde, werd onderwijs vooral gezien als een
investering in menselijk kapitaal die opgeleide arbeidskrachten zou moeten leveren en
de noodzakelijke attitudenverandering onder de bevolking van ontwikkelingslanden
teweeg zou moeten brengen. Expansie van het onderwijs en leerplanontwikkeling ten
behoeve van vooral industrie en overheid stonden daarbij voorop, waarbij relatief
grote nadruk werd gelegd op uitbreiding van secundair en hoger onderwijs. Het
onderwijs bleef echter sterk theoretisch en borduurde in vele gevallen voort op de
vormen en structuren die van de vroegere koloniale machten waren overgenomen;
men was ten opzichte van de relevantie ervan ook weinig kritisch omdat men immers
zo snel mogelijk diezelfde hoogontwikkelde industriële naties wilde 'inhalen'. Dit liep
echter uit op sterk toenemende aantallen opgeleide werklozen in de urbane centra,
terwijl de middelen om te voldoen aan de enorm gestegen overheidsuitgaven ten
behoeve van onderwijs en de vraag onder de bevolking naar meer onderwijs
faciliteiten niet aanwezig waren: een crisis in het onderwijs werd gesignaleerd (12).
Veel van hetgeen werd onderwezen bleek wat betreft de behoeften van de lokale
bevolking van weinig betekenis. In zeker opzicht werkte het volgen van onderwijs
zelfs dysfunctioneel. Dit werd op navrante wijze duidelijk op het platteland dat
geconfronteerd werd met een grootscheepse trek naar de steden, niet in de laatste
plaats juist van diegenen die enigerlei vorm van onderwijs hadden doorlopen.
Met de erkenning van het belang van de sociale dimensie in het ontwikkelings
proces werd de gebleken beperkte betekenis van formeel onderwijs ten behoeve van
economische groei aangevuld door een groeiende belangstelling voor non-formele
onderwijsvormen (13) en werd het belang van educatieve vorming via een proces
van 'life-long learning' benadrukt, waardoor het individu als volwaardig lid van de
samenleving in zijn dagelijkse levensbehoeften zou kunnen voorzien. Aan de kritische
ontwikkelingstheorieën ontleende men het inzicht dat formeel onderwijs ook niet aan
de hooggestelde verwachtingen kón voldoen omdat het immers bij uitstek één van
de kanalen van westerse invloed vormde - het bleef te zeer een produkt van een
koloniaal en missionerend verleden - en bovendien ook bestaande ongelijkheid
binnen de samenleving reproduceerde (14). Op zijn beurt werd nu non-formeel
onderwijs gericht op plattelandsontwikkeling de panacee voor alle onderwijs
problemen en tegelijkertijd een middel om de kosten van onderwijs terug te brengen.
De belangrijke plaats van onderwijs iri het ontwikkelingsproces werd een aantal
jaren later nog eens benadrukt in de basisbehoeften-strategie waarbinnen onderwijs
de status van basisbehoefte krijgt, en dus niet alleen als middel maar ook als doel
wordt gezien. Dit was aanleiding voor een bezinning op de eigen bijdrage van
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onderwijs aan het totaal van deze strategie en deze luidde de geboorte in van
'leerbehoefte' als zelfstandig begrip (15).
Ook binnen onderwijsbeleid en -onderzoek zijn er op het huidige ogenblik geen
duidelijke trends te constateren die algemene geldigheid worden toegedacht. Wel is
de aandacht weer van het non-formele- naar het formele onderwijs verschoven, en
dan vooral naar het 'basis'-onderwijs, met de bedoeling dat elk Afrikaans kind op de
eerste plaats minstens op een elementair niveau leert lezen, schrijven en rekenen.
Maar ook in dit streven treden al weer teleurstellingen op, vooral door demografische
ontwikkelingen: hoewel het relatieve aantal analfabeten daalt, stijgt het absolute aantal
door de enorm snelle bevolkingsgroei (16).
Het eerder gesignaleerde feit dat verschillende visies op ontwikkeling nu naast
elkaar opgeld doen, komt ook in het denken rond onderwijs duidelijk naar voren.
Een van deze denkrichtingen wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het meest recente
rapport van de Wereldbank 'Education in Sub-Saharan Africa: Policies for Adjustment,
Revitalization and Expansion' (1988) dat geheel gericht is op het terugbrengen van
overheidsuitgaven en het onderwijs beschouwt vanuit een macro-economisch
'manpower'-gezichtspunt. Deze benadering doet denken aan de selectieve krimp- en
groeimaatregelen binnen de Nederlandse universiteiten gedurende de afgelopen
jaren. Daarnaast kan men ook pleidooien beluisteren voor een zo nauw mogelijke
aansluiting van onderwijs op de eigen 'behoeften' en daarmee ook op de eigen
culturele context van de onmiddellijk betrokkenen. Benadrukt wordt daarbij dat de
inbreng van de direct betrokkenen in het hele proces geoptimaliseerd dient te
worden. Deze geluiden worden in toenemende mate vanuit de ontwikkelingslanden
zelf gehoord, zoals onlangs bleek tijdens een symposium in Den Haag (17):
"Effective schools should provide relevant learning. Relevance refers to the
applicability of skills and knowledge in daily life and situation. There is a requirement
for more research into learning processes, but through participatory research the
cultural context of learning needs and processes should be explored, since this is
basic in determining curricula, design of teaching materials and methods (18)." Ook
is de belangstelling groeiende voor informeel onderwijs (19) en vormen van traditio
neel inheems onderwijs vanuit de gedachte dat deze onderwijsvormen, die veel
dichter staan bij de sociaal-culturele context waarbinnen leerprocessen zich afspelen,
een grotere bijdrage zouden kunnen leveren aan de verbetering van de levens
omstandigheden van grote lagen van de bevolking.
Bij dit alles verdient het onderwijs op het platteland de meeste aandacht omdat
dit relatief in de meest ongunstige positie verkeert. Dit blijkt onder andere uit een
hoger percentage analfabeten, een groter aantal kinderen dat de school voortijdig
verlaat en een kleinere deelname van meisjes en vrouwen aan het onderwijs dan in
de stedelijke gebieden. Oorzaken daarvan liggen in het feit dat de 'afstand' tot de
school groter is, niet alleen fysiek - middelbaar en hoger onderwijs zijn al helemaal
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schaars op het platteland - maar ook omdat de school een stedelijke cultuur ademt.
Dat uit zich in onder andere het curriculum - vaak van weinig waarde voor het
dagelijks leven in een dorp -, de leerkrachten, de taal, en werkt vervreemdend en
demotiverend. Daarnaast heeft ook het gebrekkig bereik van de massamedia in
rurale gebieden vaak een negatieve uitwerking op de informele leeromgeving (20).

3

De relevantie van een leerbehoeftenbenadering

De basis voor het Gambia-project werd gelegd op het ogenblik dat de basisbehoeftenstrategie en, toegespitst op onderwijs, de leerbehoeftenbenadering mis
schien al over hun hoogtepunt heen maar toch nog volop in zwang waren, vooral
met betrekking tot Latijns-Amerika (21). Sindsdien is het aanzienlijk rustiger geworden
rond deze visies, althans in hun initiële vorm. Als een eerste oorzaak daarvan kan
gewezen worden op het feit dat deze invalshoek toch ook weer niet op grote schaal
tot opvallende resultaten leidde, zowel waar het om internationale ontwikkelings
samenwerking op het gebied van onderwijs ging als om onderzoek naar het
onderwijs in ontwikkelingslanden. De leerbehoeftenbenadering bleek niet het zo
verhoopte ei van Columbus te zijn.
Echter, het feit dat de leerbehoeftenbenadering geen panacee is gebleken voor
de tegenvallende bijdragen van onderwijs aan het ontwikkelingsproces - als een
dergelijk wondermiddel al zou bestaan - houdt niet in dat deze benadering als een
luchtkasteel zou moeten worden afgedaan en geen enkele waarde zou hebben. Het
tegendeel is het geval, zoals al eerder in dit opstel is geconstateerd: met name het
feit dat het zingevingsaspect steeds meer algemene erkenning vindt, heeft de
relevantie ervan alleen nog maar verhoogd. Die zingeving is nauw verbonden met de
culturele context en kan dus alleen maar door de betrokkenen zelf geschieden. Zij
dienen dan ook centraal te worden gesteld, van hun behoeften dient te worden
uitgegaan. Onderwijs, in deze zin, heeft dan ook de taak het individu voor te
bereiden, in staat te stellen aan dit proces van zingeving deel te nemen, zowel
binnen de sociale verbanden waarvan hij of zij deel uitmaakt als wat betreft de
ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. In die zin draagt het onderwijs dan niet
alleen bij aan het opleiden van menskracht ten behoeve van de moderne sector van
de arbeidsmarkt, maar ook aan de versterking van de eigen culturele identiteit van
de betrokkenen. Hun leerbehoeften vormen daarvoor het uitgangspunt.
Men zou zelfs kunnen beweren dat juist de begrippen basisbehoeften c.q.
leerbehoeften de weg hebben geëffend, een noodzakelijke voorfase hebben gevormd
voor een bredere aanvaarding van het fundamentele belang van het zingevings
aspect. Immers, men zou het begrip basisbehoeften kunnen beschouwen als een
poging om het begrip ontwikkeling te operationaliseren en dan vooral in termen van
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maatschappelijke aandachtsvelden: voeding, watervoorziening, kleding, onderdak,
scholing, gezondheidszorg. Het in de praktijk ingaan op deze 'sociale noden', vooral
als de doelgroep daarin participeert, resulteert al spoedig in de constatering dat
ontwikkeling niet uitsluitend bestaat uit rationeel-objectief vaststelbare verbeteringen in
de sfeer van economie of sociale voorzieningen. Ontwikkeling blijkt dan in eerste
instantie een meer of minder duidelijk omlijnde verzameling doelen te zijn die door
individuen, groepen of zelfs hele naties wordt nagestreefd, een idee in de hoofden
van mensen. Ontwikkeling is dus in de eerste plaats een normatief concept (22).
Sommige auteurs noemen ontwikkeling zelfs een religieuze categorie omdat ze zeer
nadrukkelijk het brandpunt van hoop op verbetering, van verwachtingen is, een visie
die verlossing brengt (23). Ontwikkeling ligt daarmee volkomen ingebed in de eigen
belevingswereld van de betrokkenen, in hun zingevingsproces.
Het 'basis'behoeftenbeginsel in zijn oorspronkelijke vorm blijkt dan echter te
beperkt te zijn en aangevuld te moeten worden met immateriële behoeften zoals
veiligheid, ergens-bijhoren (identiteit), een zinrijk leven, enzovoorts, die wellicht van
nog fundamenteler aard zijn (24) dan de eerder onderscheiden voornamelijk
materiële behoeften.
Eens te meer geldt dit voor het leerbehoeftenconcept dat immers de basis en
uitgangspunten voor relevant onderwijs hoopt te verschaffen. Men zou daarbij kunnen
stellen dat deze bredere interpretatie al enigszins aanwezig was. Onderwijs immers,
uit de aard van zijn object, heeft altijd al veel meer oog gehad voor de heelheid van
de 'educandus' en behelsde veel meer dan alleen maar het aanbrengen van kennis
en vaardigheden voor het vervuilen van een maatschappelijke positie; aan onderwijs
is ook altijd een identificatie-functie toegeschreven, het had en heeft uiteindelijk tot
doel voor te bereiden, in de volle breedte van een menselijk bestaan, op een
'zinvolle' toekomst. En juist in dat laatste spelen die immateriële behoeften een
fundamentele rol.
Toch is gebleken dat het in de aanvangsjaren van de leerbehoeftenbenadering en ook nu nog - voornamelijk om 'trainings'behoeften ging. Deze beperkte kijk is
overigens heel verklaarbaar daar leerbehoeften in eerste instantie alleen werden
onderscheiden in samenhang met de basisbehoeften die toen belangrijk werden
geacht. Vanuit de huidige inzichten is deze kijk echter onvoldoende.
Resumerend mag dus worden geconstateerd dat de relevantie van de leerbehoeftenbenadering op dit ogenblik zeker niet is verminderd, dat de uitgangspunten ervan
niet zijn weerlegd maar dat, daarentegen, het concept 'behoefte' is verbreed. In feite
worden er dus nog hogere eisen gesteld aan deze benadering dan aanvankelijk
werd vermoed. Maar daarmee neemt de complexiteit van het begrip en dus ook van
het uitvoeren van onderwijsondersteunend onderzoek met behulp van dit begrip
eveneens toe.
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En juist een tweede reden waarom de leerbehoeftenbenadering in haar oorspron
kelijke vorm niet meer zo 'in' is, is waarschijnlijk gelegen in de problemen die
ondervonden worden bij het operationaliseren van dit begrip ten behoeve van
concrete ontwikkelingsactiviteiten en het uitvoeren van ontwikkelingsrelevant onder
zoek. Die problemen zullen door de hier voorgestelde verbreding van het begrip
alleen nog maar toenemen. In de nu volgende paragrafen, gewijd aan een kritische
beschouwing van het begrip 'leerbehoeften' en de mogelijke bijdrage ervan aan de
totstandkoming van ontwikkelingsrelevant onderwijs, zal daar verder op worden
ingegaan.

4

Wat zijn leerbehoeften en welke zijn relevant?

Om wat meer greep te krijgen op het begrip 'leerbehoeften' is een allereerste vraag
vanzelfsprekend gewijd aan wat daar onder moet worden verstaan. Een voornamelijk
conceptueel probleem dat echter nog steeds onvoldoende is opgelost. Daarbij gaat
het natuurlijk om wat men exact wel en niet met deze term aangeduid wil zien, maar
eigenlijk nog veel meer om de onmiddellijk erop volgende vraag welke elementen
van wat onder deze term kan worden verstaan relevant zijn vanuit het hiervoor
geschetste 'verbrede' gezichtspunt. Om de complexiteit van het begrip enigszins te
illustreren volgen hier een aantal onderscheidingen die in de literatuur regelmatig
terugkeren:
subjectieve vs. objectieve leerbehoeften
De eerste zijn de als zodanig door de educandus ervaren en
beleefde behoeften; de tweede zijn behoeften die zich openbaren
vanuit een analyse van de taken en rollen waarvoor de betrok
kene in zijn of haar persoonlijk en maatschappelijk leven komt te
staan. Hij of zij hoeft zich deze laatsten op dit moment allerminst
bewust te zijn noch deze te ervaren. Deze beide subgroepen
hoeven niet per se, maar kunnen conflicterend zijn (25).
manifeste vs. latente leerbehoeften
De eerste zijn een door een individu of groep bewust gevoeld en
welomschreven gemis aan kennis, vaardigheden en/of attituden in
een situatie waarin het bestaande kennis-, vaardigheden- of
attitudenniveau onvoldoende blijkt; de tweede zijn een min of
meer objectief vaststelbaar gebrek aan kennis, vaardigheden
en/of attituden in een situatie waarbij het individu of groep zich
niet bewust is van deze ontoereikendheid (26). Men kan de
latente aard doen overgaan in een manifeste door deze behoef
ten bewust te maken bij de betrokkenen. Dat vereist echter al
educatieve activiteit.
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korte- vs. lange termijn behoeften
Hierbij hoeft het niet te gaan om elkaar uitsluitende polen hoewel beide subgroepen conflicterende elementen kunnen
bevatten - maar om het voortdurend vinden van een evenwicht.
Onmiddellijke grote problemen, zoals bijvoorbeeld de droogte en
daaraan gepaard gaande voedselschaarste tijdens de veldperiode
van het Gambia-project, domineren de hele belevingswereld en
leerbehoeften die buiten deze onmiddellijke problematiek vallen
zijn dan ook in veel mindere mate in het onderzoek naar voren
gekomen.
algemene vs. actuele leerbehoeften
Het gaat hier om relatief constante leerbehoeften tegenover
leerbehoeften die ontstaan door bijvoorbeeld persoonlijke dis
posities en sociale omstandigheden, zoals onder andere de mate
waarin men bekend is met onderwijsaanbod. Immers, iemands
leerbehoefte ontwikkelt zich in de tijd. Iemand die al wat ouder is
heeft al een aantal leeractiviteiten achter de rug, waardoor zijn
actuele behoeften anders zullen zijn dan voorheen (27).
Er bestaan velerlei definiëringen van 'leerbehoeften', die in feite allemaal verwijzen
naar het percipiëren van een huidige situatie, een wenselijke toekomstige situatie, en
een 'gat' daartussen op het gebied van kennis, vaardigheden en/of attituden dat
door onderwijs zou moeten worden gedicht. Een individu of groep kan zich al dan
niet van die te overbruggen kloof bewust zijn (28).
Het blijkt ook dat de term 'behoefte' voor vele auteurs aanleiding geeft nevengebieden af te bakenen van het terrein van leerbehoeften of, binnen het gebied van
de leerbehoeften, bepaalde sub-gebieden te onderscheiden:
leerverwachting
Een term die wordt gedefinieerd als een min of meer welom
schreven verlangen naar kennis, vaardigheden of attituden, als
een soort voorstadium van een werkelijke behoefte (29).
belangstelling
Een term die gebruikt wordt om een gebied aan te geven dat
bestaat naast werkelijke behoeften. Ook voor dit gebied worden
onderscheidingen aangebracht identiek als bij leerbehoeften:
objectief vs. subjectief, latent vs. manifest, korte- vs. lange termijn.
Tevens zijn aanvullende onderscheidingen mogelijk: passieve vs.
actieve belangstelling, feitelijke vs. potentiële belangstelling belangstelling die feitelijk aanwezig is naast belangstelling die
(vermoedelijk) kan worden gewekt -, een sterke vs. zwakke
impulssterkte van belangstelling, en een diepe vs. oppervlakkige
intensiteit van de belangstelling (30).
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Vanuit Nederlands onderzoek (31) naar leerbehoeften in het
volwassenenonderwijs worden leerbehoeften ontleed in een drietal
deelbegrippen:
leerinteressen, overeenkomend met de inhoudsgebieden waarop
het leren betrekking heeft;
leermotivaties, zijnde de mate waarin men streeft naar de
vervulling van leertaken; en
leeroriëntaties, gedefinieerd als de doelen die men nastreeft met
het leren. Deze laatste hangen nauw samen met de vraag
waarom mensen leren. Mensen leren om veel meer redenen dan
om te overleven of te kunnen voldoen aan wat onmiddellijk
noodzakelijk is. Mensen kunnen leren om het leren zelf, waarbij
weetgierigheid of de persoonlijke bezinning een drijfveer is;
mensen kunnen leren om het praktisch nut van het geleerde:
vooruitgang in beroep, statusverhoging, erkenning als individu,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of politieke betrokken
heid; en mensen kunnen leren om nog velerlei zeer uiteenlopen
de redenen: om de sociale contacten tijdens de leeractiviteiten,
door externe dwang, uit compensatie of om dienstbaar te kunnen
zijn aan de onmiddellijke of ruimere omgeving. Tijdens het
Gambia-project bleek zelfs de behoefte 'te leren omgaan met een
naaimachine' geformuleerd te worden op hope van een naai
machine cadeau te krijgen in het kader van een of ander project;
ermee omgaan kon men al.
Dit hele scala van onderscheidingen en verwante begrippen geeft aan hoe complex
en diffuus het begrip leerbehoefte is. Duidelijk is wel dat leerbehoeften geen statisch
begrip vormen maar een dynamisch karakter hebben: ze veranderen al tijdens het
proces waarin er aan wordt voldaan en evolueren van eenvoudig naar complex.
Leerbehoeften zijn zeer beïnvloedbaar, in het bijzonder door wat men elders gezien
heeft of waarover men heeft horen praten. Ze kunnen op verschillende wijzen
gepercipieerd worden, waarbij de rol van de direct betrokkenen meer of minder
beperkt kan zijn.
De grote vraag die bij dit alles rijst is natuurlijk om welke van de hier genoemde
elementen het nu eigenlijk gaat vanuit de visie dat leerbehoeften het criterium zouden
kunnen vormen voor vruchtbaar, op de eigen cultuur voortbouwend, ontwikkelingsrelevant onderwijs. Hoe worden de behoeften van de betrokkenen vanuit deze optiek
adequaat verdisconteerd? Als het alleen om de objectieve behoeften gaat? Of ook
om de subjectieve? Zijn latente behoeften reeds voldoende? Of dienen deze juist in
manifeste leerbehoeften te zijn ontwikkeld alvorens ze als inhoudelijke criteria kunnen
functioneren? Vormen korte- en lange termijn behoeften op gelijke wijze een crite
rium? Dienen randgebieden als 'leerverwachtingen' en 'belangstelling' er ook bij
betrokken te worden? En in welke mate?
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Nog veel meer vragen van deze aard zijn denkbaar, maar misschien ligt de
kwestie zelfs nog wel ingewikkelder dan alleen om 'welke' van de genoemde
elementen het gaat. Van het hele scala van onderscheidingen, kenmerken en
verwante begrippen gaat de suggestie uit dat op verschillende wijzen tegen het
begrip leerbehoefte kan worden aangekeken. Enerzijds bestaat er de opvatting dat
leerbehoeften van individuen of groepen kunnen worden beschouwd als objectieve
feiten die onderscheidbaar zijn, bijvoorbeeld van persoonlijke wensen en omstandig
heden. Er zou dan een wetenschappelijke methode kunnen worden uitgewerkt waarin
kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden vastgelegd ten aanzien van behoeften en
hun relevantie voor onze optiek. Anderzijds worden behoeften beschouwd als
onderling nauwelijks vergelijkbaar en in hoge mate afhankelijk van individuele
situaties. In dat geval kan er geen systematischer methodologie zijn dan dat men
individuen zich laat uitspreken, met als gevolg dat de geldigheid en toepasbaarheid
zich uitsluitend uitstrekken tot de laatsten.
Beide benaderingen zijn natuurlijk extremen. Het lijkt heel aantrekkelijk ervan uit
te gaan dat de waarheid wel ergens in het midden za! liggen en dat er een soort
van continuüm tussen beide uitersten zou bestaan waarin elke onderscheiden
leerbehoefte een plaats zou innemen. De vraag is dan of er gestreefd zou kunnen
worden - de opvattingen staan immers diametraal tegenover elkaar - naar vereniging
van de voordelen van beide methoden, waarbij enerzijds de mogelijkheid bestaat
voor een behoeftenpeiling die relevant is voor een groot aantal mensen, en ander
zijds de mogelijkheid om daarbij de behoeften van individuen of kleine groepen in
specifieke omstandigheden niet uit het oog te verliezen (32).
Er speelt nog een andere vraag, misschien wel de belangrijkste van alle, namelijk
welke inhoudelijke oriëntaties (33) van leerbehoeften belangrijker zijn dan andere en
dus voorrang behoeven. Welke inhoudsgebieden, welke problemen zijn relevanter
dan andere? Hebben de dagelijkse problemen de voorkeur, of gaat het eerder om
voor de betrokkenen toch wel fundamentele problemen die echter 'ver van hun bed'
liggen, problemen die voor de toekomst van hun eigen generatie en van de
generaties na hen van doorslaggevend belang kunnen blijken te zijn zoals bijvoor
beeld het racisme, de oorlogs- en bewapeningsproblematiek, de ecologische crisis
en dergelijke? Deze vraag brengt aan het licht dat er in feite geen 'losse behoeften'
zijn maar dat er slechts 'geïnterpreteerde behoeften' bestaan. Behoeften zijn wat als
behoeften worden opgevat. Er 'zijn' behoeften die de betrokkenen niet als zodanig
herkennen of erkennen, maar er worden ook behoeften gezien die geen werkelijke
behoeften 'zijn'. Behoeften worden geordend volgens het interpretatiekader van de
eigen keuze (34).
Indien deze behoeften als uitgangspunt worden genomen voor de bepaling en
prioritering van de inhoud van onderwijs is een 'theorie van de behoeften' nood
zakelijk. Een dergelijke theorie dient zowel aan empirische gegevens als aan ethische
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keuzen aandacht te schenken. Deze laatsten hebben betrekking op het doel van het
persoonlijk en maatschappelijk leven waaruit de behoeften afkomstig zijn. Voor een
heel belangrijk deel liggen deze ethische keuzen ingebed in de vigerende cultuur.
Echter, dergelijke cultuur-specifieke theorieën bestaan niet expliciet noch is er
voldoende consensus onder de betrokkenen om als plaatsvervangende richtlijn te
kunnen dienen. Dit impliceert dat de leerbehoeften van een groep of individu slechts
van gedeeltelijke waarde zijn voor de bepaling en prioritering van de inhoud van
onderwijs. Weliswaar waarborgen zij dat het onderwijs relevant is voor deze direct
betrokkenen, maar de erop gebaseerde inhoud is van onvolledige aard, mist een
breder kader binnen welke adequate behandeling van de specifieke inhoudsgebieden
kan geschieden. De conclusie daaruit moet dus zijn dat bij de inhoudsbepaling en
- prioritering van onderwijs de leerbehoeften van de direct betrokkenen nooit het
enige en uitsluitende criterium kunnen vormen (35).

5

Wier leerbehoeften zijn het meest relevant?

Nauw met de vorige vraag samenhangend - als het ware een deelvraag ervan - is
de vraag om wier leerbehoeften het gaat vanuit de visie dat deze een criterium
zouden kunnen vormen voor vruchtbaar, van de eigen cultuur uitgaand, ontwikkelingsrelevant onderwijs. Ook met betrekking tot deze vraag wordt er in de literatuur een
aantal onderscheidingen aangebracht:
individuele- vs. collectieve leerbehoeften
Mogen individuele behoeften een rol spelen of gaat het alleen om
een soort gemiddelde uit een bepaalde groep betrokkenen?
gemeenschappelijke vs. differentiële leerbehoeften
De eerste zijn algemene leerbehoeften binnen een bepaalde
groepering; de tweede zijn leerbehoeften die meer of minder
gelden voor bepaalde subgroepen - bijvoorbeeld belangen
groeperingen - of individuen binnen een groter geheel (36).
Ook rond deze onderscheidingen doen zich een aantal problemen voor. Als men zou
uitgaan van de leerbehoeften van een groep - en dat lijkt het meest voor de hand
liggend als het om onderwijs in ontwikkelingslanden gaat: onderwijs is immers een
'groepsvoorziening' en de aandacht voor de individuele leerling moet door het
gebrek aan middelen vooralsnog beperkt blijven - wat moet men dan aan met de
constatering dat leerbehoeften eerst voor enkelen gelden, en pas daarna voor
grotere groepen? (37) Het blijkt dat individuen die een hoge mate van creativiteit en
fantasie bezitten of die veel gereisd hebben en veel contacten elders onderhouden
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vaak met de meest vruchtbare ideeën komen om vooruitgang te genereren en
daarmee een heel grote invloed uitoefenen op wat als leerbehoefte wordt ervaren. In
het Gambia-project bleek bijvoorbeeld dat geïnventariseerde leerbehoeften van
bepaalde subgroepen (volwassen boeren, vrouwen) voor het grootste gedeelte terug
te voeren waren tot één of slechts enkele personen die uit hoofde van hun functie
(president van de coöperatie in de regio) of door hun relaties elders (getrouwde
vrouwen die regelmatig hun familie in hun geboortedorp bezochten) een veel breder
gezichtsveld hadden. Uitwisseling tussen groeperingen, dorpen en dergelijke vindt in
het algemeen ook altijd plaats met individuen als tussenpersoon. Wel waren deze
ideeën c.q. behoeften uitgebreid onderling besproken en als het ware eigengemaakt
door de overige leden van de betrokken subgroepering. Dergelijke individuen nemen
dus een sleutelpositie in en zijn bij uitstek cultuurdragers en -vernieuwers.
Maar, als het om leerbehoeften gaat, moet het dan ook een eis zijn dat hun
bijdragen door de andere leden van de groepering als voor allen geldend worden
herkend en overgenomen? Zouden leerbehoeften die slechts ervaren worden door
enkelingen - bijvoorbeeld heel marginale personen waarvan de ideeën in het dorp
doorgaans met grote terughoudendheid worden bekeken - toch niet van groot
belang kunnen zijn en mogelijk een tipje van de sluier op kunnen lichten waar het
latente leerbehoeften betreft bijvoorbeeld op het zo moeilijk grijpbare immateriële vlak,
ook al worden deze niet door hun dorpsgenoten beaamd? Maar als ook slechts
individueel beleefde behoeften een rol zou worden toebedacht, horen daar dan ook
bijvoorbeeld persoonlijke ambities en toekomstfantasieën bij? Wat is daarvan de
relevantie?
Een individu maakt ook deel uit van diverse groeperingen en subgroeperingen
waarvan de belangen en interessen sterk uiteen kunnen lopen, en ook dit doet zijn
invloed gelden waar het leerbehoeften betreft. Zijn bepaalde leerbehoeften die,
bijvoorbeeld, op het niveau van een belangengroepering relevant zijn nog steeds van
toepassing op het dorpsniveau? Of misschien niet meer, of in mindere mate, of
mogelijk zelfs conflicterend met die van andere belangengroeperingen binnen het
dorp? Dit laatste is nauwelijks te voorkomen. En gelden leerbehoeften die voor een
dorpsgemeenschap van belang zijn ook op regionaal niveau, en, op hun beurt,
regionale behoeften ook vanuit nationaal gezichtspunt? Conflicterende ontwikkelingen
zijn hierin onvermijdelijk en daarmee ook politieke implicaties.
In de oorspronkelijke basisbehoeftenstrategie vormde het vaststellen van de
doelgroep een essentieel element; was dit eenmaal geschied dan vormde die
betreffende groepering het uitsluitende brandpunt van alle activiteiten. En ook waar
het om bepaalde vormen van non-formeel onderwijs gaat of specifieke trainings
programma's is de inhoud zodanig afgestemd op een bepaalde doelgroep dat
conflicterende elementen nauwelijks zullen optreden. Als het echter gaat om het
identificeren van leerbehoeften vanuit het oogpunt dat deze een uitgangspunt zouden
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kunnen vormen voor onderwijs in een veel ruimere zin, onderwijs dat bovendien aan
dient te sluiten op de sociaal-culturele context, dan zal het onvermijdelijk zijn dat de
in die context bestaande conflicterende verhoudingen en belangen ook hun invloed
zullen doen gelden. De vraag is dan of, bij de inhoudsbepaling en -prioritering van
onderwijs, van sommige of zelfs alle controversiële elementen moet worden afgezien
en alleen van een neutraal, algemeen aanvaardbaar minimum kan worden uitgegaan.
Net als in de vorige paragraaf kan die vraag alleen voldoende op de lokale situatie
gericht worden beantwoord vanuit een cultuur-specifieke 'theorie van de behoeften'
en, zoals al is geconstateerd, dergelijke theorieën ontbreken.

6

Hoe kunnen leerbehoeften worden geïdentificeerd?

Een van de vruchten van de basisbehoeftenstrategie in haar oorspronkelijke vorm is
dat er geen ontwikkelingsinterventies op het Afrikaanse platteland in de vorm van
programma's of projecten meer worden uitgevoerd - zowel door gouvernementele als
niet-gouvernementele instanties - zonder dat op z'n minst lippendienst wordt
bewezen aan een fase van 'behoeftenbepaling'. De noodzakelijkheid van inbreng van
de direct betrokkenen in een vroeg stadium is min of meer een algemeen geaccep
teerd uitgangspunt geworden. De wijze waarop deze fase nogal eens wordt ingevuld
plaatst echter weer vraagtekens bij de mate waarin deze overtuiging serieus wordt
genomen. Vaak wordt aan het begin van een project enige malen 'gesproken' met
de betrokkenen - door wie of met wie of bij wie het project immers moet worden
uitgevoerd - waarbij de behoeften van de betrokkenen - natuurlijk binnen het reeds
vastgestelde raam van het project - ook ter sprake komen. Het is duidelijk dat het
effect van een dergelijk gesprek het niveau van details niet overstijgt. Men zou
kunnen tegenwerpen dat een programma of project al wordt ontworpen op grond
van een problematiek die in dat betreffende land of die streek aan de orde is. Maar
de relevantie van die problematiek en de manier waarop naar een oplossing ervan
wordt gestreefd zijn dan bepaald door bijvoorbeeld westerse onderzoekers, donor
organisaties en/of nationale regeringen die, qualitate qua, toch een afwijkende
invalshoek kunnen hebben en opereren vanuit een andere sociaal-culturele context
dan de direct betrokkenen.
Het citaat in de aanhef van dit artikel is concreet gemaakt door middel van een
identificatiemissie, bestaande uit specialisten uit het westen en mensen uit het land
zelf die daartoe door de regering ter beschikking worden gesteld. Deze groep wordt
voorafgaand aan een project op pad gestuurd om - in overleg met betrokkenen globaal de problemen van het gebied in kaart te brengen en aansluitend voorstellen
te formuleren voor projecten (38). Deze aanpak lijkt al iets verder te reiken dan
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uitsluitend details, maar is hij voldoende als het gaat om de behoeften van de lokale
bevolking adequaat te identificeren?
Met dit methodologisch probleem wordt het uitgebreide terrein van de mogelijk
heden en beperkingen van participatie binnen sociaal-wetenschappelijk onderzoek
betreden, en het zou een onevenredig deel van deze bijdrage in beslag nemen dit
met betrekking tot de identificatie van leerbehoeften verder uit te werken. Het is
duidelijk dat het - alweer - een uitermate complexe materie betreft, met name omdat
het niet alleen gaat om de leerbehoeften waarvan de betrokkenen zich bewust zijn,
maar ook - en misschien nog wel meer - om leerbehoeften welke men niet als
zodanig beleeft. Ook de eerder geschetste behoeften op het immateriële vlak zouden
daarbij aan de orde moeten komen. Ter illustratie moge de gang van zaken tijdens
de uitvoering van het Gambia-project dienen.
a)

Op de eerste plaats is een uitgebreide inventarisatie gedaan naar
leerbehoeften, zoals deze door de bevolking van een viertal
concrete dorpen werden ervaren. De dorpen verschilden in een
aantal kenmerken, onder andere mate van geïsoleerdheid,
ervaring met ontwikkelingsactiviteiten en -projecten, en de aan
wezigheid van onderwijsfaciliteiten. Op grond van vooronderzoek
werd de bevolking per dorp onderverdeeld in een viertal
'belangengroepen: de (mannelijke) dorpsoudsten (die er de
dienst uitmaken), de mannelijke boeren, de vrouwen, en de
jeugd. Tijdens een soms groot aantal discussiebijeenkomsten van
alle leden van de belangengroep of een ruim aantal vertegen
woordigers ervan met de onderzoeker werd opeenvolgend aan
de orde gesteld met welke problemen de betreffende personen
geconfronteerd werden, wat men daarvoor als gehele of gedeelte
lijke oplossing zag, en welke nog niet aanwezige kennis of
vaardigheden er voor die oplossing nodig zouden zijn. Benodigde
attituden bleken tijdens de discussie. In latere instantie werd ook,
waar mogelijk, een prioritering aangebracht.

In feite is dus gepoogd een overzicht van zowel algemeen geldende- als naar
groepen gedifferentieerde, manifeste, subjectieve behoeften samen te stellen. Hoewel
de gevolgde werkwijze breed en systematisch was, en alle inwoners van de betrok
ken dorpen omvatte, dient men zich toch altijd de vraag te stellen of de gevolgde
indeling en werkwijze tot een voldoende uitputtende inventarisatie hebben geleid en
of mogelijk belangrijke behoeftengebieden, om welke reden dan ook, niet aan de
orde hebben kunnen komen.
b) Op de tweede plaats is een tamelijk uitgebreid overzicht samen
gesteld van wat allerlei Gambiaanse functionarissen en vertegen
woordigers van instanties, die in meer of mindere mate onmiddel
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lijk met de bewoners van het viertal dorpen te maken hebben,
vinden dat de leerbehoeften van deze dorpelingen zijn. Hen is
zonder omwegen gevraagd aan welke kennis, vaardigheden of
attituden er naar hun inzicht behoefte was.
Een poging dus om objectieve leerbehoeften te identificeren, ook weer zowel
algemeen geldende als naar groepen gedifferentieerde. Ook beide volgende stappen,
hoewel niet naar groepen gedifferentieerd, zijn gedaan met het oog op het verkrijgen
van een ruimer beeld van eventuele objectieve leerbehoeften.
c) Door de onderzoeker - op het spoor gebracht door en vanuit
literatuur betreffende dorpsonderzoeken elders in Afrika - is
tamelijk globaal gekeken naar wat in de dorpen verbeterd zou
dienen te worden en welke leerbehoeften dus 'impliciet' in de
betrokken dorpssamenlevingen aanwezig waren.
d) Dan is nog, eveneens tamelijk globaal, gekeken naar de nationale
ontwikkelingsdoelen zoals die in de vijfjarenplanning van de
regering werden geformuleerd en naar de consequenties daarvan
in de vorm van leerbehoeften voor de betrokken dorpen.
Levert een dergelijke aanpak nu inderdaad de gewenste informatie op? Hoewel het
identificeren van subjectieve leerbehoeften bepaald niet zonder problemen is, lijken
de grootste vragen toch te liggen op het terrein van de objectieve leerbehoeften. Dit
met name door het feit dat objectieve leerbehoeften wel als categorie tegenover
subjectieve leerbehoeften kunnen worden afgezet, maar verder weinig 'objectiefs' in
zich dragen.

7

Wie bepaalt, stelt vast welke leerbehoeften relevant zijn?

Hier gaat het om vragen als 'wie spreekt namens wie?' en, meer nog, als 'wie
bepaalt uiteindelijk welke leerbehoeften wel of niet als reëel, legitiem, en relevant
kunnen worden beschouwd?' Wat betreft subjectieve leerbehoeften gaat het om
vraagstukken zoals er eerder al een aan de orde kwam: in hoeverre kunnen
behoeften, die slechts door één of enkele individuen worden ervaren, toch van
waarde zijn voor een groep als geheel, ook als deze specifieke behoeften des
gevraagd niet door de overige leden van de groep als zodanig beaamd worden?
Maar het gaat zelfs om vraagstukken waarbij de waarde van subjectieve leer
behoeften als criterium in het geding komt, namelijk de vraag hoe beperkt de visie
en het gezichtsveld van de direct betrokkenen is.
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De vrouwen in het Gambia-project, bijvoorbeeld, omschreven hun
leerbehoeften louter binnen hun huidige eigen taak en plaats in gezin
en dorpssamenleving, een tamelijk afhankelijke en onderworpen
positie die door moderne westerse onderzoekers als niet langer
menswaardig wordt geacht.
Nationale en regionale overheidsfunctionarissen kwamen al heel snel
met het onderscheid 'feit needs' en 'real needs' (subjectieve en
objectieve behoeften) met betrekking tot de door de dorpelingen
geformuleerde leerbehoeften; deze kunnen niet identiek zijn omdat
deze 'plattelanders' gezien hun beperkte blikveld niet in staat kunnen
worden geacht hun werkelijke behoeften te beseffen en onder
woorden te brengen. Zit daar, afgezien van de arrogantie van dit
standpunt, niet toch een kern van waarheid in?
Hoe beperkt is het blikveld van de direct betrokkenen? Reeds eerder werd geconsta
teerd dat het uitgaan van lokale behoeften niet meer kan zijn dan het uitgaan van
een 'deelwaarheid', maar kan het gezichtsveld van waaruit lokale wensen geformu
leerd worden zodanig beperkt zijn dat het niet zinvol meer is om deze behoeften te
identificeren, of dat dit zelfs een negatief effect kan hebben op het bewust worden
van de 'werkelijke' objectieve leerbehoeften?
Als het om objectieve leerbehoeften gaat spelen deze zelfde problemen nog in
verhevigde mate. Want wie spreekt dan namens wie? Kunnen die Gambiaanse
overheidsfunctionarissen, zoals hun standpunt impliceert, dan wel aangeven wat de
werkelijke behoeften zijn? Wie bepaalt welke de objectieve leerbehoeften zijn, wie
verricht die 'objectieve' analyse van taken en rollen waarmee de betrokkenen nu en
in de toekomst geconfronteerd gaan worden? Aan wie 'openbaren' zich die objec
tieve leerbehoeften? In literatuur wordt nogal eens opgemerkt dat vraagstukken van
deze aard moeten worden opgelost door de betrokkenen zelf, in samenwerking met
planningsdeskundigen en andere experts (39). Maar met die opmerking zijn we nog
niet veel verder.
Nauw met dit vraagstuk valt ook de positie van een westerse, i.e. Nederlandse
onderzoeker samen. Komen de subjectieve behoeften al niet in een bepaald licht te
staan en worden ze al niet op een bepaalde wijze geformuleerd als ze worden uitge
sproken tegenover een vertegenwoordiger van wat geassocieerd wordt met de vroe
gere koloniale machthebber, rijkdom, welvaart en het donorschap voor ontwikkelings
activiteiten? En, als gepoogd wordt objectieve leerbehoeften te traceren, is dan een
handelwijze waarbij een westers onderzoeker - of welke instantie van buitenaf dan
ook -, op grond van criteria elders opgedaan, aangeeft welke leerbehoeften impliciet
in de betrokken dorpssamenlevingen aanwezig zijn niet uitermate arbitrair? Wat blijft
er dan over van het uitgangspunt dat juist door uit te gaan van de betrokkenen zelf
de kans op een authentieke, op de eigen cultuur gestoelde ontwikkelingslijn het
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grootst is? Overigens, aan een onderzoeker afkomstig uit de onderzoekslocatie of de
regio kleven evenzeer de nodige nadelen; vaak is deze een vertegenwoordiger van
een belangengroep - bijvoorbeeld de regering, een etnische groepering, de gestu
deerde elite - of wordt door de betrokkenen zo gezien.
Wie is de scheidsrechter in dit alles? Wie maakt uit welke leerbehoeften reëel en
legitiem zijn? Wie brengt een prioritering aan? Wie kan bepalen dat bijvoorbeeld de
behoefte van een plattelandsbewoner aan onderwijs dat voorbereid op een functie in
de stad afgedaan moet worden als niet relevant? En op grond van welke criteria?
Die criteria, in feite, zijn er niet. Zoals al eerder geconstateerd werd: er is slechts
het interpretatiekader van de eigen keuze, i.e. de keuze van degene die de boven
genoemde beslissingen neemt. Criteria kunnen slechts ontleend worden aan een
cultuur-specifieke 'theorie van de behoeften' en dergelijke theorieën ontbreken.

8

Waartoe worden leerbehoeften geïdentificeerd?

Er zijn talrijke argumenten aan te geven voor het belang van het identificeren van
rurale leerbehoeften (40). Vanuit didactisch en algemeen-onderwijskundig oogpunt
gaat het om het vaststellen van adequate onderwijsdoelen en leerstof, het inrichten
van daarop afgestemde systemen van kennisoverdracht (bijvoorbeeld formeel of non
formeel), de daarop aansluitende opleiding van onderwijsgevenden en andere
aspecten van onderwijsplanning op diverse niveaus. Maatschappelijk gaat het
bijvoorbeeld om een zo specifiek mogelijke afstemming van onderwijs op de
arbeidsmarkt. Vanuit ideologisch standpunt is het van belang om een zo duidelijk
mogelijk beeld te hebben van de behoeften om verantwoorde keuzen te kunnen
doen in onderwijsplanning, inclusief keuzen ten behoeve van groeperingen die
anders in een achtergestelde positie zouden kunnen blijven verkeren. Het argument
dat het identificeren van leerbehoeften tot een meer essentiële plaats van de sociaalculturele context in de vormgeving en planning van onderwijs leidt werkt in alle
eerdere argumenten door.
Maar wat kan er dan met een min of meer afgerond geheel aan geïnventariseer
de leerbehoeften gedaan worden? Wordt het gebruikt als evaluatiecriterium voor
bestaand onderwijs? Als uitgangspunt voor leerplanontwikkeling? Voor nieuwe
vormen van onderwijs? Hoe kan het concreet worden aangewend?
Daarbij moet geconstateerd worden dat het voortbouwen op bij direct betrok
kenen geïnventariseerde leerbehoeften tot nu toe beperkt is gebleven tot het nonformele onderwijs, waarschijnlijk omdat dit laatste immers een veel meer onmiddellijk
concreet doel of een bepaalde belangengroepering dient. Veel van de eerder in deze
bijdrage geschetste problemen verliezen daardoor hun scherpe kanten (41). Duidelijk
aanwijsbare effecten op het formele onderwijs zijn niet bekend. Deze constatering
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sluit nauw aan bij kritiek op de oorspronkelijke basisbehoeftenstrategie die al in een
zeer vroeg stadium werd geformuleerd, namelijk dat deze benadering aanleiding
geeft tot kleinschalige, traditionele oplossingen en bovendien een 'duaal systeem' in
de hand werkt. Dat laatste geschiedt, inderdaad, doordat het leidt tot het scheppen
van non-formele onderwijsvormen ter realisering van deze onmiddellijke, lokale
behoeften, zonder dat doorwerking in het formele systeem wordt bereikt.
Welke zouden de concrete bijdragen kunnen zijn van geïnventariseerde leer
behoeften aan het onderwijs? Ter illustratie moge de inventarisatie dienen die als
onderdeel van het Gambia-project is opgemaakt.
Allereerst hebben de werkwijzen die eerder zijn opgenomen onder 'a'
en 'b' geen opzienbarende verschillen in leerbehoeften opgeleverd.
Wat 'a' betreft heeft men relatief veel meer aandacht voor alternatieve
bronnen van inkomsten - ambachten, banen in de urbane gebieden
en dergelijke - dan voor de ontwikkeling van de eigen akkerbouw en
veeteelt (waaraan immers toch zo weinig te verbeteren lijkt als de
regen uitblijft en irrigatie door de voortschrijdende verzilting on
mogelijk is - en temeer daar de jaarlijkse voedselhulp bijna van
zelfsprekend is geworden). Onder zowel 'a' als 'b' is sprake van
duidelijke leerbehoeften op agrarisch terrein, op het terrein van de
verbetering van de eigen levensomstandigheden, gezondheid en
communicatie, en op het gebied van de algemene vorming en religie.
Onder 'b' ligt echter de nadruk veel meer op inzicht, begrip en
attitudes, terwijl onder 'a' veel meer concrete feitelijkheden worden
genoemd. Sub 'a' wordt vaak verwoord dat de behoefte aan materia
len, gereedschappen en andere (westerse) hulpmiddelen als een veel
groter probleem wordt gezien dan het kennis- en vaardigheidsniveau.
Deze tendens blijkt sterker in die dorpen waar men meer contact en
ervaring heeft met ontwikkelingsprojecten en hulporganisaties. Duide
lijk blijkt dat men juist daar steeds meer geneigd is om de oplossing
voor de problemen maar helemaal aan andere instanties over te laten
zoals 'de regering' of 'de toebabs' (blanken) en steeds minder de
behoefte voelt eigen initiatieven te ontplooien en zich de benodigde
kennis en vaardigheden eigen te maken.
'C' en 'd' verschaffen geen aanvullingen of duidelijk andere visies;
daarvoor zijn ze te globaal. De regeringsplannen - bijna uitsluitend
geformuleerd in termen van de 'manpower'-benadering - zijn boven
dien sterk gericht op het verder ontwikkelen van het platteland en de
kleine boer daarin, dus er doen zich nauwelijks conflicterende
gezichtspunten voor.
Er blijkt een duidelijke en bijna volledige overlapping van de
geformuleerde leerbehoeften en de aanwezige onderwijsfaciliteiten.
Men zou dus kunnen constateren dat óf deze inderdaad conform de
behoeften zijn opgezet óf dat deze faciliteiten model hebben gestaan
bij het formuleren van leerbehoeften. Waarschijnlijk zijn beide con
clusies van toepassing. (Overigens zijn de omvang en reikwijdte van
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de aanwezige instituties veel te gering om aan de behoeften van
allen tegemoet te komen en laat het functioneren ervan vaak zeer te
wensen over.)
Wat kan nu verder met deze resultaten gedaan worden? Wat voor concrete aan
bevelingen kunnen eruit volgen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs in
The Gambia? Zijn dit nu echt de leerbehoeften - in welke onderscheiding, welk
'soort' dan ook - die bedoeld worden?
Men kan ermee uiteenzetten hoe de dorpsbevolking en andere betrokkenen bij
de verdere ontwikkeling van deze dorpen mogelijk denken over de rol van vorming,
onderwijs, voorlichting in brede zin. En ook waar de verschillende groeperingen het
over eens zijn en waarin ze verschillen. Men zou eventueel een 'poor men's model of
development' kunnen opstellen over hoe de inwoners van deze dorpen hun huidige
problematische situatie percipiëren en wat als mogelijke oplossingen wordt gezien (42).
Maar vormen dergelijke overzichten nu ook een bijdrage aan de totstandkoming
van een authentieke, op de eigen cultuur voortbouwende ontwikkelingslijn? Bij nadere
analyse van het materiaal blijkt dat eigenlijk alleen de groeperingen van de dorps
oudsten in hun visie het belang van oude gebruiken, vroegere ambachten en vooral
de kennis, waarden en normeringen vanuit de Islam als uitgangspunt benadrukken
(43). In feite beschouwen zij het 'arabi londoo' - de kennis, het onderwijs van de
Qur'an - als de onderwijsvorm die een religieus en ethisch-normatief leef- en
denkkader dient over te dragen terwijl, onmiddellijk daarna, het 'tubabo londoo' - de
kennis, het onderwijs 'van de blanken' - verantwoordelijk wordt gezien voor het
aanbrengen van de communicatieve en meer praktische kennis en vaardigheden.
Deze dorpsoudsten volgen geen onderwijs meer. De generaties onder hen nemen al
een veel aarzelender standpunt in ten aanzien van deze uitgangspunten van de
oudsten, en met name de jeugd is uiterst kritiekloos ten aanzien van alles wat er in
'het westen' te halen valt en heeft dat als groot en lichtend voorbeeld voor ogen.
Men ontkomt er dan niet aan om te constateren dat, door uit te gaan van wat de
direct betrokkenen als hun behoeften aangeven, men juist de minste garantie tot een
eigen-culturele ontwikkelingslijn lijkt te hebben. Het zou kunnen zijn dat de gebruikte
methodologie voor het identificeren van leerbehoeften - en dan vooral van de
objectieve behoeften - heeft gefaald en dat de meer aan de eigen cultuur gerelateer
de behoeften van deze groep onderbelicht zijn gebleven. Hoe dan ook, deze
conclusie bevestigt nogmaals de constatering dat de leerbehoeften van de direct
betrokkenen nooit het enige en uitsluitende criterium kunnen vormen.
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9

Ten slotte

Zoals reeds in de inleiding van deze bijdrage is aangekondigd, zijn veel vragen uit
de voorgaande paragrafen onbeantwoord gebleven. De vragen zijn eerder aanleiding
geweest tot weer nieuwe vragen. Toch zijn, ter afsluiting van deze bijdrage, nog wel
een aantal opmerkingen te maken van meer algemene aard met betrekking tot deze
materie.
Een eerste betreft de noodzaak van een situatie-specifieke 'theorie van behoeften'
waarop bij alle voorgaande vraagstukken telkens weer wordt gestuit. Het betreft de
behoefte aan een soort toetsingskader waaraan de relevantie, legitimiteit en prioriteit
van concrete leerbehoeften binnen een samenlevingsverband als het ware zouden
kunnen worden afgelezen. Daarvan is echter ook steeds weer vastgesteld dat
dergelijke metatheorieën in een door alle subjecten aanvaarde vorm niet, of slechts
op heel kleine onderdelen, expliciet bestaan. Dit geldt voor Derde Wereld maat
schappijen, maar eveneens voor de Noordatlantische samenlevingen. Zou het echter
vanuit een andere invalshoek, bijvoorbeeld vanuit leerplantheorieën, misschien
mogelijk zijn een aanzet te geven om te komen tot een bruikbaar toetsingskader,
waardoor leerbehoeften toch een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming
van op de lokale cultuur voortbouwend, ontwikkelingsrelevant onderwijs?
In de diverse curriculumtheorieën worden in het algemeen, naast en in samen
hang met de behoeften van de educandi, nog een tweetal leerplandeterminatoren
onderscheiden, namelijk 'de maatschappij' en de 'wetenschappelijke discipline' (44).
Bij de 'maatschappij' gaat het dan om de opgaven die vanuit de maatschappij, i.e.
de sociaal-culturele context, aan het onderwijs worden gesteld, taken en inhoudsgebieden die wenselijk worden geacht. Maar als de vraag gesteld wordt wie of wat
die maatschappij is, waaruit die sociaal-culturele context bestaat, dan blijkt het te
gaan om een groot aantal uiteenlopende en conflicterende oriëntaties - die boven
dien snelle wisselingen kunnen doormaken op grond van biografische en situationele
factoren - elk resulterend in geheel verschillende eisen, inhouden en prioriteringen
aan onderwijs. Net zoals bij leerbehoeften zou ook voor het element 'maatschappij'
eerst een toetsingskader nodig zijn alvorens dit als een stevige basis zou kunnen
fungeren voor de inhoudsbepaling van onderwijs. Voor een (westers) onderzoeker,
bovendien, kan deze sociaal-culturele context alleen maar ontsloten worden via en
door nauwe samenwerking met diegenen die er onderdeel van uitmaken, uit wie die
context feitelijk bestaat, en dit is exact dezelfde doelgroep als waar het leerbehoeftenonderzoek op is gericht.
Voor het element 'wetenschap' geldt dezelfde conclusie. Deze factor betreft de
stand van zaken met betrekking tot het bestaande kennis- en vaardigheids- c.q.
technologieniveau van de verschillende onderdelen van een leerplan, inclusief ook
bijvoorbeeld de ethiek waar het over te dragen waarden en normen betreft. Deze
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factor is echter alleen relevant voor zover zij in functie staat van het persoonlijk leven
van de educandi en de sociaal-culturele context. Die relevantie kan echter alleen
maar worden aangegeven door de betrokkenen zelf.
Duidelijk is dus dat elementen voor een toetsingskader voor de leerbehoeften
niet te ontlenen zijn aan de overige leerplandeterminatoren omdat deze en de
behoeften zelf, zoals blijkt, intrinsiek door aan elkaar ontleende condities worden
bepaald. In feite wil de leerbehoeftenbenadering, vooral in haar nu voorgestelde
verbrede vorm, tegelijkertijd ook de vraagstukken op het terrein van de beide andere
leerplanfactoren oplossen. Maar met te constateren dat daarmee in een vicieuze
cirkel wordt rondgedraaid, wordt ook eens te meer duidelijk dat de betrokkenen zelf
het middelpunt van die cirkel vormen en dat dus bij hen het antwoord gevonden kan
worden. En dat houdt in dat, met alle conceptuele-, toetsings- en interpretatie
problemen, met alle eruit voortvloeiende conflicten, het tóch de behoeften van de
betrokkenen zijn - in brede zin - waarop onderwijs moet zijn gebaseerd.
De afwezigheid van een eenduidig toetsingskader kan dus niet betekenen dat de
idee leerbehoeftenonderzoek te gebruiken als hulpmiddel bij de inhoud en vorm
geving van onderwijs maar bestempeld moet worden - zoals soms in Nederlandse
literatuur gebeurt - als het najagen van een hersenschim (45). Wel is duidelijk dat
grote bescheidenheid past. Uit het voorgaande blijkt op overtuigende wijze dat de
concrete inhoudsbepaling en vormgeving van onderwijsprocessen niet rechtlijnig en
op louter deductieve wijze vanuit concrete geïdentificeerde leerbehoeften (en vanuit
de beide overige leerplandeterminatoren) kunnen worden afgeleid. Tal van additionele
beslissingen zijn dan noodzakelijk die zowel betrekking hebben op concrete feitelijk
heden als op normatieve keuzen. En juist in dit beslissingsveld ligt de grote waarde
van een. leerbehoeftenbenadering. De bepaling van de inhoud en vormgeving van
onderwijs is een voortdurend proces, een constante discussie, waarin - juist door de
afwezigheid van een toetsingskader - het machtsaspect geldt. Het identificeren van
leerbehoeften verschaft de direct betrokkenen een inhoudelijke stem in deze
discussie. En naarmate het identificatieproces op meer valide wijze plaatsvindt is
deze stem krachtiger. Leerbehoeften dienen dus, ondanks alle methodologische
voetangels en klemmen, een essentieel onderdeel uit te maken van onderzoek dat
de bedoeling heeft bijdragen te leveren aan het vergroten van de relevantie van het
uiteindelijke onderwijsproces voor de direct betrokkenen.
Het is eveneens duidelijk dat het aandeel van de leerbehoeften in van op de
eigen cultuur voortbouwend, ontwikkelingsrelevant onderwijs niet beperkt moet blijven
tot slechts het vormen van een uitgangspunt voor het vaststellen van 'basispakketten'
in de curriculumontwikkeling voor non-formeel- en hier en daar ook wel wat formeel
onderwijs: datgene waarover alle betrokkenen het eens zijn, een uiterst minimum van
wat gekend en gekund zou moeten worden. Willen de bijdragen van leerbehoeften
echter een ruimere plaats worden toegekend - en niet alleen in modieuze frasen

132

tijdens symposia over ontwikkeling -, dan is het noodzakelijk dat intensiever en
diepgaander onderzoek naar deze behoeften wordt uitgevoerd. De hier eerder
gestelde vragen en het daaruit resulterende probleem van een toetsingskader zullen
daarbij ongetwijfeld aan de orde komen.
Ter afsluiting dient nog een opmerking gemaakt te worden van enigszins
relativerende aard wat betreft de plaats die de leerbehoeften van de direct betrok
kenen innemen en kunnen innemen. Een aantal van de eerder genoemde additionele
beslissingen die genomen moeten worden in het proces van inhoudsbepaling en
vormgeving van onderwijs komen voort uit de eigen aard van het onderwijs
leerproces. Er zijn onder andere overwegingen van ontwikkelings-, persoonlijkheidsen cultuurpsychologische aard waar het de concrete groep van deelnemers betreft.
Maar ook van groot belang zijn de overwegingen die betrekking hebben op de
geheel eigen aard van het doel van onderwijs.
Het doel en de inhoud van onderwijs zijn niet identiek. In de concrete inhoud
van onderwijs hoeft het uiteindelijke doel niet besloten te liggen. Onderwijs hoeft niet
het doel van het persoonlijk en maatschappelijk leven, niet het doel van het ont
wikkelingsproces aan te geven en kan dat ook niet. Onderwijs - en vooral waar het
de vorming in waarden en normen betreft en daarmee ook in de eigen culturele
identiteit - is niet direct gericht op het overbrengen van deze elementen met het oog
op acceptatie en interiorisatie ervan door diegenen die aan het onderwijs deelnemen.
Onderwijs is daarentegen gericht op het leren handelen onder eigen verantwoorde
lijkheid, en daarmee dus op de vorming van het creatieve denken en op het bij en
in de deelnemers voltrekken van een ethisch argumentatieproces dat het antwoord
moet verschaffen op de vraag hoe gehandeld zou moeten (46).
Onderwijs mag dan ook niet de intentie hebben waarden en normen, cultuur,
uitsluitend 'over te brengen' omdat dit een rigide situatie zou impliceren die geen
veranderingen, geen vernieuwing, geen ontwikkeling toestaat. Onderwijs geeft niet het
doel van ontwikkeling aan, maar dient mensen erop voor te bereiden aan het
ontwikkelingsproces en aan het proces van 'zin'geving ervan deel te nemen.
Weliswaar vormt de concrete inhoud van het onderwijs - en daarmee ook de
leerbehoeften - een aangrijpingspunt aan de hand waarvan dit vormingsproces kan
plaatsvinden, maar meer dan een hulpmiddel kan het niet zijn.
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Samaké, C., directeur van het bureau Afrika vari het VN-Kapitaalsontwikkelingsfonds (UNCDF) (1987), in: Internationale Samenwerking, jrg. 2 (1987),
no. 3, p. 27.
Hoewel enigszins bezijden het kader van dit essay mag deze gelegenheid
toch niet voorbij gaan zonder, als door Cato de Oude, weer te constateren
dat ontwikkelingsinterventies, ook op het gebied van landbouw en veeteelt,
teveel een zuiver technische actie zijn gebleven en dat de toepassings
mogelijkheden van sociaal-wetenschappelijke kennis inzake ontwikkelings
vraagstukken tot op heden - hoewel er de laatste jaren verbeteringen
merkbaar zijn - onvoldoende zijn en worden benut.
De bevindingen van het onderzoek zullen binnen afzienbare tijd gepubliceerd
worden in'de vorm van een dissertatie: Dam, C.J.H.M. van, Education and
Development in Rural The Gambia; an explorative case-study on the
relationship between educational systems and rural educational needs in
West-Africa, Wageningen.
Watson, K. (ed.) (1984), Dependence and Interdependence in Education;
international perspectives, London: Croom Helm.
In het document van de International Labour Organization "Employment,
growth and basic needs: A one world problem", gepubliceerd bij gelegen
heid van de internationale conferentie met betrekking tot 'Employment,
income distribution and social progress and the international division of
labour' in 1976, worden de gedachten, die al ruimschoots in het veld leefden,
voor het eerst in een samenvattend geheel vastgelegd.
Zie bijvoorbeeld: Dussel, E. (1980), Filosofla de la liberación, Bogota:
Universidad Santo Tomâs.
In feite gaat het in deze kritische theorieën vaak om veel meer dan alleen
maar om het verbeteren van het lot van de allerarmsten. Ze komen vaak
voort uit de wijdverbreide opvatting dat de door het Westen gedomineerde
wereld, inclusief de traditionele westerse waarden, in een zodanig diepe crisis
is geraakt - zich manifesterend in een als maar voortschrijdende armoede,
vervuiling en bewapening - dat zij daar zonder werkelijk radicale vernieuwing
niet meer uitkomt. En omdat de 'rijken' en 'machtigen' debet zijn aan deze
situatie is werkelijke verandering alleen mogelijk als het nadenken daarover
ook door de armen in gang wordt gezet en juist de armen het subject zullen
zijn van historische verandering die de huidige wereldsamenleving uit haar
impasse helpt. Cf. Reinders, J.S. (1989), "Radicaliteit in het christelijk sociale
denken", in: Valk, J.M.M. de (red.), Vernieuwing van het christelijk sociaal
denken, Annalen van het Thijmgenootschap, Baarn, jrg. 77 no. 2, p. 64-85.
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Voor een bespreking van de menselijke speelruimte binnen ontwikkelingsdenken en -praktijk, zie: Morene, J. (1987), "Gestuurd of stuurloos?; dialectiek
en een analyse van het ontwikkelingsdenken en de ontwikkelingspraktijk", in:
Grijp, P. van der, Lemaire, T., Trouwborst, A. (red.), Sporen in de antropolo
gie; Liber Amicorum Jan Pouwer, KU Nijmegen: Instituut voor Kulturele en
Sociale Antropologie, p. 215-232.
Tot dezelfde conclusie komt onder andere ook van der Hoeven in zijn
recente proefschrift Planning for Basic Needs; A Basic Needs Simulation
Model applied to Kenya, Amsterdam (Free University Press), 1987. Echter, hij
doet dit op grond van het feit dat de meeste ontwikkelingslanden nu te lijden
hebben van een wereldrecessie waardoor de aandacht voor de basisbehoef
ten van de armste lagen der bevolking in het gedrang zou kunnen komen;
de basisbehoeftenbenadering resulteert in structurele veranderingen in de
economie ten behoeve van deze groeperingen. Ook Teekens en Vos
concluderen dat basisbehoeftenstrategieën op dit ogenblik een belangrijke
beleidsoptie vormen, zowel om armoede te bestrijden als om de huidige
economische crisis in Latijns-Amerika het hoofd te bieden (Teekens, R., en
Vos, R. (1987), "Theory and policy design for basic needs strategies: current
perpectives", Netherlands Review of Development Studies, 1, p. 125-149).
Niet alleen in de Noord-Zuid relatie komt de tendens naar voren bevolkings
groepen met betrekking tot hun eigen cultuur en zelfstandigheid wat
serieuzer te nemen. Ook, bijvoorbeeld, het minderhedenbeleid in de
Nederlandse samenleving heeft in toenemende mate de kritiek gekregen
teveel een welzijns- en zorgbeleid te zijn, en in het recente rapport
"Allochtonenbeleid" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(12 juni 1989) blijkt dan ook een toegenomen nadruk op de eigen verant
woordelijkheid van de diverse groeperingen waar het hun functioneren in de
samenleving betreft.
Een ideale situatie zou zijn als beide strategieën, die tegengesteld van
invalshoek zijn, elkaar zouden aanvullen, temeer daar een van de belang
rijkste bezwaren tegen 'bottom-up' strategieën is dat deze de macroproblematiek niet aanpakken. Van den Hoeven (op. cit.) heeft bijvoorbeeld uit
onderzoek kunnen concluderen dat een politiek gericht op de voorziening in
basisbehoeften niet nadelig hoeft te zijn voor economische groei op de lange
termijn. Het zou echter te ver voeren om daar in het kader van dit opstel nu
verder op in te gaan.
Voor een samenvattend overzicht van de diverse visies op inhoud en beleid
met betrekking tot plattelandsontwikkeling, zie: Sterkenburg, J.J. (1987), Rural
development and rural development policies; cases from Africa and Asia,
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Nederlandse geografische studies no. 46, Amsterdam/Utrecht: Koninklijk
(12)
(13)

Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Rijksuniversiteit Utrecht.
Zie onder andere daarvoor: Coombs, P.H. (1968), The World Educational
Crisis: A Systems Analysis, Oxford: University Press.
Onder non-formeel onderwijs worden educatieve programma's verstaan die
weliswaar deel uitmaken van een georganiseerde structuur maar die van
relatief korte duur zijn, vaak geen vaste opeenvolging kennen, en gericht zijn
op het aanbrengen van specifieke, vaak praktische kennis, zoals allerlei
trainingen, cursussen en bijvoorbeeld ook landbouwvoorlichting.

(14)

Van Kampen en Ooijens onderscheiden een drietal alternatieve visies op
onderwijs die aansloten op de kritische ontwikkelingstheorieën, namelijk de
'ontscholingsvisie' (lllich), de 'bewustmakingsvisie' (Freire) en de 'self-reliance
visie' (Tanzania's president Nyerere), waarvan vooral de laatse van belang is
geweest binnen de Afrikaanse situatie (in: Kruijt, D., en Koonings, K. (red.)
(1988), Ontwikkelingsvraagstukken; theorie, beleid en methoden, Muiderberg:
Coutinho. Echter, van toepassing op grote schaal daarvan is het nooit
gekomen.

(15)

(16)

Het begrip 'behoeftenbepaling' in onderwijs had zich al eerder ontwikkeld,
met name voor evaluatiedoeleinden, in het kader van de sociale acties en
programma's in de Verenigde Staten in de tweede helft van de zestiger
jaren.
Sislain, J. (1984), "The meaning of relevance in education in Africa", in:
Watson, K. (ed.), Dependence and Interdependence in Education; interna
tional perspectives, London: Croom Helm, p. 150-172.

(17)

International Conference on Education, Culture and Productive Life in
Developing Countries, CESO (Centrum voor de Studie van het Onderwijs in
Ontwikkelingslanden), Den Haag, 9 - 21 december 1988.

(18)
(19)

(20)
(21)

(22)

Preliminary analysis of the papers and discussions, Draft staff reports for
information and comments, The Hague (CESO), February 7 1989, p. 6-7.
Met informeel onderwijs wordt bedoeld alles wat buiten een georganiseerd
kader wordt geleerd, zoals bijvoorbeeld van ouders, door het deelnemen aan
sociale activiteiten en van de massamedia.
Kampen, P. van, en Ooijens, J., op. cit.
Zie hiervoor bijvoorbeeld: Education and essential needs of the rural
population of Central America; experiments in six villages, Unesco 1980, dat
onderzoek beschrijft naar wat dan nog genoemd wordt 'basic needs in
education' in zes Midden-amerikaanse landen.
Cf. Galjart, B.F. (1986), Omwille van de ontwikkelingssociologie, Muiderberg:
Coutinho.
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(23)

Berger, P.L. (1983), geciteerd in: N'chabeleng, J., "Het westen gebruikt

(24)

ontwikkelingssamenwerking primair om de eigen ziel te redden", Overzicht,
jrg. 12 no. 10.
ibid.

(25)

Zie onder andere: Ven, J.A. van der (1985), Vorming in waarden en normen,
Kampen: Kok Agora. Van der Ven behandelt in dit boek de theorie van de
vorming in waarden en normen, waarbij de nadruk gelegd is op het secun
dair onderwijs en het vormingswerk. Het is geschreven vooral vanuit en ten
behoeve van de Nederlandse situatie. Dit is echter zodanig grondig en rijk
gedaan dat veel van de theoretische uitgangs- en gezichtspunten evenzeer
op de situatie van onderwijs in de Derde Wereld van toepassing is. Het boek
is op belangrijke onderdelen leidraad geweest voor de gedachtengang in dit
artikel.

(26)

Zie onder andere: Bor, W. van den (1982), Het vaststellen van rurale leer
behoeften in ontwikkelingslanden: concepten, problemen, methodiek, intern
paper, Landbouwhogeschool Wageningen: vakgroep Pedagogiek en Didac
tiek.

(27)

Bijlmakers, L. (1989), "Agrarisch cursusonderwijs en leerbehoeften", Land- en
tuinbouwonderwijs, jrg. 31 no. 3, p. 2-7.

(28)

Voor een uitgebreide beschrijving van verschillende visies op leerbehoeften
welke in de literatuur voorkomen alsmede enkele beschouwingen rond de
definiëring van leerbehoeften, zie: Stufflebeam, D.L., McCormick, C.H.,

(29)
(30)
(31)

Brinkerhoff, R.O., en Nelson, C.O. (1985), Conducting Educational Needs
Assessment, Boston: Kluwer-Nijhoff.
Bor, W. van den, op. cit.
Ven, J.A. van der, op. cit.
Onder andere Enckevort, G. van, en Doerbecker, C. (1972), "Leermotivaties
en leeroriëntaties van volwassen Nederlanders", Amersfoort: NCVO, geciteerd
in: Bijlmakers, L.A., en Meijers, J.L (1989), Agrarisch cursusonderwijs:
achtergronden en deelname, Agrarisch Onderwijskundige Reeks, LU
Wageningen: vakgroep Agrarische Onderwijskunde. Dit laatste werk beschrijft
een analyse van de leerbehoeften van personen, werkzaam in de agrarische
sector (in Nederland), in het kader van onderzoek dat door de nu jubilerende
vakgroep is uitgevoerd met betrekking tot de vraag waarom al dan niet aan
het agrarisch cursusonderwijs wordt deelgenomen.

(32)

Dit onderscheid in benaderingen is aangebracht in Bijlmakers en Meijers (op.
cit.); zij stellen zonder meer dat de bij de beide visies behorende methodologieën dienen te worden gecombineerd.

(33)

Deze term is ontleend aan Van der Ven, op. cit.

(34)

Ven, J.A. van der, op. cit.
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Naar analogie van Van der Ven, op. cit.
Bor, W. van den, op. cit.
Deze constatering is gedaan en wordt als kenmerk van leerbehoeften
gekenschetst door: Gill, D.R. (1977), Education for the rural youth - some
problems of determining learning needs, Paris: UNESCO/IIEP.
Samaké, C., op. cit.
Zie hiervoor bijvoorbeeld: Van der Hoeven, op. cit., p. 11.
Uitgebreid hierop ingegaan is bijvoorbeeld Van den Bor, in: "Leerbehoeften
en ruraal onderwijs in de Derde Wereld", Intermediair, 17 (1981), no. 45.
Op een overzienbaar dorpsniveau (cf. het Delsilife project, waarbij het CESO
betrokken is en dat op eerder genoemd symposium aan de orde is geweest:
Socrates, J.B. (1988), Improving the quality of life: the Delsilife way,
The Hague: CESO) blijkt een en ander heel vruchtbaar te werken, maar hoe
pakken de resultaten ervan uit op regionaal niveau? Kan er een katalyseren
de werking vanuit gaan? Of gaat de ontwikkeling van het ene dorp ten koste
van anderen? Ontstaan politieke implicaties? Is het gerechtvaardigd om er
maar vanuit te gaan dat de positieve effecten wel naar boven zullen 'door
druppelen', zoals indertijd de omgekeerde gang werd aangenomen?
Naar analogie van: Nieuwenhuijze, C.A.O. van; Fathalla al-Khatib, M.;
Adel Azer (1985), The Poor Man's Model of Development; development
potential at low levels of living in Egypt, Leiden: Brill.
De Islam is, voorafgegaan door eeuwenlange geleidelijke penetratie, pas ruim
honderd jaar geleden tijdens een gewelddadige periode gemeengoed in The
Gambia geworden en is dus, in feite, ook van buiten de toenmalige eigen
cultuur aangebracht. Echter, er heeft een belangrijke wederzijdse beïnvloeding
plaatsgevonden tussen de Islam en de traditionele Westafrikaanse culturen waartussen toch al meer raakvlakken bestonden dan er zijn tussen het
Afrikaanse en Noordatlantische cultuurgoed. De zogenoemde 'Zwarte Islam'
kan daarom op dit ogenblik als een geïntegreerd element van de daar
vigerende cultuur worden beschouwd.
Hier wordt Van der Ven (op. cit.) gevolgd die zich, met enige reserves en
enkele aanpassingen, baseert op de zogenoemde driefactorentheorie van
Tyler, (1971).
Bokma, J., Doerbecker, C., geciteerd in: Bijlmakers, L.A., Meijers, J.L., op. cit.
Naar analogie van Van der Ven, op. cit.

138

Didactische scholing binnen het wetenschappelijk
onderwijs
W.B. Smidts-Bomhof, J.J. Steen, G. Wijnen

1

Inleiding

De vakgroep Agrarische Onderwijskunde verzorgt vanaf het begin van haar bestaan
de lerarenopleiding voor studenten aan de Landbouwuniversiteit (LU). Daarnaast is
de vakgroep in de loop der jaren betrokken geweest bij diverse nascholings
activiteiten in het agrarisch onderwijs. Sinds september 1988 heeft de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde een nieuwe taak: de onderwijskundige ondersteuning van
de Landbouwuniversiteit. Didactische scholing van LU-docenten is een belangrijk
onderdeel van deze taak. Voordien werd deze scholing verzorgd door het Bureau
voor Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (BOO). De overgang van deze taak
naar de vakgroep Agrarische Onderwijskunde is een goede aanleiding om stil te
staan bij de inhoud en organisatie van de didactische scholing. Temeer, daar deze
overgang samenvalt met ingrijpende veranderingen in het universitaire bedrijf die voor
het scholingsaanbod ongetwijfeld consequenties hebben.
In deze bijdrage bespreken wij, opleiders verbonden aan de vakgroep Agrarische
Onderwijskunde, onze ervaringen met het didactisch scholingsaanbod aan de LU in
de afgelopen jaren. Op basis van de ervaren knelpunten, gevonden oplossingen en
aan literatuur ontleende inzichten komen wij tot aanbevelingen voor de opzet en
inhoud van het didactisch scholingsprogramma en de organisatie van didactische
scholing binnen de LU. Ons uitgangspunt is dat didactische scholing in de negen
tiger jaren een niet te onderschatten bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit
van de instelling, vakgroepen en individuele docenten. Wij richten ons in deze
bijdrage tot allen die geïnteresseerd zijn in onderwijskundige scholing en deze
waarderen als een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen.
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2

Ervaringen met didactische scholing aan de Landbouw
universiteit
"He who can does, he who cannot teaches"

Gaat Bernard Shaw's uitspraak nog altijd op voor het wetenschappelijk onderwijs? Bij
benoemingen van universitaire docenten lag in het verleden de nadruk op hun
deskundigheid ten aanzien van onderzoek (Isaacs, 1979, 162). Het verzorgen van
onderwijs werd beschouwd als bijzaak (Buis, 1981, 4). Een verplichting om zich via
scholing voor te bereiden op het uitvoeren van onderwijstaken bestond niet.
Door allerlei veranderingen in het onderwijs, zoals extensivering, verkorting van
de studieduur, deeltijdonderwijs en modularisering hebben docenten nieuwe taken
gekregen. Voor deze taken is onderzoekservaring alleen niet voldoende. Daarnaast
worden universiteiten tegenwoordig aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs.
Hierdoor wordt het belang van goed onderwijs meer dan vroeger onderkend. Zowel
vanwege de taakverandering van docenten als de zorg voor de onderwijskwaliteit
neemt het prestige van onderwijstaken toe; en daarmee ook de waardering voor de
didactische scholing van universitaire docenten.

2.1

Individuele docenten

Aan de Landbouwuniversiteit verzorgde, zoals gezegd, tot herfst 1988 het BOO de
didactische cursussen. Het bepaalde zelf welke cursussen werden gegeven en wat
de cursusonderwerpen waren. Doel van de scholing was: het leveren van een
bijdrage aan een beter functioneren van de individuele docent ten aanzien van zijn
onderwijstaken (Corporaal, 1985, 111). Centraal stond de persoonlijke motivatie van
de docent om zich te verdiepen in specifieke onderwijstaken. De nadruk lag in deze
jaren dan ook op het verbeteren van individuele doceervaardigheden. Docenten
volgden de didactische cursussen op eigen initiatief.
Aan deze opzet kleven de volgende knelpunten:
eenmaal terug in hun dagelijkse werkomgeving hebben docenten moeite om het
geleerde als eenling binnen de vakgroep toe te passen;
een verbetering van het individuele functioneren leidt niet automatisch tot
verbetering van het onderwijs van de vakgroep en/of de instelling;
docenten worden vanuit de instelling en/of de vakgroep onvoldoende gestimu
leerd om hun deskundigheid met betrekking tot onderwijstaken te verhogen;
het is moeilijk voor docenten om zich vrij te maken voor het volgen van een
didactische cursus;
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doceerkwaliteiten spelen geen rol bij de beoordeling van docenten.
Een aantal knelpunten, zoals 'geen tijd beschikbaar' of 'geen beoordeling op
onderwijstaken', hangt samen met factoren die buiten de directe invloedssfeer liggen
van individuele docenten en opleiders. Alleen bestuurlijke maatregelen op vakgroepsen instellingsniveau kunnen deze knelpunten opheffen. Andere knelpunten kunnen
worden aangepakt door het verbeteren van de inhoud en opzet van het scholings
programma, bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op toepassingsmogelijkheden
van het geleerde, of te stimuleren dat meer docenten van één vakgroep een
didactische cursus volgen.

2.2

Vakgroepen

De wijze waarop vakgroepen reageren op didactische scholing van individuele
docenten varieert. Dit hangt samen met verschillen in zwaarte van onderwijstaken en
in bereidheid om tijd te investeren in verbetering van het onderwijs en didactische
scholing van docenten. De 'vakgroepscultuur' kan docenten die geïnteresseerd zijn in
onderwijs belemmeren hun belangstelling om te zetten in praktisch handelen (Isaacs,
1979, 179). Deelname aan didactische cursussen wordt geremd. Bovendien gaat het
leereffect na afloop vaak verloren omdat de werksituatie van de geschoolde docent
niet is mee veranderd. Niet-cursusgebonden factoren zoals onderwijsbeleid van de
vakgroep, reacties van collega's, werkomstandigheden, tijdsdruk en status van de
didactisch geschoolde docent binnen de vakgroep hebben grote invloed op de
mogelijkheden om didactische inzichten toe te passen. De verantwoordelijkheid voor
het verbeteren van het onderwijs op de vakgroep en van verbeterd onderwijsgedrag
van docenten kan dan ook niet bij de individuele docent worden gelegd. De
opleiders zijn zich daarom, naast het verbeteren van het cursusaanbod en het
stimuleren van individuele docenten tot deelname, de afgelopen jaren ook gaan
richten op het vakgroepsniveau, met als aandachtspunten:
de organisatie van onderwijstaken binnen de vakgroep;
cursussen voor vakgroepen (cursussen-op-maat).
Alleen met behulp van organisatorische maatregelen kunnen vakgroepen leer
resultaten van een didactische cursus boeken als een blijvende aanwinst. Een
krachtig onderwijsbeleid op vakgroepsniveau is een voorwaarde om de didactische
kennis en inzichten van individuele docenten aan de hele vakgroep ten goede te
laten komen (Conrad, 1979, .103). Een duidelijk onderwijsbeleid draagt bij tot het
optimaal afstemmen van onderwijselementen van de vakgroep; het kan de belang
stelling voor eikaars onderwijs doen groeien en bijdragen tot gezamenlijke reflectie
op de onderwijstaken waarvoor de vakgroep verantwoordelijk is. Daarom is het aan
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te bevelen over te gaan tot de instelling van een onderwijscommissie en het
benoemen van een onderwijscoördinator, naar analogie van de onderzoekscommissie
en onderzoekscoördinator. De onderwijscommissie geeft het onderwijsbeleid van de
vakgroep gestalte, coördineert en onderhoudt het noodzakelijke overleg. De beheer
der van de vakgroep vervult in deze opzet een spilfunctie als persoon die verant
woordelijk is voor het stimuleren van docenten om zich goed voor te bereiden op
hun (toekomstige) onderwijstaken. De beheerder voert functionerings- en beoordelings
gesprekken. Op basis van deze gesprekken inventariseert hij individuele wensen en
schat in of didactische scholing een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het
onderwijs van de vakgroep en van de docent.
Cursussen-op-maat voor vakgroepen zijn eveneens een goed middel om verande
ringen op onderwijsgebied te bevorderen, zo blijkt uit ervaringen binnen de LU en
elders. In overleg met docenten van een vakgroep worden leerwensen geïnventa
riseerd en de opzet en inhoud van de cursus vastgesteld. Een cursus-op-maat helpt
bij het formuleren en uitbouwen van een onderwijsbeleid bij de vakgroep, stimuleert
het vaststellen van onderwijsdoelen en reikt een gemeenschappelijke terminologie
aan. Zo sluit de cursus optimaal aan op onderwijsproblemen en vragen van vak
groep en individuele docenten (Tillema en Verloop, 1985, 179 en 186). Het geleerde
heeft, dank zij de gemeenschappelijke ervaring, een goede kans in de werksituatie
geïntegreerd te worden.
Drie jaar geleden is de mogelijkheid van vakgroepscursussen opgenomen in het
didactisch scholingsaanbod van de LU. De vraag vanuit vakgroepen naar een
cursus-op-maat is tot nu toe gering. Naast de 'vakgroepscultuur' inzake onderwijs, is
een oorzaak van de geringe belangstelling het feit dat alleen 'directe' onderwijstaken
meetellen bij het toekennen van personele capaciteit aan vakgroepen. Tijd, besteed
aan didactische scholing, moeten vakgroepen uit eigen 'portemonnee' betalen. De
vraag naar cursussen-op-maat kan gestimuleerd worden door het toekennen van
personele capaciteit voor deelname aan didactische scholingsactiviteiten, bijvoorbeeld
in de vorm van onderwijsbelastingsuren of een bijdrage uit een onderwijsvernieuwings
fonds. Beslissingen hierover moeten elders, op het niveau van de instelling, worden
genomen.

2.3

De instelling

In het begin van de jaren tachtig veranderde de overheid haar hoger onderwijsbeleid
van voorwaardenscheppend in sterk ingrijpend: beleidsoperaties beoogden voortaan
gerichte effecten te sorteren op onderdelen van het universitair bedrijf. Dit zag zich
achtereenvolgens geconfronteerd met de wet 'Tweefasenstructuur' (1982), en de
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beleidsnotities Taakverdeling en Concentratie' en 'Selectieve Krimp en Groei' (1986).
De overheidsmaatregelen betekenden onder andere dat de omvang van de onder
wijstaken toenam, terwijl tegelijkertijd op de beschikbare middelen werd bezuinigd. De
noodzaak van 'meer doen met minder' resulteerde in een verhevigde zorg voor de
handhaving van de kwaliteit van het universitaire onderwijs. Aandacht voor de
kwaliteit van docenten en de noodzaak tot professionalisering van het beroep docent
was van deze ontwikkelingen een logisch gevolg.
De opleiders zagen hierin goede aanleiding om overleg te voeren met het
bestuur van de Landbouwuniversiteit, met als belangrijkste aandachtspunten: het
stimuleren van deelname aan didactische scholing via organisatorische maatregelen
op instellingsniveau en de aansluiting van de scholing op vernieuwingen en verande
ringen vanwege nieuwe wettelijk maatregelen van de overheid.
Didactische cursussen hebben in de afgelopen jaren een ondersteunende rol
gespeeld bij een aantal onderwijsvernieuwingsprojecten. Het doel van deze cursussen
was docenten voor te bereiden op nieuwe onderwijstaken. Wat deze didactische
scholing betreft kwamen de volgende knelpunten naar voren:
veranderingen in het onderwijs kunnen niet worden gerealiseerd zonder de
persoonlijke motivatie van de docenten erbij te betrekken;
vernieuwingen kunnen niet van bovenaf worden opgelegd;
vernieuwingsprojecten moeten deel uit maken van een onderwijsbeleidsplan op
lange termijn;
docenten die bij vernieuwingen zijn betrokken, moeten een duidelijke status en
zeggenschap hebben binnen de vakgroep waar de vernieuwing geïntegreerd
moet worden;
-

2.4

de 'vakgroepscultuur' inzake onderwijs heeft haar pendant op instellingsniveau en
kan verhinderen dat voldoende voorwaarden geschapen worden om blijvend .
succes te garanderen.

Conclusies

De ervaringen met didactische scholing hebben geleid tot het inzicht dat aan drie
voorwaarden moet worden voldaan, wil de scholing succesvol zijn:
1) Didactische scholing dient aan te sluiten op de onderwijsdoelstellingen op
instellings- en vakgroepsniveau; het scholingsprogramma mag geen geïsoleerde
activiteit zijn. Scholing is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om boven
staande onderwijsdoelstellingen te verwezenlijken.
2) Didactische scholing mag geen incidentele of vrijblijvende activiteit zijn. Het beleid
dient continuïteit te waarborgen door het bieden van:
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menskracht en faciliteiten om het scholingsprogramma te ontwikkelen, uit te
voeren en te evalueren;
tijd aan docenten om zich te scholen en om de nieuwe kennis en vaardig
heden te kunnen integreren in de werksituatie;
carrière-perspectief aan docenten op basis van het volgen van didactische
scholingsactiviteiten.
3) Het didactisch scholingsprogramma moet gericht zijn op de praktische werk
situatie van docenten en aansluiten op hun leerbehoeften. Dan alleen blijven
docenten gemotiveerd voor didactische scholing.
Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, is nodig dat didactische scholings
activiteiten structureel verankerd zijn binnen de instelling. Het scholingsprogramma
gaat uit van de beleidsdoelstellingen van de instelling. Bij het verder invullen van het
programma houden de opleiders rekening met de persoonlijke doelen van docenten
en de bruikbaarheid van de leerstof voor hun werksituatie.
Hét instrument om een consequent en op lange termijn gericht scholingsbeleid
op te bouwen is het opleidingsplan. Bij het werken met een opleidingsplan zijn de
opleiders betrokken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van cursussen,
evenals bij het voor- en natraject (zie ook paragraaf 6.3) van cursussen. In overleg
met betrokkenen vertalen zij onderwijsdoelstellingen op instellings-, vakgroeps- en
individueel niveau naar cursusontwikkeling en -uitvoering.
In schema:

In de volgende paragrafen gaan wij in op de vier in het schema onderscheiden
aspecten van didactische scholing.
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3

Beleidsdoelstelling

3.1

Randvoorwaarden

Het universitaire onderwijs zag zich in de tachtiger jaren geconfronteerd met een
sterk sturend overheidsbeleid. Eind jaren tachtig wijzigde de overheid haar opstelling
opnieuw radicaal. De idee groeide dat gedetailleerde regelgeving verstarrend werkt
op onderwijs, zeker in een tijd waarin flexibel inspelen op maatschappelijke ontwikke
lingen de richtlijn is. De overheid ging 'terugtreden', werd weer meer voorwaarden
scheppend. De trend volgend, kwamen de ministers in maart 1989 met het wets
voorstel Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW): kern ervan is
deregulering en meer autonomie voor universiteiten en HBO-instelIingen.
Anno 1990 is verder kenmerkend dat de universiteiten, als gevolg van de
bezuinigingen van de rijksoverheid, eigen inkomsten verwerven. Ze bieden meer
postacademisch onderwijs aan, leveren een aanzienlijke marketing-inspanning om
meer studenten te werven en sinds het begin van de Jaren tachtig zijn de inkomsten
van contractonderzoek toegenomen met vijftig procent. Het collegegeld is periodiek
verhoogd en bedraagt momenteel f 1750,00.
Dit alles heeft de aard van de produkten onderwijs en onderzoek doen ver
schuiven: van goederen met overwegend kenmerken van collectieve goederen naar
produkten met kenmerken van individuele goederen (Groot, 1988, 83). Het weten
schappelijk onderwijs moet zich meer en meer richten op de 'vrije markt' en haar
onderwijsaanbod daarop afstemmen.
De bezuinigingen van de rijksoverheid en de groei van de studentenaantallen
hebben de universiteiten bovendien gedwongen te streven naar doelmatigheid. Eén
van de genomen maatregelen is extensivering van onderwijs. Het ziet ernaar uit dat
de universiteiten erin slagen hun doelmatigheid te bevorderen. Ondanks bezuini
gingen en groeiende aantallen studenten zijn de onderwijsrendementen verbeterd.
Het is nog niet duidelijk wat de effecten zijn op de kwaliteit van het onderwijs.

145

Heroriëntatie op kwaliteit en betekenis van wetenschappelijk onderwijs is in de
komende periode dan ook noodzakelijk (In 't Veld, 1986).

3.2

Veranderingen

De komende jaren staat de universiteiten een aantal veranderingen te wachten die
consequenties hebben voor de inrichting van het wetenschappelijk onderwijs.

Demografische ontwikkelingen
In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) van maart 1988 wordt over de
demografische ontwikkelingen opgemerkt, dat van 1984 tot 2035 de omvang van
leeftijdsgroepen tot 45 jaar met meer dan 30% zal afnemen. Dit zou inhouden dat bij
gelijkblijvende doorstromingspatronen in het Nederlandse onderwijsbestel de traditio
nele instroom vanuit HAVO en VWO in het hoger onderwijs in de komende decennia
met ongeveer 30% zal dalen. Om een verdere beperking van de financiële middelen
te voorkomen, zullen de instellingen zich moeten inspannen om de instroom van
studenten op peil te houden. De vermindering van het aantal jongeren in het hoger
onderwijs kan worden gecompenseerd door hogere deelnemingspercentages van
nieuwe categorieën geïnteresseerden. Te denken valt aan: volwassenen, ouderen,
vrouwen, leden van tweede en derde generatie van allochtonen, ingezetenen van
andere EG-staten. Een dergelijke verandering van omvang en samenstelling van de
studentenpopulatie heeft ingrijpende gevolgen voor de opzet, vorm en inhoud van
het onderwijs. De onderwijsvraag zal veranderen; de vraag naar deeltijd- en weder
kerend of volwassenenonderwijs zal toenemen. De organisatie van het onderwijs zal
moeten worden aangepast voor modulering, onderwijs op afstand te volgen in eigen
tempo en contractonderwijs (Ministerie van O. en W., 1988, 46).

internationalisering van onderzoek en onderwijs
Een andere verandering hangt samen met de internationalisering van onderwijs en
onderzoek, die om zowel economische, technologische als culturele redenen wordt
nagestreefd. De Europese technologie en economische wedijver met de VS en Japan
vereisen internationale samenwerking. Prioriteit zal worden gegeven aan Europese
programma's. Daarnaast kan de overheid in het kader van ontwikkelingssamen
werking ook prioriteit geven aan een beperkt aantal ontwikkelingslanden (Ministerie
van O. & W., 1988, 303).
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Studentenmobiliteit
Het vrije verkeer van diensten en personen in Europa zal vanaf 1992 zijn invloed op
het universitaire onderwijs doen gelden. De mobiliteit van docenten en studenten zal
toenemen. Dit kan ertoe leiden dat studenten met hun nationale studietoelage op zak
vrij zijn in de keuze van een Europese universiteit voor (een deel van) hun studie. De
Nederlandse universiteiten zien in deze situatie hun 'omzet' waarschijnlijk dalen
omdat, mede als gevolg van het taalprobleem, internationale mobiliteit een
asymmetrisch karakter zal hebben (Borgman, 1989, 142). Een toenemende studenten
mobiliteit zal de trend naar onafhankelijke kwaliteitsvergelijking op nationale en
Europese schaal in een stroomversnelling brengen en de concurrentie tussen de
universiteiten aanscherpen.

4

Oriëntatie op de werksituatie

Docenten zijn, samen met hun studenten, in laatste instantie verantwoordelijk voor
het bereiken van de onderwijsdoelstellingen. Docenten construeren de onderwijs
elementen, geven les, evalueren en brengen verbeteringen aan. In het voorgaande
zijn problemen besproken die docenten daarbij op hun werkplek tegenkomen. Niet
alle problemen zijn op te lossen met didactische scholing. Mager (1970, 8) wijst erop
dat problemen vaak ten onrechte beschreven worden in termen van oplossingen die
de betreffende 'probleemoplosser' voor handen heeft. Zo zullen opleiders de neiging
hebben het probleem van lage studierendementen te beschrijven in termen van het
ontbreken van adequate didactische scholing van docenten, terwijl beleidsmakers
eerder zullen denken in termen van te trage studievoortgang van studenten. Om
deze valkuil te vermijden is een context-analyse van het onderwijsprobleem nood
zakelijk. Op basis van een context-analyse kan worden bepaald of een didactische
cursus de verlangde oplossing kan bieden voor het probleem. Ook worden alterna-
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tieve oplossingen gegenereerd, vergeleken en geëvalueerd. Pas als de hoofdoorzaak
van de discrepanties moet worden gezocht in een tekort aan didactische kennis
en/of vaardigheden, zijn didactische cursussen de aangewezen weg om iets aan de
problemen te doen.
De methoden die opleiders kunnen gebruiken om zich te oriënteren op de werk
situatie en op mogelijke problemen zijn onder andere: gesprekken met beheerders,
docenten en personeelsfunctionarissen, uitvoeren van taakanalyses en behoeftenonderzoek, analyseren van functie-omschrijvingen. Op deze manier kunnen de
opleiders ontwikkelingen in onderwijstaken signaleren, tekorten in het huidige
functioneren vaststellen, scholingseisen formuleren die uit veranderingen voortvloeien
en individuele scholingsbehoeften constateren. Als is vastgesteld dat er inderdaad
sprake is van problemen of ontwikkelingen die door middel van scholing kunnen
worden aangepakt of begeleid, dan is de volgende stap het formuleren van voor
stellen voor een didactisch opleidingsplan.

5

Het opleidingsplan

Binnen de LU-gemeenschap krijgt het nut van didactische scholing in toenemende
mate erkenning. De cursussen verheugen zich in een groeiende belangstelling en het
aanbod van cursussen breidt zich uit. Het volgen van een cursus is helaas nog
steeds een vrijblijvende zaak. Het is gewenst om de inspanningen op het terrein van
didactische scholing in de negentiger jaren beter zichtbaar en toetsbaar te maken.
Het werken met een opleidingsplan kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Een
opleidingsplan is een instrument waarin opleidingsdoelen in relatie tot de doelen van
de instelling, de vakgroep en de individuele docent concreet zijn uitgewerkt. In het
opleidingsplan worden expliciet uitspraken gedaan over de noodzaak van bepaalde
didactische scholingsactiviteiten; er gaat een sturend effect van uit.
Werken met een opleidingsplan heeft een aantal consequenties waarmee terdege
rekening moet worden gehouden. Het plan is de neerslag van een twee-sporen
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beleid. Enerzijds is het plan erop gericht om huidige tekorten bij het uitvoeren van
de onderwijstaken op te heffen, anderzijds om gewenste veranderingen binnen de
Landbouwuniversiteit op het terrein van het onderwijs te ondersteunen door middel
van cursussen. Daarnaast houdt een opleidingsplan het midden tussen het vast
stellen en bewaken van een vaste, herkenbare koers en bijstellen vanwege gemaakte
keuzes op beleid- en vakgroepniveau. Tenslotte is van belang dat het plan een
breed draagvlak heeft: bij het opstellen van een opleidingsplan moeten niet alleen de
opleiders, maar ook beleidsmedewerkers, vakgroepen en individuele docenten
worden betrokken.

5.1

Inhoud van het opleidingsplan

Een opleidingsplan bestaat uit twee delen: een algemeen deel met een beschrijving
van de uitgangspunten van het opleidingsbeleid, en een deel waarin het cursus
aanbod staat beschreven. Het plan bevat alle zaken en maatregelen die nodig zijn
om de geplande cursussen te kunnen uitvoeren. De gegevens in een opleidingsplan
omvatten in ieder geval per cursus:
naam van de cursus;
doelstellingen van de cursus;
doelgroepen/deelnemers;
verantwoordelijke personen/instantie voor inhoud, uitvoering en evaluatie;
organisatorische gegevens, zoals duur van de cursusactiviteiten, aantal cursisten,
kosten, afstemming met overige activiteiten binnen de instelling en data.
Het opleidingsplan wordt voor een jaar ontwikkeld. Op basis van nieuwe (beleids-)
ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen vindt jaarlijks een bijstelling plaats.
Werken met een opleidingsplan betekent verlies aan vrijheid voor docenten, omdat
het plan verplicht tot didactische scholing, aangepast aan de onderwijstaak of
(nieuwe) functie die moet worden vervuld (Koenen en Moosdijk, 1986, 74). De winst
is een betere voorbereiding van docenten op (nieuwe) onderwijstaken, een betere
afstemming tussen (beleids)maatregelen en scholingsaanbod, een betere aansluiting
op behoeften van individuele docenten en vakgroepen, en een formele erkenning van
het belang van didactische scholing.
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6

Cursusontwikkeling en -uitvoering

Bij het ontwikkelen van cursussen voor volwassenen is praktijkgerichtheid een
belangrijk uitgangspunt. Hierbij spelen twee belangrijke concepten een rol (Bloom,
1987):
aspecten van de volwassenendidactiek;
professionele ontwikkeling van docenten.

6.1

Didactiek van het onderwijs aan volwassenen

Bij het ontwerpen van een cursus voor docenten dient rekening te worden gehouden
met het 'anders' leren van volwassenen. Het leren van volwassenen en jongeren
varieert door verschillen in mondigheid, leeftijd, leervermogen (leerstijl), tijdsdruk en
motivatie (Lindeboom en Peters, 1986, 67). Thijssen (1988, 93) vat de verklaring voor
de verschillen samen in het begrip 'ervaringsconcentratie'. Hieronder verstaat hij dat
een "...volwassene in de loop der jaren een steeds grotere ervarenheid (en daarmee
gewenning, vaardigheid en veiligheid) bereikt in een steeds beperkter categorie van
(leer-)situaties, in een steeds selectiever omgeving. Vanuit de volwassen persoon leidt
dit veelal tot een minder open attitude en verminderde vaardigheid tegenover het
leren van iets dat geheel nieuw, c.q. 'afwijkend' voor hem is. Voor het leren van
zaken die liggen binnen het domein van zijn ervaringsconcentratie geldt juist het
omgekeerde".
De inzichten uit de leertheorie voor volwassenen vertaalt Thijssen (1988, 90-95) in
een aantal basisprincipes waaraan cursussen voor volwassenen zouden moeten
voldoen. Hij onderscheidt vier principes:
1) Het activiteitenprincipe
Volwassenen nemen minder gemakkelijk nieuwe kennis op dan jongeren, omdat
de geheugenfuncties afnemen. Dit geldt voor het leren van begrippen maar
vooral voor het leren van vaardigheden, met name produktieve en creatieve
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vaardigheden. Volwassenen moeten gestimuleerd worden om de leerstof via vele
en verschillende activiteiten te leren beheersen. Oefeningen, van eenvoudig tot
complex, praktijkopdrachten, cases en rollenspellen zijn voorbeelden van werk
vormen die veel gebruikt worden in cursussen voor volwassenen.
2) Het feedbackprincipe
Snelle, beschermende feedback door de opleider is noodzakelijk. Door vroegere
ervaringen kijkt een volwassene meer 'bevooroordeeld' dan 'open' naar nieuwe
leerstof. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan en kan iemand op een
verkeerd spoor raken. Het is zaak dit snel te corrigeren, enerzijds om te
voorkomen dat iemand de draad kwijt raakt, anderzijds omdat te laat ingrijpen
niet motiverend en niet stimulerend werkt op het zelfvertrouwen.
3) Het herkenbaarheidsprincipe
De docent moet, vanuit zijn eigen ervaringen, de leerstof kunnen herkennen en
plaatsen. Dit herkennen van de ervaringen in met name voorbeelden en opdrach
ten motiveert, biedt veiligheid en verankert bovendien de leerstof beter in het
geheugen. Voor het aspect herkenbaarheid moet vooral aan het begin van de
cursus tijd worden ingeruimd.
4) Het toepasbaarheidsprincipe
De volwassene moet het geleerde kunnen gebruiken in zijn werksituatie. Een
volwassene beoordeelt nieuwe leerstof vaak op de relevantie voor toepasbaarheid
in de nabije toekomst, en leert daarom kritischer en nauwgezetter dan jongeren.
De vier principes stellen eisen aan didactische cursussen voor volwassenen. Het
activiteiten- en feedbackprincipe hebben hun weerslag op vooral de opzet van een
cursus: afwisselende leeractiviteiten, activerende werkvormen, herhalingen, ruimere
tijdsplanning, voorzichtige introductie van 'nieuwe' werkvormen, snelle en veilige
feedback, enzovoort. Het herkenbaarheid- en toepasbaarheidsprincipe werken vooral
door in de inhoud van de cursus. Om ze in praktijk te brengen moet de opleider de
werksituatie van de docenten kennen, c.q. hen betrekken bij de voorbereiding van
een cursus.

6.2

Beginnende en ervaren docenten
"Het college-geven in het begin was echt verschrikkelijk. De voor
bereiding van die colleges, daar deed ik dagen over; terwijl ik toch
echt wel iets van mijn vak afwist. Avonden lang zat ik mijn college
voor te bereiden, om maar te zorgen dat ik alles bij elkaar had. Ik
had het idee dat ik iedere keer iets nieuws moest brengen. Ik had
wel een syllabus, maar ik vond niet dat ik die na moest vertellen,
dus ik bedacht andere voorbeelden, zocht weer andere literatuur en
problemen" (een citaat van een docent; Van Hout, 1983, 19).
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Beginnende universitaire docenten maken zich veel zorgen over de inhoud van hun
onderwijs en hun uitdrukkingsvaardigheden. Zij vragen zich af of zij wel voldoende
boven de stof staan en studenten kunnen motiveren en activeren. Hun zorgen
hebben geen betrekking op het houden van orde, op de leereffecten of problemen
van studenten en dergelijke (Van Hout, 1989). Van Hout vermoedt dat de problemen
te maken hebben met het feit dat beginnende docenten 'ego-centered' zijn. In
tegenstelling tot ervaren docenten, zouden beginnende docenten vooral denken in
termen van de eigen taken en vaardigheden. De onderwijstaak wordt dan gezien als
het presenteren van leerstof, het maken van toetsen en het selecteren van literatuur.
De onderwijstaak is niet gedefinieerd in termen van activiteiten en prestaties van
studenten, of in het ondersteunen van leerprocessen.
Daarom lijkt het zinvol bij het opzetten van een scholingsprogramma onderscheid
te maken tussen beginnende en ervaren docenten. De grens is echter moeilijk te
trekken. Tijdens de jaren van beroepsuitoefening doet zich een aantal ontwikkelingen
voor waardoor de docent in persoonlijke en professionele zin verandert. Als gevolg
daarvan zal zijn behoefte aan opleiding en/of begeleiding in de loop der tijd zich
wijzigen (Corporaal, 1985, 127). De discussie over de grens tussen beginnende en
ervaren docenten kan worden verhelderd aan de hand van de carrièrecyclus van
onderwijsgevenden van Fessier (in: Corporaal, 1985, 128).
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We kunnen de cyclus zien als een dynamisch model dat door verschillende docenten
in een andere volgorde kan worden doorlopen. De grens tussen beginnende en
ervaren docenten is moeilijk te trekken op basis van het aantal jaren onderwijs
ervaring.
Globaal is de volgende onderverdeling te maken:
Beginnende docenten zitten in de cyclus vooral in de fasen 'inductie' en 'opbouw
beroepsbekwaamheden'. Deze docenten zijn gemotiveerd voor het volgen van
didactische cursussen die zijn gericht op het verbeteren van eigen didactische
vaardigheden. Ook de mogelijkheid om met andere beginnende docenten hun
(overeenkomstige) ervaringen uit te wisselen wordt door deze groep docenten
gewaardeerd.
Beginnende en ervaren docenten kunnen beide worden aangetroffen in de fase
'enthousiasme en groei'. Deze fase wordt gekenmerkt door een hoog niveau van
professionele bekwaamheid, de docenten zoeken enthousiast naar mogelijkheden
om zich verder te professionaliseren. Ze voelen zich in hoge mate betrokken bij
het onderwijsgebeuren en zetten zich voor alles in.
Ervaren docenten zitten vooral in de overige fasen van de cyclus. In deze fasen
is er geen of zeer weinig aandacht voor de verdere professionalisering. Dit
betekent niet dat deze docenten hun werk slecht doen, maar ze zijn minder
gemotiveerd en enthousiast voor (bij)scholing. Deze docenten hebben voor
zichzelf al uitgemaakt welke onderwijsvormen hun persoonlijke voorkeur hebben.
Ze worden geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen in opzet en inhoud van het
onderwijs waardoor verandering of aanpassing van het onderwijs en onderwijs
vormen noodzakelijk is. Ervaren docenten hebben vaak een eigen manier om
met veranderingen om te gaan; ze vermijden dingen die ze niet kunnen hante
ren, hebben zich bij hun zwakke punten neergelegd en concentreren zich op
hun sterke kanten. Al met al zijn ze daardoor niet zo ontvankelijk voor nieuwe
ideeën (Van Hout, 1983, 20). Goede ondersteuning is nodig, want alleen dan kan
het patroon worden doorbroken en een nieuwe weg ingeslagen.
Het onderscheid tussen beginnende en ervaren docenten leidt tot verschillen in de
opzet van cursussen. Een cursus voor beginnende docenten moet zijn gericht op het
ven/verven van inzicht in onderwijskundige principes en didactische basisvaardig
heden. Belangrijk is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke didactische taal.
Differentiatie naar vooropleiding en onderwijstaken is niet nodig. Wel is het essentieel
de beginnende docenten gelegenheid te geven ervaringen uit te wisselen en deze te
relateren aan de cursusinhoud. Een cursus voor ervaren docenten daarentegen moet
aansluiten bij individuele leerbehoeften. Vooraf dient overleg plaats te vinden over
doelstellingen, opzet en inhoud van de cursus. Het doel van de cursus is niet zozeer
gericht op optimalisering van het door betrokkenen verzorgde onderwijs maar op het
aanreiken van alternatieven voor het bestaande onderwijs.
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6.3

Cursusontwikkeling voor volwassenen

De kenmerken van de volwassenendidactiek en het onderscheid tussen beginnende
en ervaren docenten hebben gevolgen voor de cursusontwikkeling. Hieronder geven
we een voorbeeld van een bruikbaar model voor cursusontwikkeling (naar het
fasenmodel van Plomp in: Mulder en Plomp, 1986, 17 e.V.). Het model maakt
duidelijk dat cursusontwikkeling in een aantal fasen verloopt. Bovendien wordt in het
model nadrukkelijk aandacht besteed aan essentiële activiteiten als context-analyse
en integratie van het geleerde in de werksituatie.
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6.4

Inhoud didactisch scholingsprogramma

De inhoud van het actuele didactisch scholingsaanbod van de Landbouwuniversiteit
is ontworpen op basis van ontwikkelingen op beleidsniveau en oriëntatie op de
werksituatie van docenten. Eveneens is bij de opzet rekening gehouden met
kenmerken van het leren van volwassenen en het onderscheid tussen beginnende en
ervaren docenten. Het scholingsprogramma bestaat uit een tiendaagse basiscursus
voor beginnende docenten en een aantal vervolgcursussen. In de basiscursus
verwerven docenten kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om hun eigen
onderwijstaken (construeren, uitvoeren en evalueren) goed te verrichten. In de
vervolgcursussen staan specifieke onderwijstaken centraal, te weten begeleiden van
onderwijsgroepen, schrijven van studiemateriaal, organiseren en begeleiden van
afstudeervakken, mondeling presenteren en communicatievaardigheden.
Om ook in de toekomst een kwalitatief goed scholingsprogramma te kunnen
aanbieden, is het wenselijk nieuwe cursussen volgens het beschreven fasenmodel te
ontwikkelen. Zoals al eerder is betoogd, moeten de opleiders streven naar het
structureel opnemen van het scholingsaanbod in een jaarlijks bij te stellen opleidings
plan dat een breed draagvlak geniet binnen de instelling.

7

Samenvatting

Door de jaren heen is didactische scholing binnen het wetenschappelijke onderwijs
geëvolueerd tot een instrument dat individuele docenten, vakgroepen en de instelling
als geheel ten goede kan komen. Echter, de didactische scholing ontbeert nog
voldoende verankering in de structuur en het beleid van instelling en vakgroepen.
Bij de aanvang van de negentiger jaren staan LU en andere universiteiten voor
niet geringe uitdagingen: de instroom van nieuwe categorieën studenten, vergroting
van het aandeel contract-onderwijs, extensivering, modularisering. Dit zijn verande
ringen die van de instelling en de vakgroepen de nodige aanpassing vergen en
docenten voor nieuwe taken stellen. Om deze uitdagingen adequaat het hoofd te
helpen bieden, bepleiten de opleiders aan de LU een didactisch scholingsbeleid
waarin belangen van docenten, vakgroepen en instelling samengaan.
Uitgangspunten voor een kwalitatief goed scholingsprogramma voor de negen
tiger jaren zijn:

-

integratie van belangen van individuele docenten, vakgroepen en instelling;
aandacht voor de interactie docent - student (het micro-niveau), het onderwijs
beleid van vakgroepen (meso-niveau) en dat van de instelling (macro-niveau);
nastreven van zowel korte termijn als lange termijn doelen; voorzien in de directe
behoefte aan didactische kennis en vaardigheden bij individuele docenten en
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verbreding en verdieping van het didactisch inzicht; tevens speelt het programma
in op toekomstige ontwikkelingen op het terrein van onderwijs.
De opleiders hebben in deze opzet drie soorten taken:
beleidsadvisering: het vertalen van instellingsdoelstellingen naar opleidingsdoelen
en opleidingsplan, en omgekeerd;
cursusontwikkeling: het ontwerpen, op basis van behoeften-analyses en evaluatie
onderzoeken, van zowel de reguliere didactische cursussen als cursussen in het
kader van onderwijsvernieuwingsprojecten;
uitvoering van cursussen: het organiseren en geven van verschillende cursussen
ten behoeve van verschillende doelgroepen, en na-begeleiding op de werkplek.
Het stimuleren en sturen van de didactische scholing kan gestalte krijgen in een
opleidingsplan. In dit plan zijn alle noodzakelijke scholingsactiviteiten opgenomen.
Deze zijn afgestemd op het instellingsbeleid met betrekking tot onderwijs en op de
leerwensen van vakgroepen en individuele docenten. Werken met een opleidingsplan
betekent een einde aan de vrijblijvendheid van deelname aan cursussen. Gezien de
nieuwe onderwijstaken waarvoor universiteit, vakgroepen en docenten staan, is de
keuze voor meer sturing en ondersteuning een verantwoorde.
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Onderzoek en ontwikkeling in het domein van het
onderwijzen vanuit een handelingstheoretische
zienswijze
D. Beijaard

1

Algemene achtergrond en doelstelling

In deze bijdrage wordt in de eerste plaats uitgelegd welke handelingstheoretische
principes ten grondslag hebben gelegen aan een van 1984 tot 1987 uitgevoerd
onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Het onderzoek vond plaats met medewerking
van 29 onderwijsgevenden verbonden aan de elf praktijkscholen voor agrarisch
onderwijs in Nederland. Object van onderzoek was het verzorgen van praktijklessen.
De gegevens werden verzameld met behulp van open interviews, observaties van
lessen, retrospectieve vraaggesprekken naar aanleiding van de observaties en
logboeken die gedurende een langere periode door de betrokken onderwijsgevenden
zijn bijgehouden. De analyse en integratie van de gegevens gebeurden volgens een
gefaseerde, interpretatieve werkwijze. In het project stond de praktische opbrengst
voorop, namelijk het ontwikkelen van een op onderzoek gebaseerd algemeen
didactisch nascholingsprogramma. In deze bijdrage wordt de theoretische kant van
het project belicht. Het is het voorlopige resultaat van een nog niet afgeronde
reconstructieve studie. Door middel van reconstructie wordt beoogd een bijdrage te
leveren aan een handelingstheoretische benadering van het onderwijzen op
paradigma-niveau.
Een tweede bedoeling van het schrijven van deze bijdrage ligt besloten in kritiek
die geleverd kan worden op het 'teacher thinking' paradigma met betrekking tot
onderzoek van het onderwijzen. Dit paradigma geniet de laatste jaren toenemende
belangstelling, doch is niet geheel zonder problemen. Deze hangen onder meer
samen met de oorspronkelijke intentie van het 'teacher thinking' paradigma om de
complexiteit van het onderwijzen in de praktijk te begrijpen. Daarbij staat het denken
van leerkrachten centraal. In deze bijdrage wordt echter gepleit voor het belang van
wetenschappelijke aandacht voor een incorporatie van het denken van leerkrachten
in een bredere, meer complete conceptie. Hiertoe wordt als geschikt alternatief een
handelingstheoretische benadering voorgesteld. Er wordt van uitgegaan dat deze
benadering een onderzoeker beter in staat stelt te beantwoorden aan het zojuist
genoemde doel, dat onder andere vanuit het 'teacher thinking' paradigma wordt
nagestreefd.
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De opzet van deze bijdrage is als volgt. Allereerst wordt ingegaan op achter
grond en aanleiding betreffende het genoemde onderzoeks-en ontwikkelingsproject.
Daarna wordt aandacht besteed aan het gehanteerde handelingsbegrip dat aan dit
project ten grondslag heeft gelegen. Dit begrip, zo wordt gesteld, impliceert een
bepaalde visie op de mens en op het doel van sociale wetenschappen. Op
paradigma-niveau worden vervolgens de uitgangspunten en sleutelbegrippen
beschreven die in het uitgevoerde onderzoeks-en ontwikkelingsproject centraal
hebben gestaan. Deze uitgangspunten en sleutelbegrippen vormen het object van
reconstructie. Met behulp van een model wordt zichtbaar gemaakt wat daaronder
moet worden verstaan. In de voorlaatste paragraaf worden resultaten van deze
reconstructie beschreven. De bijdrage besluit met enkele overwegingen betreffende
de waarde van handelingstheorie voor onderzoek en ontwikkeling in het domein van
het onderwijzen.

2

Denken en handelen in het onderzoek van het onderwijzen

Vanaf het midden van de zeventiger jaren tot op heden vindt onderzoek van het
onderwijzen plaats op basis van meerdere paradigma's die voor een deel met elkaar
concurreren en voor een deel elkaar ook ondersteunen (vgl. Shulman, 1986). Mede
door teleurstellende resultaten van op het zogenoemde 'proces-product' paradigma
gebaseerd onderzoek, is het 'teacher thinking' paradigma zowel nationaal als
internationaal sterk in de belangstelling komen te staan. Dit is voor een niet onaan
zienlijk deel tevens het gevolg van gelijktijdige ontwikkelingen in de cognitieve
psychologie, waarin de mens als informatieverwerker centraal staat. In het 'teacher
thinking' paradigma gaat het vooral om intenties, cognities of subjectieve theorieën
van (aanstaande) onderwijsgevenden. Hun verbalisaties van eigen onderwijsgedrag
vormen veelal de ruwe data aan de hand waarvan analyse en interpretatie plaats
vinden.
Over de huidige stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar het denken
van leerkrachten schrijft Clark onder andere: "The emphasis has moved from
hypothesis testing about cognitive processes to (...) interpretative analysis, in which
we become more explicit about the role of the investigator in making sense of his or
her experience (...). We have begun to adopt the canon of disciplined subjectivity in
place of the myth of 'scientific objectivity'" (Clark, 1986, 13). Bij deze stellingname en,
meer in het algemeen, bij het 'teacher thinking' paradigma, kunnen onder andere de
navolgende kanttekeningen worden geplaatst.
1) De leerkracht als subjectieve theoreticus staat centraal. In feite is hiermee sprake
van een door een groep onderzoekers gekozen invalshoek (vgl. Ben-Peretz e.a.,
1986) die bepaalt wat wel en wat niet wordt onderzocht. De gekozen zienswijze
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reduceert in sterke mate de oorspronkelijke wens van 'teacher thinking' onder
zoekers om de complexiteit van de dagelijkse onderwijswerkelijkheid op micro
niveau te begrijpen en te beschrijven (vgl. ook Clark, 1986). Men kan zich terecht
afvragen of deze zienswijze onderzoekers kan behoeden voor 'cognitivisme',
waardoor invloeden van de (taak)omgeving, onuitgesproken of in het handelen
zelf besloten ervaringskennis en routines zich tenminste voor een deel aan het
gezichtsveld van onderzoekers onttrekken.
2) Het onderzoek naar het denken van leerkrachten kenmerkt zich door een grote
diversiteit aan methodologische uitgangspunten en door pluriformiteit in gehan
teerde terminologie (vgl. Clandinin en Conelly, 1986). In aansluiting hierop stellen
Weijzen en Van Hunen (1987) dat vele onderzoekers hun theoretisch zoekraam
vanuit een cognitief psychologisch perspectief onvoldoende onderbouwen en
begrippen niet afdoende demarkeren.
3) Het denken van leerkrachten is nauw gelieerd aan de leerstof die zij onderwijzen.
Desondanks is tot op heden geen of weinig aandacht besteed aan deze kant
van het denken. Shulman (1986) beschouwt dit als een uitdaging waar het
'teacher thinking' onderzoek niet omheen kan.
4) De nadruk wordt gelegd op het beschrijven en begrijpen van het onderwijzen.
De vraag rijst op welke wijze deze onderzoeksresultaten weer teruggekoppeld
kunnen worden naar de onderwijspraktijk. Hieraan dient te worden toegevoegd
dat de toetsing van theoretische uitgangspunten niet of nauwelijks plaatsvindt
(vgl. Creemers, 1986). Een van de taken van het 'teacher thinking' paradigma
dient derhalve te zijn, een rem te zetten op de 'ongecontroleerde groei' van het
aantal explorerende studies ten gunste van consistente theorievorming en
toetsing van de praktische relevantie ervan. De proceedings van de International
Study Association on Teacher Thinking (Halkes en Olson, 1984; Ben-Peretz e.a.,
1986), evenals de papers van de laatste twee conferenties van deze Association,
laten veeleer een verschuiving in aandachtsgebieden zien dan een groei in
kennis.
5) Het onderzoek naar het denken van leerkrachten is veelal docent-gecentreerd,
hoewel veel van wat zich in het hoofd van leerkrachten afspeelt alleen kan
worden begrepen wanneer tevens wordt onderzocht wat zich in het hoofd van
leerlingen afspeelt. Veel van wat leerkrachten denken wordt gevormd door of
afgeleid van wat leerlingen denken en doen.
6) Het handelingsbegrip wordt wel gebruikt in 'teacher thinking' onderzoek, maar
met name door vele Angelsaksische onderzoekers los gezien van het denken:
handelen is vooral dat wat uitwendig waarneembaar is en volgt op het denken.
Te weinig wordt onderkend dat het om twee aspecten van hetzelfde gaat, zoals
bijvoorbeeld wordt aangetroffen in het werk van Leont'ev (1980). Deze maakt
weliswaar een onderscheid tussen inwendige (mentale) en uitwendige (materiële)
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activiteit, maar qua structuur verschillen beide niet van elkaar, wel qua functie of
betekenis. Bij uitwendige activiteit gaat het om handelen aan materiële objecten
en bij inwendige activiteit om handelen in termen van in het denken gerepresen
teerde objecten. Bij ontleding vertonen beide handelingen dezelfde structuur.
Vanuit deze optiek is het derhalve niet zinvol een onderscheid te maken tussen
'denken' en 'doen'. Het begrip 'handelen' omvat beide.
Een aantal van de genoemde problemen kan worden opgelost binnen het 'teacher
thinking' paradigma zelf. De oplossing van andere problemen vraagt, zoals ook door
Clark (1986) wordt beargumenteerd, om een incorporatie van het denken van
leerkrachten in een andere conceptie. In de inleiding is reeds aangekondigd dat in
deze bijdrage wordt gepleit voor het handelingsbegrip als een geschikt alternatief.
Een op dit begrip gebaseerde theoretische benadering van het onderwijzen stelt een
onderzoeker beter in staat uiterlijk waarneembaar gedrag, onderliggende cognitieve
processen en contextuele invloeden in hun onderlinge samenhang te bestuderen.
Impulsen voor zo'n handelingstheoretische benadering zijn al door diverse
onderzoekers gegeven. Peters en Beijaard (1983), bijvoorbeeld, hebben in hun
zienswijze het onderwijzen ingebed in een historisch-maatschappelijke context. Een
gevolg daarvan is onder meer dat zowel de subjectieve als de objectieve kant van
het onderwijzen dient te worden bestudeerd. In een vervolgproject (Peters e.a., 1983)
is onderwijzen gedefinieerd als het resultaat van de interactie tussen intentionaliteit en
complexiteit. Hiermee bedoelen zij dat een individu willens en wetens handelt, doch
in relatie met en begrensd door de context; het individu zelf maakt tevens deel uit
van de context. Op de hier gehanteerde begrippen wordt later in deze bijdrage
nader ingegaan.
De studie van Broeckmans (1987) met betrekking tot het proces van leren
onderwijzen en het nabespreken van lessen is eveneens een voorbeeld van een op
handelingstheorie gebaseerde benadering. Hetzelfde geldt voor een deel ook voor
het werk van De Jong (1988), waarin ontwikkeling en onderzoek inzake een
organisatiemodel voor het leren onderwijzen in basisscholen centraal staat, en voor
de studie van Corporaal (1988) naar cognities van aanstaande leraren en voor de
implicaties daarvan voor de lerarenopleiding. Voor wat betreft hun uitvoering zijn
beide laatstgenoemde studies vooral geënt op cognitief psychologische over
wegingen; in hun perspectief pretenderen ze handelingstheoretisch te zijn.
Evenals Broeckmans heeft auteur dezes in zijn onderzoeks- en ontwikkelings
project ook handelingstheoretische principes toegepast (Beijaard, 1986). Voor de
reconstructie of evaluatie van dit project is het belangrijk dat wordt uitgegaan van
een incorporatie van denken in handelen teneinde een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van een handelingstheoretisch paradigma met betrekking tot onderzoek
van het onderwijzen. Dit uitgangspunt is fundamenteel en mag niet zonder meer
worden opgevat als een poging tot integratie van cognitieve psychologie en
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handelingspsychologie. Anders gezegd, cognitieve psychologie legt de klemtoon op
'mental states' van het individu in termen van cognitieve processen en structuren,
terwijl handelingspsychologie het individu opvat als behorend bij of deel uitmakend
van een historisch-maatschappelijke context. Deze zienswijze is gebaseerd op een
bepaalde mensbeschouwing waarop hierna wordt ingegaan.

3

Het gekozen handelingsbegrip, een visie op de mens en het
doel van sociale wetenschap

Vooral in het Nederlandse onderwijsonderzoek dat zich richt op het leren door
leerlingen, bestaat reeds geruime tijd belangstelling voor de toepassing van
handelingstheoretische principes. De bestudering van handelingstheoretische literatuur
leert echter dat handelingstheorie niet monolitisch van aard is. Dat er sprake is van
een pluralisme in de handelingstheorie wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd door
Wigger (1983) wanneer hij deze theorie bespreekt vanuit zowel een causaal als een
intentioneel gezichtspunt.
Met voorbijgaan aan diverse 'stromingen' in de handelingstheorie, is het mogelijk
de meest belangrijke kenmerken van een handeling te beschrijven. Volgens Nijk
(1984) wordt een handeling gekenmerkt door:
subjectiviteit: activiteiten worden toegeschreven aan personen;
intentionaliteit: activiteiten kunnen, hoewel niet altijd onmiddellijk zichtbaar, niet los
worden gezien van een cognitieve en conatieve gerichtheid van iemand op iets;
- reflexiviteit: personen zijn in staat hun activiteiten cognitief te verwoorden; door dit
kenmerk is het mogelijk te spreken over activiteiten in termen van handelingen;
om meerdere redenen echter zijn cognitieve representaties van activiteiten niet
altijd adequaat;
relatie met en begrenzing door de context: handelingen zijn altijd het resultaat
van interactie met de omgeving, maar geven tegelijkertijd ook vorm aan deze
omgeving; mogelijkheden om te handelen worden begrensd door omgevings
voorwaarden, iemands eigen kennis van wat hij of zij doet en diens flexibiliteit
binnen een gegeven handelingsrepertoire.
Een handeling is als het ware een configuratie van genoemde elementen. In figuur 1
worden de basiselementen van een handeling gevisualiseerd: intentionaliteit en
context interacteren en beide worden gemedieerd door reflecties; een subject wordt
uiteraard voorondersteld. De opbouw van een handeling wordt zowel bepaald door
iemands doel (zelfsturing) als door de omstandigheden waaronder iemand handelt
(veldsturing). Handelingen van twee personen met hetzelfde doel kunnen daardoor
bijvoorbeeld verschillend van elkaar verlopen. In het resterende gedeelte van deze
paragraaf wordt nader ingegaan op de afzonderlijke basiselementen van een
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handeling alsmede op hun onderlinge samenhang. Tevens wordt aandacht besteed
aan een uit deze basiselementen afgeleide mensvisie en aan het doel van sociale
wetenschappen, dat niet losstaand van deze visie kan worden gezien.

Figuur 1

Basiselementen van een handeling.

Intentionaliteit verwijst onder meer naar de kennis die iemand bezit. In 'teacher
thinking' termen, bijvoorbeeld, is deze kennis gelijk aan intenties, cognities of
subjectieve theorieën. Op zichzelf garanderen deze nog niet dat een handeling wordt
uitgevoerd. Iemand moet ook worden aangezet tot handelen. Met andere woorden,
iemands intentionaliteit bevat tevens non-cognitieve of conatieve kenmerken zoals
verlangens in samenhang met iemands voorkeur, aldus Brand (1984). Volgens deze
handelingstheoreticus is het theoretiseren over de rol van conatieve elementen in
handelingen op dit moment een speculatieve aangelegenheid. Naar zijn mening
bestaat er alleen verouderde, naar motivatietheorieën verwijzende literatuur. In de
studie waarover deze bijdrage rapporteert is daarom voorlopig uitgegaan van het
bestaan van conatieve aspecten zonder welke handelingen zich niet kunnen vol
trekken. Daarbij is eveneens aangenomen dat deze aspecten tot uiting komen in aan
het handelen ten grondslag liggende redenen of motieven, waarvan via reflecties (van
leerkrachten) kennis kan worden genomen.
Intentionaliteit is niet hetzelfde als bewustzijn: vele bewuste toestanden zijn niet
intentioneel, bijvoorbeeld een plotseling gevoel van opwinding, en vele intentionele
toestanden zijn niet bewust, bijvoorbeeld vanzelfsprekendheden die als het ware
besloten liggen in opvattingen waar men op het moment van handelen niet aan
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denkt. Aansluitend op dit onderscheid verdeelt Van Oers (1987) handelingen in
theorie-geleide handelingen enerzijds en spontane handelingen anderzijds. Hande
lingen die worden geleid door theorie verwijzen naar weloverwogen handelen dat
plaatsvindt volgens bepaalde regels en gebaseerd is op een bewuste relatie tussen
motief en doel. Spontane handelingen worden gekenmerkt door sturing door
objecten waarop de handelende persoon zich niet oriënteert. Het bestaan van
spontane handelingen impliceert een afwijzing van een zuiver rationalistische ziens
wijze op de mens (Van Oers, 1987, 59).
Het begrip 'context' betreft objectieve omgevingskenmerken van verschillende aard. .
In dit verband kan onder meer worden gewezen op de onderstaande kenmerken.
Cultuur-historische achtergronden verwijzen naar normen, waarden en regels
waaraan handelen is gebonden en op grond waarvan handelen desgewenst
gesanctioneerd kan worden (zie ook Wigger, 1983).
Handelen is in zekere zin altijd sociaal handelen. Handelingen zijn afgeleid van of
een reactie op handelingen van anderen. De taal die mensen gemeenschappelijk
spreken speelt in dit verband een belangrijke rol. Door taal wordt het mogelijk
gemaakt handelen te beperken tot conceptueel handelen (vgl. Van Oers, 1987).
Met name in het onderwijs is de sociale of intermenselijke context van belang.
Ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en leerkracht, bijvoorbeeld, spreekt
Fenstermacher (1986) van een ontologische afhankelijkheid, een notie die onze
aandacht blijft vestigen op de nauwe samenhang tussen leren en onderwijzen.
Iemands directe taakomgeving omvat aspecten die op een tamelijk directe wijze
het dagelijkse leven van een persoon beïnvloeden. Voor een leerkracht zijn dit
bijvoorbeeld schoolorganisatorische aangelegenheden, de wijze waarop curricula
worden ontwikkeld, de intercollegiale samenwerking, enzovoort.
Persoonskenmerken zoals iemands achtergrond, ervaringen en vooropleiding zijn
primair contextueel bepaald. Kenmerken als deze zijn van objectieve aard en
kunnen daardoor worden aangemerkt als deel van de context.
Reflecties zijn aanwezig in handelingen en stellen iemand in staat zijn gedachten of
aandacht te richten op de handeling als zodanig, de inhoud en validiteit van het
handelen (Rotenstreich, 1985). Met reflectie wordt vaak gewezen op:
een functie van intentionaliteit: intenties, cognities of subjectieve theorieën worden,
evenals conatieve aspecten, gemedieerd en gerepresenteerd door reflecties;
een menselijke kwaliteit of attitude uitgedrukt in de bekwaamheid zich op iets te
kunnen concentreren;
een 'instrument' met een retrospectieve en prospectieve functie.
Met deze verschillende omschrijvingen van reflectie wordt vaak hetzelfde bedoeld. De
context geeft doorgaans aanleiding tot reflectie. De vooronderstelde aanwezigheid
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van een context in iemands handelen, kan zichtbaar worden gemaakt via zijn
verantwoordelijkheid voor dit handelen.
In overeenstemming met de hiervoor beschreven handelingstheoretische noties,
beklemtoont Wardekker (1986) dat het menselijk zijn zich kenmerkt door een zekere
mate van vrijheid en bepaaldheid (vgl. ook Van Oers, 1987). Noties met betrekking
tot het subject-karakter van het individu zouden mede aan de basis van de uit
oefening van wetenschap moeten liggen en een belangrijke rol moeten spelen in
overwegingen van sociale wetenschappers. Desbetreffende noties voorkomen dat
wetenschap resulteert in schijnwetenschap, aldus Hetebrij (1983). Met name
Wardekker (1986) toont aan dat in de sociale wetenschappen deze grondbegrippen
verschillend worden ingevuld. Hij pleit ervoor dit probleem op te lossen door
gevestigde concepten te legitimeren in relatie tot het doel van wetenschap.
Wardekker stelt dat het doel van wetenschap, evenals het doel van onderwijs, een
maatschappelijke basis heeft. Het beoefenen van wetenschap is geen doel op
zichzelf, geen van het leven vervreemde hobby of alleen gericht op 'kennis om de
kennis', maar heeft een wezenlijke functie om bij te dragen aan de verbetering van
de kwaliteit van ons bestaan. Handelingen worden geleid door betekenissystemen.
Het is onder andere de taak van de wetenschap de produkten van deze systemen
kritisch te onderzoeken op hun legitimeerbaarheid en ons rationele legitimeringen te
geven voor ons handelen. Dus, naast verwerving van kennis heeft wetenschap óók
een maatschappelijk doel.
Mede in verband met het maatschappelijk doel van wetenschap is het belangrijk
uit te gaan van een visie op de mens die aan dit doel richting geeft. Inherent aan
het hiervoor uitgelegde handelingsbegrip is gekozen voor een normatief-antropologische
mensvisie als uitgangspunt. De mens wordt, gedeeltelijk in navolging van Procee
(1987, 9), gezien als een ethisch zowel als verstandelijk competent en actief subject.
Wetenschap behoort, naast een gerichtheid op verwerving van kennis, dit uitgangs
punt te dienen en daarmee de handelingscompetentie van de mens te verbeteren of
te verhogen (vgl. ook Wardekker, 1986, die spreekt over verhoging van rationaliteit).

4

Handelingstheoretische benadering van het onderwijzen:
uitgangspunten en sleutelbegrippen

De hiernavolgende uitgangspunten en sleutelbegrippen hebben centraal gestaan in
het eerder vermelde onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Zij vormen een nadere
uitwerking van wat in de vorige paragraaf is geschreven.

165

4.1

Onderwijzen als handelen: de rol van intentionaliteit en complexiteit

Met Knoers (1985) wordt ervan uitgegaan dat onderwijzen een professie, of ten
minste een semi-professie is. De leerkracht kan worden beschouwd als een actief,
autonoom individu dat kennis bezit en deze ook gebruikt in een dynamische en aan
verandering onderhevige context (Clandinin, 1986).
Recent onderzoek van het onderwijzen toont bijvoorbeeld dat de kennis die deel
uitmaakt van iemands intentionaliteit complex en gestratificeerd van aard is. Com
plexiteit hangt in dit verband samen met de verschillende manieren waarop deze
kennis is geordend, ten/vijl stratificatie verwijst naar de hiërarchische organisatie van
kennis in het geheugen. Voor een deel aansluitend op deze interpretatie, stelt Peters
(1984) voor de volgende eisen te stellen aan de cognitieve kant van de intentionaliteit
van een (didactisch) handelende persoon. Idealiter is naar zijn mening sprake van:
een kennisbezit dat samenhang vertoont en voldoende gedetailleerd is, zodat
intentionaliteit adequaat kan functioneren als richting bepalend voor het handelen;
een samenhangend of geordend kennisbezit is tevens een voorwaarde voor
adequate reflectie;
representatie, dat wil zeggen dat iemand in staat is zijn of haar intentionaliteit te
verwoorden;
een empirische basis, waardoor intentionaliteit op consistente wijze en adequaat
kan worden toegepast tijdens het handelen.
Vanuit een handelingstheoretisch perspectief kunnen deze en wellicht ook andere
eisen het best worden gerealiseerd aan de hand van onderwijsstrategieën die de
ontwikkeling van adequate handelingsoriëntaties stimuleren (vgl. De Jong, 1988).
Handelingsoriëntaties verwijzen naar de kennisbasis waarover iemand moet beschik
ken om adequaat te kunnen handelen (Van Parreren, 1979).
De kennis die iemand bezit is echter begrensd, omdat handelen altijd is gerelateerd
aan de context. Voor het begrijpen van het onderwijzen als een betekenisvolle
activiteit en voor het verkrijgen van een compleet beeld ervan, is het noodzakelijk het
onderwijzen te bestuderen in relatie met de context. Deze wederzijdse relatie tussen
individu en omgeving is van complexe aard. Mede om deze reden is het begrip
complexiteit geïntroduceerd (vgl. Peters e.a. 1983; Peters, 1984). Samengevat,
complexiteit verwijst naar een onderwijssituatie die aspecten bevat van de persoonlijk
heid van de leerkracht, van kenmerken van de taakomgeving en van leerlingen die
worden onderwezen.
Doordat intentionaliteit en context interacteren, bevatten onderwijsleerprocessen
een zekere mate van uniciteit. Er bestaan geen regels voor de vertaling van bijvoor
beeld een onderwijs- of didactisch model naar bijzondere, eenmalige situaties. Dit
wordt onder andere gedemonstreerd in de studie van Clandinin (1986) naar 'images'
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van leerkrachten. In deze studie wordt beklemtoond dat de kennis van een leerkracht
nadrukkelijk is verbonden met persoonlijke ervaringen. Deze op ervaringen gebaseer
de kennis maakt deel uit van een zich continu veranderende, dynamische praktijk,
die niet of nauwelijks wordt gemodelleerd door 'objectieve' of wetenschappelijke
kennis. Clandinin spreekt daarom over praktijkkennis die een persoonlijke, professio
nele, morele en emotionele dimensie bevat, die primair tot uiting komt in de praktijk.

4.2

Leerlingen handelen ook

Voor het verkrijgen van een volledig beeld van het onderwijzen, kan een onderzoeker
zich niet beperken tot een 'monologisch' onderzoeksmodel, waardoor diens aandacht
alleen is gericht op de intentionaliteit van de leerkracht in samenhang met omgevings
invloeden. Ook dient onderzoek te worden gedaan naar de intentionaliteit van
leerlingen, respectievelijk hun percepties betreffende de onderwijssituatie. In het
project waarover deze bijdrage handelt, is hierin voorzien door tevens leerlingen
(n=381) te vragen naar hun percepties van de taakomgeving, het didactisch
handelen van leerkrachten en de effecten van het gevolgde onderwijs (Kingma,
1988). Resultaten vanuit dit leerlingenperspectief verkregen, hebben aanleiding
gegeven tot correcties en aanvullingen met betrekking tot door de onderzoeker
gemaakte interpretaties vanuit het leerkrachtperspectief.
De andere persoon maakt voor de actor een belangrijk deel uit van de werkelijk
heid. Met andere woorden, het handelen in het algemeen en dat van de leerkracht in
het bijzonder is altijd 'dialogisch' van aard (zie ook paragraaf 3). In vergelijking met
het werk van een boer, bijvoorbeeld, kenmerkt de professie van een leerkracht zich
nadrukkelijk door omgang met anderen. Een boer kan, desgewenst, zijn beroep
uitoefenen zonder dat dit kenmerk expliciet aanwezig is: 'gewassen zijn geen
leerlingen'. De intentionaliteit van een leerkracht bevat derhalve tenminste één aspect
meer, of, anders uitgedrukt, een meer geëxpliciteerde component vanwege de
specifieke intermenselijke context. Het functioneren van deze component in het
handelen van leerkrachten dient, zoals gezegd, via raadpleging van leerlingen te
worden geëvalueerd.

4.3

Onderwijzen als een bijzondere vorm van handelen

Onderwijzen is in dit artikel gelijk aan didactisch handelen dat bestaat uit de planning
en realisatie van lessen evenals de reflectie op deze fasen van het onderwijzen.
Analoog aan de handelingstheoretische zienswijze van Van Parreren (1979 en 1983)
met betrekking tot leren, wordt onderwijzen opgevat als een speciale vorm van
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handelen opgebouwd uit allerlei deelhandelingen die hiërarchisch en sequentieel aan
elkaar zijn gerelateerd in een handelingsstructuur (vgl. ook Broeckmans, 1987). Met
handelingsstructuur bedoelt Van Parreren (1979, 5): "... de aard, de rolverdeling en
de onderlinge samenhang van de deelhandelingen, de situatiegegevens die de
handeling beïnvloeden en de wijze waarop die invloed zich doet gelden".
Handelingen vervullen verschillende functies. In samenhang met het doel van een
handeling, onderscheidt Van Parreren (1979 en 1983) oriënterende, uitvoerende en
controlerende functies. De oriënterende functie verwijst naar de exploratie van een
situatie ten behoeve van het vaststellen van mogelijkheden om een doel te bereiken.
De uitvoerende functie is rechtstreeks gericht op het bereiken van een doel. De
controlerende functie impliceert een controle op de doelrealisering en kan zowel
tijdens als na de handeling plaatsvinden. Naast een oriëntatie vooraf is eveneens
sprake van een 'heroriëntatie' achteraf. Deze laatste vorm verwijst naar reflectie op
een handeling in het verleden en het resultaat van deze handeling ten behoeve van
een volgende, soortgelijke handeling.
Als resultaat van leerprocessen kunnen oriëntatie, uitvoering en controle samen
vallen, zodat sprake is van een verkorte handelingsstructuur. In onderzoek van het
onderwijzen helpt deze notie ons om het ontstaan en bestaan van routines van
leerkrachten te verklaren.
Wanneer we de door Van Parreren onderscheiden functies van handelingen
vertalen naar het onderwijzen, dan kan onderwijzen worden opgevat als een
complexe vorm van handelen. Dit handelen valt in drie grote groepen van deel
handelingen uiteen, namelijk: planning, uitvoering en reflectie, beïnvloed door
persoonlijke aspecten en kenmerken van de omgeving. Planning omvat het ont
werpen van een handelingsplan en kan worden opgevat als anticipatie op de
uitvoering van een les of een lessenreeks. De uitvoering omvat als kern van een
handeling de realisatie van het ontworpen handelingsplan. Planning en uitvoering
dienen in hun samenhang te worden bestudeerd, vanwege:
het bestaan van planningsroutines, die vanuit handelingstheoretisch perspectief
kunnen worden beschouwd als intern of impliciet verlopende, automatische
processen;
de onvolledigheid van planning: handelingen van leerlingen, bijvoorbeeld, zijn niet
voorspelbaar en allerlei onvoorziene of onverwachte gebeurtenissen nopen een
leerkracht vaak tot ad hoe maatregelen tijdens de lesuitvoering.
De derde component, reflectie, vindt zowel tijdens als na de planning en uitvoering
plaats. Reflectie verwijst naar het zich bezinnen op eigen handelingen, die zowel
mentaal, verbaal als materieel kunnen zijn. Reflectie is niet alleen een situationele
aangelegenheid, hoewel de situatie veelal de reden tot reflectie is, maar heeft ook
betrekking op het subject zelf als object van reflectie.
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Algemeen bekend is, dat leerkrachten zelden systematisch reflecteren op
gebeurtenissen in het verleden (vgl. Lowyck, 1986). De kennis waarover leerkrachten
beschikken komt primair tot uiting in de praktijk zelf: spreken over deze kennis lijkt
een gebruikelijk noch als noodzakelijk ervaren onderdeel van de taak van de
leerkracht. Mogelijkerwijs is dit een van de redenen waarom leerkrachten ogen
schijnlijk nauwelijks systematisch reflecteren. "Reflection much more seems to be an
ongoing part of practice", aldus Clandinin (1986, 167).

4.4

Handelingscompetentie en scholing

De omschrijving van het leraarsberoep als tenminste een semi-professie, houdt in dat
het daarin vervatte handelen voor tenminste een deel geleerd kan worden. De vraag
naar wat precies onder competent onderwijzen moet worden verstaan, is niet
eenvoudig te beantwoorden. Wie denken deze vraag te kunnen beantwoorden, gaan
van de vooronderstelling uit dat er criteria zijn met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs. Het is echter van belang zich daarbij te realiseren dat deze criteria niet los
kunnen worden gezien van normatieve keuzen.
Tegenwoordig lijkt de voorkeur van veel onderwijskundigen uit te gaan naar een
zienswijze op de handelingscompetentie van een leerkracht vanuit een multidimensioneel perspectief (vgl. bijvoorbeeld Joyce en Weil, 1980). Vanuit deze
zienswijze impliceert handelingscompetentie onder meer flexibel onderwijzen: leer
krachten dienen in staat te zijn te handelen op basis van een repertoire dat bestaat
uit verschillende onderwijsstrategieën. Iemands mogelijkheden om te handelen
hangen onder andere af van diens flexibiliteit binnen een gegeven handelings
repertoire; door toedoen van situationele invloeden, zoals onverwachte of niet
voorziene gebeurtenissen, bepaalt flexibiliteit ook mede de kwaliteit van een hande
ling. Van Strien (1986, 30) wijst erop dat iemands handelingscompetentie afhangt van
de mate waarin iemand in staat is om te 'verhalen' in de zin van 'vertellen' of
'spreken over'. Handelingscompetentie is daarmee, aldus Van Strien, gerelateerd aan
interne vrijheid, mentale volwassenheid en zelfverwerkelijking.
Reflectie als een menselijke bekwaamheid en attitude impliceert op zichzelf reeds
verbetering van handelen (vgl. ook Nijk, 1984). Reflectie draagt bij aan de opbouw
van adequate handelingsstructuren en daarmee tevens aan vergroting van handelingS'
competentie. In aansluiting hierop kunnen, zij het voorlopig nog met enige voor
zichtigheid, de volgende uitspraken ten aanzien van scholing van (aanstaande)
onderwijsgevenden worden gedaan.
1) Objectieve en subjectieve theorie zijn niet aan elkaar gelijk. Objectieve, op
wetenschappelijke wijze verkregen theorie bevat kenmerken en eigenschappen
die subjectieve theorie, dat wil zeggen opvattingen van individuen in de praktijk
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overstijgen. Eerstgenoemde theorie is systematischer geordend, meer uitgewerkt
en ontwikkeld dan subjectieve theorie, welke vaak impliciet blijft en nauwelijks aan
de oppervlakte komt (zie ook Creemers en Hoeben, 1984, 53). In samenhang
met innovatie of scholing mag subjectieve theorie echter niet worden opgevat als
alleen maar storend of irrationeel. Integendeel, door objectieve en subjectieve
theorie te relateren is in principe een succesvolle(re) uitvoering van vernieuwingen
of veranderingen gegarandeerd. Door de wisselwerking tussen objectieve en
subjectieve theorie als uitgangspunt voor scholingsactiviteiten te nemen, is
eveneens sprake van (betere) effecten van deze activiteiten in de eigen onder
wijspraktijk. Er wordt dan ook minder geopteerd voor een op deficiënties van
(aanstaande) onderwijsgevenden gebaseerd scholingsmodel en meer voor een
groeimodel (vgl. Tillema en Verloop, 1985).
2) Leerkrachten dienen te worden opgeleid en niet te worden getraind. In enge zin
is training als begrip vaak geassocieerd met de acceptatie van conclusies die
onderwijsgevenden niet zelf hebben getrokken. Training vindt dan veelal plaats
zonder dat kennis wordt genomen van achterliggende redenen of motieven
(Floden, 1985). Een scholingsconcept dat is gebaseerd op een dergelijke
opvatting van training kan 'gevaarlijk' zijn, indien de bevinding juist is dat
leerkrachten ertoe neigen net zo les te geven als zij zelf zijn onderwezen.
Samengevat, het is ongewenst dat leerkrachten aangedragen kennis en vaardig
heden klakkeloos accepteren; zij dienen deze te beschouwen als suggesties ten
behoeve van verbetering van hun eigen onderwijspraktijk, waarbij de dialoog of
discussie en reflectie op eigen inzichten en (aanvangs)vaardigheden een
belangrijke rol spelen. Als resultaat van zo'n leerproces trekken onderwijs
gevenden uiteindelijk hun eigen conclusies.
3) Kennisoverdracht en (leren) reflecteren gaan moeilijk samen. Met kennis
overdracht in engere zin wordt hier gedacht aan opleidingssituaties, waarin de
onderwijsgevende (opleidings- of nascholingsdocent) de onderwijsvragende, i.e.
de (aanstaande) leraar, voorziet van informatie die als het ware als norm of
prescriptie voor zijn of haar handelen wordt aangeprezen. Reflecteren, daaren
tegen, gaat veeleer uit van een situatie waarin aangedragen informatie fungeert
als middel om aan het eigen handelen vorm te kunnen geven. Deze zienswijze
stemt overeen met de functie die Harró e.a. (1985) toekennen aan onderwijs als
onderdeel van hun poging een algemene handelingspsychologie te beschrijven.
Naar hun mening is scholing zoiets als "breathing in the surrounding air; it is not
like being pumped up like the tyre of a bicycle" (Harró e.a., 1985, 72). Het is, in
overeenstemming met deze typering, essentieel dat (aanstaande) onderwijs
gevenden nieuwe kennis integreren in reeds bestaande, op ervaring gebaseerde
kennis. Er wordt van uitgegaan dat deze integratie door middel van reflectie kan
worden gerealiseerd.
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Bovenstaande uitspraken houden onder andere in dat er geen sprake is of kan zijn
van eenduidige en directe toepassing van objectieve theorie in de dagelijkse praktijk
van het onderwijs.

4.5

Praktijkgericht onderzoek

Met het oog op het eerder omschreven doel van wetenschap en het geformuleerde
kennisideaal, wordt handelingstheoretisch onderzoek van het onderwijzen voor
gestaan. Dit onderzoek dient praktisch relevant te zijn en tevens bij te dragen tot de
ontwikkeling van theorie. Deze omschrijving impliceert het volgende:
er is geen sprake van een scherpe tegenstelling tussen theorie en praktijk,
hoewel een van beide meer of minder in een onderzoek aan de orde kan
komen; dit hangt onder meer af van het theoretisch kader van waaruit de
onderzoeker wenst te werken en van de probleemstelling en doelstelling van het
onderzoek zelf;
onderzoek van het onderwijzen is nadrukkelijk veranderingsgericht; in deze
omschrijving is ook de terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar de initiële
of in-service opleiding begrepen.
Volgens Creemers en Hoeben (1984) is sprake van een 'beweging van de weten
schap af' wanneer onderzoek niet is gelieerd aan (enige vorm van) theorie. Zonder
een theoretische basis heeft onderzoek geen kritische functie, staat de kwaliteit van
het onderzoek ter discussie en kan niet worden voorzien in een bijdrage aan de
ontwikkeling (en toetsing) van theorie. Op lange termijn is noch de theorie noch de
praktijk uiteindelijk gediend met onderzoek dat niet is gebonden aan (enige)
bestaande theorie.
In het algemeen dient theorie verschillende doeleinden: zij vergemakkelijkt de
formulering van relevante onderzoeksvragen, draagt bij aan de constructie van
adequate onderzoeksmethoden en -technieken en geeft het interpretatieproces een
systematisch karakter. Desalniettemin dient de onderzoeker zich bewust te zijn van
de 'error of theory', respectievelijk het gevaar van een vroegtijdige reductie op basis
van bestaande theorie. Handelingstheoretisch onderzoek (van het onderwijzen) als
door ons voorgestaan is daarom waarschijnlijk gediend met (Beijaard, 1986):
een theoretisch raamwerk op basis van een holistische zienswijze;
een combinatie van methoden en technieken;
analyse-eenheden die tevens recht doen aan werkelijkheidsinterpretaties van de
betrokken informanten.
Een onderzoeksdesign wordt voorgestaan dat recht doet aan de onderwijswerkelijkheid.
Voorts is het van belang dat het onderzoek een diagnostisch karakter draagt, waarbij
informanten hun kennis verwoorden in relatie tot feitelijk waarneembaar handelen. In
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het onderzoek dient de aandacht ook uit te gaan naar de context waarbinnen dit
handelen zich voltrekt (vgl. Wardekker, 1986).
Met name één methodologisch principe dat in dit verband van belang is verdient
nadere aandacht, namelijk het principe van de objectiviteit van de onderzoeks
resultaten. Hoewel er geen causale relatie bestaat tussen een collectieve en een
individuele handelingsstructuur, wordt de veelzijdigheid van een handeling sterk
begrensd en gereguleerd door de context. Deze context, die cultuur-historisch en
sociaal bepaald is, bestaat uit gegroeide structuren en regels, zoals bijvoorbeeld die
welke gelden voor de interactie en communicatie tussen mensen. Deze regels en
structuren beperken de 'scope' van iemands vrije keuze tot handelen. Door de taal,
die mensen gemeenschappelijk spreken, is het individu in staat te generaliseren en
te objectiveren, respectievelijk in staat tot communicatie over de werkelijkheid of
objecten in deze werkelijkheid. Via de taal is het individu begrijpbaar voor andere
mensen, dus ook voor de onderzoeker! Op basis hiervan is te verdedigen dat
interpretaties van de onderzoeker een zekere mate van objectiviteit bezitten, mits hij
ten behoeve van het onderzoek overeenkomstige situaties selecteert; een en dezelfde
handeling in van elkaar verschillende contexten leidt namelijk tot verschillende
interpretaties (Charlton, 1987).

5

Model voor reconstructie

Door middel van reconstructie van gehanteerde uitgangspunten en sleutelbegrippen
in een eerder uitgevoerd onderzoeks- en ontwikkelingsproject, wordt getracht een
bijdrage te leveren aan een handelingstheoretisch paradigma met betrekking tot
onderzoek en ontwikkeling in het domein van het onderwijzen. In het algemeen
bestaat een paradigma uit een theoretische oriëntatie waarin fundamentele uitgangs
punten en begrippen zijn aangegeven, eventueel inclusief method(olog)ische regels
voor de uitvoering van empirisch onderzoek (Hetebrij, 1983). Anders gezegd, een
paradigma beschrijft eigenschappen van het onderzoeksdomein in termen van
veronderstellingen en is als zodanig een instrument voor voortgezette theorie
ontwikkeling. Daarbij behoort een 'kennisideaal' dat in de onderhavige bijdrage wordt
omschreven in termen van het willen begrijpen van de complexiteit van het onder
wijzen in de alledaagse onderwijswerkelijkheid.
Figuur 2 tracht het onderwerp van reconstructie te visualiseren. In deze figuur
staat 'domein' voor onderwijzen in het algemeen; theorie verwijst naar handelingstheoretische gezichtspunten. De interactie tussen theorie en domein leidt tot een
bepaalde interpretatie van onderwijzen. Met objecttheorie wordt de begripsmatige
samenhang tussen de concrete onderzoeksresultaten bedoeld. Object, i.e. het
onderwijzen van praktijklessen, kan worden opgevat als een specificatie van het
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domein. Door middel van reconstructie worden veronderstellingen met betrekking tot
de relatie tussen theorie en domein geconfronteerd met resultaten van empirisch
onderzoek. Op deze wijze wordt getracht een (verbeterde) bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van een handelingstheoretisch paradigma ten behoeve van onderzoek
van het onderwijzen. Dit vindt plaats tegen de achtergrond van het hiervoor ge
schetste kennisideaal.
Aangenomen wordt dat begrippen op paradigma-niveau - die op hun beurt
specificaties zijn van begrippen op een algemener of hoger niveau van abstractie de ontwikkeling van consistente theorie begeleiden en die, uitgedrukt in bewoor
dingen van Hetebrij (1983), mede voorkomen dat individuele onderzoekers als het
ware omkomen in een 'chaos' van nogal eens tegenstrijdige bevindingen op basis
van ervaringen. De handelingstheoretische uitgangspunten en sleutelbegrippen die in
de vorige paragraaf zijn beschreven, pretenderen dit doel te dienen. Nogmaals, zij
vormen het object van een reconstructieve activiteit die nog niet ten einde is. In de
volgende paragraaf worden enkele resultaten van deze activiteit beschreven.

Figuur 2

Model voor reconstructie.
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6

Enkele resultaten van reconstructie

Centraal in deze paragraaf staat de theoretische meerwaarde als resultaat van
reflectie op de in het verrichte onderzoek en ontwikkelingswerk toegepaste uitgangs
punten en begrippen zoals beschreven in paragraaf 4. Voor wat betreft de praktische
opbrengst van het uitgevoerde project wordt volstaan met de opmerking dat het
mogelijk bleek om:
belangrijke kenmerken van het geven van praktijklessen in hun onderlinge
samenhang zichtbaar te maken en te beschrijven;
uitgangspunten, onderwerpen, taken en discussiepunten ten behoeve van een
algemeen didactisch in-service programma te ontwikkelen en nader uit te werken.
Bovendien is gebleken, dat de beschrijvingen van taakomgevingsinvloeden op het
geven van praktijklessen zeer serieus zijn genomen door de directeuren van de
betrokken praktijkscholen.
Ter correctie en aanvulling ten aanzien van de gehanteerde uitgangspunten en
sleutelbegrippen wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de motivationele en
cognitieve kant van intentionaliteit, aan reflectie als onderdeel of fase van het proces
van onderwijzen, aan scholing van onderwijsgevenden die mede gebaseerd is op
resultaten van onderzoek en aan enkele methodologische kwesties in verband met
het uitgevoerde praktijkgericht onderzoek.

6.1

Relatie tussen de motivationele en cognitieve kant van intentionaliteit

Er is van uitgegaan dat motieven, spontaan gegeven of opgeroepen door de
onderzoeker met behulp van zogenaamde 'waarom-vragen', worden gemedieerd
door reflecties. Op het eerste gezicht geven motieven de indruk dat onderwijzen een
persoonsgebonden, unieke aangelegenheid is. Op een hoger analyse-niveau zijn
motieven echter vaak uitingen van of verwijzingen naar regels die op een hoger
geordend niveau van processen en structuren liggen. Door alle bij het onderzoek
betrokken leerkrachten is naar zulke gemeenschappelijke regels verwezen. Voor
beelden daarvan zijn: 'lesgeven dient een doel', 'relaties tussen leerkracht en
leerlingen zijn asymmetrisch', 'iemand behoort te luisteren wanneer een ander hem of
haar aanspreekt', enzovoort. Regels als deze verwijzen naar categorieën, waaronder
morele, die het handelen van het individu overstijgen. In hun functie reguleren ze
handelingen, naar hun 'scope' zijn ze gebonden aan tijd en ruimte. Strikt genomen
functioneren motieven boven het cognitief bewuste. Waarschijnlijk zijn ze uitingen van
levenspatronen waarvan de determinanten niet altijd toegankelijk zijn voor het individu
of diens leven en handelen overstijgen. Om deze reden kan bijvoorbeeld verklaard
worden waarom sommige bij het onderzoek betrokken informanten bepaalde
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'waarom-vragen' beantwoordden in termen van: 'het lijkt me logisch dat ik dit zo
doe', of 'we doen het allemaal op deze manier'.
Hierboven zijn voorbeelden gegeven van twee soorten motieven, namelijk:
motieven die cognitief verwoord worden en via het cognitieve bewustzijn richting
geven aan het handelen;
motieven die niet cognitief verwoord worden; deze geven weliswaar richting aan
het handelen, maar het cognitieve bewustzijn als een soort 'verbindende schakel'
ontbreekt.
Bij de opzet van het onderzoek naar het didactisch handelen van onderwijsgevenden
aan de agrarische praktijkscholen is geen rekening gehouden met de mogelijkheid
van de laatste groep motieven. Er werd uitgegaan van een dynamische relatie tussen
de motivationele en cognitieve kant van intentionaliteit. Verondersteld werd bijvoor
beeld dat een motief een bedoeling of intentie kan worden en omgekeerd; een
intentie kan cognitief verwoord worden en beweegt zich dus op het cognitieve
bewustzijnsniveau.
Het voorkomen van motieven die zich aan het cognitief bewustzijn onttrekken,
vereist dat in onderzoek de aandacht moet uitgaan naar zowel cognitieve verwoor
dingen van het handelen dat is geobserveerd als naar de context zelf waarin dat
handelen zich voltrekt. Hiervoor lijkt diepte-onderzoek gewenst dat zich, als het gaat
om onderzoek van het onderwijzen, niet mag beperken tot de context van het
didactisch handelen in de micro-situatie.
De noodzaak tot een diepgaande bestudering van de context geldt niet voor
verkorte of automatische handelingen, tenzij deze handelingen nooit het cognitief
bewustzijn hebben bereikt. Besef van verkorte of automatische handelingen kan
bevorderd worden met behulp van retrospectieve technieken, na observatie van deze
handelingen.

6.2

Interpretatie van didactisch handelen op grond van reflecties

Reflecties van onderwijsgevenden op hun didactisch handelen vormden belangrijk
empirisch materiaal voor de interpretatie van dit handelen. Deze interpretatie werd
mede in verband met het volgende bemoeilijkt.
1) 'Goed onderwijzen' bleek ook mogelijk te zijn zonder (adequaat) te reflecteren en
zonder dat een leerkracht beschikt over een systematisch en samenhangend
bestand aan kennis van het leren en onderwijzen. Zowel in handelingen aan
wezige kennis als reflectie dienen wellicht centraal te staan in de initiële leraren
opleiding, en als zodanig hebben zij een belangrijke oriënterende functie, maar
ze hoeven niet noodzakelijk te leiden tot 'goed onderwijzen'. Tot op zekere
hoogte moet iemand daar ook geschikt voor zijn. De mate waarin iemand
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geschikt is voor het leraarsberoep kan door de persoon zelf vaak niet of
nauwelijks onder woorden worden gebracht. In dit verband is niet zozeer sprake
van onwil of onvermogen, maar veeleer van emotionele en morele aspecten
evenals van persoonskenmerken die wel in het handelen tot uiting komen doch
moeilijk toegankelijk zijn voor reflectie door de persoon zelf (vgl. Clandinin, 1986).
2) Wat 'goed onderwijzen' is valt moeilijk in eenduidige antwoorden te zeggen.
Daarvoor is het leraarsberoep een te persoons- en situatiegebonden professie.
Wel kunnen bepaalde algemene eisen gesteld worden waaraan een leraar
behoort te voldoen en waardoor diens handelen professioneel handelen kan
worden genoemd. De Jong (1988), bijvoorbeeld, verbindt professioneel handelen
van een leerkracht met: (1) de bekwaamheid om handelingen pedagogisch en
didactisch te legitimeren, (2) het gebruik van adequate middelen en methoden
om doelen te bereiken, (3) het bezit van een samenhangend en systematisch
kennisbestand, (4) de afstemming van dit kennisbestand op de eigen onderwijs
situatie (ecologische relevantie), (5) zich bewust zijn van het eigen handelen en
(6) zelfkennis. Kwalificaties als deze zijn meestal primair vanuit de leerkracht
gedacht met de nadruk op kennis en vaardigheden waarover deze dient te
beschikken. Hun werkelijke relevantie komt echter bovenal tot uiting in effecten in
de intermenselijke context. In deze context spelen, zoals gezegd, aspecten een
rol die zich moeilijk eenduidig laten definiëren in verband met de vraag wat
'goed onderwijzen' is.
3) De interpretatie van reflecties vond plaats tegen de achtergrond van verschillende
niveaus van kennisbezit omtrent het didactisch handelen, te weten: (1) abstracte
of algemene en ver van het handelen verwijderde kennis, (2) modelmatige kennis
om een bepaalde structuur aan het handelen te geven en (3) concrete of
specifieke en dicht bij het handelen liggende kennis. Er werd van uitgegaan dat
het ene niveau het andere controleert, ofwel dat er sprake is van een informatie
stroom die zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven verloopt.
Maar hoe weet bijvoorbeeld een onderzoeker zo zeker dat het ene denkproces
op een algemener of specifieker niveau opereert dan het andere? Doordat een te
grote nadruk op de cognitieve kant van de intentionaliteit van de betrokken
onderwijsgevenden werd gelegd, was het niet goed mogelijk deze vraag
adequaat te beantwoorden. Harré e.a. (1985) schrijven dat wat iemand denkt of
doet alleen volledig begrepen kan worden in relatie tot zowel diens persoonlijke
als sociale situatie. Zij noemen dit de 'dual control of an action'. Conform de in
deze bijdrage gegeven definitie van een handeling is ervan uitgegaan dat zowel
iemands persoonlijke als sociale situatie wordt gemedieerd door reflecties, hoewel
het primaat werd toegeschreven aan reflectie als een functie van intentionaliteit.
Inzicht of kennis inzake iemands intentionaliteit hoeft op zichzelf nog geen
bijzondere betekenis te hebben. Werkelijk begrijpen van deze intentionaliteit is
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alleen mogelijk tegen de achtergrond van haar context. In het gehanteerde
onderzoeksdesign is hiermee rekening gehouden, doch op basis van onze
reconstructie te weinig.
4) Uit de voorgaande overweging kan tevens worden verklaard waarom het onjuist
is leerkrachten met elkaar te vergelijken op grond van hun kennisbezit en
welbespraaktheid. Er bleek een duidelijke samenhang aanwezig te zijn tussen de
hoeveelheid kennis die men van het didactisch handelen bezat en de mate
waarin men in staat was het eigen didactisch handelen te evalueren. Dit kan een
valkuil voor de onderzoeker zijn; eerder is al gesteld dat kennisbezit geen
afdoend criterium is voor een vergelijking van leerkrachten met elkaar.
De bovenstaande overwegingen doen vermoeden dat in het onderzoek naar het
didactisch handelen van onderwijsgevenden aan praktijkscholen de functie van
reflectie(s) is overschat, waardoor andere aspecten in het onderzoeksdesign
onderbelicht zijn gebleven. Wel is gebleken dat reflecties van onderwijsgevenden op
hun eigen handelen kunnen leiden tot veranderingen of aanpassingen van lessen.
Lessen met onbedoelde gevolgen of neveneffecten kwamen vooral voor bij onderwijs
gevenden die niet adequaat reflecteerden of niet in staat waren te reflecteren op
(bepaalde aspecten van) hun didactisch handelen. Het lijkt derhalve zinvol reflectie te
blijven beschouwen als een waardevolle fase in het onderwijzen.

6.3

Op onderzoek gebaseerde ontwikkeling

Naar aanleiding van het onderzoek is een in-service programma ontwikkeld voor
onderwijsgevenden aan de elf agrarische praktijkscholen in Nederland. Het voigen
van dit programma geldt op deze scholen als een voorwaarde voor het verkrijgen
van een vaste aanstelling. Aan de basis van het ontwikkelde programma liggen de
door ons verkregen onderzoeksresultaten met betrekking tot invloeden vanuit de
taakomgeving op het didactisch handelen, uiterlijk waarneembaar didactisch handelen
en onderliggende cognitieve processen. Deze drie aspecten zijn, gestimuleerd door
de aspecten die bij de omschrijving van het begrip handelingsstructuur een rol
spelen, in een handboek beschreven ter ondersteuning van het genoemde in-service
programma dat zich kenmerkt door de volgende twee uitgangspunten:
-

ecologische relevantie: in het programma is veel object-theorie opgenomen,
respectievelijk door onderzoek geëxpliciteerde en gesystematiseerde kenmerken
van didactisch handelen zoals dit plaatsvindt in de scholen die bij het onderzoek
betrokken waren; op deze wijze wordt verondersteld dat wordt aangesloten bij

-

eigen kennis en ervaringen van de betrokken cursisten;
theoretische referentie: in aansluiting op kennis en ervaringen van bij het
onderzoek betrokken (en succesvolle) onderwijsgevenden is tevens objectieve
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theorie in het programma opgenomen, die de cursisten in staat stelt hun eigen
onderwijswerkelijkheid te doordenken en eventueel in een ander perspectief te
plaatsen.
Op basis van beide uitgangspunten is het programma zodanig didactisch ingericht,
dat - idealiter - optimaal tegemoet kan worden gekomen aan reflectie als scholings
principe. Dit principe is gebaseerd op de gedachte dat leerkrachten met regelmaat
'pas op de plaats' maken en zich op hun handelen bezinnen als onderdeel van hun
professionele verantwoordelijkheid.
Professionele groei in het domein van het onderwijzen impliceert als het ware
een uitwisseling tussen objectieve en subjectieve theorie, waarbij - in principe en
onder bepaalde voorwaarden - de onderwijsgevende het laatste woord heeft en niet
de onderwijskunde als wetenschap. Met 'laatste woord' wordt bedoeld: het trekken
van conclusies voor de eigen onderwijspraktijk op basis van argumenten en in een
taal die onderwijsgevenden gemeenschappelijk spreken. Professionalisering in deze
zin houdt in dat leerkrachten hun bestaande praktijktheorie uitbreiden, wijzigen of
aanpassen. Een consistent gebruik van deze praktijktheorie wordt door middel van
reflectie zichtbaar.
In verband met het bovenstaande doen zich in de praktijk van de nascholing van de
desbetreffende doelgroep de volgende twee problemen voor. Het eerste probleem
heeft betrekking op reflectie als scholingsprincipe. Wanneer moet een leerkracht
reflecteren en wanneer niet? Op welke wijze wordt reflectie geblokkeerd door de
verplichting tot het volgen van een cursus en door eigen ideeën en opvattingen over
onderwijs? Hoe kunnen leerkrachten aan de eis van reflectie voldoen wanneer ze na
beëindiging van de cursus weer op zichzelf zijn aangewezen? Met name het
doordenken van de eigen onderwijspraktijk, het inzien van het nut daarvan en de
identificatie van belangrijke momenten voor reflectie lijken vaak minder eenvoudig te
zijn dan aanvankelijk werd aangenomen bij de opzet van het in-service programma.
Het tweede probleem heeft betrekking op de effectiviteit van de gevolgde
nascholing en sluit aan op een van de hierboven in verband met reflectie vermelde
vragen. De indruk bestaat dat een optimale invoering van door middel van na
scholing verworven inzichten in de eigen onderwijspraktijk niet mogelijk is als gevolg
van bepaalde, contextuele belemmeringen. Deze hebben betrekking op de structuur
van de schoolorganisaties en overheersende ideeën van leidinggevende personen in
de scholen en op het Ministerie van Landbouw en Visserij over de functie en
organisatie van het agrarisch praktijkschoolonderwijs. Het is niet voldoende deze
personen te informeren over onderzoeksresultaten en het doel van het in-service
programma. Voor een optimale inbedding van dit programma in de werkelijke context
van de school is het nodig dat ook zij aan nascholing deelnemen. Hen dient onder
andere inzichtelijk te worden gemaakt dat, wil een leerkracht zijn functioneren open
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stellen voor verbetering of verandering, deze moet kunnen beschikken over een
zekere autonomie en verantwoordelijkheid. In bepaalde scholen laat de onderwijs
praktijk het op deze punten afweten, waardoor het didactisch handelen in deze
scholen meer wordt bepaald door de context dan door eigen intenties van onderwijs
gevenden.
Met beide hierboven genoemde problemen is in het onderzoeks- en ontwikkelings
project te weinig rekening gehouden. Van belang zou zijn geweest reflectie als
opleidingsprincipe nader te concretiseren, bijvoorbeeld vanuit een zienswijze zoals die
wordt gehanteerd bij het oplossen van problemen, en meer aandacht te besteden
aan de inbedding van met de nascholing beoogde effecten in de werkelijke context
van de bij het project betrokken scholen.

6.4

Enkele methodologische kwesties in verband met praktijkgericht
onderzoek

De wens, het onderwijzen in zijn complexiteit te willen begrijpen is methodologisch
gestalte gegeven door middel van praktijkgericht onderzoek. In dit verband werd in
het betrokken project veel waarde gehecht aan subjectieve theorieën of praktijk
theorieën van informanten. Doordat het onderzoek een interpretatief karakter droeg,
werden tevens de rol van de onderzoeker en het verrichten van intensief onderzoek
belangrijk gevonden. Hieronder wordt op deze aspecten nader ingegaan.
1) Een praktijktheorie kan worden omschreven als een onderdeel van iemands
kennisbestand dat bestaat uit een geïntegreerd geheel van persoonlijke ervarin
gen, overgedragen kennis en ervaringen, alsmede uit waarden. Praktijktheorieën
van onderwijsgevenden bevatten overeenkomsten maar ook verschillen; ze
hebben altijd een persoonlijke of individuele tint (vgl. Corporaal, 1988). Door
onderzoek is getracht inzicht te verkrijgen in de didactische praktijktheorieën van
onderwijsgevenden aan agrarische praktijkscholen. Daarbij hebben twee over
wegingen centraal gestaan:
een theoretische inbedding vooraf moest voorkomen dat aan 'validering door
de informanten' te veel gewicht werd toegekend;
het leren begrijpen van praktijktheorieën van de betrokken informanten
diende voor de onderzoeker uitgangspunt te zijn, niet het geven van een
oordeel over deze theorieën in de zin van goed of fout; onder bepaalde
voorwaarden wordt via nascholing onder andere beoogd dat deze theorieën
bewust en consistent worden gebruikt, zoals eerder in deze bijdrage is
uitgelegd.
Enerzijds werd door het bestuderen van praktijktheorieën vanuit een theoretisch
raamwerk voorkomen dat het onderzoek resulteerde in een kopie van deze
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theorieën, waarmee uiteindelijk de praktijk noch de theorie is gediend. Anderzijds
werd aan praktijktheorieën veel waarde gehecht in verband met het aan het
project gekoppelde veranderingsperspectief. Veranderingen, zo werd veronder
steld, hebben weinig kans van slagen wanneer in voorstellen en uitwerkingen
daarvan niet de stem van de onderwijsgevende doorklinkt of wanneer hij zich
daarin niet herkent.
2) Vanuit een handelingstheoretische zienswijze is het onjuist een informant zonder
meer te beschouwen als object van onderzoek. Tussen onderzoeker en informant
is sprake van een subject-subject relatie; beiden beogen, weliswaar op van
elkaar verschillende wijzen, dienstbaar te zijn aan de kwaliteit van het onderwijs.
Vanuit deze optiek is het onder meer belangrijk dat de onderzoeker: (1) dezelfde
taal spreekt als de informant, (2) zich bewust is van de positie waarin de
informant zich bevindt alsmede van zijn eigen positie, (3) zich 'thuis voelt' in de
context waarin het onderzoek plaatsvindt en (4) zich heeft verdiept in historische
achtergronden van de werkelijkheid waarover hij geïnformeerd wil worden.
Aspecten als deze impliceren zowel eisen die gesteld worden aan de persoonlijk
heid van de onderzoeker als eisen van meer formele aard, waaronder het
verrichten van vooronderzoek en de voorbereiding van het onderzoek in het
algemeen (bijvoorbeeld: de selectie van adequate interpretatietheorieën alsmede
de methodische, technische en organisatorische vormgeving van het onderzoek
waarbij recht wordt gedaan aan de complexe werkelijkheid).
3) De voorkeur werd gegeven aan intensief boven extensief onderzoek.
Intensief onderzoek in de zin van naturalistisch onderzoek werd afgewezen,
omdat de wens de complexiteit van het onderwijzen te willen begrijpen was
voorgestructureerd met behulp van theorie. Gebleken is dat intensief onderzoek
zich niet uitsluitend kenmerkt door methoden en technieken die specifiek zijn
voor handelingstheoretisch onderzoek. Wel sluit dit type onderzoek talrijke
methoden en technieken uit, omdat de aandacht gericht is op een complexe
praktijk, die dynamisch en aan verandering onderhevig is en waarin mensen
willens en wetens handelen.
De hierboven beschreven aspecten roepen vragen op in verband met de mate van
bruikbaarheid van praktijktheorieën voor het realiseren van veranderingen, het
voorbereiden en uitvoeren van een complex project door een individuele onderzoeker
en diens positie. Deze bevindt zich als het ware tussen objectieve en subjectieve
theorie. Daarmee worden vele subjectieve elementen toegelaten bij de verzameling en
verwerking van gegevens. Voorts rijst de vraag hoe intensief en interpretatief
handelingstheoretisch onderzoek in principe moet zijn. Rechtvaardigt bijvoorbeeld het
bestaan van routines van onderwijsgevenden ook een meer extensieve en empirisch
analytische benadering? Het is van belang in een vervolgproject aan vragen als deze
nader aandacht te besteden.
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7

Discussie en nabeschouwing

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de beoogde reconstructie vooral gezien moet
worden als een leerproces, waarbij sprake is van een detaillering van een ingeslagen
weg op paradigma-niveau. De eerder beschreven uitgangspunten en sleutelbegrippen
worden daarmee niet verworpen. Wel blijkt dat ze als gevolg van het leerproces
aangescherpt, gecorrigeerd of aangevuld kunnen worden. Bepaalde aspecten
hebben als gevolg van reconstructieve activiteit ook een ander accent gekregen dan
in het oorspronkelijke onderzoeks- en ontwikkelingsproject.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat handelingstheorie een belang
rijke heuristische functie heeft gehad voor de opzet en uitvoering van het genoemde
project. Voor het begrijpen van de complexiteit van het onderwijzen blijkt handelings
theorie - in het genoemde project weliswaar gekoppeld aan de interpretatieve
onderzoekstraditie - om de volgende redenen een geschikte theorie te zijn:
aan de basis van deze theorie ligt een functionele visie op mens en sociale
wetenschap: de mens wordt opgevat als een ethisch zowel als verstandelijk
competent en actief handelend wezen; wetenschap behoort bij te dragen aan de
verbetering van competent handelen;
vanuit methodologisch gezichtspunt impliceert handelingstheorie een holistische of
minder reducerende benadering; dit hangt samen met de wijze waarop de
werkelijkheid wordt opgevat; deze kan namelijk niet worden gedefinieerd als
'empirie' in klassieke zin;
vanuit een handelingstheoretische zienswijze is een waardering van het unieke of
bijzondere mogelijk, maar tegelijkertijd is er ook sprake van samenhang en
overeenkomst, respectievelijk een gemeenschappelijke basis waardoor bijvoor
beeld een beroep voor anderen herkenbaar en toegankelijk is; zo'n basis kan
mede tot stand komen met behulp van objectieve of wetenschappelijke theorie;
doordat handelen is ingebed in een historische en culturele context heeft
iemands competentie per definitie een zekere mate van objectiviteit, hetgeen - in
aansluiting op het voorgaande punt - het bestaan van algemene patronen binnen
het schijnbaar unieke of bijzondere legitimeert.
Deze algemene karakteristieken van handelingstheorie zijn gebaseerd op rijke
wetenschappelijke tradities. Onder invloed van het behaviourisme zijn deze karakteris
tieken in onderzoek en ontwikkeling in het domein van het onderwijzen lange tijd
naar de achtergrond verwezen.
De meerwaarde van een heuristisch gebruik van handelingstheorie in het domein
van het onderwijzen kan als volgt worden samengevat:
inhoud en vorm van het onderwijzen worden mede bepaald door de onderwijs
gevende zelf en kan niet gereduceerd worden tot aanpassing aan verwachtingen
van en sturing door anderen;
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kennis staat niet op zichzelf en is niet onafhankelijk van de context; voorts zijn
emotionele en morele dilemma's medebepalend voor het onderwijzen;
essentieel is dat een leerkracht in staat is (kritisch) te theoretiseren over de
complexiteit van de voorwaarden die het onderwijzen beïnvloeden, inclusief
persoonlijke factoren die eveneens deel uitmaken van deze complexiteit;
leren onderwijzen mag zich niet beperken tot het afleiden van vaardigheden en
technieken uit reeds bestaande kennis; zo'n opleiding van leraren legt beper
kingen op aan zelfsturing en is, meer in het algemeen, in tegenspraak met
professionele groei;
onderwijzen is een holistische activiteit en kan niet op een 'moleculaire' wijze
geleerd worden; delen of aspecten van het onderwijzen interacteren en ontlenen
hun betekenis aan het gehele proces waarin ze zijn ingebed;
reflexief onderwijzen stimuleert professionele groei door zelfsturing; dit proces kan
echter niet volledig uniek of persoonlijk zijn, omdat er een gemeenschappelijke
professionele basis moet zijn; deze basis kan worden verschaft door objectieve
theorie waardoor reflecties op het onderwijzen uitwisselbaar zijn en toegankelijk
voor anderen.
Karakteristieken als deze zijn van invloed op de wijze waarop aan onderzoek en
scholing in het domein van onderwijzen vorm wordt gegeven. Een aantal van deze
karakteristieken wordt - hoewel meestal niet vanuit een handelingstheoretisch
raamwerk - inmiddels veelvuldig gehanteerd door onderzoekers, lerarenopleiders en
leerplanontwikkelaars. De achtergrondgedachte daarbij is dat genoemde karakteris
tieken aangrijpingspunten bieden om de kloof tussen didactische theorie en didac
tische praktijk te overbruggen. Hier wordt ervoor gepleit dat aan deze wens het best
gestalte kan worden gegeven door expliciete inbedding in een handelingstheoretisch
kader.
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Uitgangspunten voor onderzoek van agrarisch
onderwijs
J. van Bergeijk

1

Inleiding

Agrarisch onderwijs behoort in Nederland en vergelijkbare samenlevingen tot de
veranderingsgebieden die in verband met hedendaagse sociaal-culturele,
wetenschappelijk-technische en economische ontwikkelingen sterk in de belangstelling
staan. De ontstaansgeschiedenis van deze onderwijstak is verweven met de grote
maatschappelijke veranderingen die zich in doch ook buiten Europa vooral in de
negentiende eeuw hebben voltrokken. Ze hebben in de daarop volgende eeuw
doorwerking gevonden. Na de Tweede Wereldoorlog is het landbouwonderwijs in
Nederland, samen met andere onderwijssectoren, in een stroomversnelling van
ontwikkelingen geraakt. Er ontstonden nieuwe onderwijstypen op primair, secundair,
tertiair, zowel als 'kwartair' niveau en het denken ten aanzien van voorzieningen voor
kennisgeneratie, kennisoverdracht en kennisbenutting op het gebied van de land
bouw kreeg mede onder invloed van mens- en samenlevingswetenschappen nieuwe
impulsen.
Al geruime tijd beschikken we in Nederland op agrarisch onderwijsgebied over
voorzieningen die de toets der vergelijking met andere Westerse landen ruimschoots
kunnen doorstaan. Er is sprake van een agrarisch educatief expertiseniveau waarvan
met betrekking tot onderwijsontwikkeling in andere landen, i.e. Derde Wereldlanden,
met succes gebruik wordt gemaakt. Niettemin verkeert de betrokken onderwijssector
in een situatie die gekenmerkt wordt door een vrij groot aantal knelpunten en
veranderingswensen, zoals verwoord in belangwekkende departementsdocumenten,
waaronder de nota 'Landbouwonderwijs' (1983), de nota 'Middelbaar agrarisch
onderwijs nieuwe stijl' (1984) en de integrale beleidsnota 'Investeren in mensen'
(1984). Met het oog op een meerjarenplanning van agrarisch onderwijskundig
onderzoek vond een exploratief onderzoek plaats, dat verdeeld over twaalf aandachts
gebieden 74 thema's voor overwegend probleemgeoriënteerd, c.q. toepassingsgeoriënteerd agrarisch onderwijskundig onderzoek heeft opgeleverd (De Vries,
Onderzoekwijzer voor het landbouwonderwijs, 1987).
Het Nederlandse agrarisch onderwijs is in denken en daadwerkelijk vernieuwen
volop in beweging. Het behoort tot de taak van de agrarische onderwijskunde - een
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sectorgerichte verbijzonderingsdiscipline in wording - te onderzoeken hoe ten aanzien
van het desbetreffende onderwijs op basis van veranderingsgericht beleid gewerkt
kan worden aan noodzakelijk geachte aanpassingen en vernieuwingen. Die aan
passingen en vernieuwingen, samengevat in het begrip 'innovatie', moeten gebaseerd
zijn op rationaliteit, dat wil zeggen op grondig inzicht en weldoordachte beslissingen
ten aanzien van een zeer complex geheel van structuren en processen. Een
zodanige rationaliteit is onmisbare voorwaarde voor efficiënte communicatie tussen
allen die - van minister tot leraar - in het beleidscircuit van het agrarisch onderwijs
een functie vervullen.
In de hierna volgende paragrafen wordt stilgestaan bij een aantal gezichtspunten
die voor programmering van onderzoek ter verhoging van die rationaliteit van belang
kunnen zijn.

2

Kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen

Voorzieningen voor agrarisch onderwijs nemen in ons land een belangrijke plaats in.
Ze behoren tot de noodzakelijke voorwaarden voor voortbestaan en ontwikkeling van
een der belangrijkste takken van economische bedrijvigheid. Agrarisch onderwijs is
een onmisbaar instrument in het proces van overdracht en benutting van agrarische
kennis, vaardigheden en attituden. Er wordt jaarlijks door duizenden jongeren en
ouderen - in zowel als buiten schoolverband - aan deelgenomen en de overheids
uitgaven voor deze onderwijstak bedragen op jaarbasis vele honderden miljoenen.
Agrarisch onderwijs heeft zich in de loop van de twintigste eeuw in onze samen
leving een plaats verworven die daaruit niet meer valt weg te denken. Vooral de
vijftiger jaren worden gekenmerkt door groeiverschijnselen, die gedeeltelijk samen
vallen met de kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen die zich onder invloed van
onder meer demografische, technologische, economische, ideologische en politieke
ontwikkelingen ten aanzien van het onderwijsbestel als geheel hebben voorgedaan.
Er is in deze periode sprake van een gestaag aan dynamiek winnend proces
van inhoudelijke, organisatorische doch vooral ook numerieke veranderingen. Het
aantal deelnemers in de primaire en secundaire sector van het agrarisch onderwijs
neemt sindsdien toe, zij het ook met periodieke fluctuaties zowel naar boven als
beneden. De groei in deze sectoren wordt spoedig gevolgd door een aanzienlijke
expansie van deelname aan voorzieningen in de tertiaire sector. Die groei gaat
gedurende de afgelopen vijftien jaar vergezeld van een toenemende belangstelling
voor volwassenenonderwijs. We zijn derhalve getuige van de opkomst van een
kwartaire sector, die zich op land- en tuinbouwonderwijsgebied in Nederland
ontwikkelt tot het zogenaamde cursusonderwijs. We vinden in de geschetste
dynamiek het grote belang weerspiegeld, dat in de hedendaagse wereld aan
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gedifferentieerde voorzieningen voor onder meer agrarisch onderwijs wordt toe
gekend.
De vraag hoe dat belang op nationaal, regionaal en lokaal niveau het best kan
worden gediend is in de loop der jaren bijzonder problematisch geworden. Het
onbevangen vertrouwen in de betekenis van kwantitatieve groei, kenmerkend voor de
jaren vijftig, heeft plaats gemaakt voor bezorgdheid. Die bezorgdheid begint in het
midden van de jaren zestig manifest te worden. Er ontstaan wereldwijde discussies
(vgl. Coombs, 1968), die aanvankelijk voornamelijk gericht zijn op de kwantitatieve
aspecten van veranderingsprocessen in het onderwijs, met ais belangrijke aandachts
punten de verhouding tussen vraag en aanbod van geschoolden, de explosieve
groei van het aantal leerlingen in met name het secundair onderwijs, de expansie
van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, de onrustbarende stijging van
overheidsuitgaven voor het onderwijs, de schaarste aan personele en materiële
middelen en niet te vergeten de steeds groter wordende kloof tussen de luxe aan
educatieve voorzieningen in de geïndustrialiseerde landen en de desbetreffende
armoede in landen van de Derde Wereld.
De discussies duren voort, maar ze gaan sinds het eind van de jaren zestig
vergezeld van zorgen die vooral ook op de kwalitatieve aspecten van het onderwijs
betrekking hebben. Het gaat in het laatste geval om vragen die de inhoud van het
onderwijs raken, de doelsystemen die daaraan ten grondslag liggen, de aard en de
omvang van de kennis, de vaardigheden en attituden die daarin worden over
gedragen en verworven, om de relatie tussen algemene- en beroepsvorming, het
scholingsniveau en de duur van de scholing van de bevolking of van bepaalde
beroepsgroepen (leraren, landbouwvoorlichters, beleidsfunctionarissen) uit die
bevolking in vergelijking met die in andere landen, of ook, om vragen waarbij
efficiëntie en effectiviteit van het onderwijs in het geding zijn.

3

Agrarisch onderwijs en informatiemaatschappij

Agrarisch onderwijs is onderwijs ten behoeve van landbouw en zorg voor de
zogenaamde 'groene ruimte', sectoren van maatschappelijke bedrijvigheid en
verantwoordelijkheid waarin de factor 'kennis' in de uitgebreide zin des woords een
steeds belangrijkere rol is gaan spelen. De manier waarop die kennis wordt op
geslagen en beschikbaar gesteld, wordt gekenmerkt door ontwikkelingen die de
relatie tussen mens en informatie in de nabije toekomst grondig zullen gaan wijzigen.
Geavanceerde vormen van tekst- en beeldproduktie, encyclopedische informatie
die langs elektronische weg kan worden opgeroepen, automatische sturing, detectie
en inspectie van natuurlijke zowel als 'man-made' processen, zijn slechts enkele
voorbeelden van moderne techniek die hun uitwerking op de inhoud en organisatie
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van het proces van kennisoverdracht en kennisbenutting in de landbouw niet zullen
missen.
Het begrip 'informatiemaatschappij' heeft zijn intree gedaan, het vestigt de
aandacht op technische mogelijkheden die de overgang naar een nieuw tijdperk
aankondigen, een tijdperk dat andere eisen gaat stellen aan capaciteiten en mentali
teit van de gebruikers. De huidige procestechnologie in de Nederlandse land- en
tuinbouw levert reeds duidelijke voorbeelden van computergestuurde systeem
beheersing en het denken over toepassing van nieuwe media in het agrarisch
onderwijs is volop in beweging.
Beperken we ons voorshands tot het agrarisch onderwijs in de geïndustrialiseer
de landen, dan valt te verwachten dat ook deze tak van onderwijs voor de komende
decennia wat het bovenstaande betreft in een toestand van verhoogde dynamiek zal
verkeren. De noodzaak van doorgaande scholing (wederkerend onderwijs) kondigt
zich aan. Leerlingen zullen langer aan het onderwijs deelnemen, doch hun school
loopbaan zal naar mag worden verwacht anders gestructureerd zijn dan de traditio
nele, waarin als bekend voor werk- en leerervaringen buiten het directe school
verband tot dusver onvoldoende plaats is ingeruimd. Informatietechnologische
ontwikkelingen zullen mogelijkheden scheppen die het functioneren van leraren en
leerlingen binnen het onderwijsleerproces een ander karakter kunnen verlenen. Het
onderwijs zal in toenemende mate rekening gaan houden met mogelijkheden tot
studie in latere levensfasen. Vooral in de beginfase van de schoolloopbaan zal aan
het verwerven van 'leerbekwaamheid' meer aandacht moeten worden geschonken
dan in de praktijk van het onderwijs tot dusver het geval is geweest.
In het agrarisch onderwijs zullen deze en andere tendensen doorwerking vinden
en het leren beslissen en handelen onder eigen verantwoordelijkheid in complexe
agrarische probleemsituaties, als ondernemer, voorlichter, onderzoeker, specialist of
generalist, onderwijskundige, technoloog of econoom, werkzaam in eigen land of
daarbuiten, zal ook in deze onderwijstak een dominante plaats gaan innemen.

4

Een complex van handelingssystemen

Hoe bovenvermelde tendensen daadwerkelijk zullen leiden tot veranderingen in het
agrarisch onderwijsbestel en het daartoe strekkend overheidsbeleid kan momenteel
nog niet in alle duidelijkheid worden voorzien. Het 'afzet- en verzorgingsgebied' van
het agrarisch onderwijs, dat van landbouw en zorg voor de groene ruimte, is langs
velerlei lijnen verbonden met andere sectoren van het economisch bestel, nationaal
zowel als mondiaal. De behoefte aan kennis en vaardigheden is naar inhoud en
omvang geen statisch gegeven. Politieke, technologische, economische en sociaalculturele ontwikkelingen in groter en kleiner verband, alsook het dynamisch krachten
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spel der internationale betrekkingen zullen doel, inhoud en organisatie van het
agrarisch onderwijs niet ongemoeid laten.
Landbouwonderwijs is zomin als enige andere tak van onderwijs het produkt van
autonoom werkende krachten. Het ontwikkelt zich mede op basis van beleids
beslissingen van politieke aard. Onderwijs wordt door mensen gemaakt, waarbij op
nationaal, regionaal en lokaal niveau met beleid te werk wordt gegaan. Onderwijs
beleid is in vele landen uitgegroeid tot een politieke opgave van de eerste orde.
Sedert de zestiger jaren zijn in veel landen ontwikkelingen waarneembaar waarbij een
beleid gebaseerd op incidentele maatregelen plaats maakt voor een beleid dat
gekenmerkt wordt door planmatigheid en systematisch analyse van desbetreffende
vraagstukken tegen de achtergrond van een systeemtheoretische, dat wil zeggen
holistische voorstelling van zaken. Groeigerichte planning heeft het veld geruimd voor
veranderingsgerichte planning, waarbij langs empirische weg verkregen beleids
informatie een steeds belangrijkere rol is gaan spelen.
Agrarisch onderwijskundig onderzoek zal in het tot stand komen van die
informatie een nuttige functie kunnen vervullen, door naast funderend ook probleemgeoriënteerd en toepassingsgeoriënteerd actief te zijn. Deze vormen van onderwijs
kundig onderzoek zullen slechts dan goed tot hun recht kunnen komen wanneer
landbouw (met inbegrip van de landbouwvoorlichting en andere met landbouw
gelieerde instanties), landbouwwetenschap, landbouwonderwijs en agrarische (of
landbouw-)onderwijskunde in functionele samenhang benaderd worden. In de
landbouw - zo kan men in globale zin doch met inachtneming van kritische implica
ties redeneren - wordt agrarische kennis benut en beproefd, in de landbouwweten
schap wordt agrarische kennis gegenereerd en geordend, in het landbouwonderwijs
wordt die kennis getransformeerd en overgedragen en in de landbouwonderwijskunde wordt gestudeerd op de vraag hoe die transformatie en overdracht kunnen
worden verbeterd.
Het hierboven aangeduide complex van handelingssystemen kan in korte trekken
als volgt worden beschreven:
1) Landbouw: een handelingssysteem met als oudste en eerst voor de hand
liggende functie de voortbrenging van voedsel, vezels en andere agrarische
Produkten. (Terwille van de beknoptheid wordt hier slechts de kernfunctie van
landbouw aangegeven. In een vollediger begripsanalyse zouden ook aspecten als
verwerking en zorg voor het natuurmilieu vermeld dienen te worden.) Alle
handelen dat op vervulling van deze functie gericht is kan worden samengevat in
het begrip "agrarisch handelen" Dit laatste moet door iedere generatie opnieuw
worden geleerd. Agrarische handelingsbekwaamheid is de kurk waarop de
landbouw als bedrijfstak drijft.
2) Landbouwwetenschap: een handelingssysteem gericht op het ontwikkelen van
kennissystemen die aan genoemde voortbrenging in technisch, economisch en
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ethisch opzicht richting geven. Landbouw/wetenschappelijk handelen beweegt zich
van het concrete naar het abstracte, van het bijzondere naar het algemene, van
het praktische naar het theoretische, en voorzover het om toepassingsgericht
(= technologisch) onderzoek gaat ook in omgekeerde richting.
3) Landbouwonderwijs: een handelingssysteem met als functie jongeren en ouderen
behulpzaam te zijn bij het verwerven van agrarische handelingsbekwaamheid.
Landbouwonderwijs heeft tot taak agrarisch wetenschappelijk beschikbare kennis
zodanig te transformeren en ter verwerving aan te bieden, dat deze kan gaan
functioneren in de praktisch gerichte leef- en werkwereld van boeren, tuinders,
agrarische organisaties, verenigingen en beleidsstructuren.
4) Landbouw- (of agrarische) onderwijskunde: een handelingssysteem gericht op de
bestudering van landbouwonderwijs in brede maatschappelijke context, met als
doel het ontwikkelen van kennis die ertoe moet bijdragen het agrarisch onder
wijsleerproces in optimale zin te doen verlopen en vernieuwen.
De hierboven genoemde handelingssystemen, landbouw, landbouwwetenschap,
landbouwonderwijs en landbouwonderwijskunde vormen tezamen een complex van,
slechts relatief onafhankelijke, velden van menselijk handelen, met evenwel als
generale eindfunctie, het proces van agrarische produktie in technisch, economisch
en ethisch opzicht op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. We vinden bedoelde
eindfunctie met name weerspiegeld in de leerinhoud van het agrarisch onderwijs, dat
wil zeggen in de geestelijke inventaris van kennis, vaardigheden en attituden, in een
langdurig historisch proces van ervaring, institutionalisering en wetenschappelijk
zoekwerk tot stand gekomen.

5

Onderwijskunde

'Onderwijskunde' is de hedendaagse benaming voor een in feite reeds oude
wetenschap, voortvloeiend uit de behoefte aan begrip en overzicht in een tijdperk
waarin het maatschappelijk leven en de daaraan inherente kennisoverdracht snel en
ingrijpend verandert. Het begin van dit tijdperk kan gesitueerd worden omstreeks het
midden van de achttiende eeuw, een tijdsgewricht gekenmerkt door rationale
wereldbeschouwing, opkomst der natuurwetenschappen, zich ontplooiende technolo
gie, beginnende industriële revolutie, materiële vooruitgang en maatschappelijke
omwenteling. Men gaat beseffen dat 'leren' en 'onderwijzen' in het historisch proces
een belangrijke functie vervullen en dat het begrijpen, op elkaar afstemmen en
beheersen van deze menselijke activiteiten van fundamenteel belang zijn voor de
voortgang, de richting en de tussentijdse uitkomsten van dit proces. Sinds het begin
van de jaren zeventig van onze eeuw ondergaat de thematiek die in de betrokken
wetenschap aan de orde wordt gesteld een aanzienlijke verbreding.
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Onderwijskunde staat als een der mens- en samenlevingswetenschappen in
nauwe relatie met een snel veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Zij loopt
daardoor het risico in sterke mate beïnvloed te worden door golfbewegingen in
publieke opinie en gevoelsklimaat, door kortstondige modeverschijnselen, econo
mische belangen en zich wijzigende sociale eisen. Dit brengt mee dat ze zich
voortdurend bewust moet blijven van de betrekkelijkheid en voorlopigheid van haar
inzichten en ervan doordrongen moet zijn dat reeds de keuze en formulering van
haar vragen aan beïnvloeding door bovenbedoelde factoren onderhevig is.
Sterke betrokkenheid met het hier en nu betekent evenwel niet dat de onderwijs
kunde zich uitsluitend met de tegenwoordige mens en het huidige onderwijsleer
proces zou moeten bezighouden. Op zoek naar algemeen geldende principes, 'vaste'
verschijnselen, typerende regelmatigheden in dit proces, maakt ze ruimschoots
gebruik van historisch en etnologisch materiaal. Door zich te oriënteren in tijd en
ruimte en aandacht te schenken aan onderwijsgegevens van andere tijden en
plaatsen verschaft de onderwijskunde zich het recht ernaar te streven iets over de
lerende en onderwijzende mens in het algemeen te zeggen en staat zij sceptisch
tegenover hen die beweren, dat over 'de' mens, ook wat diens leren en onderwijzen
betreft, niets gezegd kan worden dat aanspraak op algemene geldigheid zou kunnen
maken.
Over de vraag met welke problemen de onderwijskunde zich in groter en kleiner
verband nu precies zou moeten bezighouden, hoe en waarom dit zou moeten
gebeuren, welk kennisarsenaal en begrippenapparaat haar daarbij ten dienste staan,
heerst onder beoefenaars van die wetenschap tot dusver weinig eenstemmigheid.
Ofschoon sommigen onder hen daarover wat optimistischer gestemd zijn, is het
oordeel gerechtvaardigd dat de onderwijskunde nog lang niet de graad van hecht
heid en systematiek bereikt heeft die voor andere wetenschappen kenmerkend is.
Er is, mede als gevolg van strategische tekorten in de manier waarop onderwijs
kundig onderzoek bedreven wordt, sprake van een gebrek aan samenhang der
bewerkte gegevens. Wie onderwijskunde studeert doet er verstandig aan zich
voortdurend voor ogen te houden dat de horizon van die wetenschap ondanks haar
inmiddels toch vrij lange historische aanloop beperkt is, dat het beschikbare
kennisgeheel nog uiterst fragmentarisch is en tot bescheidenheid maant.
Deze stand van zaken behoeft niet tot ontmoediging te leiden. Kennis die
onvolledig is behoeft daardoor nog niet onjuist te zijn. Mits we ons van die onvolle
digheid bewust zijn is het zinvol haar te gebruiken en te benutten als stimulans in
een streven naar vervollediging, verfijning en systematisering. Voor wie beoefening
van wetenschap niet als doel op zichzelf beschouwt, maar daarvan op den duur
praktische resultaten verwacht, kan de onderwijskunde om de volgende redenen van
betekenis zijn: (1) zij opent de mogelijkheid structuur te ontdekken in een veelheid
van op zichzelf staande ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van het leren en
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onderwijzen in micro-, meso- en macrostructurele zin; (2) zij draagt bij tot inzicht in
samenhangen tussen onderwijs en overige maatschappelijke instituties; (3) zij
verschaft overzicht van hetgeen hier, elders en in vroegere perioden aan voorzienin
gen, theorieën en praktijken voorhanden is of is voortgebracht en leert eigentijdse
situaties te relativeren; (4) zij stimuleert het genereren van regulatieve ideeën en
zienswijzen met betrekking tot educatief handelen in ruime zin; (5) zij opent perspec
tieven voor internationale samenwerking door het exploreren van transculturele
basisstructuren; (6) zij kweekt besef voor het dynamisch karakter van hedendaagse
samenlevingen en draagt bij tot verheldering van contemporaine problemen van
sociaal educatieve aard; en (7) zij bevordert de communicatie tussen instanties en
individuele factoren die in de beleidsketen van het onderwijsbestel een functie
vervullen.
Onderwijskunde is evenals iedere mens- of samenlevingswetenschap gericht op
het analyseren en zichtbaar maken van deels veranderlijke, deels onveranderlijke
structuren die aan het menselijk handelen ten grondslag liggen, i.e. op het gebied
van het leren en onderwijzen. Kennis van die structuren, die uit de aard der zaak als
de voet van ijsbergen aan directe waarneming, ervaring en beleving onttrokken zijn,
biedt de enige mogelijkheid de desbetreffende gebeurtenissen en processen te
begrijpen en in constructieve zin te verwerken en te beheersen.

6

Agrarische onderwijskunde

Agrarische onderwijskunde is een discipline in wording. Zowel binnen als buiten de
kring van direct betrokkenen - onderzoekers, docenten, schoolleiders, beleids
functionarissen, allen op het gebied van het land- en tuinbouwonderwijs - is sprake
van een groeiende belangstelling voor wat die discipline in de komende jaren aan
veranderingsrelevante inzichten voor het agrarisch onderwijs zal kunnen opleveren.
Die belangstelling is om begrijpelijke redenen in eerste instantie vooral probleemof toepassingsgericht. Men verwacht dat de agrarische onderwijskunde zal bijdragen
aan het ontwikkelen van een kennisbestand, waarvan met het oog op problemen en
veranderingswensen op het gebied van het landbouwonderwijs met succes gebruik
kan worden gemaakt.

6.1

Naar een betrouwbaar cognitief instrumentarium

Zo'n bestand kan gezien worden als een empirisch beproefd en weldoordacht
systeem van 'gedesubjectiveerde', dat wil zeggen zoveel mogelijk van individuele en
collectieve vooroordelen gezuiverde kennis, inzichten, theorieën, modellen en
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dergelijke, mede met behulp waarvan problemen die we in de praktijk van het
agrarisch onderwijs en de desbetreffende beleidsvoering tegenkomen eerder kunnen
onderkennen, beter kunnen plaatsen en formuleren, analyseren en benaderen.
Van zo'n kennisbestand mag ook worden verwacht dat het ons handreikingen zal
bieden bij het vaststellen van de richting waarin voor het zoeken naar oplossingen
zou kunnen worden gezocht. Een betrouwbaar kennisbestand is een cognitief
instrumentarium, dat ons in staat stelt onze kijk op de werkelijkheid en ons handelen
daarin in rationele zin te verbeteren, te vergroten en verrijken.
Een gezonde groei van de agrarische onderwijskunde als discipline houdt onder
meer in, dat we over enige tijd met betrekking tot agrarisch onderwijs hier en elders
meer en beter zullen zien dan nu en dat in het verlengde daarvan de praktijk van
deze onderwijssector in beleidsmatige, organisatorische en didactische zin aan
kwaliteit zal kunnen winnen.

6.2

Objecttheorie en metatheorie

Wie aan de groei van een kennisbestand als hierboven aangeduid wil bijdragen
ontkomt er niet aan zich een zo helder mogelijk beeld te vormen over wat op het
desbetreffende gebied wel en niet als wetenschappelijk mag worden beschouwd. Een
dergelijke beeldvorming is van metatheoretische aard en houdt in dit geval in dat de
agrarische onderwijskunde over zichzelf reflecteert.
In een metatheoretische of wetenschapstheoretische beschouwingswijze is niet de
primaire werkelijkheid, bijvoorbeeld het agrarisch onderwijs, object van onderzoek,
maar de manier waarop door wetenschap ten aanzien van die werkelijkheid gehan
deld wordt of zou gehandeld behoren te worden. Naast het evidente belang van
theorievorming over de werkelijkheid, resulterend in objecttheorieën, moet de
noodzaak worden onderkend van 'theorievorming over de theorievorming'. In het
eerste geval gaat het om objecttheoretische, in het tweede om metatheoretische
arbeid. Beide aspecten zullen in de agrarische onderwijskunde tot hun recht moeten
kunnen komen, vooral ook omdat onderwijskundige theorievorming - anders dan
theorievorming op het gebied der natuurwetenschappen - vaak nog gekenmerkt
wordt door een onkritische verstrengeling van objecttheoretische en metatheoretische
gezichtspunten. Het is voor een gezonde ontwikkeling van agrarisch onderwijs
kundige objecttheorieën van groot belang het risico van dergelijke verstrengeling te
onderkennen en vermijden.
Gezien de historie der sociale wetenschappen zullen we in die ontwikkeling
rekening moeten houden met een grote mate van theoretische en methodologische
diversiteit. De metatheoretische verscheidenheid op het gebied der pedagogiek, een
der basiswetenschappen voor het huidige onderwijskundig denken, is bijvoorbeeld

193

vrij groot (Beugelsdijk en Miedema, 1984). Er kunnen op dat gebied onzes inziens
minstens zes verschillende posities worden onderscheiden, maar wie deze bestudeert
en open staat voor nuancering van gezichtspunt komt vrij gemakkelijk tot de slotsom
dat geen der posities aanspraak kan maken op alleenrecht. Ze blijken elkaar vaak te
kunnen aanvullen en het komt ook voor dat de verschillen op de keper beschouwd
minder groot zijn dan fervente schottenbouwers geneigd zijn aan te nemen. Niettemin
blijft het belangrijk dat men zich goed van de betrokken diversiteit vergewist
(Wardekker, 1986).

6.3

Vergroting van rationaliteit

Het is een bekend ervaringsgegeven, dat mensen zich in hun handelen niet zozeer
laten leiden door opvattingen die op rationaliteit en waarheid berusten, als wel door
opvattingen die door hen voor rationeel en waar gehouden worden. We definiëren de
situatie waarin we ons bevinden vaak overeenkomstig het eigen, beperkte referentie
kader. Het dagelijkse sociale leven levert hier een overvloed aan voorbeelden,
hetgeen sommige sociale wetenschappers doet vaststellen dat sociale verschijnselen
geen andere realiteit bezitten dan die welke in hoofden en harten van mensen leeft.
Daargelaten in hoeverre die conclusie juist is, vast staat dat bovenbedoelde mense
lijke eigenaardigheid zich ook aftekent in (agrarisch) educatieve situaties.
Agrarische onderwijskunde is een handelingswetenschap en als zodanig gericht
op vergroting van rationaliteit in het handelen van functionarissen in het agrarisch
onderwijsveld in al zijn facetten. Vergroting van rationaliteit houdt in dat we ons
inzicht in agrarische onderwijsstructuren en -processen verruimen en verdiepen,
teneinde op micro-, meso- en macroniveau beter met elkaar te kunnen commu
niceren, betere beslissingen te kunnen nemen en beter te kunnen samenwerken.
Vergroting van rationaliteit houdt ook in dat we ons bewust worden van irrationele
vanzelfsprekendheden en veranderingsbelemmerende vooroordelen, in agrarisch
onderwijs evenals in alle onderwijs ruimschoots aanwezig.

6.4

Identiteit agrarisch onderwijs/agrarische onderwijskunde

Agrarische onderwijskunde bestudeert structuren en processen op het gebied van
agrarisch onderwijs. Die structuren en processen vervullen een functie in de over
dracht van kennis, vaardigheden en attituden die van belang zijn voor het beoefenen
van landbouw. Het gaat bij die overdracht om reproduktie en verrijking van disposi
ties die mensen in staat stellen op handelingsbekwame en ethisch verantwoorde
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wijze vorm te geven aan het werk in en ten behoeve van de primaire sector van
menselijke bedrijvigheid.
Landbouwonderwijs is als alle onderwijs een historisch gegroeid fenomeen, een
zich wereldwijd voordoend verschijnsel van educatieve zorg voor behoud en
ontwikkeling van het agrarisch bekwaamheidspotentieel. Het bestaan ervan ligt
verankerd in de landbouw, een uit oogpunt van beschavingsgeschiedenis zeer
fundamentele 'culturele strategie' (Van Bergeijk, 1982), die in wezen hierop neerkomt,
dat natuurlijke ecosystemen terwille van menselijke behoefte aan plantaardige en
dierlijke voortbrengselen worden getransformeerd tot agrarische ecosystemen. Dit
transformatieproces is het werk van 'handelende' mensen, dat wil zeggen werk
waarbij sprake is van activiteiten die 'met voorbedachten rade' worden verricht.
Handelen is werken op basis van disposities (kennis, vaardigheden, attituden) met
betrekking tot leef- en werksituaties waarin doelen worden vastgesteld en middelen
geactualiseerd ter verwerkelijking. Die disposities moeten door iedere generatie
opnieuw verworven worden. Het agrarisch onderwijs wordt in zijn naar tijd en plaats
variërende verschijningsvormen geacht dit leren in goede banen te leiden.
Met identiteit wordt in dit verband bedoeld het geheel van de kenmerkende
elementen waardoor een systeem zich van andere gelijksoortige systemen onder
scheidt. De identiteit van agrarisch onderwijs ligt deels verankerd in het specifieke
karakter van de leerinhoud, de geestelijke inventaris van dit onderwijsdomein. Die
leerinhoud representeert het dispositie-aspect van het handelen in de leef- en
werkwereld van akkerbouwers, veehouders, tuinders en andere beroepsbeoefenaren
op het gebied van de agrarische produktie. 'Agrarische produktie' is een verzamel
begrip waarin op hoog niveau van abstractie een veelomvattend en zeer gevarieerd
complex van activiteiten, verhoudingen, organen, organisaties en voorzieningen zijn
ondergebracht. Voor een ander deel zijn derhalve de beleidsstructuur en de veelheid
van met landbouw verbonden instituties (landbouwvoorlichting, natuur- en milieu
beheer, volksgezondheid, internationale betrekkingen, agrarisch recht, enz.) mede
bepalend voor de identiteit van het agrarisch onderwijs.
Die veelomvattendheid en gevarieerdheid vinden we weerspiegeld in de leer
inhoud, de functie en de organisatiestructuur van het agrarisch onderwijs. Aan het
specifieke karakter van die inhoud, functie en structuur ontleent het agrarisch
onderwijs, waar en wanneer ook aan de dag tredend, zijn bestaansrecht. Voor de
agrarische onderwijskunde geldt mutatis mutandis hetzelfde. Het ordenen, beschrij
ven, problematiseren en structureel verhelderen van die inhoud binnen de samen
hang van overige factoren van het agrarisch onderwijsleerproces behoort mede tot
haar fundamentele taken.
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6.5

Aggregatieniveaus en sectoren

Agrarische onderwijskunde bestudeert als sector gerichte verbijzonderingsdiscipline
van de onderwijskunde een specifiek domein van educatief handelen. Dit domein
heeft als kernfunctie het stimuleren en reguleren van onderwijsleerprocessen op het
gebied van de landbouw. Deze functie wordt gerealiseerd op drie aggregatieniveaus,
die in het kort als volgt kunnen worden getypeerd (Van Kemenade, 1986):
1) Op microniveau hebben we te maken met onderwijsleerprocessen, zoals deze
zich voordoen in daadwerkelijke interacties tussen leraren en leerlingen.
2) Op mesoniveau verschijnt de betrokken functie als het instellingsgewijs organise
ren van voorwaarden die het onderwijsleerproces in personele en materiële zin
mogelijk moeten maken.
3) Op macroniveau krijgt de vermelde functie gestalte in het organisatorisch bestel
dat het niveau van de instelling overstijgt.
De vermelde niveau-indeling maakt reeds enigszins duidelijk dat het begrip 'agrarisch
onderwijs' (of 'landbouwonderwijs' als synoniem) in variërende graad van abstractie
wordt gehanteerd. Agrarisch onderwijs is een agglomeraat van structuren, processen,
schooltypen en onderwijskundige stromingen die beoogd, dan wel onbeoogd, van
invloed zijn op de manier waarop aan de kernfunctie van het stimuleren en reguleren
van agrarische onderwijsleerprocessen gestalte wordt gegeven. Tussen het werk van
de overheid, die beleidslijnen voorbereidt en zorg draagt voor het toezicht op de
naleving van regels, en het werk van de landbouwleraar die bodemkundelessen
verzorgt, ligt wat betreft activiteiten en werkverhoudingen een scala van overgangen
die elk op eigen wijze iets met het functioneren van agrarisch onderwijs te maken
hebben.
Dwars door de niveau-indeling heen loopt de indeling in sectoren. Het is
internationaal gebruikelijk onderscheid te maken tussen:
1) de primaire sector, met onderwijsleerprocessen rond agrarische leerinhoud van
elementaire betekenis; (vooral praktische gerichtheid):
2) de secundaire sector, met onderwijsleerprocessen rond agrarische leerinhoud van
hoger abstractieniveau; (praktische zowel als theoretische gerichtheid);
3) de tertiaire sector, met onderwijsleerprocessen rond agrarische leerinhoud van
fundamentele aard op theoretisch niveau; (specialistische verdieping en verrui
ming in samenhang met funderend, respectievelijk probleemgeoriënteerd/
toepassingsgeoriënteerd onderzoek); en
4) de kwartaire sector, met onderwijsleerprocessen rond agrarische leerinhoud als
bij 1) en 2) ten behoeve van volwassenen, gebruik makend van tweede kans- of
tweede weg-onderwijs.
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7

Referentiekader voor een onderzoekprogramma

In het voorgaande is stilgestaan bij enkele gezichtspunten en overwegingen inzake
belang, inhoud, omvang en gerichtheid van agrarisch onderwijskundig onderzoek.
Het streven naar een betrouwbaar, rationaliteit bevorderend kennisbestand ten
dienste van een doelmatig, effectief en ethisch verantwoord functioneren van
agrarisch onderwijs, hier zo goed als elders, gold daarbij als Leitmotiv.
Hetgeen in dit hoofdstuk expliciet dan wel impliciet aan de orde kwam kan
worden geresumeerd in enkele richtlijnen die tezamen als referentiekader voor
programmering van agrarisch onderwijskundig onderzoek zouden kunnen dienen.
Agrarisch onderwijskundig onderzoek dient voor de ontwikkeling van een agrarisch
onderwijskundige 'body of knowledge':
1) in verbijzonderende zin gebruik te maken van resultaten en werkwijzen van de
algemene onderwijskunde en haar hulpwetenschappen;
2) al naar gelang opdracht en thematiek, funderend, probleem- of toepassings
gericht te zijn en een open oog te hebben voor historische en geografische
varianten van inhoud en vormgeving van agrarisch onderwijs;
3) zorgvuldig aandacht te besteden aan vraagstukken verband houdend met de
leerinhoud, de functie en de structuur van het agrarisch onderwijs als identiteitsstichtende factoren;
4) micro-, zowel als meso- en macrovraagstukken te bestrijken;
5) zich uit te strekken tot de primaire, de secundaire, de tertiaire en de kwartaire
sector van agrarisch onderwijs;
6) zich dienstbaar op te stellen ten aanzien van het ontwikkelen van ruraal onderwijs
in Derde Wereldlanden.
Landbouw wordt in al zijn facetten, zijn positieve en negatieve ontwikkeling, zijn
successen, mislukkingen en spanningen, uiteindelijk door mensen geschapen en in
stand gehouden. Het is de kwaliteit van hun disposities tot denken en handelen, de
gedegenheid van hun kennis en vaardigheden, de humaniteit van hun attituden, de
diepgang en reikwijdte van hun ethische gezindheid, die mede bepalend zal zijn voor
een leefbare aarde, een ecologisch verantwoord beheer van het milieu, voor een
vreedzaam samenleven en samenwerken van individuen, groepen en volken en voor
een rechtvaardige verdeling van voedsel en andere door landbouw verkregen
goederen. Aan het genereren van die kwaliteit kan door goed landbouwonderwijs
veel worden bijgedragen. En in het tot stand komen van dit laatste moet de
uiteindelijke zin van agrarisch onderwijskundig onderzoek worden gezocht.
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Agrarisch onderwijskundig onderzoek in Nederland:
inventarisatie en analyse
W. van den Bor

1

Inleiding

Het Nederlands landschap is zeer afwisselend. Als men er doorheen rijdt, ziet men
vaak twee soorten landschappen tegelijk. Aan de ene kant een rivier met uiter
waarden, aan de andere kant een coulissenlandschap met kleine landbouwbedrijven.
Zo is het ook gesteld met degene die het landschap van de agrarische onderwijs
kunde doorkruist. De smalle weg die de agrarisch onderwijskundige gaat, kronkelt
zich door een afwisselend landschap dat nu eens gekarakteriseerd wordt door een
vergezicht op onderwijsontwikkeling, dan weer aandacht vraagt voor het panorama
van de wetenschapsontwikkeling.
De agrarische onderwijskunde zoals die de afgelopen 25 jaar in Wageningen is
beoefend, is voortdurend geconfronteerd met de moeilijke keuze tussen onderwijs
ontwikkeling en wetenschapsontwikkeling. Daarbij is vooral gedurende de eerste
vijftien jaar, noodgedwongen, prioriteit gelegd bij bijdragen aan onderwijsontwikkeling.
De vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Landbouwhogeschool was toch in de
eerste plaats in het leven geroepen om de lerarenopleiding van de aanstaande
landbouwkundig ingenieur vorm te geven (Van Bergeijk, 1977, 18). De Wageningse
agrarisch onderwijskundigen zagen het andere landschap - de wetenschaps
ontwikkeling - wel, maar de route stond een nadere verkenning van deze omgeving
nauwelijks toe. Ook waren zij zich - toen al - bewust van de gevaren van de
eenzijdige nadruk op onderwijsontwikkeling. De Wageningse bijdrage aan de
onderwijskundige theorievorming bleef echter beperkt. Bovendien bestond er ook
destijds al het gevaar dat door tijdgebrek en gemis aan middelen het uitgevoerde
onderwijskundig onderzoek gemakkelijk van een kwalitatief lager niveau zou zijn.
Deze ontwikkelingen deden afbreuk aan wat Creemers en Hoeben de "professionele
identiteit" van de onderwijskundige noemen (Creemers en Hoeben, 1984, 22). Met
professionele identiteit bedoelen genoemde auteurs een zodanige werkopvatting en
werksituatie dat een bevredigende middenweg is gevonden tussen het gelijktijdig
leveren van bijdragen aan onderwijsontwikkeling en aan wetenschapsontwikkeling.
Toch hebben Wageningse onderwijskundigen door de jaren heen geprobeerd
waardevol (agrarisch) onderwijskundig onderzoek uit te voeren naast hun taken als
lerarenopleiders. De dissertatie van Van Bergeijk is een goed voorbeeld van didacti-
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sehe theorieontwikkeling dat alom veel waardering heeft geoogst (Van Bergeijk,
1971). Helaas moest de wetenschappelijke output van de vakgroep, gebaseerd op
zelfstandig uitgevoerd (agrarisch) onderwijskundig onderzoek, in de eerste vijftien jaar
van haar bestaan beperkt blijven. Dit is bijzonder jammer, omdat ook buiten
Wageningen geen wetenschappelijke aandacht voor het agrarisch onderwijs bestond.
Pas gedurende de laatste tien jaar is het onderzoek enigszins van de grond
gekomen. Daarom is een beschrijving van het agrarisch onderwijskundig onderzoek
in Nederland een activiteit met een beperkte historische reikwijdte.
In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de recente geschiedenis van
het agrarisch onderwijskundig onderzoek in Nederland. Tevens wordt een poging
ondernomen om dit onderzoek te karakteriseren aan de hand van een aantal
evaluatie-criteria. Uit de aard der zaak zal wat dieper worden ingegaan op de
ontwikkelingen in het agrarisch onderwijskundig onderzoek zoals dat door of
vanwege de vakgroep Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit - de
voormalige vakgroep Pedagogiek en Didactiek - is geëntameerd. Tenslotte wordt
gekeken naar de toekomst van dit onderzoek tegen de achtergrond van weten
schappelijke en algemeen agrarische ontwikkelingen. In de eerste plaats zal echter
wat meer in detail worden ingegaan op de wijze waarop de vakgroep in het verleden
aandacht heeft besteed aan agrarisch onderwijskundig onderzoek.

2

Recente historie

2.1

Ontwikkeling van een onderzoekstraditie

In 1964 werd Prof. Dr. F.W. Prins benoemd tot hoogleraar in de pedagogiek en de
algemene didactiek aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Hoewel
de leeropdracht veel ruimte liet voor onderwijskundige activiteiten in brede zin, was
de aanvankelijke communis opinio toch wel dat de nieuwe hoogleraar zich zou gaan
bezighouden met het opvullen van wat hijzelf in zijn inaugurele rede aanduidde als:
"... de ernstige leemte, die er ten aanzien van de pedagogisch-didactische voor
bereiding van de academicus-docent bij het middelbaar- en hoger- land- en tuinbouwonderwijs bestaat ..." (Prins, 1965, 17). Hij sprak daarbij de hoop uit dat die
leemte spoedig tot het verleden zou behoren. Hij repte niet over de noodzaak tot
onderwijskundig onderzoek ten behoeve van het agrarisch onderwijs. De eerlijkheid
gebiedt te vermelden dat hij ook niet kon beschikken over de financiële en perso
nele middelen om dit onderzoek uit te voeren.
Van Bergeijk aanvaardde in 1972 het ambt van lector in de pedagogiek en
algemene didactiek aan de Landbouwhogeschool met een rede getiteld "Lerend op
weg in pedagogisch perspectief'. Ook hij ging expliciet in op de pedagogischdidactische taken van de vakgroep. Daarnaast legde hij er de nadruk op dat de
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ontkoppeling tussen de onderzoekende mens en de docerende mens een heilloze
en onlogische bezigheid is (Van Bergeijk, 1972). In feite verwoordde hij daarmee een
al lang binnen de vakgroep levende wens om de onderwijsactiviteiten een beter
fundament te geven door het uitvoeren van onderwijskundig onderzoek.
Langzaam maar zeker werd het personeelsbestand van de vakgroep uitgebreid.
Dit had onder meer te maken met de toenemende taken van de vakgroep op het
gebied van de lerarenopleidingen. Een bijkomend gevolg was dat er nu in meer
concrete zin nagedacht kon worden over de vormgeving van een programma van
onderwijskundig onderzoek. Het grote probleem daarbij was dat er niet terug
gegrepen kon worden op een bepaalde onderzoekstraditie in relatie tot het agrarisch
onderwijs in Nederland. De basis voor een dergelijke onderzoekstraditie was
weliswaar in 1971 gelegd door Van Bergeijk (1971), maar zijn pleidooi voor gestruc
tureerde analyse van het didactisch handelen vond, vanwege het ontbreken van
gunstige randvoorwaarden, in Wageningen geen directe navolging. Desalniettemin
werd vanaf het einde van de zeventiger jaren steeds meer en systematischer
nagedacht over inhoud en vormgeving van ons agrarisch onderwijsbestel. Dit vond
een concrete neerslag in een gestaag groeiende stroom publikaties in met name het
Maandblad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs. Daarnaast gaven steeds meer
studenten blijk van hun interesse voor de problemen van het agrarisch onderwijs. In
de jaren tachtig zag de vakgroep kans om haar sluimerende onderzoeksintenties te
realiseren en het aantal wetenschappelijke publikaties in de vorm van onderzoeks
rapporten nam nu beduidend toe. Over de aard van deze publikaties zal hierna nog
het nodige gezegd worden. Laten we eerst eens kijken naar wat er in weten
schappelijke zin werd gepubliceerd in de afgelopen tien jaar. De term "weten
schappelijk" is daarbij in tamelijk brede zin geïnterpreteerd; ook onderzoek uitgevoerd
door studenten is in het volgende overzicht begrepen.

2.2

Wetenschappelijke reflectie op agrarisch onderwijs

De wetenschappelijke output als resultaat van diepgaand empirisch onderzoek dan
wel gedetailleerde literatuurrecherehe is het afgelopen decennium van beperkte
omvang. Tot de uitzonderingen behoren de dissertatie van Van de Lagemaat (1986)
en de projecten van de vakgroep, waarover later meer. Wel is er de afgelopen tien
jaar door velen op beschouwende wijze geschreven over zaken die het agrarisch
onderwijs betreffen. De daaruit geresulteerde publikaties kunnen in een drietal
hoofdcategorieën worden onderscheiden, te weten algemene beschouwingen,
vakgerichte publikaties en beleidsactuele beschouwingen. Deze indeling is verre van
waterdicht maar zij dient uitsluitend om het geheel van publikaties in het kader van
deze bijdrage enigermate te ordenen.
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Een belangrijk publikatiekanaal is het Maandblad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs - vanaf 1984 Land- en Tuinbouwonderwijs genaamd. Dit blad is geen
wetenschappelijk tijdschrift. De redactie hanteert geen referee-systeem en het
merendeel van de bijdragen is van niet-wetenschappelijke aard. Er is echter in
Nederland geen wetenschappelijk tijdschrift dat zich specifiek richt op het agrarisch
onderwijs. Ook op het internationale vlak zijn de publikatiekanalen voor agrarisch
onderwijskundige bijdragen betrekkelijk gering. Daarom zijn er in het "Maandblad" de
afgelopen jaren verschillende publikaties verschenen die een bredere wetenschappe
lijke betekenis hebben, maar die mede vanwege gerichtheid op de specifieke
agrarische doelgroep niet werden aangeboden aan tijdschriften van een algemeen
onderwijskundige signatuur.
Er zijn belangwekkende algemene beschouwingen gepubliceerd in dit blad.
Leeuwis analyseerde de ontwikkelingen van het landbouwonderwijs aan de hand van
zijn kwalitatieve en kwantitatieve groei. Hij vroeg zich af of er geen grens gesteld zou
moeten worden aan de steeds verdergaande institutionalisering van onderwijzen en
leren in scholen. Hij meende dat men in de toekomst mogelijke uitbreidingen van het
formele landbouwonderwijs zal moeten afwegen tegen de minder geformaliseerde
educatieve voorzieningen naast en vooral na het schoolse onderwijs (Leeuwis, 1979).
Van Schaijk illustreerde de waarde van deze waarschuwing toen hij in dezelfde
jaargang van het "Maandblad" wees op voordelen en nadelen van scholengemeen
schappen (Van Schaijk, 1979).
Leeuwis zou in de daaropvolgende jaren een goede naam opbouwen als scherp
analyticus van meso- en macro-ontwikkelingen in het agrarisch onderwijs. Hij ging
daarbij altijd uit van een diachronische benadering. Plaats huidige ontwikkelingen in
het agrarisch onderwijs in een historisch perspectief, zo luidde zijn onuitgesproken
stelling, en veel van wat er gaande is zal worden ontdaan van zijn pseudo-innovatieve karakter. Hij toonde dit historisch bewustzijn in zijn beschouwing over het middel
baar agrarisch onderwijs in engere zin (Leeuwis, 1982), maar ook in zijn meer
algemene verhandeling over de dubbele verantwoordelijkheid van het beroepsonder
wijs, in casu de algemeen educatieve en de specifieke beroepsvoorbereidende taak
(Leeuwis, 1985).
In het afgelopen decennium is er een duidelijk streven waarneembaar om de
agrarische onderwijskunde een hechter wetenschappelijk fundament te geven. Met
name Van Bergeijk heeft zich hiervoor ingezet. Waren zijn bijdragen aan de onder
wijskunde aanvankelijk van meer (algemeen) didactische aard (Van Bergeijk, 1979 en
1982), in de jaren tachtig wees hij bij herhaling op de plaats van het landbouw
onderwijs in het breder verband van de landbouw als produktieve sector. Ook gaf hij
daarbij blijk van een sterk historische en antropologische interesse. Zijn systeem
theoretische benadering van de agrarische onderwijskunde culmineerde in een
proeve van een ordenings- en werkmodel waarin de agrarische onderwijskunde
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wordt gezien als een verbijzonderingsdiscipline van de algemene onderwijskunde
(Van Bergeijk, 1982). Hij liep daarmee vooruit op de ontwikkelingen in het systeem
denken in relatie tot kennisgeneratie, kennisoverdracht en kennisbenutting. Deze,
overigens hernieuwde, aandacht voor het systeemtheoretisch denken vinden we ook
terug in de voorlichtingskunde (Röling, 1988) en in het denken over de voor de
landbouw zo belangrijke relatie tussen onderwijs, onderzoek en voorlichting (De Vries
en Van den Bor, 1989). Het werkveld van de vakgroep Agrarische Onderwijskunde
heeft zo in de laatste jaren wijdere omvang en een diepere betekenis gekregen (Van
Bergeijk en Van den Bor, 1984). Op de gevolgen hiervan voor het concrete agrarisch
onderwijskundig onderzoek zal later worden ingegaan.
Alvorens over te gaan naar de behandeling van de meer vakgerichte beschou
wingen die in de afgelopen jaren het licht zagen, moet hier eerst nog melding
worden gemaakt van Goudswaard's gedetailleerde weergave van de geschiedenis
van het agrarisch onderwijs in Nederland in de periode 1783-1983 (Goudswaard,
1986). Dit rijk gedocumenteerde werk verschaft antwoorden op een aantal belangrijke
vragen naar het ontstaan en voortbestaan van het agrarisch onderwijs, naar hetgeen
de initiatiefnemers en bevorderaars van het agrarisch onderwijs door de eeuwen
heen heeft bewogen en het laat ook zien hoe de talrijke initiatieven hun neerslag
hebben gevonden in wet- en regelgeving. Deze publikatie bouwt daarmee voort op
het werk van Van der Poel die daarvóór een schets en bibliografie van het land
bouwonderwijs tot 1918 had geschreven (Van der Poel, 1976). Ook mag in dit
verband het werk van Veenstra "Geschiedenis van een geslacht" niet onvermeld
blijven (Veenstra, 1972). Deze pionier van het landbouwonderwijs heeft zich in de
afgelopen twintig jaar zeer beijverd om de geschiedenis van het landbouwonderwijs
in Nederland vanuit een meer personalistische optiek vast te leggen.
Gedurende de laatste tien jaar zijn er in toenemende mate publikaties verschenen
die gericht zijn op vakken en/of vakgebieden in het agrarisch onderwijs. In de
periode 1976-1984 werd het zogenoemde MAS-B project uitgevoerd. Dit project
beoogde een speciaal programma te ontwikkelen dat zo goed mogelijk rekening zou
kunnen houden met de capaciteiten en belangstelling van de praktisch georiënteerde
MAS-B leerlingen. Dit zou onder meer moeten gebeuren door te streven naar
vakkenintegratie en bijscholing van leraren (Eindverslag MAS-B Project, 1984). Als
onderdeel van dit project werd een leerplan plantaardige produktie gemaakt. Cox en
Geerligs hebben over de ervaringen bij de totstandkoming van dit leerplan een
belangwekkende serie artikelen geschreven (Cox en Geerligs, 1981 en 1982). Zij
besteedden daarin zowel aandacht aan de totstandkoming van het leerplan als aan
de begeleiding van leerlingen in de praktijk.
Helfferich heeft zich bezig gehouden met het scheikunde-onderwijs op de
agrarische scholen. Hij wijdde kritische beschouwingen aan de wijze waarop de
chemie in de veevoedingsbundel van het MAS-B project is opgenomen. In zijn
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didactische beschouwingen over de mogelijke integratie van organische scheikunde
in veevoedingslessen (Helfferich, 1985) gaf hij een concrete illustratie van zijn eerder
verwoorde stelling dat in het agrarisch onderwijs de neiging bestaat teveel aandacht
te besteden aan de behandeling van een encyclopedische hoeveelheid theoretische
chemie die te ver van de alledaagse agrarische praktijk afstaat (Helfferich, 1983).
Volgens Helfferich staat er "... teveel theoretische chemie op het programma die
geen enkele rol speelt in het toepassingsgebied, ontbreken theorieën die dichter bij
de toepassing staan en is het behandelingsniveau van relevante theorie niet afge
stemd op de toepassing" (Helfferich, 1985, 17). In bedoelde publikaties werd de
eigen kennis van de leerlingen nadrukkelijk tot uitgangspunt genomen voor praktijk
gericht leren. Recentelijk heeft Alblas het belang van dit praktijkgerichte leren nog
eens onderstreept (Alblas, 1988). Aan de hand van het voorbeeld van de landbouw
plantenteelt onderscheidde hij een vijftal fasen in het leerproces, te weten een
oriëntatiefase, een verhelderingsfase, een herstructureringsfase, een toepassingsfase
en een herbezinningsfase. Via deze fasengewijze benadering van de leerstof werd
getracht de nieuw aangeboden leerstof beter te integreren in het reeds aanwezige
kennispotentieel van de leerling.
Recentelijk verschijnen steeds meer vakgerichte publikaties op het gebied van
computers en informatica in het agrarisch onderwijs. Aanvankelijk droegen deze
publikaties vooral een informatief en inventariserend karakter (Heijnen, 1984), maar al
spoedig verlegde de aandacht zich naar specifieke aspecten van computergebruik in
het onderwijs, bijvoorbeeld naar de invoering van de computer als didactisch
hulpmiddel (computer assisted instruction). Hoewel er daarbij van uitgegaan werd dat
de computer de docent nooit zal kunnen vervangen, werd wel onderkend dat de
computer een aantal didactische functies kan overnemen, bijvoorbeeld in onderwijsleersituaties waarin "drill-and-practice" of "tutorials" een belangrijke rol spelen (Heijnen,
1986). Daarbij werd de behoefte aan nascholing van docenten steeds nadrukkelijker
gevoeld (Hut, 1989). Een goed overzicht van de problematiek inzake computers en
informatica in het landbouwonderwijs is recentelijk gepresenteerd door Blom, die in
een serie artikelen is ingegaan op algemene aspecten van computergebruik in het
landbouwonderwijs en die vervolgens meer specifiek aandacht heeft besteed aan het
computerondersteund onderwijs en informatica-toepassingen in beroepsgerichte
vakken (Blom, 1988a, b en c).
In een opsomming van vakgerichte publikaties over het landbouwonderwijs
mogen verhandelingen over de milieuproblematiek niet ontbreken. De Vries vroeg
zich af hoe het nu met het milieubesef is gesteld van studenten landbouwkunde en
milieukunde aan het Prof. H.C. van Hall instituut (voorheen RHLS) te Groningen
(R. de Vries, 1987). Afgezien van dit interessante deelonderzoek, is het van belang te
melden dat het denken over het integreren van milieu-relevante aspecten in het
agrarisch onderwijs de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen. Deze
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gedachtenvorming speelt zich zowel binnen de scholen als op beleidsniveau af en
heeft geresulteerd in gecoördineerde pogingen om op substantiële wijze aandacht te
besteden aan milieu-aspecten in het bestaande vakkenpakket. Daarbij werd al
spoedig onderkend dat her- en bijscholing van (vak) leerkrachten een eerste voor
waarde vormt voor milieu-bewustwording van leerlingen (Voorhoeve, 1989).
Het Maandblad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs is in de afgelopen tien jaar
niet alleen een belangrijk forum geweest voor algemene en vakgerichte publikaties
maar ook voor beleidsactuele beschouwingen, toegespitst op een specifiek beleids
aspect. Zo ging Gimbrère in op het loopbaanonderzoek dat de Stichting SHAO in
1987 heeft gehouden onder alle HAO-ingenieurs die vanaf 1972 zijn afgestudeerd.
Daarbij werd niet alleen ingegaan op de functies die deze mensen vervullen en op
de marktsectoren waarin zij werkzaam zijn, maar ook op de mening van deze
afgestudeerden inzake de aansluiting tussen het onderwijs en het uitoefenen van de
functies. Ook kwamen gegevens beschikbaar over functieloze HAO-ingenieurs, over
hun nascholingswensen, over salarissen, over noodzakelijke specifieke vaardigheden
en over de ervaringen van vrouwelijke ingenieurs (Gimbrère, 1988).
Een andere actuele beleidsontwikkeling betreft de emancipatie in het landbouw
onderwijs. Al geruime tijd is een emancipatieproject in het agrarisch onderwijs in
uitvoering. Dit project beoogt onder meer het vergroten van de kennis over de
positie van meisjes en vrouwen in het MAO, het KMAO en in het agrarisch cursus
onderwijs. Ook wordt in het project aandacht besteed aan de positie van vrouwen
op de agrarische arbeidsmarkt. Over dit actuele onderwerp is gepubliceerd door
Wilbrink (1989a en b).
Een derde voorbeeld van een beleidsactuele ontwikkeling waarover in het
Maandblad werd gerapporteerd is de beroepenanalyse in de agrarische sector
(BAAS). De drie landelijke organen voor het agrarisch leerlingwezen hebben deze
stichting BAAS gevormd met als taak de implementatie en uitbreiding van het
instrumentarium voor beroepenanalyses in de agrarische sector. Inmiddels is in
voorlopige zin gerapporteerd over de eerste produkten van het werk van deze
stichting, met name op het terrein van de bloementeelt (Willems, 1988 en 1989) en
de levensmiddelenindustrie (Le Rütte, 1989).
Behalve genoemde beschouwingen in het Maandblad, dient ook melding
gemaakt te worden van enkele afzonderlijke publikaties die betrekking hebben op
een specifiek onderdeel van het agrarisch onderwijsbeleid. Zo rapporteerde de
Provinciale Studiecommissie Agrarisch Vervolgonderwijs in Gelderland al tien jaar
geleden over enkele belangrijke knelpunten in deze provincie. Als wezenlijk werd
gevoeld dat het agrarisch vervolgonderwijs niet in staat is om de tekorten aan te
vullen die bestaan in de beroepsopleidingen voor het grootste deel van de agrari
sche beroepsbevolking, met inbegrip van de jongeren. De Commissie meende dat dit
mede het gevolg is van het ontbreken van voldoende mankracht. Bovendien kwam
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de Commissie tot de conclusie dat de groep die al eeri betere vooropleiding heeft
genoten - de MAS-afgestudeerden - sterk wordt bevoordeeld door de bestaande
subsidieregelingen. Jonge agrariërs, die het agrarisch vervolgonderwijs het meest
nodig hebben, komen als gevolg hiervan onvoldoende aan hun trekken (Provinciale
Studiecommissie Agrarisch Vervolgonderwijs, 1979). Dit rapport liep daarmee al
enigszins vooruit op onderzoek inzake het agrarisch cursusonderwijs in de provincie
Gelderland dat in de jaren tachtig door de vakgroep Agrarische Onderwijskunde zou
worden aangevat en waarop later in deze bijdrage nog zal worden teruggekomen.
Cursusbehoeften in de glastuinbouw werden geïnventariseerd in een onderzoek
dat werd geëntameerd door de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. Door
middel van literatuuronderzoek, oriënterende gesprekken met sleutelfiguren in de
landbouw en interviews met tuinders en tuindersvrouwen zijn de cursusbehoeften in
de glastuinbouw in de provincie Noord-Brabant geïnventariseerd. Tevens is nagegaan
welke factoren de geneigdheid van mannen en vrouwen in deze bedrijfstak beïnvloe
den om aan cursorisch onderwijs deel te nemen (Kooijman-Van Thiel, 1985).
Vorming van agrarische jongeren vormde ook het onderwerp van onderzoek dat
in het kader van het project Educatieve Voorzieningen in Plattelandsgebieden is
uitgevoerd door de vakgroep Andragologie van de RU te Utrecht. In dit onderzoek is
nagegaan wat de sociaal-economische positie is van agrarische jongeren die
deelnemen aan het agrarisch jongerenwerk. Ook is onderzocht hoe deze jongeren
denken over hun beroepsopleiding en in het bijzonder over het vak maatschappijleer.
De rapportage van het onderzoek is geplaatst in het breder perspectief van de
agrarisch educatieve structuur en van het Europese landbouwbeleid (Wesseling en
Van Zijderveld, 1981a). In een vervolgstudie werd nagegaan met welke doelstellingen
en methoden de docenten maatschappijleer in het middelbaar agrarisch onderwijs
werken. De problemen die deze docenten in het lesgeven ervaren, werden geïnventa
riseerd en er werd gevraagd naar de samenwerkingscontacten die er bestaan met
volkshogescholen en met het agrarisch jongerenwerk (Wesseling en Van Zijderveld,
1981b). De structuur van de ontwikkelingen in het landbouwonderwijs en met name
de achtergronden en de methodiek van het vormingswerk voor agrarische jongeren
werden verder belicht in een bundel capita selecta die enkele jaren later verscheen
(Van Zijderveld en Wesseling, 1986).
Naast deze inventariserende en beleidsgerichte studies zijn er ook tal van
beleidsvoorbereidende en -ondersteunende studies verschenen, waarvan er vele door
of onder auspiciën van de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van
Landbouw en Visserij zijn geëntameerd. Het zou te ver voeren deze beleids
documenten hier uitvoerig te bespreken, mede ook omdat zij veelal niet gebaseerd
zijn op onderwijskundig onderzoek. Deze beperktheid geldt in mindere mate voor
enkele beleidsvoorbereidende feasibility-studies zoals het onderzoek naar de
haalbaarheid van hoger tuinbouwonderwijs in de provincie Noord-Holland, dat
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overigens niet door het Ministerie werd geëndosseerd (Stichting voor Hoger
Tuinbouwonderwijs, 1985). Deze studie leidde tot de conclusie dat er geen draag
vlak bestaat voor de stichting van een zelfstandige hogere tuinbouwschool in de
provincie Noord-Holland maar dat er wel aanleiding is om een nieuwe studierichting
tuinbouw in te stellen aan één van de Noordhollandse instellingen voor hoger
beroepsonderwijs. Het is in deze tijd van taakverdeling en concentratie moeilijk
voorstelbaar dat slechts luttele jaren geleden nog werd gesproken over mogelijke
uitbreiding van vestigingen van het hoger agrarisch onderwijs!
Een beschrijving van beleidsvoorbereidende, -ondersteunende en -evaluerende
onderzoeksactiviteiten zou nogal incompleet zijn zonder melding te maken van
hetgeen de vakgroep Agrarisch Onderwijskunde van de LU de laatste jaren heeft
geëntameerd. Aan dit werk zal echter in een aparte paragraaf meer uitgebreid
aandacht worden besteed. Alvorens daartoe over te gaan, is het zinvol te kijken naar
wat studenten binnen het hoger agrarisch onderwijs de laatste tien jaar aan onder
zoeksactiviteiten hebben ontplooid.

2.3

Onderzoek door studenten

Aangezien de vakgroep Agrarische Onderwijskunde geen studierichting verzorgt, is
het aantal studenten dat opteert voor een afstudeervak, en dus ook voor het
schrijven van een scriptie, relatief bescheiden. In de afgelopen tien jaar zijn onder
begeleiding van vakgroepmedewerkers 46 scripties geschreven. Het aantal scripties
per jaar neemt de laatste jaren toe.
De meeste scripties zijn gebaseerd op literatuurstudie; sommige scripties vormen
de neerslag van een activiteit die als agrarisch onderwijskundig ontwikkelingswerk
kan worden gekarakteriseerd. Qua onderwerpkeuze lopen de scripties sterk uiteen.
De werkstukken hebben betrekking op curriculumontwikkeling (4), onderwijs in
ontwikkelingslanden (19), milieu-educatie (11), maatschappijleer in het MAO (1),
informatica (2), geschiedenis van het landbouwonderwijs (2), leerbehoeften (2) en
stages (1), terwijl er vervolgens nog enkele scripties zijn die een algemeen theoreti
sche achtergrond hebben en zich niet zo gemakkelijk laten classificeren (4). De
tussen haakjes geplaatste getallen duiden de aantallen aan. De meeste scripties
hebben dus betrekking op onderwijs in ontwikkelingslanden, milieu-educatie en
curriculum-ontwikkeling. De scripties die door studenten van de MSc-course Manage
ment of Agricultural Knowledge Systems zijn geschreven en die werden gesuper
viseerd door de vakgroep, zijn niet in dit overzicht begrepen. Deze tweejarige MSccourse ging in 1986 met een beperkt aantal studenten van start. Tot nu toe is vanuit
de vakgroep begeleiding verzorgd ten behoeve van een viertal MSc-theses. Deze
hadden betrekking op het landbouwkundig onderzoek in Oost-Afrika (Okello, 1988),
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het hoger landbouwonderwijs in Zambia (Tembo, 1989), het landbouwonderwijs in
Benin (Tossou, 1989) en het ontwikkelen van een leergang voor trainers van
bankpersoneel in de Derde Wereld (Pelletier, 1989).
Om een indruk te krijgen van het werk van de studenten die onder de paraplu
van de vakgroep een scriptie schreven, wordt hierna bij wijze van voorbeeld een
aantal van deze werkstukken beschreven; ik beperk me daarbij tot de belangrijkste
categorieën. In de categorie curriculumontwikkeling werkte Van der Meer een
lessenreeks uit op MAO-niveau. Hij koos het onderdeel 'selectie' uit het vakgebied
van de plantenveredeling. Hij presenteerde een specimen van een fragment uit een
mogelijke leerstoftekst, compleet met opdrachten en illustraties. Hij stelde ook een
begrippenlijst samen en hij gaf suggesties die als basis kunnen dienen voor het
ontwikkelen van demonstratiemateriaal of voor onderdelen van een practicum.
Tenslotte gaf hij een onderwijskundige reflectie op de totstandkoming van zijn
materiaal (Van der Meer, 1979). Een ander interessant voorbeeld van reflectie op een
curriculumonderdeel betreft het werk van Van Beek en Vastenhout. In hun onderzoek
stond het ontwerponderwijs in de tuin- en landschapsarchitectuur centraal. Deze
studenten hebben geprobeerd meer inzicht te krijgen in de algemene uitgangspunten
van het ontwerponderwijs in de landschapsarchitectuur in Nederland, in de methoden
van didactisch handelen en enkele aspecten van creativiteitsontwikkeling die daarbij
van belang zijn (Van Beek en Vastenhout, 1987).
In de categorie 'onderwijs in ontwikkelingslanden' kunnen ook enkele belang
wekkende scripties genoemd worden. De scriptie van Wilbrink handelde over de
onderwijsproblematiek van een ruraal ontwikkelingsproject in Venezuela. Zij heeft een
poging ondernomen om aan te geven hoe de werkers in het onderwijs in de Valle
de Quibor met behulp van onder meer de educatieve benadering van Paolo Freire
proberen fundamentele maatschappijveranderingen op gang te brengen. Haar
onderwijskundige analyse is ingebed in een sociologische descriptie van het
projectgebied en van de hiërarchische verhoudingen waardoor de Venezolaanse
klassemaatschappij wordt gekenmerkt. Vernieuwingen op onderwijsgebied binnen
projectverband hebben daardoor te kampen met talrijke problemen, zoals de
onzekere rechtspositie van de medewerkers en de afhankelijkheid van subsidiegevers
die de belangen van de dominante klasse vertegenwoordigen (Wilbrink, 1979). Een
andere scriptie handelde over de opleiding van leraren voor het lager onderwijs in
ontwikkelingslanden. Aandacht werd besteed aan de uiteenlopende verwachtingen die
bij verschillende groepen in ontwikkelingslanden bestaan ten aanzien van het
onderwijs en de leraar. Ook werd gekeken naar de attitude van de leraar zelf en, in
relatie daarmee, naar de attitudevorming binnen de lerarenopleiding. De problematiek
van de lerarenopleidingen werd toegelicht aan de hand van onderwijsvernieuwingen
in Tanzania en Sierra Leone (Bijlmakers en Neeft, 1983).
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Zoals gezegd, mag het onderwerp 'milieu-educatie' zich ook in een warme
belangstelling van de zijde van studenten verheugen. Vanuit een in de praktijk
gevoelde behoefte ontstond een leerplan voor een natuurgidsencursus die ook
didactisch werd onderbouwd (Wijffels, 1983). In dit leerplan is gepoogd een aantal
essentiële kenmerken van volwasseneneducatie, te weten zelfbepaling, verantwoorde
lijkheid, differentiatiemogelijkheden, functionaliteit en flexibiliteit, in te bouwen via het
principe van het ervaringsleren. De cursus waarvoor dit leerplan is ontwikkeld, is
bestemd voor mensen boven de achttien jaar die actief deel willen nemen aan het
werk van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en is bedoeld hen toe te
rusten met de basiskennis die nodig is voor het werk in de verschillende afdelingen
van het IVN. Ook de milieu-educatie in het voortgezet onderwijs is onderwerp van
studie geweest. Het begrip 'natuur- en milieu-educatie' is in de belangwekkende
scriptie van Wals duidelijk gedefinieerd, uitgaande van de verschillende visies die er
terzake bestaan. Daarnaast is er gekeken naar het al bestaande lesmateriaal en er is
een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste verschillen, overeenkomsten en
karakteristieken van het materiaal dat door verschillende organisaties is ontwikkeld
(Wals, 1985). Dit onderzoek heeft de basis gelegd voor een stage op het gebied van
de milieu-educatie, uitgevoerd op een high school in de Verenigde Staten. Daaruit is
een tweede scriptie voortgekomen, waarbij de onderwijskundige aspecten van de
milieu-educatie in een systeemtheoretische en constructivistische context zijn geplaatst
(Wals, 1987).
Een ander voorbeeld van een voor de praktijk van het landbouwonderwijs
relevante scriptie is het werk van Hut inzake de behoefte aan nascholing op het
gebied van informatica en informatica-toepassingen in het hoger agrarisch onderwijs.
In dit onderzoek stond de inventarisatie van leerbehoeften en het opstellen van een
nascholingsprogramma centraal. In het onderzoek werd gepoogd een synthese tot
stand te brengen tussen theorie en praktijk. Met gebruikmaking van verschillende
onderzoeksmethoden, zoals het afnemen van open interviews en het houden van een
enquête onder onderwijsgevenden van het vak zootechniek, zijn de leerbehoeften bij
deze docenten gepeild. Ongeveer de helft van de respondenten had problemen met
de inpassing van de informatica in het onderwijs en maar liefst 90% van de onder
vraagden achtte het eigen niveau van kennis en vaardigheden met betrekking tot
informatica en informatica-toepassingen te gering om gericht tot informatica-toe
passingen in de lessen te kunnen overgaan. Er bleek een grote behoefte aan
nascholing te zijn en op basis van deze behoefte is een concreet nascholings
programma uitgewerkt (Hut, 1989).
Tenslotte noem ik de scriptie van Van Dijk, die meer historisch van aard is. Deze
scriptie presenteert een samenvatting van de verhandelingen van de Nederlandse
landhuishoudkundige congressen voor zover deze betrekking hebben op uitspraken
over het landbouwonderwijs in de periode 1846-1964. Tijdens deze congressen werd

209

regelmatig aandacht besteed aan verschillende beleidsmatige aspecten van het
landbouwonderwijs op verschillende niveaus. Het bijeenbrengen van de essentiële
elementen uit deze discussies maakt deze scriptie tot een belangrijke secundaire
bron voor degenen die studie willen maken van de ontwikkelingen in ons landbouw
onderwijs vanaf met midden van de negentiende eeuw (Van Dijk, 1980).
Deze kaleidoscopische en sterk fragmentarische weergave van hetgeen studenten
in de afgelopen tien jaar op het gebied van agrarisch onderwijskundig onderzoek en
ontwikkelingswerk hebben gepresteerd, toont hopelijk aan dat de groeiende stroom
scripties in belangrijke mate kan bijdragen aan onze kennis over verschillende
aspecten van het Nederlandse landbouwonderwijs. Daarbij moet overigens wel
bedacht worden dat niet alle scripties specifiek op het landbouwonderwijs gericht
zijn. In verband hiermee rijst de vraag of de onderwerpkeuze bij het schrijven van
scripties niet wat meer toegespitst zou kunnen worden op actuele problemen dan
wel gekoppeld zou kunnen worden aan grotere onderzoekprojecten die door de
vakgroep, of door derden, worden geëntameerd. Ik loop hiermee echter vooruit op
een meer analytische beschouwing over kwantiteit en kwaliteit van het uitgevoerde
agrarisch onderwijskundige onderzoek. Alvorens daartoe over te gaan, dient eerst
meer aandacht te worden geschonken aan het onderzoek dat door de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde nu en in het recente verleden in uitvoering is genomen.

3

Het onderzoek van de vakgroep Agrarische Onderwijskunde

3.1

Verbreding van het vakgebied

Eerder in deze bijdrage werd beschreven hoe en met welk doel de vakgroep 25 jaar
geleden in het leven werd geroepen. Onderwijs en, in mindere mate, onderzoek ten
behoeve van de lerarenopleiding voor het eerstegraadsgebied vormden de belangrijk
ste taak van de vakgroep. Aan het eind van de zeventiger jaren werd het, mede
vanwege personele uitbreiding, mogelijk het taakveld te verruimen. De vakgroep ging
zich bezig houden met drie taakgebieden, te weten de lerarenopleidingen, het
agrarisch onderwijs in Nederland en het agrarisch (ruraal) onderwijs in ontwikke
lingslanden. Zeer recentelijk is daaraan het onderzoek en ontwikkelingswerk ten
dienste van het eigen onderwijs van de Landbouwuniversiteit toegevoegd. Deze
verbreding van het vakgebied vond haar neerslag in aantal en aard van de aan
geboden onderwijselementen. Er werd echter ook naarstig gezocht naar mogelijk
heden om het onderzoek te stimuleren en uit te breiden naar elk van de taakvelden.
Daarbij deed zich een aantal problemen van algemene aard voor. In de eerste
plaats moet de personele samenstelling van de vakgroep genoemd worden. Deze
was en is nogal heterogeen; aan de vakgroep zijn algemeen onderwijskundigen,
didactici, sociologen, biologen, een chemicus en landbouwkundigen verbonden. Zij
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hebben bijna allen een gedegen ervaring in het voortgezet onderwijs gemeen evenals
een goede kennis van de algemeen onderwijskundige en vakdidactische aspecten
van hun respectievelijke vakgebieden. Dit gold, althans in het begin van het af
gelopen decennium, nog niet met betrekking tot de ervaring met dan wel affiniteit tot
het uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, in casu onderwijskundig
onderzoek.
In de tweede plaats is de werkdruk als gevolg van een hoge onderwijsbelasting
van de vaste staf in de afgelopen jaar een duidelijke barrière geweest voor het
uitvoeren van onderwijskundig onderzoek. Als gevolg van deze hoge onderwijs
belasting werd er te weinig tijd gevonden om doorwrochte projectvoorstellen voor
onderzoek te formuleren die ter financiering aan derden konden worden aan
geboden. Dientengevolge vertoonde het door de vakgroep uitgevoerde onderwijs
kundig onderzoek aan het einde van de zeventiger en begin van de tachtiger jaren
nog teveel tekenen van een ad hoe onderzoekbeleid.
In de derde plaats werd de vormgeving van een meer systematisch onderzoek
beleid doorkruist door de sterk stijgende vraag naar maatschappelijke dienstverlening
ten behoeve van interne onderwijsverbetering van de Landbouwuniversiteit, het
agrarisch onderwijs in ons land en educatieve componenten van projecten en
programma's in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Aangezien de
vakgroep vanaf het ontstaan gericht is geweest op deze service-functie en daar ook
een belangrijke bestaansgrond aan ontleende, was het moeilijk zo niet onmogelijk
deze verzoeken om maatschappelijke dienstverlening af te wijzen.
Tenslotte zij nogmaals gewezen op breekpunten in de ontwikkeling van een
onderzoektraditie. Dit is eens te meer spijtig, omdat Van Bergeijk reeds aan het
begin van de jaren zeventig in zijn dissertatie een belangrijke stimulans had gegeven
tot (vak)didactisch onderzoek en ontwikkelingswerk. Zijn pleidooi voor "actionresearch", waarbij onderzoeks- en scholingsactiviteiten ten behoeve van de
pedagogisch-didactische scholing van aanstaande leraren worden gecombineerd,
heeft weliswaar navolging gevonden, maar het is jammer dat dit onderzoek niet aan
de Wageningse universiteit kon worden uitgevoerd (Van Bergeijk, 1971, 202).
In de loop van de jaren tachtig deed zich de gelukkige omstandigheid voor dat
de vakgroep toegang kreeg tot de zogenoemde 1%-regeling. Deze regeling im
pliceert dat een bescheiden deel van het budget van de Landbouwuniversiteit
aangewend wordt ten behoeve van dienstverlening aan het overig landbouwonderwijs
in Nederland. In goed overleg met de Directie Landbouwonderwijs slaagde de
vakgroep er in op basis van programma-financiering toegang te krijgen tot deze
middelen. Daardoor kon het onderzoeks- en ontwikkelingswerk ten behoeve van het
Nederlandse landbouwonderwijs van de grond komen. Inmiddels zijn er verschillende
onderzoekprojecten in het kader van de 1%-regeling in uitvoering genomen. Behalve
het onderzoek in het kader van de 1%-regeling is onderzoek inzake het agrarisch

211

onderwijs in Nederland in uitvoering of in voorbereiding dat op andere wijze wordt
gefinancierd. In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van deze
verschillende onderzoeksactiviteiten.
Daarnaast is het onderzoek inzake het agrarisch (ruraal) onderwijs in ontwik
kelingslanden ook op bescheiden wijze van de grond gekomen. Ook daarover zal
hierna worden gerapporteerd.

3.2

Het beleid belicht

De programmering van het agrarisch onderwijskundig onderzoek dat met behulp van
1%-gelden wordt uitgevoerd, komt tot stand in goed overleg tussen de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde, de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van
Landbouw en Visserij en de Stichting tot Ontwikkeling vän Agrarische Onderwijs
kunde en Scholing (STOAS). De Directie Landbouwonderwijs draagt vraagstellingen
aan die meestal in directe zin gerelateerd zijn aan het agrarisch onderwijsbeleid en
die om een redelijk snelle beantwoording vragen. De vakgroep verricht grondig
voorbereidend werk om onderzoekprogrammering en -prioritering mogelijk te maken.
Nadat in tripartite overleg is vastgesteld welke onderzoekprojecten in uitvoering
worden genomen, berust de verantwoordelijkheid voor het recruteren van onderzoeks
personeel en de daadwerkelijke uitvoering bij de vakgroep. De vakgroep rapporteert
in de Agrarisch Onderwijskundige Reek en in (populair)-wetenschappelijke tijd
schriften. In de reeks zijn vanaf 1985 twaalf onderzoeksrapporten verschenen.
In 1984 ging het onderzoekproject "Didactiek Agrarisch Praktijkschoolonderwijs in
Nederland" van start. Aanleiding tot het project was het ontbreken van meer
gedetailleerde en geëxpliciteerde kennis over het agrarisch praktijkschoolonderwijs als
een relatief onbekend onderwijstype. Er werd eerst een vooronderzoek ingesteld met
als doel het onderwijs aan de agrarische praktijkscholen in kaart te brengen. Daartoe
werd een beschrijving gemaakt van het ontstaan van dit type onderwijs en werd
ingegaan op de onderwijskundige inzichten en overwegingen die van invloed zijn op
het onderwijs aan de elf praktijkscholen. Ook werd in het rapport van het voor
onderzoek ingegaan op de wijze waarop deze scholen intern en extern zijn georgani
seerd (Beijaard, 1985a, b). In 1986 verscheen het tweede deelrapport in het kader
van dit project, waarin meer in het bijzonder werd ingegaan op de explicitering en
systematisering van didactische kenmerken van het agrarisch praktijkschoolonderwijs.
Aan dit onderzoek lagen vragen ten grondslag als: op welke wijze bepalen ken
merken van de taakomgeving het didactisch handelen van onderwijsgevenden aan
de praktijkscholen, wat zijn de kenmerken van dit didactisch handelen, wat is het
karakter van cognities of subjectieve theorieën van onderwijsgevenden aan deze
scholen en hoe kan een nascholingsprogramma worden afgeleid uit een samen
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hangende reconstructie van het didactisch handelen? In dit rapport werden al
suggesties gedaan voor de nascholing van de betrokken doelgroep (Beijaard, 1986
en Beijaard, 1987a). Kort daarop werd door de onderzoeker een handboek voor de
onderwijskundige scholing van instructeurs van praktijkscholen samengesteld
(Beijaard, 1987b). Dit handboek zou een belangrijke rol gaan spelen bij de na
scholing van onderwijsgevenden in de praktijkscholen. Beijaard werkt thans aan een
dissertatie waarin gepoogd wordt door middel van een reconstructie van het
"praktijkschoolproject" een bijdrage te leveren aan een handelingstheoretisch paradig
ma ten dienste van onderzoek van het onderwijzen.
In het kader van het "Praktijkschoolproject" dient tenslotte het onderzoek van
Kingma genoemd te worden. Dit deelonderzoek beoogde meer inzicht te verschaffen
in de wijze waarop mas- en has-leerlingen het praktijkschoolonderwijs waarnemen en
beleven. In het rapport dat naar aanleiding van dit deelonderzoek verscheen, werden
enkele aspecten naar voren gehaald die een belangrijke rol spelen bij het praktijk
schoolonderwijs. Tevens werd, in aanvulling op het hiervoor genoemde werk van
Beijaard, meer duidelijkheid verschaft over hoe de leerlingen aankijken tegen het
praktijkschoolonderwijs in het algemeen en de leereffecten van dit type onderwijs in
het bijzonder (Kingma, 1988a en b).
In 1984 werd eveneens een aanvang gemaakt met het project "Lerarenopleidingen
Agrarisch Onderwijs in Nederland". Binnen de lerarenopleidingen voor het agrarisch
onderwijs hebben zich in de jaren tachtig snelle en belangrijke veranderingen
voltrokken. Het doel van dit project was om deze veranderingen te inventariseren
sinds het begin van de jaren vijftig. Ook werd nagegaan hoe de agrarische leraren
opleidingen in onderwijskundige, organisatorische en bestuurlijke zin functioneren en
welke modellen er denkbaar zijn voor de inhoud en vormgeving van vernieuwde
lerarenopleidingen in het agrarisch onderwijs. De eerste rapportage van dit project
stond geheel in het teken van deze inventarisatie van de stand van zaken (Peters en
Kristensen, 1985; Kristensen en Peters, 1985, 1986 en 1987). Het tweede deelverslag
van dit onderzoek verscheen in 1988 en had als doel een beschrijving te geven van
het beroep van docenten in het agrarisch onderwijs, de kwaliteit van deze docenten
en de knelpunten die docenten ervaren bij de uitoefening van hun beroep. Een
belangrijke vraag bij dit onderzoek was dan ook: wat zijn voigens docenten,
directieleden en docenten van de lerarenopleidingen belangrijke vaardigheden,
eigenschappen en bekwaamheden die een rol spelen bij de uitoefening van het
leraarsberoep? Tevens werd nagegaan waar duidelijke discrepanties bestaan tussen
de essentiële vereisten die de docenten noemen en de mate van beheersing van die
kwaliteiten. Ook werd gevraagd naar de mate van aandacht die er volgens de
docenten is besteed aan de verschillende taakaspecten tijdens de lerarenopleiding,
terwijl mede werd bezien hoeveel aandacht de lerarenopleiders zelf besteden aan de
genoemde taakaspecten (Kristensen, 1987a en b; Kristensen, 1988).
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Alhoewel dit onderzoek belangrijk basismateriaal opleverde ten behoeve van de
beleidsvorming inzake de geherstructureerde lerarenopleidingen, heeft het onvoldoen
de kunnen bijdragen aan de modelmatige en organisatorische voorbereiding van de
nieuwe lerarenopleidingen die onder de vlag van de STOAS zijn opgezet. Op grond
van verschillende ovenwegingen, die hier niet nader besproken zullen worden, besloot
de STOAS namelijk over te gaan tot een ingrijpende herstructurering van het
opleidingsaanbod. Met ingang van 1986, respectievelijk 1987 werden vier opleidings
varianten gecreëerd ter verkrijging van een tweedegraads bevoegdheid. Deze varian
ten van Hoger Agrarisch Pedagogisch Onderwijs (HAPO) verschillen qua opleidings
duur en toelatingsvoorwaarden. Het meest wezenlijke verschil met de tot dan toe
geldende structuur was, dat nu studenten met een algemene vooropleiding (HAVO)
kunnen worden toegelaten. Binnen deze geherstructureerde agrarische leraren
opleidingen - met name binnen de HAPO-I (landbouw) en de HAPO-III (tuinbouw) bestaan nog tal van ontwikkelingsproblemen en kinderziekten. In goed overleg met
de STOAS heeft de vakgroep in 1988 een project van start doen gaan om met
behulp van "praktijknabij" onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing van
deze problemen. Via verschillende deelprojecten wordt gewerkt aan de volgende
aandachtsgebieden: beginsituatie en instroomkenmerken van studenten, leerproces
en opleidingsvisie, docent-onafhankelijk(er) onderwijs en het docentschap in de
toekomst. Inmiddels is een eerste deelrapport verschenen dat handelt over het
blokonderwijs in de HAPO-I variant. In dit rapport wordt verslag gedaan van een
praktijkgericht intern evaluatieonderzoek naar de invoering van blokonderwijs
(Beijaard, 1989). In aansluiting hierop verrichtte Zonneveld (1989) een inventariserend
onderzoek inzake motieven voor en ideeën over de lerarenopleiding en het leraars
beroep van eerstejaars HAPO-I en HAPO-III studenten.
Sinds 1984 is in het agrarisch onderwijs ervaring opgedaan met het Kort
Middelbaar Agrarisch Onderwijs. Met name in de beginjaren ontstond er een
groeiende behoefte aan de ontwikkeling, inrichting en begeleiding van de KMAOproefprojecten. In verband hier mee is in 1985 het onderzoekproject "Kort Middelbaar
Agrarisch Onderwijs in Nederland" van start gegaan. In 1986 verscheen een eerste
deelrapport in de Agrarisch Onderwijskundige Reeks, waarin de volgende vragen
centraal stonden: wat zijn de kwalitatieve en kwantitatieve karakteristieken van de
proefprojecten KMAO, welke specifieke knelpunten vragen om nadere analyse, hoe
functioneert de begeleiding van het KMAO, beantwoordt de proeffase aan de
gestelde doelen en welke conclusies kunnen getrokken worden met betrekking tot
de verdere inrichting van het KMAO? In het rapport en in daaraan gerelateerde
publikaties werd ook aandacht besteed aan het functioneren van de KMAOprojectleider en aan de inzetbaarheid van KMAO-docenten (Van der Steen, 1986 en
1987a). Een jaar later verscheen het tweede rapport, waarin op systematische wijze
kwantitatieve en kwalitatieve KMAO-leerlinggegevens over het schooljaar 1986-1987
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werden geanalyseerd. De leerlingpopulatie werd beschreven aan de hand van de
leeftijdsopbouw, vooropleiding, diplomeringsgegevens, gegevens over het doubleren
en overstappen, de agrarische achtergrond en de geslachtsverhouding. Ook zijn in
het rapport praktische beleidsaanbevelingen opgenomen met betrekking tot de
motivatie van leerlingen, de uitstroom, de KMAO-stage, het leren aan de hand van
programma-eenheden - een belangrijke karakteristiek van het KMAO - en de
beoordeling van leerlingen (Van der Steen, 1987b; zie ook Van der Steen, 1988a en
b). Helaas kon het KMAO-onderzoek, vanwege een verlegging van de onderzoekprioriteiten en het ontbreken van financiële middelen, niet worden voortgezet. Dit
tweejarig onderzoekproject heeft echter veel beleidsrelevant materiaal opgeleverd en
bijgedragen tot een beter inzicht in de merites van het Kort Middelbaar Agrarisch
Onderwijs.
Door de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO) werd aan het begin van
de jaren tachtig een project gestart om meer vorm en inhoud te geven aan ideeën
die in den lande leefden inzake het vak natuuronderwijs voor 12 tot 16-jarigen.
Natuuronderwijs zou een schoolvak moeten worden waarin natuurwetenschappelijke
aspecten in hun onderlinge samenhang en met duidelijke relaties naar de eigen
omgeving zouden worden aangeboden. Aan de vakgroep Agrarische Onderwijskunde
werd gevraagd na te gaan hoe de landbouwkunde een optimale bijdrage zou
kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit nieuwe vak. In verband hiermee werd in
1985 een project geformuleerd met als titel "Landbouwkunde en Natuuronderwijs.
Onderzoek naar de transferabele kennis in de landbouwplantenteelt en de relatie met
het natuuronderwijs". Het lag aanvankelijk in de bedoeling in het onderzoeksgedeelte
van het project eerst de begrippen transfer en transferabele kennis duidelijk te
operationaliseren. Daarna zou de leerstof van het leergebied landbouwplantenteelt
geïnventariseerd worden, gevolgd door een selectie van transferabele kennis uit de
landbouwplantenteelt die een plaats zou kunnen krijgen in het vak natuuronderwijs.
Tenslotte zou een didactische reflectie op de gehele procedure gegeven moeten
worden. In het gedeelte van het project dat gericht was op leerstofontwikkeling
zouden proefthema's ontwikkeld en getest moeten worden op enkele experimenteerscholen. Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
proefthema's, de onderzoeksmatige kant van het project is helaas onvoldoende van
de grond gekomen (Abeln et al., 1986a en b; Abeln et al., 1987a; Abeln, 1988a en
b).
Inmiddels werd steeds meer de behoefte gevoeld om te komen tot een meer
jarenplanning van het agrarisch onderwijskundig onderzoek en -ontwikkelingswerk. Dit
hing mede samen met de wens om het door de vakgroep Agrarische Onderwijs
kunde uit te voeren onderzoek te ondersteunen door middel van een programma
financiering in het kader van de eerder vermelde 1%-regeling. Daartoe werd een
nationale probleemverkenning een conditio sine qua non geacht teneinde de vraag
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naar en het aanbod van agrarisch onderwijskundig onderzoek en -ontwikkelingswerk
zoveel mogelijk bijeen te brengen. Ten behoeve van deze probleemverkenning
werden gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit de landbouw en het landbouw
onderwijs; in 57 gesprekken werden in totaal 69 personen geraadpleegd, alle op
persoonlijke titel. Over deze probleemverkenning is gerapporteerd in de "Onderzoekwijzer voor het Landbouwonderwijs" (A.Ph. de Vries, 1987b; zie ook A.Ph. de Vries,
1987a). Dit rapport vormt een rijke bron van informatie voor allen die zich bezig
houden (of gaan houden) met onderzoek en ontwikkelingswerk ten behoeve van het
agrarisch onderwijs in Nederland. De "onderzoekwijzer" omvat niet alleen de resulta
ten van de probleemverkenning maar geeft ook een korte, duidelijke schets van het
landbouwonderwijs in ons land. Voorts is er een bespreking in opgenomen van
recente beleids- en praktijkontwikkelingen in het agrarisch onderwijs. Op basis van
de probleemverkenning wordt in dit rapport een overzicht gegeven van 74 thema's,
onderverdeeld in twaalf aandachtsgebieden die voorzien zijn van een voorlopige
onderzoeksprioritering. Dit rapport vervult nog steeds een belangrijke rol in het
periodieke, tripartite overleg tussen de vakgroep Agrarische Onderwijskunde, de
STOAS en de Directie Landbouwonderwijs waarin het toekomstig onderzoek in het
kader van de 1%-regeling wordt geprogrammeerd. Het ligt echter wel in de rede dat
actuele beleidsontwikkelingen in toenemende mate corrigerend zullen gaan werken
met betrekking tot de in het rapport gesuggereerde onderzoeksprioriteiten.
Al geruime tijd bestond binnen het agrarisch cursusonderwijs de behoefte om
meer zicht te krijgen op de kwalitatieve aspecten van deze onderwijssoort. Ook vond
men het op nationaal en provinciaal hoog tijd om meer te weten te komen over de
achtergronden van het feit dat de potentiële doelgroep van het agrarisch cursus
onderwijs veel groter is dan de groep mensen die metterdaad participeren. Waarom
nemen zovelen niet deel aan het agrarisch cursusonderwijs? Om deze informatie te
verkrijgen werd in 1986 het project "Agrarisch cursusonderwijs; achtergronden en
deelname" gestart. Het doel van dit project was om meer inzicht te krijgen in de
binnen de doelgroep van het agrarisch cursusonderwijs bestaande attitudes en
behoeften, maar ook om gegevens te verzamelen over de doelmatigheid van de
cursussen. Dit project resulteerde in een inventariserend rapport, waarin een
overzicht wordt gegeven van de belangrijkste knelpunten bij de uitvoering en
organisatie van het agrarisch cursusonderwijs en waarin in het bijzonder een analyse
wordt gegeven van de deelname aan deze vorm van onderwijs in de provincie
Gelderland (Bijlmakers en Meijers, 1989; zie ook Bijlmakers, 1989). In het kader van
dit project werd een deelstudie verricht over de wijze van toetsen en evalueren in het
agrarisch cursusonderwijs (Langenveld, 1988).
Het agrarisch onderwijs in Nederland maakt momenteel een turbulente tijd door.
De voorbereidingen voor de vorming van Agrarische Opleidingscentra (AOC) zijn in
een vergevorderd stadium en impliceren een tamelijk rigoureuze reorganisatie van het
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agrarisch onderwijsstelsel. Een AOC zal elementen van agrarisch voortgezet onder
wijs gaan omvatten die betrekking hebben op de beroepsoriëntatie, -voorbereiding
en -opleiding, nascholing en volwasseneneducatie. In concreto zullen in deze centra
het huidige LAO, MAO, KMAO, leerlingwezen, cursusonderwijs en deeltijd-MAO
worden ondergebracht. Ter ondersteuning van dit proces werd de vakgroep verzocht
een procesbegeleidend en -evaluerend onderzoekproject uit te voeren om de vier bij
het proces betrokken participanten, te weten de overheid, de scholen, de onder
steuningsinstellingen en het bedrijfsleven, nader te informeren en te adviseren.
Inmiddels is het project in volle gang. Er is een eerste deelrapport verschenen
waarin een drietal belangrijke ontwikkelingsaspecten wordt geanalyseerd. In het
rapport wordt ingegaan op de interne AOC-ontwikkeling binnen de scholen, de
externe sectorale ontwikkeling waarin de relatie tussen bedrijfsleven, onderwijs, voor
lichting en onderzoek centraal staat en de regionale ontwikkeling, met name de
relatie tussen aanbod van scholing, vraag naar scholing en arbeidsmarkt op
regionaal niveau. Ook is een "checklist" ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken bij
de uitwerking van de procedure die vooraf gaat aan de eigenlijke AOC-vorming
(Van der Steen, 1989a, b en c).
Evenals het hierboven besproken AOC-project, is ook het project "Leerlingwezen
agrarisch onderwijs" mede een direct uitvloeisel van de onderzoekprogrammering op
basis van suggesties, neergelegd in de onderzoekwijzer. Het agrarisch leerlingwezen
is een integraal onderdeel van het Nederlands stelsel van agrarisch onderwijs. Dit
leerlingwezen is echter tot nu toe nog nooit systematisch en op een wetenschappelijk
verantwoorde wijze in kaart gebracht. A.Ph. de Vries heeft zich aan deze moeilijke
taak gezet en zijn eerste, lijvige rapport geeft een minutieuze beschrijving van de
ontwikkelingen van het agrarisch leerlingwezen in de afgelopen 25 jaar. In zijn
rapport gaat hij niet alleen in op algemene aspecten van deze onderwijsvorm, maar
hij beschrijft ook het ontstaan en de ontwikkeling van de drie bestaande agrarische
leerlingstelsels (land- en tuinbouw, groenvoorziening, bloemenbranche; levensmiddelen
industrie; bosbouw en cultuurtechniek) in het bijzonder (A.Ph. de Vries, 1989a en b).
Het tweede en laatste rapport handelt over de factoren die de doelmatigheid van de
praktijkcomponent (negatief) beïnvloeden. Ook zullen in dit rapport aanbevelingen
worden opgenomen om deze doelmatigheid te vergroten (A.Ph. de Vries, 1990).
Het onderzoekproject "Aansluiting MAO-arbeidsmarkt" is een vervolg op een
aanzet tot berpepenanalyse die in 1985 werd gestart. In deze analyse werden de
functies van ex-MAO-leerlingen systematisch beschreven (Meijers, 1986 en 1987). Het
projectplan dat destijds voor de uitvoering werd opgesteld, beoogde ook na te gaan
hoe de onderwijsprogramma's van het MAO op deze functie-inhoud zijn afgestemd.
Vanwege personeelsmutaties kon deze tweede doelstelling helaas niet gerealiseerd
worden. In 1987 kwam echter weer geld beschikbaar in het kader van de 1%regeling om hernieuwde aandacht te besteden aan deze belangrijke problematiek. De
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vakgroep Agrarische Onderwijskunde heeft thans een onderzoekproject in uitvoering
met als doelstellingen: het ontwikkelen en (eenmalig) beproeven van een continu
signaleringssysteem van knelpunten in de aansluiting tussen het MAO en het
bedrijfsleven en een feitelijke beschrijving van de beroepsloopbaan van ex-MAOleerlingen en de verschuivingen die daarin nu of in de toekomst plaatsvinden (Pierik,
1989). Daarbij wordt voorkomen dat dit onderzoek op nadelige wijze interfereert met
het eerder vermelde onderzoek inzake beroepenanalyses, dat thans in uitvoering is
bij de stichting BAAS.
Er is zeer recentelijk een begin bgemaakt met de uitvoering van twee nieuwe
onderzoekprojecten die uit de 1%-gelden worden gefinancierd. Het betreft een
project waarin een analyse zal worden gemaakt van de (historische) relatie tussen
landbouwonderwijs, landbouwvoorlichting, landbouwkundig onderzoek en agrarisch
bedrijfsleven. Een. tweede project is gericht op een evaluatie van een omvangrijke
operatie, in uitvoering bij het Centrum voor Informatica-ondersteuning in het Land
bouwonderwijs, waarin de introductie van informatica-toepassingen in de beroeps
gerichte vakken binnen het MAO centraal staat.
Behalve het agrarisch onderwijskundig onderzoek dat betaald wordt vanuit de
1%-regeling, is er uiteraard ook onderzoek in uitvoering dat uit andere bronnen
wordt gefinancierd en dat betrekking heeft op het agrarisch onderwijs in Nederland.
In de eerste plaats moet hier het project "Computers en Informatietechnologie in het
Agrarisch Onderwijs" genoemd worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking
met de vakgroep Informatica van de LU en beoogt meer inzicht te verschaffen in de
mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van computers en informatie
technologie in het agrarisch onderwijs. In het eerste deelrapport werd de stand van
zaken beschreven met betrekking tot het computergebruik binnen het agrarisch
onderwijs. Tevens werd een algemeen overzicht gegeven van de belangrijkste
categorieën van onderwijskundig computergebruik en van de beperkingen en
toekomstige ontwikkelingen binnen deze categorieën. Tenslotte werd het onderzoeks
terrein nader afgebakend tot een analyse van de ontwikkeling van een simulatie voor
het leren redeneren over plantaardige produktie (Blom en Hartog, 1988). In het
tweede deelrapport komen de volgende vragen aan de orde: welke leerinhoud staat
centraal binnen het vakgebied plantenteelt, op welke manier tracht men deze
leerinhoud over te dragen, welke moeilijkheden treden hierbij op en op welke manier
dient instructie in het leren redeneren over plantaardige produktie vorm te krijgen.
Tenslotte wordt nagegaan wat de mogelijke rol van computersimulatie hierin kan zijn
(Blom, 1990; zie ook Blom, 1988a, b en c).
In 1986 verscheen de eerdergenoemde studie betreffende de didactische
voorwaarden en uitwerking van de beginselen van de structuurleer en het exempla
risch leren in relatie tot het middelbaar agrarisch onderwijs (Van de Lagemaat, 1986).
Dit proefschrift is weliswaar niet gebaseerd op een door de vakgroep Agrarische
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Onderwijskunde geëntameerd onderzoekproject, maar het werd in nauw overleg met
en onder supervisie van Van Bergeijk bewerkt. Daarom ligt het voor de hand deze
dissertatie in dit overzicht op te nemen. Zoals gezegd, gaat Van de Lagemaat uit
van de structuurleer van Dooyeweerd bij zijn poging een didactisch model te
ontwikkelen voor het MAO. Dit didactisch model is bedoeld om de leerling te
behoeden voor leerstofoverlading teneinde meer ruimte te bieden voor de individuele
creativiteit en inventiviteit van de leerling. De werkelijkheid van de agrarische bedrijfs
voering vormt daarbij vertrekpunt en aan de overdracht van uitsluitend feitenkennis
wordt een minder belangrijke plaats toegekend.
Recentelijk heeft de vakgroep Agrarisch Onderwijskunde in samenwerking met de
Wetenschapswinkel van de LU onderzoekprojecten in uitvoering genomen inzake een
inventarisatie van leerbehoeften van meewerkende agrarische vrouwen in de provincie
Utrecht alsmede een evaluatie van het onder auspiciën van het Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt georganiseerd agrarisch cursusonderwijs. Tenslotte moet melding
gemaakt worden van de voorbereidingen tot de uitvoering van onderzoek inzake de
integratie van milieu-aspecten in het agrarisch onderwijs en van een project waarin
de leerbehoeften van werknemers in de loonwerksector zullen worden geïnventari
seerd. Het laatste onderzoekproject wordt uitgevoerd in opdracht van het Landbouw
schap.

3.3

Agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden

Vanaf het begin van de jaren tachtig is er binnen de vakgroep Agrarisch Onderwijs
kunde een hernieuwde belangstelling te constateren voor de problematiek van het
agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden. Deze interesse was mede gebaseerd op
het onderwijskundig ontwikkelingswerk dat door Prins en Van Bergeijk werd verricht
in Suriname en de Nederlandse Antillen (zie bijvoorbeeld: Prins, 1970).
In 1981 publiceerde de vakgroep de resultaten van een studie naar de plaats
van agrarisch onderwijs en training binnen het toenmalige Nederlandse programma
voor ontwikkelingssamenwerking (Oltheten, 1981; Van den Bor en Oltheten, 1982).
Door bestudering van de beschikbare project- en programma-documentatie werd
gepoogd meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop binnen deze projecten en
programma's aandacht werd besteed aan kennisoverdracht ten plattelande in de
Derde Wereld. Ook werd gekeken naar de hiaten in deze ontwikkelingsactiviteiten en
er werden suggesties gedaan voor het opzetten van een research programma op
het gebied van landbouwonderwijs en -training.
Deze zeer praktisch gerichte studie werd enkele jaren later gevolgd door een
inventarisatie van de problemen waarmee beginnende Westerse ontwikkelingswerkers
te kampen hebben tijdens hun eerste contacten met de lokale situatie in ontwikke
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lingslanden. Hoewel deze studie van algemene aard was, lag de nadruk toch wel op
de rurale onderwijsproblematiek (Van den Bor, 1983). In deze publikatie zijn elf
Afrikaanse case-studies opgenomen, waarin beginnende ontwikkelingswerkers
verhalen over hun eerste wankele schreden op het pad van kennisoverdracht in de
Derde Wereld. De publikatie is van populair-wetenschappelijke aard en is gericht op
een brede doelgroep. Het boek wordt als basistekst gebruikt bij de voorbereiding
van ontwikkelingswerkers in binnen- en buitenland.
De laatste jaren is de aandacht in toenemende mate gericht op de problematiek
van het hoger agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden. De contacten die in de
recente jaren zijn gelegd met onderzoekers van de University of Guelph in Canada
hebben deze specialisatie verder in de hand gewerkt (Van den Bor and Fuller, 1984).
De vakgroep is in toenemende mate betrokken geraakt bij problemen die te maken
hebben met materiële en personele kwaliteitsverbetering van landbouwfaculteiten in
de Derde Wereld. Dit vond een concrete neerslag in het opzetten van een reeks
workshops in Mozambique, Indonesië en Vietnam rond het thema "Teaching and
learning in university education" (Van den Hoogen, Van den Bor and Van Veluw,
1987).
De contacten met de University of Guelph en de betrokkenheid bij de uitvoering
van onderwijskundig ontwikkelingswerk ten behoeve van het hoger agrarisch
onderwijs in ontwikkelingslanden leidden in 1985 tot de start van een meerjarig
onderzoeks- en ontwikkelingsproject inzake "Staff Development and Faculty Building
for Higher Agricultural Education in Developing Countries". De bedoeling van dit
project was om een 'state-of-the-art' te maken van de problematiek van zich snel
ontwikkelende landbouwfaculteiten in de Derde Wereld. Specifieke onderwerpen
daarbij zijn: behoeftenonderzoek, curriculumontwikkeling, verbetering van onderwijs
methoden, onderzoekmanagement, maatschappelijke dienstverlening, evaluatie en de
planning en organisatie van landbouwfaculteiten op nationaal, institutioneel en
faculteits- c.q. afdelingsniveau. Aan deze onderwerpen is in theoretische zin de
nodige aandacht besteed. Daarnaast zijn er case-studies geschreven over de
problematiek van het hoger landbouwonderwijs in Indonesië, Vietnam, de Filippijnen,
Thailand, Mauritius, Mozambique, Lesotho, Benin, Trinidad en Nicaragua. Aan dit
project hebben vele collega's uit de desbetreffende landen een substantiële bijdrage
geleverd (zie Van den Bor, Shute and Moore, 1989; Van den Hoogen, 1989). Er
worden voorbereidingen getroffen om een vervolg aan dit project te geven in de
vorm van een serie gerichte workshops ten behoeve van landbouwfaculteiten in
ontwikkelingslanden. Er wordt naar gestreefd ook weer een onderzoekscomponent in
dit workshop-programma op te nemen. Daarbij wordt wederom samengewerkt met
onderzoekers van de University of Guelph.
Al geruime tijd is bij de vakgroep een dissertatie in bewerking inzake rurale
leerbehoeften in The Gambia. In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen in

220

hoeverre het (agrarisch) onderwijs in dit land aansluit op de leerbehoeften van de
lokale gemeenschappen. Het onderzoek omvat een survey in drie dorpen in
The Gambia. Het doel van dit onderzoek is meerledig: het leveren van een bijdrage
aan de algemene kennisvorming inzake de relatie tussen onderwijs en plattelands
ontwikkeling en in het bijzonder aan de methodologie-ontwikkeling betreffende het
identificeren van rurale leerbehoeften. Daarnaast is het de bedoeling aanbevelingen te
kunnen doen inzake onderwijs binnen plattelandsontwikkeling in het algemeen en in
The Gambia in het bijzonder (Van Dam, 1985).
In toenemende mate wordt een beroep op de vakgroep gedaan om consultan
cies te verrichten voor (inter) nationale organisaties die zich bezig houden met ontwik
kelingssamenwerking. In de meeste gevallen betreft het de uitvoering van identifica
ties, "appraisals" en evaluaties maar in een enkel geval is er ook sprake van
kortlopend, beleidsondersteunend onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het door
Van Dam in opdracht van de NOVIB uitgevoerde onderzoek naar trainingsfaciliteiten
ten behoeve van het management van ontwikkelingsorganisaties in Afrika (Van Dam,
1986).
Hiermee is een tamelijk compleet overzicht gegeven van het agrarisch onderwijs
kundig onderzoek dat in de afgelopen tien jaar in Nederland is verricht. De vraag
naar de kwaliteit en het karakter van dit onderzoek is echter nog niet beantwoord. In
de volgende paragraaf wordt daartoe een poging ondernomen.

4

Enige evaluatieve kanttekeningen

4.1

De relativiteit van het evalueren en beoordelen

De meting van wetenschappelijke produktiviteit van onderzoekers en of onderzoeks
groepen en de bepaling van de kwaliteit van de onderzoeksmatige output is al jaren
onderwerp van heftige discussies. Recentelijk werd in het VOR-bulletin door Ax en
Creemers (1988) nog een poging ondernomen om voor de onderwijskunde normen
op te stellen voor de meting van de wetenschappelijke produktiviteit. Deze poging
werd direct bekritiseerd door Van der Sijde (1988), Van der Linden (1989) en
Hoeben (1989). Zonder al te diep op deze discussie in te gaan, lijkt het me, in
navolging van Hoeben, echter goed in ieder geval een onderscheid te maken tussen
de begrippen evaluatie en beoordeling. Voornoemde auteur omschrijft evaluatie als
een activiteit waarin het beleid of een programma van een 'unit of measurement'
(onderzoekers, vakgroepen, instituten) wordt geëvalueerd, waarbij de 'unit' als
zodanig anoniem blijft en waarbij ook geen waardeoordelen over deze 'unit' worden
uitgesproken op basis van de evaluatieresultaten. Bij beoordeling daarentegen, wordt
op basis van de beoordeelde onderzoeksresultaten een waardeoordeel gegeven over
de 'unit of measurement' (Hoeben 1989, 131). Hoewel deze tweedeling enigszins
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gekunsteld overkomt, biedt zij toch een handvat voor het formuleren van een
genuanceerde visie op het karakter van de onderzoeksoutput van één of meer 'units'
over een bepaalde tijdspanne. De hierna gepresenteerde visie over het karakter van
het agrarisch onderwijskundig onderzoek, zoals uitgevoerd gedurende het afgelopen
decennium, is vooral van evaluatieve aard-. Het is echter onvermijdelijk dat de daarop
gebaseerde conclusies inzake de wenselijke veranderingen in het te voeren onder
zoeksbeleid toch weer aspecten van beoordeling in zich zullen dragen.
De navolgende evaluatieve karakterisering zal zich toespitsen op de volgende
criteria:
het materiële c.q. formele object van onderzoek
de praktische c.q. theoretische oriëntatie van het onderzoek
de methodologische oriëntatie van het onderzoek
de oriëntatie naar tijd en plaats van het onderzoek
de disseminatie en implementatie van onderzoeksresultaten en
de materiële randvoorwaarden waaronder het onderzoek is uitgevoerd.

4.2

Materieel en formeel object

Het materieel object van een wetenschap wordt hier gedefinieerd als het studieterrein
waarop die wetenschap betrekking heeft (het onderwijsstelsel, een schoolsoort, een
vakgebied, een didactische werkvorm). Onder het formeel object van een weten
schap verstaan we hier de optiek van waaruit het materieel object wordt bestudeerd
(Becker, 1974, 19). Zo houden diverse wetenschappelijke disciplines zich met het
onderwijs als materieel object bezig: de econoom is echter geïnteresseerd in costbenefit analyses, de antropoloog houdt zich bezig met de studie van relatiepatronen
binnen opvoedingssituaties in uiteenlopende culturen, de didacticus heeft vooral
belangstelling voor het onderwijsleerproces in engere zin en de (interdisciplinair)
onderwijskundige heeft belangstelling voor alle, hiervoorgenoemde zaken, maar zal
zich uit de aard der zaak van een meer generalistische benadering moeten bedie
nen. Om een kenschets te kunnen geven van het materieel object van het agrarisch
onderwijskundig onderzoek zoals dat in ons land gedurende de laatste tien jaar is
uitgevoerd, gebruik ik het door Van Bergeijk ontwikkelde 'ordenings- en werkmodel
voor de beoefening van de agrarische onderwijskunde' als hulpmiddel (Van Bergeijk,
1982a, 24). Van Bergeijk's model gaat uit van een binnensysteem van het agrarisch
onderwijs, betrekking hebbend op doel, leerinhoud, methodiek, media, interactie en
organisatie van het onderwijsleerproces (in engere zin). Dit binnensysteem wordt
omgeven door een buitensysteem van de tweede orde, bestaande uit vier sub
systemen, te weten: de landbouw, de landbouwwetenschap, de sociale systemen op
micro-, meso- en exo-niveau en het individu als antropologisch fenomeen (de mens,
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de mensheid). Binnensysteem en buitensysteem van de tweede orde zijn vervolgens
geplaatst binnen het buitensysteem van de eerste orde: het macro-systeem van de
samenleving in haar totaliteit (Van Bergeijk, 1982a, 24-25). Als we nu kijken naar de
algemene, vakgerichte en beleidsactuele beschouwingen die in (het Maandblad voor
het) Land- en Tuinbouwonderwijs zijn verschenen, dan kunnen we concluderen dat
de algemene beschouwingen vooral gericht waren op het landbouwonderwijs als
onderdeel van het voornoemde buitensysteem van de tweede orde, waarbij de
beschrijvingen en opiniërende verhandelingen slechts zelden in een bredere maat
schappelijke context werden geplaatst. Het werk van Van Bergeijk en Leeuwis vormt
hierop een uitzondering. Wel werd in de algemene beschouwingen vaak een relatie
gelegd tussen het agrarisch onderwijsbestel en elementen van het binnensysteem.
De vakgerichte publikaties hebben bijna zonder uitzondering betrekking op het
binnensysteem van het agrarisch onderwijs en in het bijzonder op doelen, leer
inhouden en methodiek. Daarbij werd wel gekeken naar de relevantie van het
onderwijs voor de landbouw als onderdeel van het buitensysteem van de tweede
orde. Dit geldt bijvoorbeeld in sterke mate voor de discussies over de vormgeving
van het MAS-B onderwijs.
De beleidsgerichte publikaties van beperkte omvang waren gericht op (onder
delen van) het agrarische onderwijsstelsel als sociaal subsysteem binnen het
buitensysteem van de tweede orde. Het ging hierbij om zaken als vorming van
agrarische jongeren binnen het agrarisch jongerenwerk, de haalbaarheid van nieuwe
vormen van agrarisch (cursus)onderwijs met inbegrip van het inventariseren van
behoeften. Deze behoefteninventarisaties waren echter nauwelijks gestoeld op een
bredere analyse van maatschappelijke ontwikkelingen en ook niet op een gedegen
afweging van de ontwikkelingen die zich binnen de sector landbouw voltrekken of
mogelijkerwijs zullen gaan voltrekken.
Bezien we de hiervoor ten tonele gevoerde resultaten van studentenonderzoek,
dan kan geconstateerd worden dat het materieel object van een tamelijk diverse
signatuur was. Scripties handelden zowel over zaken die te maken hebben met het
binnensysteem van het agrarisch onderwijs (curriculumontwikkeling), het buiten
systeem van de tweede orde (milieu-educatie als onderdeel van landbouw
ontwikkeling en landbouwwetenschap) en het buitensysteem van de eerste orde
(onderwijs in ontwikkelingslanden in het kader van het algemeen ontwikkelings
proces).
De meer substantiële publikaties (proefschriften, Agrarisch Onderwijskundige
Reeks) zijn in materiële zin vooral gericht op het buitensysteem van de tweede orde.
Delen van het agrarisch onderwijssysteem werden op nationaal dan wel regionaal
niveau bestudeerd: het agrarisch praktijkschoolonderwijs, de lerarenopleidingen voor
het agrarisch onderwijs, het kort middelbaar agrarisch onderwijs, het agrarisch
cursusonderwijs en het agrarisch leerlingwezen. Binnen het kader van deze algemene
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beschrijvingen werd echter ook vaak aandacht besteed aan bijna alle elementen van
het binnensysteem. Sommige publikaties zijn in het bijzonder gericht op dit binnensysteem: didactiek van het praktijkschoolonderwijs, computers en informatie
technologie in het agrarisch onderwijs, exemplarisch leren in het MAO.
Samenvattend kan gesteld worden dat het materieel object van het recentelijk
uitgevoerde agrarisch onderwijskundig onderzoek vooral gelegen was in het binnen
systeem en in het buitensysteem van de tweede orde. Daarbij is echter voor wat
betreft het binnensysteem minder aandacht geschonken aan verdieping op onder
delen. Zo is er wel geschreven over doelen, leerinhouden en methodieken, maar
deze descripties waren van algemene aard en handelden in mindere mate over,
bijvoorbeeld, de eigen aard van de onderwijsdoelen voor het agrarisch onderwijs of
de vakdidactiek van de verschillende vakken. De analyse van het agrarisch leerling
wezen is een voorbeeld van onderzoek waarbij wel aandacht is geschonken aan de
specifieke ontwikkeling van een onderwijsvorm. Vervolgens kan opgemerkt worden
dat er relatief weinig aandacht is geschonken aan het vierde subsysteem van het
buitensysteem van de tweede orde: het individu als antropologische analyse-eenheid.
Tenslotte heeft het onderzoek zich in materiële zin nog weinig gericht op de relaties
tussen het subsysteem van de eerste orde, de samenleving, en het agrarisch
onderwijs als socialisatie-systeem binnen de samenleving. Wij zullen hierna zien dat
de keuze van het materieel object mede logisch verklaard kan worden uit praktische
c.q. pragmatische overwegingen en uit de materiële randvoorwaarden waaronder dit
onderzoek is uitgevoerd.
Het is bijzonder moeilijk een omschrijving te geven van het for'meel object van
het recentelijk uitgevoerde agrarisch onderwijskundig onderzoek. Dit komt omdat het
onderzoek, zoals we hierna zullen constateren, voornamelijk praktijkgericht van aard
was en niet in alle gevallen een duidelijke basis had in de onderwijskundige theorie.
Wardekker merkt in dit verband terecht op dat deze vorm van praktijkgericht
onderzoek niet werkt met een formeel object omdat zij niet is gebaseerd op een
theoretisch model van de werkelijkheid (Wardekker, 1986, 73). Dit geldt niet voor al
het hier voor besproken onderzoek. Beijaard, bijvoorbeeld, analyseerde het praktijk
schoolonderwijs vanuit een explicitering en systematisering van kenmerken van het
didactisch handelen. Van de Lagemaat bouwde zijn didactische innovaties voor het
MAO op de structuurleer van Dooyeweerd. Andere auteurs gaven bij nadere analyse
van hun werk toch ook blijk van impliciete theoretische uitgangspunten. Het is echter
bijzonder moeilijk de formele objecten van onderzoek, als geëxpliciteerde theoretische
constructen, in het hier besproken agrarisch onderwijskundige onderzoek aan te
wijzen.
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4.3

Praktische en theoretische oriëntatie

In hun discussie van soorten onderzoek tussen theorie en praktijk komen Creemers
en Hoeben (1984) tot een drietal hoofdvormen van wetenschapsbeoefening.
a) Onderzoek in een verklaringsgerichte context: in dit empirisch onderzoek wordt
een onderscheid gemaakt tussen de op ontdekking van nieuwe hypothesen of
theorieën gerichte observatie of waarneming enerzijds, en de op evaluatie of
beproeving gerichte toetsing van hypothesen c.q. theorieën anderzijds. Het gaat,
kort gezegd, om het ontdekken van verklaringen en het toetsen van verklaringen.
b) Praktijkgericht onderzoek in een ontdekkingscontext. Hierbij gaat het vooral om
diagnostisch onderzoek via beschrijving en exploratie met als doel de bewust
wording en het realiteitsbesef van cliëntsystemen (opdrachtgevers, gebruikers) te
stimuleren. Deze vorm van onderzoek kan ook gericht zijn op het vinden van
oplossingsalternatieven.
c) Praktijkgericht onderzoek in een beproevingscontext. Dit onderzoek omvat
verschillende activiteiten die niet per se empirisch-wetenschappelijk van aard
hoeven te zijn maar die een ondersteunende bijdrage kunnen leveren in situaties
waarin problemen al gediagnostiseerd zijn en waarin al alternatieve oplossings
voorstellen zijn geformuleerd c.q. geïmplementeerd. Het kan hierbij, bijvoorbeeld,
gaan om actiebegeleidend onderzoek of evaluatieonderzoek.
Onderzoek als bedoeld in de laatste twee categorieën is veelal in theoretische zin
niet verklaringsgericht maar kan, ex post, door reconstructie en deductie wel degelijk
een bijdrage leveren aan onderwijskundige theorievorming (Creemers en Hoeben,
1984, 71-88).
Overzien we het agrarisch onderwijskundig onderzoek van de laatste tien jaar,
dan moeten we constateren dat geen onderzoek is uitgevoerd als bedoeld in
categorie (a). Weliswaar werden in de verschillende afleveringen van de Agrarisch
Onderwijskundige Reeks pogingen ondernomen om het onderzoeksmatig bezig zijn
te plaatsen binnen een theoretische context, maar de theoretische notities waren
geen doorwrochte pogingen om hypothesen c.q. (deel)theorieën te ontdekken en/of
te toetsen. Uitzondering vormt het werk van Beijaard inzake de didactiek van het
agrarisch praktijkschoolonderwijs. Met name diens in voorbereiding zijn dissertatie is
een goed voorbeeld van theorievorming op basis van reconstructie (en deductie) van
onderzoek van het type (b) en (c). Bij het overig onderzoek vormden de theoretische
descripties en notities het decor waartegen het meer praktijkgerichte onderzoek
wordt geplaatst.
Het overgrote deel van het hier besproken agrarisch onderwijskundig onderzoek
kan in categorie (b) geplaatst worden. Het was praktijkgericht onderzoek gericht op
de analyse van, voornamelijk recente, ontwikkelingen in het agrarisch onderwijs
teneinde alternatieven aan te dragen voor het oplossen van bepaalde problemen. Het
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staat als zodanig in dienst van de onderwijspraktijk, zowel van degenen die het
beleid voorbereiden en implementeren als van degenen die in uitvoerende zin in de
dagelijkse onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek was
voornamelijk verkennend en beschrijvend van aard. Het inventariseert en houdt de
direct betrokkenen als het ware een spiegel voor. Het zoekt in samenspraak met die
betrokkenen naar oplossingen, bijvoorbeeld in de sfeer van professionele bijscholing
en leerstofontwikkeling. Het was zeer nuttig praktijkgericht onderzoek mede doordat
aan het uitgevoerde onderzoek meestal een expliciet innovatief perspectief was
gekoppeld.
Hoe langer hoe meer wordt er vanuit het beleid gevraagd om praktijkgericht
onderzoek in een beproevingscontext. Hoewel aanvankelijk het cliëntsysteem, de
overheid in dit verband, onderzoeksvragen genereerde vanuit een sterk pragmatische
- en soms zelfs opportunistische - optiek, is de laatste jaren de overtuiging gegroeid
dat meer diepgaand en dientengevolge meer tijd vergend onderzoek noodzakelijk is.
Voorbeelden van door de Directie Landbouwonderwijs geëntameerde en door de
vakgroep in uitvoering genomen praktijkgerichte onderzoekprojecten met een beproe
vingskarakter zijn het HAPO-project en het AOC-evaluatie-project. In het eerste
project wordt door middel van 'research & development' een bijdrage geleverd aan
het hoger agrarisch pedagogisch onderwijs (lerarenopleidingen) zoals dat door de
STOAS wordt verzorgd. In het tweede project wordt ernaar gestreefd door middel
van analyses van de implementatie van nieuwe agrarische opleidingscentra een
bijdrage te leveren aan het innovatieproces als zodanig. Evaluatieonderzoek teneinde
de effecten van innovaties vast te stellen, en mogelijkerwijs te beoordelen, is tot nu
toe niet uitgevoerd. Het grote probleem bij de uitvoering van actiebegeleidend
onderzoek is dat de verwachtingen zeer hoog gespannen zijn, zowel wat betreft de
snelheid waarmee resultaten beschikbaar komen als de praktische toepasbaarheid
van de resultaten. Tegelijkertijd slaagt de opdrachtgever er echter niet altijd in
eenduidige en duidelijke onderzoeksvragen te formuleren, zodat de onderzoeker veel
tijd moet besteden aan de operationalisering van de vraagstelling. Beide ontwikkelin
gen leiden gemakkelijk tot grote druk op het functioneren van de onderzoeker en
leggen een hypotheek op de kwaliteit van het onderzoek.
Samenvattend kan geconstateerd worden dat het onderzoek sterk praktisch en
pragmatisch van aard was en dat de bijdrage tot theorievorming langzaam op gang
komt. De theoretische bijdrage droeg vooralsnog een ex post karakter en was niet
zozeer gebaseerd op onderzoek in een verklaringsgerichte context. Bovendien werd
theorievorming bemoeilijkt omdat de resultaten van onderzoek op een betrekkelijk
laag aggregatieniveau worden geformuleerd. Beschouwingen over onderzoeks
resultaten overstegen zelden de grens van het materieel object en leiden daarom
nog niet tot uitspraken op een hoger generalisatieniveau.
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4.4

Methodologische oriëntatie

Volgens Creemers en Hoeben is de ontwikkeling van een onderzoekinstrumentarium
een tamelijk zwakke schakel binnen het onderwijskundig onderzoek. Als oorzaken
hiervoor noemen zij de stand van zaken met betrekking tot de instrumentontwikkeling,
de snelheid waarmee het onderzoek uitgevoerd moet worden en onvoldoende ver
trouwdheid met de beschikbare instrumenten (Creemers en Hoeben, 1984, 133).
Deze omstandigheden gelden in zekere zin ook met betrekking tot de uitvoering van
agrarisch onderwijskundig onderzoek. Degenen die zich in de afgelopen jaren met
deze tak van onderwijskundig onderzoek hebben bezig gehouden, waren in het
algemeen opgeleid in een technische wetenschap. Dientengevolge ontbeerden zij
aanvankelijk training in de ontwikkeling en het gebruik van sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksmethodieken. Dat zij er toch in geslaagd zijn onderzoeksprodukten te
genereren die als valide en betrouwbaar kunnen worden aangemerkt, is het gevolg
van het feit da.t de onderzoekers zich hebben gehoed voor te complexe vraag
stellingen en zich hebben bediend van goed gekozen onderzoeksinstrumenten. Als
onderzoeksinstrumenten kunnen genoemd worden: het literatuuronderzoek, de
analyse van beleidsdocumenten, (open) interviews met sleutelinformanten, surveytechnieken en logboekaantekeningen. Het onderzoek was voornamelijk kwalitatief van
aard en waar kwantitatieve gegevens werden verwerkt, gebeurde dit met behulp van
eenvoudige statistische methoden. Expliciete validering en betrouwbaarheidscontroles
door middel van triangulatie werden toegepast door Beijaard in zijn studie van de
didactiek van het agrarisch praktijkschoolonderwijs in Nederland (Beijaard, 1986).
De nadruk op praktijkgericht onderzoek is mede bepalend geweest voor de
keuze van de onderzoeksmethodieken. De ontwikkeling van een gedegen onderzoeksinstrumentarium moet echter eveneens berusten op theorieontwikkeling en op de
juiste operationalisering van de theoretische inzichten (Creemers en Hoeben, 1984,
133; Hetebrij, 1983, 147). We hebben al eerder geconstateerd dat theorie-ontwikkeling
binnen het agrarisch onderwijskundig onderzoek nog onvoldoende tot wasdom is
gekomen. Het is daarom te verwachten dat verdere theorie-ontwikkeling ten goede
zal komen aan de verbreding van het scala van mogelijke onderzoeksinstrumenten.
Samenvattend kan gesteld worden dat de methodische oriëntatie binnen het tot
nu toe uitgevoerde agrarisch onderwijskundig onderzoek wellicht verbreed en
verdiept zou kunnen worden. De keuzen voor de gehanteerde onderzoeksinstrumenten
zouden daardoor ook beter gelegitimeerd kunnen worden. Controles op betrouw
baarheid en validiteit van instrumenten en daarmee gegenereerde data kunnen nog
niet in alle gevallen worden uitgevoerd. Het realistisch ambitie-niveau van het
uitgevoerde onderzoek voorkomt echter dat er een te grote discrepantie ontstaat
tussen vraagstelling en beschrijving. Daarmee is in zekere zin echter ook de beperkt-
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heid van het analytisch en verklarend vermogen, en van de daaraan inherente
theoretische diepgang van de onderzoekingen gekarakteriseerd.

4.5

Oriëntatie naar tijd en plaats

Als we ons wederom beperken tot de meer substantiële produkten van agrarisch
onderwijskundig onderzoek, dan kunnen we constateren dat in de meeste gevallen
de beschrijvingen en analyses in een tijdsperspectief worden geplaatst. Dit is ook wel
logisch omdat er tot nu toe weinig inventariserend onderzoek inzake, bijvoorbeeld, de
lerarenopleidingen, het praktijkschoolonderwijs of het agrarisch leerlingwezen was
verricht. Teneinde inzicht te krijgen in de wording van deze vormen van agrarisch
onderwijs was het daarom noodzakelijk diachronisch te werk te gaan. Als gevolg van
dit historiserende en inventariserende werk kunnen we nu beschikken over gedetail
leerde gegevens inzake de naoorlogse ontwikkelingen in de diverse sectoren van het
Nederlandse landbouwonderwijs. Daarnaast moet de algemene historische beschrij
ving van Goudswaard (1986) genoemd worden. De hiervoor gememoreerde artikelen
van Leeuwis in (het Maandblad voor het) Land- en Tuinbouwonderwijs vormen tevens
een nuttige aanvulling tot onze kennis omtrent de ontstaansgeschiedenis van het
naoorlogse stelsel van landbouwonderwijs.
Bij al deze nuttige informatie ontbreekt het ons echter vooralsnog aan voldoende
studies waarin de historische ontwikkelingen in de verschillende sectoren van het
agrarisch onderwijs in onderling (causaal dan wel conditioneel) verband worden
geplaatst. Ook zijn er nog te weinig studies voorhanden waarin verbanden worden
gelegd tussen de ontwikkelingen in het agrarisch onderwijs en die in andere
sectoren van het beroepsonderwijs dan wel het voortgezet onderwijs in het al
gemeen.
Hoewel diverse studies over onderdelen van het agrarisch onderwijs een
nationale betekenis hebben, zijn er tot nu toe geen pogingen ondernomen tot
gedegen regionaal (binnen Nederland) of internationaal comparatief onderzoek. In de
ons omringende landen, en met name in de Bondsrepubliek en Groot Brittannië,
bestaan vormen van agrarisch onderwijs die qua wordingsgeschiedenis en huidig
karakter sterk afwijken van ons nationale stelsel van landbouwonderwijs. Het zou
nuttig zijn hiervan door middel van gerichte comparatieve studies kennis te nemen.
Gezien het feit dat de studie van het eigen stelsel slechts enkele jaren geleden op
gang is gekomen, is het logisch dat dusdanige comparatieve arbeid nog niet is ver
richt. Wel is er een begin gemaakt met de vergelijkende studie van hoger agrarisch
onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit onderzoek heeft een belangrijke impuls
gekregen vanwege het feit dat de Landbouwuniversiteit actief is in tal van universi
taire samenwerkingsprogramma's met (landbouwuniversiteiten in de Derde Wereld
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(Van den Bor en Van den Hoogen, 1987; Van den Bor, Shute and Moore, 1989;
Van den Hoogen, 1989).

4.6

Disseminatie en implementatie

Hoe zijn de resultaten van het agrarisch onderwijskundig onderzoek verspreid? Zoals
al eerder aangegeven in deze bijdrage, heeft de disseminatie van onderzoeks
resultaten voornamelijk plaatsgevonden via (het Maandblad voor het) Land- en
Tuinbouwonderwijs, het Landbouwkundig Tijdschrift en de Agrarisch Onderwijs
kundige Reeks. Gesteld kan worden dat de direct bij het land- en tuinbouwonderwijs
betrokkenen - beleidsvoerders en degenen die betrokken zijn bij de dagelijkse
onderwijspraktijk - kennis hebben kunnen nemen van de resultaten van onderzoek.
Helaas ontbreekt het in ons land aan een wetenschappelijk tijdschrift voor het
agrarisch onderwijs. Er zijn tot nu toe weinig publikaties in de algemeen onderwijs
kundige tijdschriften verschenen die betrekking hebben op het landbouwonderwijs in
Nederland. Een wetenschappelijke discussie over de in deze bijdrage genoemde
onderzoeksresultaten heeft dan ook nauwelijks plaatsgevonden. Publikaties op het
gebied van het hoger agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden hebben een wat
ruimere internationale verspreiding gekregen.
De resultaten van het agrarisch onderwijskundig onderzoek zijn voorts verspreid
door middel van lezingen, participatie in commissies en werkgroepen en studiebijeen
komsten. De nauwe relaties tussen de onderzoekers en beleidvoerders c.q. de
onderwijspraktijk staan verder borg voor een snelle verspreiding van onderzoeks
resultaten. Ook werkt de participatie van beleidsvoerders en andere vertegen
woordigers van het agrarisch onderwijsveld in begeleidingscommissies van onder
zoekprojecten de disseminatie van onderzoeksresultaten in de hand.
Een goede disseminatie van onderzoeksresultaten garandeert echter nog niet dat
de implementatie van de op onderzoek gebaseerde conclusies en aanbevelingen
dienovereenkomstig is. Hoewel de reacties van beleidsvoerders en 'het veld' op de
onderzoekrapporten in het algemeen zeer positief en waarderend is, is het moeilijk
vast te stellen in hoeverre de resultaten ook daadwerkelijk worden gebruikt bij de
vormgeving van onderwijsvernieuwingen. Conclusies hieromtrent kunnen slechts
speculatief van aard zijn, omdat tot nu toe geen onderzoek is verricht inzake het
praktisch nut en de effecten van onderzoeksresultaten. Het lijkt er echter op dat bij
de vormgeving van agrarisch onderwijsbeleid vooralsnog relatief weinig gebruik wordt
gemaakt van de resultaten van onderzoek. Als deze speculatie waarheid bevat, dan
zou het bijzonder interessant en ook nuttig zijn een analyse te maken van de
oorzaken van deze 'mismatch' tussen agrarisch onderwijsbeleid en agrarisch
onderwijskundig onderzoek.
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4.7

Materiële randvoorwaarden

De materiële randvoorwaarden voor de uitvoering van agrarisch onderwijskundig
onderzoek, met inbegrip van de personele randvoorwaarden, zijn niet onverdeeld
gunstig. Hoewel de STOAS en de agrarische hogescholen pogingen in het werk
stellen om een aanvang te maken met agrarisch onderwijskundig onderzoek, kan nu
reeds geconcludeerd worden dat dit zeer kortlopend en vooral praktisch georiën
teerd onderzoek zal zijn. Het is overigens de vraag of deze instellingen de daartoe
benodigde financiële middelen kunnen vrijmaken en of zij voldoende toegeruste
onderzoekers 'in huis' hebben dan wel kunnen recruteren. Het ligt voorts niet zozeer
voor de hand dat onderwijskundigen van andere universiteiten dan de Landbouw
universiteit zich in substantiële zin zullen gaan bezighouden met de bestudering van
het agrarisch onderwijs. Een uitzondering moet hier wellicht gemaakt worden voor de
studie van de milieu-educatie. Hiervoor komen momenteel niet geringe financiële
middelen vrij, maar het is de vraag of de huidige aandacht voor de milieuproblema
tiek van langdurige aard zal zijn en op een wat langere termijn zal blijven resulteren
in het beschikbaar komen van onderzoeksgelden.
Het lijkt daarom niet al te hoogmoedig te veronderstellen dat onderzoek inzake
het agrarisch onderwijs in Nederland en in ontwikkelingslanden, voor zover opgezet
vanuit Nederland, tot een blijvende taak van de vakgroep Agrarische Onderwijskunde
van de Landbouwuniversiteit gerekend zal worden. Wat is nu het materieel en
personeel gesternte waaronder deze vakgroep dat onderzoek zal moeten uitvoeren?
De vakgroep verkeert zoals eerder vermeld, sinds enkele jaren in de gelukkige
omstandigheid dat haar onderzoeksactiviteiten voor een belangrijk deel worden
gefinancierd uit de zogenoemde 1%-regeling. Een bredere financieringsbasis,
bijvoorbeeld via AIO- of OIO-plaatsen, de Stichting voor onderzoek van het onderwijs
en internationale donoren (EEG, FAO, UNESCO), zou de vakgroep in de toekomst
een beter draagvlak verschaffen. De opzet en coördinatie van het 1%-onderzoek
heeft echter de laatste jaren veel energie van de direct-verantwoordelijken gevergd.
Er was te weinig tijd om alternatieve financieringsmogelijkheden te verkennen. Deze
alternatieve mogelijkheden zouden overigens kunnen bijdragen tot de theoretische
verdieping van het door de vakgroep uitgevoerde onderzoek.
De financiering van agrarisch onderwijskundig onderzoek gerelateerd aan de
situatie in ontwikkelingslanden is tamelijk precair. Er bestaan in principe mogelijk
heden om onderzoeksfondsen te verwerven via het Directoraat Generaal voor
Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (sector
programma onderzoek en training respectievelijk plattelandsontwikkeling) maar de
praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat de toegang tot deze bron zeer problematisch
is. Ook kan gepoogd worden onderzoeksgelden te verwerven via de Stichting voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen. Hiertoe zijn echter gedetailleerde
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en theoretisch goed gefundeerde onderzoeksvoorstellen nodig. Voor de formulering
van dusdanige voorstellen is tijd en met name personele capaciteit nodig en daaraan
heeft het tot nu toe ontbroken.
Daarmee komen we bij de personele middelen die nodig zijn om agrarisch
onderwijskundig onderzoek te verrichten. Tot nu toe is het meeste onderzoek
uitgevoerd door onderzoekers in tijdelijke dienst onder begeleiding van leden van de
vaste staf. Deze opzet is om meer dan één reden problematisch. Tijdelijke mede
werkers zien zich soms uit persoonlijke en volstrekt legitieme carrière-motieven
gedwongen onderzoek voortijdig af te breken. Vaste medewerkers komen onvoldoen
de toe aan het uitvoeren van substantieel onderzoek vanwege tijdgebrek en een
veelheid van uiteenlopende verplichtingen. Genoemde personele omstandigheden
staan voorts de opbouw van duurzame onderzoeksexpertise in de weg, hetgeen
weer van invloed is op de kwaliteit van het onderzoek.
Tenslotte moet de intensivering van de vraag naar dienstverlening in binnen- en
buitenland genoemd worden. In toenemende mate wordt een beroep op de vak
groep gedaan om (delen van) cursussen te verzorgen, te adviseren inzake beleids
voornemens, missies uit te voeren voor (inter)nationale organisaties en verantwoor
delijkheid te aanvaarden voor de onderwijskundige verbetering van het eigen
onderwijs van de Landbouwuniversiteit. Deze op zich nuttige en interessante
taakvelden betekenen een zware aanslag op de tijd en energie van de vaste
medewerkers waarbij de honorering vaak niet navenant is aan de geïnvesteerde tijd.
Bovendien worden de taken van de medewerkers daardoor nog verder versnipperd
hetgeen ten koste gaat van participatie in meer substantiële onderzoekprojecten.
Deze omstandigheden gelden in zekere mate ook voor andere vakgroepen van de
Landbouwuniversiteit maar zij beïnvloeden de vakgroep Agrarische Onderwijskunde in
het bijzonder omdat deze vakgroep vanouds op dienstverlening gericht is geweest
en er ook in haar voortbestaan van afhankelijk was.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de uitvoering van agrarisch
onderwijskundig onderzoek in sterke mate wordt geconditioneerd door omstandig
heden van financiële en personele aard waarop de uitvoerders, in casu de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit, weinig invloed konden en
kunnen uitoefenen. Dat er desalniettemin gedurende de laatste jaren een sterke
toename in de onderzoeksoutput valt te constateren is te danken aan de goede wil
van alle betrokkenen - Directie Landbouwonderwijs, STOAS, het onderwijsveld - en in
de eerste plaats aan de inzet van de individuele onderzoekers die vaak onder
moeilijke omstandigheden hun werk moesten verrichten.
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5

Conclusies

Het lijkt niet al te hovaardig te concluderen dat het onderzoek inzake het agrarisch
onderwijs in Nederland de laatste tien jaar zowel naar kwaliteit en kwantiteit sterk is
gegroeid. De vraag is echter hoe in de nabije toekomst oplossingen gevonden
kunnen worden voor de problemen die in de voorgaande paragraaf zijn opgesomd.
Om te beginnen dient kritisch te worden gekeken naar het materieel object van
onderzoek. Het lijkt erop dat te weinig aandacht is besteed aan een verantwoorde
invulling van bredere onderzoekthema's - met name in de beginfase - en dat teveel
is ingegaan op de problemen van de dag. Dit moge begrijpelijk en verklaarbaar zijn
in een periode waarin sprake was van een 'inhaalfase' maar op termijn dreigt toch
het gevaar van versnippering van onderwerpkeuze en een te nauwe binding aan
beleid. De ontwikkeling van een wetenschapsgebied wordt niet alleen en misschien
zelfs niet in de eerste plaats gestuurd door de actualiteit en tijdgebonden probleem
gevoeligheid van het materieel toepassingsgebied maar ook door theoretisch
verankerde onderzoeksvragen die sturing geven aan de keuze van het formeel object
en die het mogelijk maken uitspraken te doen over het toepassingsgebied op een
hoger aggregatie- en abstractieniveau. Alleen op die wijze kan worden voldaan aan
een van de belangrijkste vereisten van wetenschappelijke arbeid, de theorievorming
door middel van generalisatie.
Langzaam maar zeker stellen de resultaten van praktijknabij en praktijkgericht
onderzoek ons in staat een bijdrage te leveren aan de onderwijskundige theorie
vorming, in het bijzonder die welke betrekking heeft op het beroepsonderwijs.
Wellicht zal de theorievorming in de nabije toekomst vooreerst een reconstructief
karakter dragen. Theorievorming binnen de agrarische onderwijskunde is een conditio
sine qua non voor de voortgang van zinvol agrarisch onderwijskundig onderzoek.
Zonder theorievorming is het onmogelijk om toekomstig praktijkgericht onderzoek
theoretisch te verankeren, waardoor het agrarisch onderwijskundig onderzoek niet
alleen haar waarde zou verliezen voor de ontwikkeling van de algemene onderwijs
kunde maar ook steeds meer zou verworden tot de 'dagloner' van het beleid die te
weinig zou kunnen bijdragen aan de beantwoording van beleidsvragen op de lange
termijn die als gevolg van de snel veranderende situatie in de (inter)nationale
landbouw op ons af komen.
Bovendien zou het zonder agrarisch onderwijskundige theorievorming bijzonder
moeilijk zijn een adequate keuze te maken voor de in het onderzoek te gebruiken
methodieken. Zoals we zagen dient de keuze voor het onderzoeksinstrumentarium
mede gestuurd te worden door geoperationaliseerde theoretische uitgangspunten.
Daaraan zal het ons bij ongewijzigd beleid gaan ontbreken.
In een bredere visie op de ontwikkeling van het agrarisch onderwijskundig
onderzoek past ook historisch en comparatief onderzoek. Onderzoek dat uitsluitend
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synchronisch en plaatsgebonden wordt uitgevoerd, doet niet alleen af aan zijn
maatschappelijke relevantie maar houdt ook het gevaar in van ongewenste duplicatie,
verkokering en de ontwikkeling van etnocentrisme. Comparatief en diachronisch
onderzoek kan er wellicht toe bijdragen dat we leren van de ervaringen van vroeger
en van anderen. Het ligt, bijvoorbeeld, zeer voor de hand dat we kunnen leren van
de ervaringen die ontwikkelingslanden hebben opgedaan met het ontwikkelen van
adequate onderwijssystemen binnen samenlevingen die zeer snelle veranderingen
ondergaan. De wet van de remmende voorsprong kan ons ook hier immers parten
gaan spelen.
Tot nu toe hebben sterk pragmatische overwegingen gegolden bij de keuze van
de kanalen voor de disseminatie van onderzoeksresultaten'. Het is echter zinvol te
gaan zoeken naar publikatiekanalen die het mogelijk maken meer wetenschappelijke
feed-back te krijgen op hetgeen in onderzoeksmatige zin is verricht. Dat betekent dat
de mogelijkheden voor een Europees tijdschrift voor de agrarische onderwijskunde
nader moeten worden verkend. Ook zou geprobeerd moeten worden, meer dan tot
nu toe het geval was, in de Engelse taal te publiceren in internationale tijdschriften.
Het uitgevoerde agrarisch onderwijskundig onderzoek wordt weinig bekritiseerd door
collega-vakgenoten, omdat zij onvoldoende kennis kunnen nemen van de produkten
van dat onderzoek.
Het zou ook goed zijn eens wat meer te weten te komen over de effecten van
het tot nu toe uitgevoerde agrarisch onderwijskundige onderzoek. Kennis omtrent de
bruikbaarheid en de mate van implementatie van onderzoeksresultaten is niet alleen
nuttig voor de programmering van onderzoeksbeleid in engere zin maar levert op
termijn ook een bijdrage aan de ontwikkeling van een meta-theorie naast de object
theorie. Het is niet alleen nodig de theorievorming binnen de agrarische onderwijs
kunde te stimuleren, het is op termijn ook noodzakelijk over deze theorievorming te
kunnen theoretiseren vanuit een kenniswetenschappelijk perspectief. Slechts op die
wijze kan interdisciplinaire arbeid op het gebied van kennisgeneratie, kennisverwerving
en kennisbenutting kans van slagen hebben.
De hier geschetste ontwikkelingen zullen alleen gerealiseerd kunnen worden
indien de randvoorwaarden in de materiële en personele sfeer gunstig zijn. Er dient
daarom in de nabije toekomst gewerkt te worden aan de diversificatie van financie
ringsbronnen voor het agrarisch onderwijskundig onderzoek. Het lijkt er op dat de
bronnen wel aanwezig zijn, maar dat het ontbreekt aan de tijd en expertise om die
bronnen aan te boren. Er zullen daarom hoge eisen gesteld worden aan het
onderzoeksmanagement. Daarbij zal echter het inzicht moeten groeien dat het
schrijven van goede projectvoorstellen, het aanboren van onderzoeksfondsen en het
verbreden van de materiële basis van het onderzoek niet het werk van enkelingen
kan zijn. Taakdifferentiatie en -delegatie kunnen hieraan een bijdrage leveren. Maar
de belangrijkste voorwaarde voor wetenschappelijke vernieuwing en creativiteit is het
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geloof in het eigen vermogen om onconventioneel te denken en te scheppen. Alleen
dan wordt recht gedaan aan de overpeinzing van Erich Fromm dat: "Man's main
task in life is to give birth to himself."
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vormend onderwijs en het agrarisch onderwijs; tevens was hij adjunct-directeur van
een middelbare landbouwschool. Sinds enkele jaren is hij als universitair docent
betrokken bij de universitaire lerarenopleiding. Zijn speciale belangstelling gaat uit
naar onderwijs en onderzoek ten behoeve van milieugericht agrarisch onderwijs, ten
behoeve waarvan hij een nieuw onderwijselement ontwikkelde.
Douwe Beijaard (1953) studeerde af in de onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit te
Groningen na eerst een studie aan de Pedagogische Academie te hebben voltooid.
Hij werkte als leraar in het voortgezet onderwijs en is nauw betrokken geweest bij
onderwijsbegeleidingsprojecten. Hij verrichtte onderwijskundig onderzoek, in het
bijzonder met betrekking tot het onderwijzen, de opleiding van leraren en het
agrarisch praktijkschoolonderwijs. Hij is universitair docent en legt thans de laatste
hand aan een handelingstheoretisch proefschrift. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd
in vraagstukken betreffende didactisch handelen en in de achtergronden van
praktijkgericht onderzoek.
Jaap van Bergeijk (1933) studeerde (onderwijs) pedagogiek en de daarbij behorende
steundisciplines te Rotterdam, Utrecht en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij
promoveerde in 1971 aan de Landbouwuniversiteit op een onderwijskundig proef
schrift. Hij was voor zijn aanvangsbenoeming tot wetenschappelijk medewerker aan
de Landbouwuniversiteit werkzaam als onderwijzer, docent en beleidsmedewerker in
verschillende sectoren van het onderwijs. Thans is hij hoogleraar in de onderwijs
kunde aan de Landbouwuniversiteit en hij staat aan het hoofd van de vakgroep
Agrarische Onderwijskunde. Zijn wetenschappelijke interesse is fenomenologisch
gericht en gaat onder meer uit naar de grondslagen en aandachtsgebieden van
agrarisch onderwijskundig denken.
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Chris Blom (1955) studeerde af in de milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit. Hij
was als onderwijskundig begeleider betrokken bij de invoering van probleemgericht
onderwijs aan deze universiteit. Hij verrichtte verkennend onderzoek betreffende de
mogelijkheden van computers en informatietechnologie in het agrarisch onderwijs. Als
onderzoekmedewerker voert hij thans evaluatie-onderzoek uit inzake de software
ontwikkeling ten behoeve van het landbouwonderwijs. Hij is in het bijzonder geïnte
resseerd in de inrichting van onderwijsleersituaties en in de evaluatie van onderwijs
innovaties.
Wout van den Bor (1949) studeerde af in de agrarische sociologie en pedagogiek
aan de Landbouwuniversiteit en promoveerde aan dezelfde universiteit op een
sociografisch onderwerp. Hij werkte als beleidsmedewerker op de afdeling onderwijs
van een middelgroto gemeente en verricht al geruime tijd onderzoek- en consultancywerk inzake het agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden. Hij is thans als hoog
leraar in de onderwijskunde verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderzoek
binnen de vakgroep. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar meso- en macroonderwijskundige aspecten van agrarische kennissystemen.
Cees van Dam (1950) studeerde af in de interdisciplinaire onderwijskunde aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij was werkzaam in het basisonderwijs en in het
individualiserend technisch onderwijs. Hij verrichtte onderzoek inzake de onderwijzers
opleiding in Egypte en de leer- en onderwijsbehoeften van de plattelandsbevolking in
West Afrika (The Gambia). Hij bereidt thans een proefschrift voor dat betrekking heeft
op laatstgenoemd onderzoeksproject. Hij heeft speciale interesse voor de onderwijs
problematiek van ontwikkelingslanden, de relatie onderwijs-culturele identiteit alsmede
voor vormen van traditioneel onderwijs in die landen.
Ad Leeuwis (1934) voltooide zijn studie in de natuurkunde, scheikunde en pedago
giek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij was vele jaren docent in het hoger
agrarisch onderwijs en was als pedagogisch-didactisch medewerker verbonden aan
het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum te Hoevelaken. Hij is thans als universitair
hoofddocent verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijs van de vak
groep. Zijn onderwijs- en adviseringstaken zijn in het bijzonder toegesneden op de
lerarenopleiding. Hij heeft een levendige interesse voor de geschiedenis van het
(agrarisch) onderwijs en voor de opleidingsdidactiek van deze vorm van beroeps
onderwijs.
Willie Smidts-Bomhof (1950) studeerde af in de onderwijskunde aan de Rijks
universiteit te Groningen. Zij was werkzaam als docente in het hoger beroeps
onderwijs en verrichtte daarna geruime tijd adviserende en docerende taken in het
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kader van de onderwijsontwikkeling ten behoeve van de Landbouwuniversiteit. Thans
verzorgt zij didactische cursussen ten behoeve van onderwijsgevenden binnen de
universiteit en ten behoeve van bedrijfsopleidingen, waarbij haar speciale belang
stelling uitgaat naar cursusontwikkeling en didactische professionalisering van
docenten.
Jan Steen (1951) studeerde als ontwikkelingspsycholoog af aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Zijn onderwijservaring is gelegen op het gebied van het evalueren en
verbeteren van onderwijsleerprocessen in nauwe samenwerking met docenten. Hij
heeft ruime ervaring in het opzetten van didactische cursussen voor docenten en in
de didactische begeleiding bij de ontwikkeling van onderwijselementen binnen het
wetenschappelijk landbouwonderwijs. Zijn specifieke belangstelling is gelegen op het
terrein van de didactiek van het hoger onderwijs.
Guus de Vries (1943) studeerde af in de plantenveredeling aan de Landbouw
universiteit. Hij verzorgde onderwijs en verrichtte wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot dit vakgebied. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in het weten
schappelijk landbouwonderwijs. Hij verrichtte onderwijskundig onderzoek inzake het
agrarisch leerlingwezen en is belast met de onderzoekprogrammering van de
vakgroep. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar onderwijsbeleid, met name
inzake het agrarisch onderwijs en de samenwerking tussen het wetenschappelijk
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Geertje Wijnen (1955) studeerde af in de cultuurtechniek en bodemkunde aan de
Landbouwuniversiteit. Zij verrichtte trainingsactiviteiten op het terrein van de voor
lichtingskunde en vervulde een docentschap in de agrarische vakken binnen het
middelbaar agrarisch onderwijs. Thans is zij als toegevoegd docente belast met
onderwijsactiviteiten in het kader van de universitaire agrarische lerarenopleiding en
de nascholing ten behoeve van het hoger agrarisch onderwijs. Daarnaast is zij
verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten die samenhangen met project
onderwijs. Opleidingsdidactiek, cursusontwikkeling en volwasseneneducatie hebben
haar speciale belangstelling.
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De Nederlandse landbouw maakt stormachtige ontwikkelingen
door. Grenzen gaan open, subsidies worden afgebouwd, bedrijven
specialiseren zich of richten zich juist op een meer gedifferentieerde
produktie, kwaliteitseisen worden strenger en de technologie
ontwikkelt zich steeds verder. Het landbouwonderwijs zal op die
ontwikkelingen moeten inspelen. Daarbij gaat het vooral om
kwalitatieve aanpassingen in vorm en inhoud.
Enkele voorbeelden: toenemende informatisering vraagt om
gerichte leerplanontwikkeling; milieuzorg stelt hoge opleidingsen bijscholingseisen; samenwerking tussen en concentratie van
onderwijsvormen moet leiden tot verhoging van efficiëntie
en effectiviteit. Beleidvoerders en werkers in het onderwijsveld
staan samen voor grote uitdagingen. Agrarisch onderwijskundig
onderzoek kan daartoe dienstbaar zijn, indien het tegelijkertijd
praktijkgericht en theorievormend is.
In deze bundel zijn bijdragen opgenomen van medewerkers van
de jubilerende vakgroep Agrarische Onderwijskunde van de Land
bouwuniversiteit. De hoofdstukken handelen over een aantal
concrete problemen in het snel veranderende (Nederlandse) land
bouwonderwijs. Sommige bijdragen zijn het resultaat van concreet
empirisch onderzoek, andere zijn meer beschouwend van aard.
Ook wordt in dit boek een schets gegeven van de stand van zaken
binnen het agrarisch onderwijskundig onderzoek. Dit boek beoogt
een handreiking te zijn aan allen die werken aan de kwalitatieve
verrijking van het landbouwonderwijs.
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