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Haagse zorgen om het MAO
door Jos Scileerboom

Midden jaren tachtig deed de 'Werkgroep Aquacultuur' het rapport Aquacultuuronderwijs' uitkomen. De werkgroep concludeerde hierin dat tot ver in de negentiger jaren de vraag naar middelbaar geschoolden op het gebied van de visteelt enkele tientallen
per jaar zou bedragen.
Op grond van de prognose wees de directeur van het Landbouwonderwijs op 5 (!) december 1986 de scholen voor Middelbaar Agrarisch Onderwijs (MAO) te Helmond en Utrecht
(in 1988 verhuisd naar Houten ) aan als instellingen waar het vak aquacultuur als keuzevak
kan worden aangeboden. Op 10 juli 1987 kreeg ook de school te Dokkum toestemming en
werd de praktijkschool te Oenkerk aangewezen om aan het praktijkonderwijs vorm te
geven.
De voo rtvare nd e direct eu ren va n de scho len
De co mmi ss ie kwam in principe twee maal
te Helmond en Houten waren echter in 1985
per jaar bij elkaar, de laatste keer op 3 juni
al begonn en met het opzetten van cursussen
1993. Vooral de eerste jaren van haar bestaan
in de vistee lt!
vormde de commissie een bron van informaIk moet zeggen: de Direct ie Land bo uwonderti e en een plek waar gemeenschappelijk beleid
wijs heeft eind jare n tachtig kosten noch moeikon worden ontwikke ld .
te gespaard om het vak van de grond te krijDe voorspraak van de commissie zal zeker een
gen. Zo werd al op 5 december 1986 de
rol gespeeld hebben bij het toekennen van
'Begeleidingscommissie Aquacultuur-ondergeldelijke ondersteuning . Zo kregen de docenwijs' in het leven geroepen om de betreffende
ten geld voor het schrijven van een di ctaat Visdocenten sne l van aile informatie te voorzien .
teelt (ook al was het we inig in verhoud ing tot
de werke lij ke in spanning) en we kregen geld
voor nascholing. Zo konden d ~ docenten in de
Begeleidingscommissie Aquacultuur
Aanvankelijk zaten in de ze co mmi ss ie kopjonge vee lbelovende bedrijfstak zich in Denestu kken als Kleine Staarman (toen: directeur
marken scholen op het DAC te Horssen (waarover in Aquacultuur een verslag is verschevan Catvisl. Vi nk, Ba st in ck en Pelli kaan sr .
nen).
(allen va n het Mi nisterie) , naast de betreffenBegin jaren negentig waren de belangrijkste
de directeuren en docenten van het Middelpunten op de agenda: het opzetten van de kabaar Agrarisch Onderwij s. Genoemde leden
van het Min iste rie en het bedrijfsleven maakdercursus aquacu ltuu r en het formuleren van
ten echter pro moti e of vo nden elders werk en
'eindtermen' waarin de eisen worden beschreven waaraan goed visteeltonderwijs moet volzo zagen wij hen worden vervangen door de
doen.
heren Bos (Trouw Nederland B.V; inmiddels
ook weer vertrokke n) , And ela, Siemelinck,
In 1993 had de Beg eleidi ngscommissie zichBeun en Steinmetz (allen van het Ministerie)
ze lf overleefd en werd zij 'in de ij skast' gezet;
niet opg eheven, zij kan in urgente geva ll en
en Di eleman (van de Veren iging Aqua cu ltuur).
I
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weer bijeen worden geroepen.
Op de ontwikkeling van 'eindtermen' en de
hierbij behorende 'Kwalificatiestructuur' ga ik
in dit artikel dieper in , omdat het voor u interessant is te weten hoe al enke le jaren het geheIe middelbare beroepsonderwijsland opnieuw
wordt ingericht.
Voordat ik dit doe, is het nodig u een beeld te
geven van het middelbaar agrarisch onderwijs
zoa ls dit er gedurende de late jaren tachtig uitzag.

Klassieke agrarische onderwijs
DAGONDERW/JS
Men kende een 2- en een 3-jarige dag-opleiding. De 2-jarige opleiding was voor de 'doeners', de uitvoerders op een bedrijf. De 3-jarige was meer bedoeld voor 'bedrijfsleiders' en
leerlingen die wilden doorstromen naar het
Hoger Agrarisch Onderwijs.
Het onderwijs vond klassikaal plaats . Dat wil
zeggen: de docent stond (of zat) v66r in het
klaslokaal te verte llen . De lee rlingen luisterden, konden op gepaste tijden vragen ste ll en,
kre gen, zo nodig, aan het einde van de le s
hu iswerk op en kregen vaak de vo lgende les
hierover een overhoring. Aan het eind van elk
se mester werden repetiti es afgenomen. De
cijfers die de leerling hiermee scoorde versch enen later op het rapport dat de ouders kregen toegestuurd. Aan het einde van de ople idin g vond een officieel geregeld examen
plaats .
'Sc hools', zult u zeggen . Dat was het ook.
Menig goede ondernemer in de dop, barstend
van de energ ie, kon onder een dergelijk
schoo lregime zijn of haar draa i niet vinden. Het
gebe urde wei eens dat zo een leerling voortijdig, zander diploma, de sc hoo l de rug toekeerde. En dan de 'minder begaafde' leerling!
Deze doubleerde niet ze ld en een schoo lj aar.
Aan deze bijna negentiende eeuwse manier

van lesgeven is nu een eind gekomen .
CURSUSONDERWIJS
De 'vakgebiedscursus ' werd nog steeds klassikaal gegeven. De 'kadercursus' (he! vervolg
. op de 'vakgebiedscursus') had echter een ander karakter: de deelnemers kregen les, liepen
vervolgens stage en kwamen vervolgens terug in de lesbanken om over de stage-ervaringen te praten.
Deze opzet lijkt enigszins op wat men in Den
Haag nu voor heeft met het gehele middelbare beroepsonderwijs.

Bezuinigen en vernieuwen?
Zoals op elk ministerie, ziet men zich bij Landbouw, Natuurbeheer en Visserij genoodzaakt
te bezuinigen op financien . Normaal gespro-
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ken gaat dit gepaard met verlies aan kwa liteit
van wat men te bieden heeft. Bij landbouwonderwij s denkt men Em te kunnen bezuinigen en tegelijk het onderwijs te verbeteren .
Oat deed men op twee nogal ingrijpende manieren:
Allereerst werd de honderden tot dan toe zelfstand ige landbouwschol en een fu sie opgelegd. De Agrarische Opleidingscentr-a (AOe's)
waren hierva n het resu ltaat. Organisatorisch
was dit nauwelijks geregeld of de tweede
maatregel werd door de strot gedrukt: de invoering van de 'Kwalificatiestructuur' waarbij
bovengeschet ste negentie nde eeuws e manier va n le sgeven op de helling werd gezet.
Eindtermen en '~OC'
In de ze tijd van individ ualiserin g wordt een
leerling geacht zelfstandig, zo nder veel begeleiding van een leraar, te kunnen stude ren . De
leraa r zit er bij voor het geval de leerling er echt
niet meer uit komt en ve rder om de leerling
regelmatig t e toetsen. Ouderwet s lesgeven is
er nauwelijks meer bij.

Zo kan men in Den Haag aanzien lijk op onderwijzend per-soneel bes pa ren . Ell de leerling za l
in eigen tempo de opleiding volgen . Voor elk
vak dat hij/zij bij de toetsen voldoend e scoort,
wordt een 'certificaat' uitgere ikt. Nadat ee ll
aantal certificaten verpli cht zijn behaald, kan de
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leerling, als wa re hij/zij aan het w inkelell ill een
supermarkt, kiezell uit eell groot aalltal van
vakke n (waarvan Vistee lt er een is) en kan dan
de sc hoo l met een diploma verlat en, zod ra
voldoende 'certificaten' zijn behaald .
Jammer voo r de leerling die houdt van een
goed ve rha al van de leraar en jamm er voor de
le raar di e eell pe rsoonl ij ke visie op zijn/haar
vak kwijt wil of zijn enthousiasme voor zijn vak
wil overdragen; op democratisch e w ij ze hebben w ij met zi jn all en voor de kwalificatiestructuur gekozen (bij Mini steriel e Rege li llg;
Staatscourant1992, nr.27) .
Uitga ngspunt bij de nieuwe inrichting van het
middelbare beroep son derwij s vorme n de
praktijk ell de eisen die de praktij k ste lt aall de
toekom stig e werk nemers.
Bij de nieuwe opleidillg ligt daarom het accent
op de ervaring die een leerling opdoet op een
stage-ad res. Hi ertoe krijgt hij of zij stage-opdrachten mee die samen met de 'stagebieder'
moeten worden uitgewerkt. De leerling komt
op school om over de stage-e rvaringell te praten . W elke opdrachten de lee rling m oet uitvoere n, wordt aangegeven door het bedrijfsleven, zo is althalls het nobele .strevell .
Hiertoe is ee n 'Platform' in het leven geroepen
waarin zittillg hebben vertegenwoordigers uit
het bed rijfslevell, de overheid en het onderwijs. Het ' Platform' adviseert IlU een ' Bura
Ei ndt ermen' . Het ' Buro Ei ndt ermen' bepaalt
uite indelijk de f o rmuleri ng vall de 'e ind·
term en ' . Daarin wordt kort beschreve n aan
welke kennis en ya ardighedell een afgestu·
deerde moet voldoen . De eindtermen va n aile
vakkell staan gebundeld in een 'Overzicht var
Diploma 's en Certificaten', of we I het ODe.
Op basi s van eell reek s vall eindtermen m oe'
nu voor elk vak een 'certifi caa tb oek' worder
sa mengesteld met sta ge-opdrac hten, ver·
werking sopdra chtell en ac htergrondi llforma
tie .
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V66r de kwalificatiestructuur
Nu moet niemand denken dat de docenten
tien jaar geleden geen oog hadden voor de
ontwikkelingen die in de praktijk plaatsvonden.
Zeker waren er onge'fnteresseerden bij voor
wie het schoolboek de enige bron van kennis
betekende . Zij konden in het oude systeem
hun gang gaan . Maar een docent die wat van
zijn yak wilde· maken of een school die wat
voor de omgeving wilde betekenen, onderhi eld goede contacten met het bedrijfsleven.
Hier zijn twee beweegredenen voor aan te
geven:
1. Om, zodra zich een vraag voordeed, een
nieuwe cursus aan te bieden (soms v66r
hiertoe officieel vanuit Den Haag toestemming was gegeven) . Het betekende
immers weer brood op de plank.
2. Om te voork6men dat leerlingen, die thuis
een modern bedrijf hebben, beter op de
hoogte zijn dan de leraar.
U begrijpt: een goed contact met de ontwikkelingen in het veld is noodzakelijk om als school
te blijven bestaan. Duidelijk bleek de betrokkenheid van de docenten bij de ontwikkelingen in de praktijk uit de grote belangstelling
voor bijscholing .
Grote Verstarring?
Het 'Buro Eindtermen ' bepaalt dus wat voor
onderwerpen er moeten zijn bestudeerd, voordat een diploma wordt uitgereikt.
Het grote voordee l is ongetwijfeld dat de docenten nu precies kunnen weten welke stof
collega's behandelen. Overlappingen worden
voork6men . Ook wordt vermeden dat onderwerpen in het geheel niet ter sprake komen
(dit kwam inderdaad wei eens voor) .
Het nadeel is dat de lesprogramma's geheel
aan de eindtermen worden opgehangen. De
norm is nu het 'ODe en niet meer het inzicht
van de individuele docent. De individuele docent draagt nu dus geen verantwoordelijkheid
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meer voor wat tijdens de opleiding wordt aangeboden; dat doet het Buro Eindtermen. Op
bijna elke docentenkamer staat het ODC als
een soort Bijbel. Ai s men nu het voorstel doet
een nieuwe cursus te geven, is vaak de reactie: "Staan hiervoor eindtermen in het ODC?"
Men heeft de verantwoordelijkheid voor het
up to date houden van het lesmateriaa l in handen gelegd van het Buro Eindtermen. Men
maakt eerder een studie van het ODC in plaats
van de vergaderingen van kwekers of telers bij
te wonen. Ern stig is ook dat de nascholingen
veel minder worden bezocht.
Helaas houden nieuwe ontwikkelingen in de
praktijk totaal geen rekening met de eindtermen in het ODC. De ontwikkelingen gaan
d66r, terwijl eindtermen fossiliseren.
"Geen probleem!", zal een verdediger van de
nieuwe structuur, de Z.g. 'Kwalifi catiestructuur' zeggen, "de eindtermen zijn zo opgezet
dat je er ai le kanten mee op kunt. Bovendien
is het een taak van het Buro Eindtermen om
om de twee jaar de eindtermen conform de
nieuwste ontwikkelingen bij te stellen!"
Inderdaad is dit zoo Veel eindtermen bieden
ruirylte voor een brede invulling. Ook is waar
dat zii, zo nodig, kunnen worden bijgesteld.
Voorwaarde voor een goede bijstelling is natuurlijk wei dat het 'Platform' en de leden van
het 'Buro Eindtermen' hiertoe over adequate
kennis en inzicht beschikken. De vraag is dan:
beschikt het buro hierover?
Bedrijfsvoeren vleesproduktie 2de tak
Begin 1991 bogen de docenten uit Helmond,
Houten en Oehkerk zich, op verzoek van Directie Landbouwonderwijs, over de vraag welke
eindtermen dienen te worden opgenomen in
de certificaten 'Bedrijfsvoeren Visteelt' en
'Optimaliseren Vi steelt' (voor de kadercursus) .
De resultaten werden in Den Haag enigszins
bijgesteld analoog aan de structuur van andere teeltvakken.
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Per augustus 1993 werd ik geacht een 'certificaatboek' te schrijven aan de hand van de per
23 augustus van dat jaar ter beschikking gekomen, nieuwe eindtermen. Opnieuw bleken de
termen te zijn aangepast, nu door het 'Buro
Eindtermen' en wederom in het streven de
teeltvakken zo veel mogelijk onder €len noemer te brengen .
'Bedrijfsvoeren Visteelt' heette nu: 'Bedrijfsvoeren Vleesproduktie 2de tak'. I k vond dit
onacceptabel, want in Nederland verstaat men
onder vlees toch iets heel anders dan vis.
En dan de eindtermen! Deze waren zonder dat
een van de betreffende do cen ten hierover
was geraadpleegd, totaal van karakter veranderd. Inderdaad kon nu bijvoorbeeld konijnenhouderij samen met visteelt in €len certificaat
worden ondergebracht. Ongeveer 75 procent
van deze eindtermen is mijns inziens algemeen bruikbaar, maar wat moeten we in de
visteelt met eindtermen als (CRAA; C2):
"De leerling/cursist kan een ingangscontrole
met betrekking tot IKB/merkvlees uitoefenen,
kan kwaliteitsprogramma's op bedrijfsniveau
toepas sen, kan de eisen welke de dieren stellen aan het stalklimaat aangeven?"
In de visteelt kunnen we met een IKB (IntegraIe Keten Bewaking) nog geen enkele kant op
en wat moet men in de visteelt onder stalklimaat verstaan? Wordt hiermee de waterkwaliteit (voor de vis) bedoeld of het klimaat in de
ruimte buiten de bassins (waar de visteler in
vertoeft)? Onduidelijk dus . Een andere tekortkoming van de nieuwe eindtermen was dat
zaken die fundamenteel zijn voor de visteelt,
zoals de waterzuivering, met geen woord
meer werden genoemd.
Was hier misschien niet een vergissing in het
spel? Ik nam contact op met de heer J .
Bockweg, contactman van het 'Buro Eindtermen' te Emmeloord:
"Ik vrees dat dit geen vergissing is . Visteelt
heet inderdaad voortaan : bedrijfsvoeren vlees-
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produktie 2e tak . En de geleverde eindtermen
moeten inderdaad als uitgangspunt worden
genomen bij het schrijven van het lesboek. Ja,
sorry, het is nu eenmaal zo ."
Het werd me duidelijk dat in het 'Platform'
geen vertegenwoordiger vanuit de Vi stee lt
heeft gezeten.

DOC: een fatum?
Ik , besloot -op persoonlijke titel- een brief ~e
schrijven aan ir. N . Beun, sectorcoordinator
dierlijke produktie bij de Directie Landbouwonderwijs en, inderdaad, lid van de ' Begeleidingscommissie Aquacultuur' met de
mededeling dat:
1. De nieuwe omschrijvingen onjuist zijn met
betrekking tot de aquacultuur.
2. Veel dat essentieel is voor de aquacultuur
ontbreekt.
3. Sommige eindtermen niet van toepassing
zijn voor de aquacultuur.
Ik verzocht hem vervolgens -ter wille van de
kwaliteit van het onderwijs - de oude
eindtermen te handhaven of de nieuwe zodanig bij te stellen dat de aquacultuur volledig to t
haar recht komt.
Collega mr. W. Vos, coordinator onderwijsontwikkeling, droeg ook een steen bij . In Houten komen regelniatig -vanwege de centra le
liggi ng- de directeuren van de landelijke AOe' s
bij ee n en tijdens een vergadering bracht hij de
zaak onder hun aandacht. De naar schatting 20
aanwezige directeuren vonden dat het 'Buro
Eindtermen ' duidelijk een fout had gemaakt.
Maar niemand kon aangeven wat hier nu tegen kan worden gedaan.
Een directeur: "Kan iemand mij vertellen hoe
ik invloed kan uitoefenen op wat in het ODC
wordt opgenomen?"
Niemand kon dit precies aangeven .
Een andere reactie: "Wij gaan er van uit dat
het Buro Eindtermen zeer autonoom is in het
vaststellen van de eindtermen."
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• Aanleg van de vi/ver met moerasvegetatie in de voortuin van het AGe te Houten .

Er h eers~~ een stemming van: we hebben nu
een maal met zijn all en in 1992 op Democratische Wijze voor dit syst ee m gekozen . Daar
kan niets meer aa n worden gedaan.
Ondertu ssen bl eek dat de brief naar Den Haag
noga l wat stof deed opwaaien: Een collega ,
met goede contacten in het Haagse circuit.
zocht mij zeer verontrust op.
" Dat moet je niet zo maar doen, hun een brief
te sc hrijven ! Ze zijn ilClnlelijk op het Mini sterie
verp li cht op elke brief die aan hen is gericht,
schriftelij k te reageren . Je had eerst moeten
proberen de zaak telefonisch te rege len. En
overigens: ik heb van mijn informanten begrepen dat het helemaa l niet waar is wat je in je
brief hebt geschreven." "Wat is niet waar?"
" Dat de eindtermen 'Bedrijfsvoeren Visteelt'

zijn opg egaan in die van 'Bedrijfsvoeren Vl eesproduktie 2de tak'. Je begrijpt: zo krijg je als
schoo l in Den Haag een slechte naam."
"Maar wie is dan vera ntwoo rd elijk voor deze
nieuwe eindtermen?"
" Dat is C. Eisma, voorz itter van het Buro
Eindterm en . Di e Ei sma heeft het volgens mij
niet helemaal goed begrepen ."
Ik nam telefonisch contact op met Ei sma en
vroeg hem of er mi ssc hien sprake is van een
misverstand .
Eisma twijfeld e er niet aa n:
"Er is zeker geen spra ke van een misverstand !"
Een week later (op 1 november 1993) kreeg ik
van Directie Landbouwonderwi js een brief
(kenmerk LO/938882/NJB) waaruit het tegen-
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dee I bleek .
Ik citee r: "Uw veronderstelling dat in het voorjaar van 1994 de Minister van LNV het 'certificaat 'B edrijfsvoeren Vi steelt (craa)' niet meer
zal opnemen in het Overzicht van Diploma's
en Certificaten is niet juist. Bijgaande treft u
aan het certificaat zoals zal worden opgenomen in het ODC94."
Kortom : ' Bedrijfsvoeren Visteelt' en de oude
eindtermen blijven gewoon bestaan .
Er is hoop
Het moge u aan de hand van dit voorbeeld
duidelij k zijn -een voorbeeld dat alles te maken
heeft met aquacultuur; het gaat immers om
niets meer of minder dan het voortbestaan van
de opleiding van het middenkader!- dat ik bepaald geen hoge dunk heb van de kennis en
inzicht van de leden van het 'Platform ' en het
'Buro Eindtermen'.
Hoeveel fouten zijn hier al niet gemaakt en
hoeveel vakken zijn er niet -terwille van het
economisch inrichten van de opleiding- ondergeschoffeld zonder dat iemand dit heeft opgemerkt of dat iemand de moeite heeft genomen bij het Ministerie aan de bel te trekken?
Het ' Buro Eindtermen' de verantwoordelijkheid voor het 2-jaarlijkse bijstellen van de
eindtermen overlaten vind ik daarom fundamentee l onjuist . De verantwoordelijkheid
dient primair bij de docenten te liggen .
Het bovenvermelde maakt bovendien duidelijk
dat het uiteindelijk nog steeds de Directie
Landbouwonderwijs is die bij voorkomende
geschillen aan het langste eind trekt. Dit vermeld ik vooral voor de tientallen AOC-directeuren die dit niet meer wisten .
Ondertu ssen werken nog dagelijks tientallen
docenten braaf en vlijtig de eindtermen uit die
hen va nuit het 'Buro Eindtermen' berei ken .
Vele anderen echter geloven niet meer zo in
dit heil.
Zo organi seerde coli ega J. van Geffen - omdat
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hij constateerde dat in de praktijk hieraan behoefte bestaat - een cursus : 'Aanleg en Onderhoud van Waterpartijen'
Een daverend succes : 28 aanmeldingen en dit
voorjaar weer een cursus (voor de ge'I'nteresseerde: in de cursus komen onderwerpen aa n
bod als : waterplanten in en om het waterige
milieu , w aterkwa liteitsbeheer en vijvervi ssen).
De 'eindtermen' bestaan nog niet..
Van Geffen: "Die eindtermen kunnen later nog
wei worden geschreven . AI die linkse drammerigheid van dat 'platform' en dat 'eindtermenburo'! Het ontneemt de docent zijn
verantwoordelijkheid en dan wordt het tegengestelde bereikt van wat werd beoogd ."
Het moet echter duidelijk worden gesteld dat
de Kwalificatiestructuur als organisatievorm
duidelijke voordelen biedt. Denkt u maar aan
de nauwe betrokkenheid bij een praktijk- of
stage-ad res en de zelfwerkzaamheid van de
studenten! Veel beter dan voorheen heeft
leerling/cursist en docent ook overzicht over
de aan te bieden stof en is het nu goed mogelijk met certificaten van de ene naar de andere
opleiding over te stappen.
Deze organisatievorm zal een goed evenwicht
moeten vinden met de individuele verantwoordelijkheid; het besef dat u, onze potentiele
klant, het onderwijsaanbod e ~ de manier van
lesgeven bepaalt. Dan is er toekomst voor het
m iddelbaar agrarisch beroepsonderwijs!

