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REÜNIE AERES
HOGESCHOOL DRONTEN

Een geslaagde dag!
De eerste vrouwen op de HLS

‘De sector en
het groen onderwijs
zijn een internationale
showcase’
zomer 2018

o.a. in deze Drieslagen:

Hamburgers uit een petrischaaltje
In memoriam: oud-directeur CHLS Henk van Harten (1925 – 2018)
Introductie nieuwe alumnikringen

www.vvadronten.nl

VOORWOORD

van het bestuur

inhoud

ZESTIG JAAR VOORUIT
Dit is een bijzonder schooljaar voor de CHLS/CAH/Aeres Hogeschool. In 2016 was het thema van Drieslagen:
What’s in the name, vorig jaar ‘eigen Kaas eerst’. Bij de start van het schooljaar 2017-2018 werd uitgebreid gevierd
dat de school in 1957 in Ede gestart is (met elf leerlingen!) en dit voorjaar was het vijftig jaar geleden dat de hogeschool naar Dronten kwam. Twee jubilea in een jaar, een echt jubileumjaar dus. Een jaar vol terugblikken en
evenementen. Je zou daarom zomaar kunnen denken dat dit blad vol staat met nostalgie.
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Neen!
Om zestig jaar te bestaan, moet je continu kunnen veranderen, maar ook het gemeenschappelijke in stand kunnen
houden. De (christelijke) identiteit en een deel van de docenten zijn al tientallen jaren een stabiele factor. Hierdoor
komen ook meerdere generaties naar onze mooie school. Toch verandert er ook een hoop, anders had de school niet
zo hard kunnen groeien. Dat de school zich heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden, zie je terug in opleidingen
die zijn gestart en die zijn opgehouden. Dat je toch goed terecht kunt komen blijkt uit de korte interviews met twee
oud-studenten van verdwenen studies. Toch kan een opleiding als Plattelandvernieuwing ook in deze tijden een
belangrijke rol spelen. Minister Carola Schouten geeft in haar bijdrage al aan dat het onderwijs de toekomstige
agrarisch ondernemers en mensen die in de agribusiness werken, moet klaarstomen voor een veranderende wereld.
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De Bondt

Dus de blik gaat naar voren!
Welke opleidingen zien we over vijftig jaar? Insectenhouderij? Verticale landbouw? Kweekvleeskunde?
In deze Drieslagen kijken we vooruit naar de toekomstbestendigheid van de sector. Hiervoor hebben wij experts,
alumni en bekenden gevraagd. Dus we kijken vooruit, kijken terug, maar staan nu vooral midden in het leven!
Op naar nog zestig jaar vooruitgang.
We wensen je veel leesplezier!
Hartelijke groet van het VVAD-bestuur

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de VVAD, check onze facebookpagina of de website: www.vvadronten.nl
Maak op pagina 19 kennis met de Vrienden van de VVAD

Contactgegevens

Bestuursleden van de VVAD

info@vvadronten.nl

Voorzitter: Barry Hoogezand
Penningmeester en ledenbeheer: Egbert Doornebosch
Secretaris: Coco Bruyère
Evenementen: Anna Veltman
Website beheer: Coen van Dijk
Adviseur: Jan van Diepen

Postadres:
Thomsonstraat 194 , 8251 TW Dronten
Rekeningnummer: NL57INGB0004.2555.48
BIC: INGBNL2A ten name van VVAD te Dronten
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes,
vacatures, activiteiten en volg ons via:

🌎
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‘De sector en het groen
onderwijs zijn een
internati0nale showcase’
Het onderwijs moet jongeren motiveren om te werken aan innovatieve oplossingen
voor de uitdagingen van morgen, zegt minister Schouten. En uitdagingen, die zijn er
genoeg. Drieslagen interviewde de minister per mail.

Dronten Alien Ant Farm?
Zestig jaar vooruit: Dronten insectenhoofdstad van de wereld? Een
skyline afgetekend door flats waarin verticaal groentes worden geteeld?
Als we zes decennia terugblikken, zien we dat er heel veel veranderd is.
Misschien hebben we over zestig jaar wel een opleiding insectenkwekerij. Of zijn de veehouderijopleidingen komen te vervallen
omdat we geen vlees en zuivel meer eten.
Dat lijkt raar, maar is niet ondenkbaar als we kijken wat er de afgelopen tientallen jaren al is veranderd. Hadden
de studenten van toen kunnen bedenken dat er nu bijvoorbeeld Hippische bedrijfskunde en International Food
Business zou worden gegeven?
In zestig jaar tijd is het aantal landbouwbedrijven in Nederland met meer dan 80% afgenomen. Het aantal arbeidskrachten is bijna gehalveerd en de productie van de totale landbouwsector meer dan verdubbeld. (bron CBS). De
trend van schaalvergroting en specialisatie is duidelijk, maar zet deze trend zich net zo door? We kunnen het ons
bijna niet voorstellen, want er lijkt een kentering gaande in ons land.
Schaalvergroting wordt niet meer door iedereen als het ultieme doel gezien. De sector heeft te maken met een
imagoprobleem door diverse schandalen. Politiek lijkt het draagvlak voor grootschalige landbouw steeds kleiner
te worden. De focus op voedselproductie verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Daarentegen hebben we te
maken met klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking, waardoor er behoefte is aan meer voedsel.
De technologische ontwikkelingen gaan snel. Ligt hierin de oplossing voor onze uitdagingen?
We nemen u mee naar de toekomst. In vier artikelen gaat we dieper in op trends die wij zien en de invloed die ze
kunnen hebben op het landbouwonderwijs. Waar staan we nu, wat doen we nu, wat worden de uitdagingen?
Vier visies op de uitdagingen voor landbouw(onderwijs):
POLITIEK

pagina 5

TECHNOLOGIE

pagina7

MONDIALE KLIMAATVERANDERING EN BEVOLKINGSGROEI

pagina 8

DRAAGVLAK IN DE MAATSCHAPPIJ
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Hightech Holland…
maar hoe lang nog?

Wat zijn, als minister van LNV,
uw eerste beelden van de mensen binnen de agrosector en
agribusiness?
‘De agrosector is een sector waar men met
hart en ziel werkt om ervoor te zorgen dat
er dagelijks vers en gezond voedsel in het
schap ligt. Ook zorgen zij ervoor dat we in
Nederland kunnen genieten van ons mooie
landschap. Ik ben erg onder de indruk van
de innovativiteit en sterke betrokkenheid
van de sector. Landbouw, visserij, natuur
en voedsel raken iedereen. Het is de zorg
voor natuur en voedsel dat ons verbindt.
Tegelijkertijd ben ik me goed bewust
van de uitdagingen waar de sector voor
staat. Landbouwers moeten vechten voor
een goede boterham in een steeds meer
eisende markt. Hiernaast moeten we consumenten aansporen tot bewust nadenken
over hun voedselkeuze.’

Heeft u al alumni van onze
hogeschool ontmoet?
‘Van 8 tot 13 april was ik op handelsmissie
in China. Het maakt me trots om te zien
hoe de sector, inclusief het groen onderwijs, een internationale showcase is. Op
de missie was ook Aeres, naast tientallen
agrobedrijven, vertegenwoordigd. De kans
is groot dat ik een of meerdere alumni van
de hogeschool heb ontmoet.’

Veel van onze leden zijn ondernemer, welke rol ziet u voor
hen weggelegd binnen het
onderwijs en de maatschappij?
‘Ondernemers met oplossingen voor de
uitdagingen van vandaag inspireren jonge
talenten met de oplossingen van morgen.
Het is belangrijk dat het bedrijfsleven
ervoor zorgt dat de sector aantrekkelijk is
om in te leren en werken. Daarnaast spelen
zij ook een belangrijke rol bij de invulling
van het groen onderwijs dat samen met
bedrijven en overheid wordt gemaakt.’

Welke rol zou het landbouwonderwijs in de sector en in de
maatschappij moeten spelen?
‘Wij zijn allemaal, van boer tot consument,
verantwoordelijk voor de omslag naar

6
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een duurzamere voedselketen. Hierbij
hebben kennisinstellingen, zoals het groen
onderwijs, zeker een rol. Het onderwijs
moet goed aansluiten op de toekomstige
arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet zij
jongeren motiveren om te werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen
van morgen. Hoe beter de aansluiting van
onderwijs op de vragen vanuit de markt,
hoe meer betekenis en impact het onderwijs krijgt.’

Wat zijn de verwachtingen
over de ontwikkeling van de
agrosector en de agribusiness
in de komende vijftig jaar?
‘Er kan de komende vijftig jaar ontzettend
veel gebeuren. Vanuit mijn rol ga ik me onder andere inzetten op verduurzaming van
de sector, meer samengaan van landbouw
en natuur en de bewust kiezende consument. Ook stelt de samenleving steeds
verdergaande eisen aan de sector. Hier
moeten we op anticiperen. Hoe beter en
sneller de sector inspeelt op de veranderende omgeving, hoe meer zij de regie zelf
in handen kunnen nemen.’

Welke opleidingen verwacht u
dat binnen de landbouwsector
de komende jaren nodig zijn,
ook gezien de vorige vraag?
‘We zijn op weg naar een duurzamere

wereld. Dit vraagt veel van het menselijk
kapitaal en dus van de opleidingen. Het
‘groen DNA’, waar het groen onderwijs zelf
over spreekt, groeit met de veranderende
omgeving mee. Ik denk dat het belangrijk
is dat jonge mensen meekrijgen dat je je
leven lang moet blijven leren en ontwikkelen.’

Wat zou u Aeres Hogeschool
en de sector willen meegeven
voor de korte en lange termijn?
‘Allereerst wil ik Aeres Hogeschool Dronten van harte feliciteren met de behaalde
resultaten van de afgelopen zestig jaar.
Het groen onderwijs heeft haar waarden
meer dan bewezen en dit is een prachtige
prestatie.
Wat ik voornamelijk wil meegeven is het
belang van de gouden driehoek. Onderwijs-, kennisinstellingen en bedrijfsleven
moeten goed samenwerken en hun
verantwoordelijkheid nemen. Ik heb echt
vertrouwen in de kracht van de sector om
de uitdagingen om te zetten in kansen,
maar we moeten dit wel samen doen.’

De Nederlandse land- en tuinbouw werkt
niet op de vierkante meter, maar op de
vierkante centimeter. Niet alleen omdat we
niet zoveel ruimte hebben in Nederland,
maar ook simpelweg omdat we het kunnen. Technologisch gezien staan we binnen
de internationale agrarische sector aan de
top. Overal ter wereld kijkt men tegen de
Nederlandse land- en tuinbouw op. Maar
kunnen we als klein kikkerlandje deze koppositie behouden?
Volgens Davy te Bokkel, Market
Development Manager bij Kverneland
Group Benelux en alumnus, is Nederland
juist de aangewezen plek om deze koppositie te behouden. Door de gedrevenheid
van Nederlandse ondernemers om elke
vierkante centimeter te kunnen benutten,
worden slimme technologische oplossingen bedacht.
Door de eerder genoemde schaalvergroting in de Nederlandse landbouw gingen
volgens Te Bokkel de meeste boeren zich
vanaf de jaren 70 specialiseren in melkvee
of akkerbouw. Het gevolg was een intensivering van het grondgebruik, waardoor het
een steeds grotere uitdaging wordt om de
bodem gezond te houden.
Op dit moment is het al mogelijk om door
middel van GPS en bodemkaarten plaatsspecifiek te bemesten. Plaatsspecifieke
ziektebestrijding stelt akkerbouwers in
staat om met steeds minder middelen,
steeds effectiever te zijn. In de melkveehouderij kan de veestapel in de gaten
gehouden worden door middel van chips,
die onder andere lichaamstemperatuur
en activiteit meten. Zo kan er ingegrepen
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worden zodra zich onregelmatigheden
voordoen. Lasse Doornbos is exportmanager bij Homburg Holland. ‘We kunnen
tegenwoordig al veel meer data verzamelen dan we kunnen gebruiken. Het is en zal
een uitdaging blijven om genoeg mensen
op te leiden die deze data nuttig kunnen
gebruiken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het registreren van de ziektedruk
in een gewas.’
Voor de toekomst verwacht Te Bokkel
meer en meer robotisering. Werktuigen
zullen de krachtbron aansturen in plaats
van andersom, zoals dat nu gebeurt met
trekkers en werktuigen. Wat hij niet begrijpt, is dat we als sector de promotie naar
het buitenland blijkbaar goed voor elkaar
hebben - de hele wereld kijkt immers naar
ons op - maar dat we het niet voor elkaar krijgen om binnen ons eigen land de landbouw
voldoende te promoten. Hij noemt het een
uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.

Boven: Davy te Bokkel, onder: Lasse Doornbos

De technologische kennis is volgens Te
Bokkel in Nederland groot genoeg om op
voorsprong te blijven. Lasse Doornbos is
daar iets pessimistischer over. Door de
krimpende landbouwsector in Nederland
is hij bang dat het in de toekomst steeds
moeilijker wordt om de technologische
voorsprong te behouden. Innovaties moeten immers betaald worden. Daarnaast
moet men genoeg ervaring blijven opdoen
met de technologie. En met een kleiner
wordend speelveld, worden die mogelijkheden kleiner. Te Bokkel denkt echter dat
deze ontwikkelingen niet alleen in Nederland terugverdiend hoeven te worden,
aangezien de agrarische technologie in
steeds grotere mate geëxporteerd wordt.
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Mondiale
problematiek
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De vraag naar voedsel neemt de komende decennia sterk toe. Enerzijds
door een groei in het aantal mensen van zeven miljard nu naar negen of tien
miljard in 2050. Anderzijds doordat drie miljard mensen doorgroeien van
een laag- naar een middeninkomen. Dit laatste is een verbetering in levensomstandigheden waar niemand op tegen kan zijn. Integendeel. Gevolg is
wel dat steeds meer mensen zullen kiezen voor een gevarieerder menu met
meer hoogwaardige eiwitten, waardoor de vraag naar zuivel en vlees zelfs
gaat verdubbelen. Een enorme uitdaging, maar tegelijkertijd een nog grotere kans, zeker voor een vooraanstaande sector als de onze.

Dankzij een hoge productie per hectare en per dier en een efficiënt werkende
keten als geheel, weet de Nederlandse agri & food sector het voedsel te
produceren met de minste hoeveelheid grond en grondstoffen per kg product
en daarmee met de laagste uitstoot aan broeikasgassen. Zo kost een liter
melk van een koe die bijna 8500 kg per jaar geeft (gemiddeld in Nederland),
al gauw 30-40% minder energie en broeikasgassen dan wanneer die liter
afkomstig is van koeien die de helft of minder produceren (zoals in de
meeste landen). Daarbij is alles meegerekend, ook de grondstoffenaanvoer
van elders. Bijkomend voordeel is dat je op deze wijze per saldo meer grond
overhoudt voor natuur en biodiversiteit of om er te wonen en te werken.
Dat komt extra van pas bij een nog sterk groeiende wereldbevolking.

Ruimte om door te ontwikkelen
In sommige kringen is er de roep dat het allemaal anders moet met de
landbouw: extensiever, kleinschaliger, lokaal en in ieder geval minder
dieren. Ieders goed recht natuurlijk, maar het is daarbij wel van belang om
ons te realiseren dat er voor de productie van elke hectare akkerbouw die
we in ons land niet meer zouden realiseren, elders in de wereld vier hectares
nodig zijn om die te compenseren. Voor tuinbouw geldt zelfs een factor
zeven tot tien. En voor elk dier minder hier, zijn elders twee tot drie dieren
nodig ter compensatie. Met een verschuiving van de productie naar elders,
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verveelvoudigen we dus de uitstoot aan broeikasgassen. En wat de
dieren betreft, is de kans groot dat ze er qua welzijn ook nog eens
op achteruit gaan. Want er zijn maar weinig landen waar dat zo
goed geborgd is als bij ons. Met krimp helpen we de wereld dus
niet echt vooruit, laat staan onze eigen sector en economie.

Bijdrage studenten en alumni ‘Dronten’
Is het bij ons dan allemaal optimaal? Zeker niet, want het kan
ook hier altijd nog beter. Denk alleen al aan wat nieuwe, slimme
technologie, zoals sensoren en drones, ons zal brengen. Daarmee
kunnen we ziektes in gewassen eerder ontdekken, dieren individueel voeren en verzorgen en machines intelligenter maken. Dat
betekent meer produceren met minder grondstoffen en minder
uitstoot. En die kennis en technologie kunnen we vervolgens ook
internationaal weer te gelde maken, daarmee onze leidende positie
verder uitbouwen en ons verdienmodel versterken. Daar liggen
wat mij betreft dan ook de grootste kansen voor ‘Drontenaren’.
Meehelpen die nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen, maar
vooral helpen zorgen voor een goede toepassing in de praktijk.
Daar is nog een wereld te winnen!

Tot slot
Het Wereld Natuur Fonds heeft becijferd dat de 20% minst
productieve boeren in de wereld maar liefst 50% van de milieuimpact veroorzaken. Reden te meer voor steun en ruimte voor de
Nederlandse agri & food sector, die wat dit betreft tot de wereldtop behoort. Dat geldt in het bijzonder voor onze beste boeren,
want die doen bij uitstek wat de wereld nodig heeft en waar het
Klimaatakkoord van Parijs om vraagt. Die produceren het voedsel
namelijk met de allerminste grond en grondstoffen per kg product
en de allerlaagste uitstoot aan broeikasgassen. Die zijn ‘Parijs’ dus
al lang voorbij. Het is dan ook in het belang van ons allemaal dat
met name zij de ruimte krijgen om door te ontwikkelen en dat zij
op onze hulp kunnen rekenen.
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MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

Kwestie van
volgen of creëren?
Als je de veehouderij in Nederland on
gestraft met de holocaust kunt vergelijken,
dan weet je dat er iets aan de hand is. Toen
hoogleraar Roos Vonk van de Radboud
Universiteit in Nijmegen dit in 2017 deed
in NRC1, leverde dat hooguit een aantal
verbaasde reacties op. Geen groot schandaal, zoals je zou kunnen verwachten.
Misschien toont dit de huidige positie van
de landbouwsector in Nederland? Hoe
heeft het zover kunnen komen? En wat zou
agrarisch (minnend) Nederland daarmee
moeten doen?
Het aantal agrarische bedrijven in Neder
land is sinds 2000 bijna met de helft
afgenomen. Van ruim 97.000 naar 54.850 in
2017 (Bron: CBS). Deze trend is echter niet
van de laatste zeventien jaar. Na de Tweede
Wereldoorlog werd er door de Europese
politiek sterk ingezet op schaalvergroting en
modernisering van de landbouw. Het gevolg
daarvan is dat steeds minder mensen in de
Nederlandse land- en tuinbouw werken,
de gemiddelde burger steeds verder van
zijn voedsel af staat en er een algemeen gebrek is aan kennis over de agrarische sector.
Om als sector bestaansrecht te hebben,

is het nodig om door alle inwoners geaccep
teerd te worden. Hoe breder je als sector
gedragen wordt onder de bevolking, des
te interessanter je bent voor de politiek.
Populaire thema’s leveren nou eenmaal
meer stemmen op.
Door het grote gebrek aan kennis en
binding met de agrarische sector is het niet
verwonderlijk dat veel burgers vatbaar zijn
voor de boodschap van natuur-en milieu
organisaties. Zij zien graag meer natuur
in het Nederlandse landschap verschijnen
ten koste van landbouw. Volgens Caroline
van der Plas van de koepelorganisatie Team
Agro NL is de landbouwsector in de afgelopen jaren onder een vergrootglas komen
te liggen. Dat komt omdat verschillende
NGO’s vraagtekens zetten bij de werkwijze
die nu binnen de landbouw gehanteerd
wordt. Daarnaast krijgen burgers via
social media snel een bepaald beeld van de
landbouw zonder zich daarin te verdiepen.
In veel gevallen legt het pijnlijk bloot hoe
ver de gemiddelde burger van de landbouw
is af komen te staan. Zo hielden afgelopen
zomer dierenactivisten een stille tocht bij
een afgebrande kippenschuur2.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
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De landbouwsector zelf is volgens Van
der Plas onderling enorm verdeeld. Dit
maakt een eenduidig verhaal naar de
buitenwereld moeilijk. Bovendien werd er
weinig sectorpromotie gedaan vanuit LTO
en waren er verder allemaal versnipperde
initiatieven. Ook was er tot nu toe weinig
samenwerking tussen de verschillende
initiatieven, iets wat natuur- en milieu
organisaties wel doen.
Op het landbouwcongres 2018 pleitte oudminister Veerman van LNV voor een meer
natuurinclusieve landbouw, waarbij boer
en dieren een verstandhouding met elkaar
hebben. En intensieve veehouderij past
daar volgens hem niet bij. Veerman pleitte
hier onder andere voor omdat de consument daar volgens hem om vraagt.
Wat de consument echter ook wil, is een
zo laag mogelijke milieu-footprint. En niet
alleen de consument. Door onder meer
het klimaatakkoord van Parijs, wordt
ook de overheid gedwongen tot keuzes
die uitstoot moet terugdringen. Dat het
extensiever maken van onze landbouw
hand in hand gaat met een grotere milieufootprint, daarvan is de gemiddelde
Nederlandse consument zich niet bewust.
Het is bovendien maar zeer de vraag of
een natuurinclusieve nichemarkt vraag en
aanbod op elkaar laat aansluiten.
Ondanks de ogenschijnlijk negatieve
berichtgevingen over de Nederlandse landbouwsector kijkt men er in het buitenland
juist tegen op. Onze sector staat namelijk
bekend als het milieu- en diervriendelijkste ter wereld. Nergens ter wereld wordt
er zo duurzaam geproduceerd als in ons
kleine kikkerlandje. Het doel van Team
Agro NL is volgens Caroline van der Plas
dan ook om alle promotieactiviteiten

binnen de landbouw te bundelen en de Nederlandse landbouw als een sterk merk
neer te zetten. Een gemiddelde burger moet bij het zien van de tekst: ‘geproduceerd
in Nederland’ direct het product willen kopen, juist omdat het uit Nederland komt
en het dus veilig en duurzaam geproduceerd is. Dit betekent natuurlijk niet dat de
landbouwsector in ons land op zijn lauweren kan gaan rusten. Het zal moeten blijven
innoveren en waar mogelijk nóg duurzamer worden. Om deze duurzaamheid echter
te waarborgen, zal de landbouwsector zich moeten aanpassen aan de grillen van de
consument en moeten laten zien hoe goed zij eigenlijk is.
Om dit te bereiken, moet er naast een bundeling van krachten een integrale aanpak
komen. Proactief het grote publiek voorlichten over de herkomst van het in Nederland geproduceerde voedsel. Structureel via radio, tv en social media reclame maken
voor de sector en mensen er van jongs af aan mee laten kennismaken. Bijvoorbeeld
door het ondersteunen van landbouwonderwijs op alle basisscholen. Op individueel
niveau zou elke agrarische ondernemer een echte ambassadeur van de sector moeten
zijn. Hier zou bijvoorbeeld tijdens opleidingen Agrarisch ondernemerschap aandacht voor moeten komen.

1.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/21/bioindustrie-vergelijken-met-de-holocaust-is-niet-zo-raar-12616148-a1570596

2.

https://dedrontenaar.nl/swifterbant/actiegroep-burning-souls-houdt-vrijdag-een-wake-bij-kippenboerderij-swifterbant

3.

https://www.volkskrant.nl/binnenland/-overal-ter-wereld-is-diep-respect-voor-de-nederlandse-landbouw~a4510801/
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Reünie Aeres
Hogeschool Dronten
Zaterdag 10 maart vierde Aeres Hogeschool
Dronten haar 60-jarig bestaan met haar alumni.
Op de reünie waren niet alleen veel oud-studenten,
maar ook veel (oud)-medewerkers afgekomen.

Hogeschool Dronten en
landbouwontwikkelingen
DE VVAD KIJKT TERUG EN VOORUIT. IN DIT ARTIKEL GAAN WIJ HEEL EVEN TERUG IN DE TIJD,
MAAR KIJKEN WIJ VOORAL VOORUIT.

Zestig jaar geleden had men de kille Oorlogswinter nog in gedachten en moest er
voedsel worden geproduceerd. Deze opdracht is zonder meer geslaagd. Wij Neder
landers zijn uitgegroeid tot wereldspelers in voedselproductie en alles wat daar mee
te maken heeft. Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld en
toch produceren we voedsel voor een veelvoud van onze bevolking. Mondiaal wordt
er jaloers naar onze landbouwkennis gekeken en men neemt graag medewerkers met
die Nederlandse kennis in dienst of komt die kennis halen door hier te studeren.
Als echte calvinisten zullen we niet snel
hardop zeggen hoe trots we zijn op de
geweldige ontwikkeling van onze landbouw.
Of we zullen er gelijk kanttekeningen bij
zetten. Het is ook precies deze calvinistische
bodem waar deze ontwikkeling plaatsvond.
De nuchtere mentaliteit van hard werken en
willen verbeteren.
De Hogeschool Dronten (en voorheen Ede)
mag met recht een van de symbolen van de
naoorlogse landbouwontwikkeling worden
genoemd. Centraal in het land, in een
maagdelijk gebied dat voor de landbouw
werd ontgonnen, werden ook de studenten
ontgonnen. Met de opkomst van de hoog-

waardige landbouw kwam ook de opkomst
van de hogeschool. Of is het andersom? Is
het succes van de landbouw het resultaat
van het succes van de hogeschool?
Net als de polderpioniers kwamen ook de
studenten uit het hele land. Ook zij waren
pioniers, hadden de ouderlijk boerderij
verlaten en waren op zoek naar een uitdaging.
Na hun studie gingen ze aan de slag met
hun kennis en ervaring en maakten de
Nederlandse landbouw tot wat hij nu is.
Tijden veranderen, de school heeft
tegenwoordig een bonte verzameling
studenten en de christelijke identiteit

is niet meer prominent aanwezig. Maar
dankzij het succes van de laatste zestig
jaar is de Hogeschool Dronten wel een van
de toonaangevende agrarische hogeschool
in Nederland en daarmee een symbool van
de toekomst van de landbouw in Nederland.
Zestig jaar vooruit, wat moeten we doen om
het symbool van landbouwontwikkeling te
blijven? Bij welke ontwikkelingen moeten
we aanhaken? En welke ontwikkelingen
moeten we juist negeren omdat we het op
onze manier willen doen? Onze open blik
in combinatie met onze eigen manier van
denken lijkt de sleutel van het succes.

De middag begon met een aantal gesprekken over
de ‘kracht en invloed van Dronten’. Daarna gingen
de bezoekers per bus naar het Agri Innovation Centre
en Aeres Farms.
Aan het eind van de dag werd er een walking dinner
aangeboden; het hele menu was samengesteld uit
producten geteeld of verwerkt door oud-studenten.
We aten spinazie van Niels Broersen uit Spanje,
Neimeijer’s 4 Jaargetijden Vlees smaakte heerlijk met
de stamppot uit Flevoland en de prosecco van Geert
Horlings paste weer goed bij de kaas en worst van
Holland Laden (Caroliene Nieuwenhuizen) en wat te
denken van de zoete aardappelen uit Flevoland? Dit
was nog maar een kleine greep uit het hele menu. Tot
slot konden de gasten nog naar het ‘ouwe koeien’ feest
van studentenvereniging USRA.
De hogeschool greep de reünie gelijk aan om haar
nieuwe alumni-kringen te introduceren. Hiermee
wil zij de verbondenheid tussen afgestudeerden, het
bedrijfsleven en het onderwijs & onderzoek versterken.
De eerste vijf kringen zijn gestart: Agrotechniek en
Management, Veehouderij & Ondernemerschap,
Horticulture & Plantbreeding, Internationaal
Bedrijfsleider en het Aardappel Innovatie Netwerk.
Rondom deze thema’s zullen activiteiten georganiseerd
worden zoals themabijeenkomsten, excursies
en bedrijfsbezoeken.

Lees ook het artikel op pagina 30
over de alumnikring Internationaal
Bedrijfsleider & Adviseur
Foto’s en een videoverslag van de middag
vind je op de Facebookpagina van
Aeres Hogeschool Dronten
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Oud-voorzitter Judith Antuma - van der Veen
neemt afscheid van het VVAD-bestuur

‘Elkaar ontmoeten, verhalen delen en
nieuwe inzichten krijgen. Het was geweldig!’
Na vijf jaar plezier, enthousiasme en inzet neem ik afscheid van het VVAD-bestuur.
Een bijzondere periode met veel ontwikkelingen binnen de VVAD op het gebied van
samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten, netwerkbijeenkomsten met bekende gast
sprekers, Drieslagen met een thema en ledenvergaderingen tijdens de bedrijfsbezoeken.

Ik zit aan de keukentafel in onze nieuwe woning in Dedemsvaart,
de vogeltjes zingen buiten hun mooiste liedjes. Mijn zoontje van
anderhalf zit naast mij en roept heel hard ‘daaaa’, waarmee hij
bedoelt dat hij mijn broodje wil eten. Mijn broodje is natuurlijk
veel lekkerder dat zijn eigen broodje dat voor hem staat.
Het is alweer vijf jaar geleden dat ik begon bij de VVAD. Ik weet
het nog goed, Caroliene Nieuwenhuizen (toen voorzitter) vroeg
of ik onderdeel wilde worden van het VVAD-bestuur, “Veel tijd
kost het niet, maar het is wel erg gezellig”, ik hoor het haar nog zo
zeggen. Ik werd enthousiast en wilde graag mijn horizon verbreden,
dus natuurlijk zeg ik ja. Het zijn inderdaad gezellige vergaderingen,
die ik nu al mis! Maar de tijd die je in eens overhoudt wanneer je
afscheid hebt genomen, is ook wel heel fijn. Geen mailtjes meer
beantwoorden, geen stukjes meer schrijven, geen netwerkbijeenkomsten of bedrijfsbezoeken organiseren, wat een zeeën aan tijd!
Hoewel ik dat ook het allerleukste vond om te doen! Vooral mensen
interviewen voor ons ledenblad de Drieslagen. Horen wat zij na
Dronten zijn gaan doen en hoe zij nu terugkijken op die tijd in het
mooie Dronten. Ook de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
vond ik zelf geweldig. Elkaar ontmoeten, verhalen delen en nieuwe
inzichten krijgen, super! Ja, ik ga het VVAD-bestuur missen!
Wat is er de afgelopen vijf jaar eigenlijk in mijn leven veranderd?
Ontzettend veel! Tijdens de opening van de nieuwe school
CAH Vilentum, ontmoette ik Chris Antuma, een knappe vent die
op dat moment veel op reis was. Blijkbaar studeerde hij tijdens
dezelfde jaren in Dronten als ik. Grappig, zijn naam herinnerde ik
mij wel, maar ik had er geen gezicht bij. In 2015 zijn wij getrouwd,
een fantastische dag samen met vrienden en familie bij het mooie
kasteel in Staverden.
In 2016 is onze zoon Arthur geboren. Wij stonden toen nog voor
de keuze om naar Frankrijk te verhuizen en daar een bedrijf te
beginnen. Ik ben zelf te veel mensen-mens om mij te settelen in een
omgeving waar weinig mensen wonen. In 2017 volgde de beslissing
om naar Dedemsvaart te verhuizen. We wonen nu in het ouderlijk
huis van Chris en de ruimte in én om huis is heerlijk! Na twaalf
jaar met veel plezier gewerkt te hebben in Almere, heb ik afscheid
genomen van het Groenhorst. Afgelopen jaar ben ik gaan werken
voor de Groene Welle in Zwolle als opleidingsbeheerder van de
Hoefsmid opleiding en als docent paardensport en -houderij.
Een nieuwe woonomgeving en een nieuwe baan betekent ook
nieuwe uitdagingen. Naast mijn werk in het onderwijs, werk ik
samen met Chris voor het biologische teeltbedrijf Bioakker.
Zo ben ik mij nog steeds aan het verdiepen in de agrarische sector
en hoop ik deze zomer te kunnen inspringen wanneer het druk
is op het loonwerkbedrijf.
Via deze weg wil ik het VVAD-bestuur bedanken en veel succes
wensen met de voortzetting van het alumnibeleid. Ik wil alle mensen
die ik via de VVAD ontmoet heb bijzonder bedanken voor de interessante gesprekken en ik hoop jullie in de toekomst nog
eens weer te zien.
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even voorstellen

Coco
de Bruyère
Een prachtige tijd

Ik ben Coco Bruyère, 25 jaar jong. Ik woon in het prachtige Witmarsum in Friesland, zo’n tien minuutjes van de
Afsluitdijk. Samen met mijn vriend Sietse Draaijer - die ik
in Dronten heb leren kennen - heb ik een melkveebedrijf
met 120 melkkoeien die worden gemolken door twee
melkrobots. Daarnaast ben ik werkzaam bij Nutrifeed als
jongvee specialist in het zuidwesten van Friesland.
Voordat ik naar Friesland verhuisde, ben ik zo’n acht maanden in Nieuw-Zeeland geweest. Daar heb ik een halfjaar
gewerkt op een melkveebedrijf met duizend koeien en heb
ik twee maanden rondgereisd. Een bijzondere ervaring en
een fantastisch land waar ik een heel ander systeem van de
melkveehouderij heb mogen ontdekken.
Vóór Nieuw-Zeeland heb ik van 2009-2014 Dier- en
veehouderij gestudeerd in Dronten. Dit was een prachtige
tijd waarin ik onwijs veel geleerd heb, zowel op school
als bij de USRA. Bij de USRA heb ik in veel commissies
gezeten, waaronder de PR-Commissie, USRA-week kern,
SooSbestuur en BIP-week kern. In Dronten ben ik ook actief geweest bij het mooiste dispuut van de USRA, namelijk
Boa Constrictor.
Sinds januari 2018 ben ik aangesloten bij de VVAD. Hier zal
ik voornamelijk de functie vervullen van secretaris.
Coco
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Kom je hier een rijke
boer trouwen… of wat?
Als één van de eerste vrouwen op de HLS, droom of nachtmerrie?

Vrolijke rokjes, gelach in de gangen. Wie nu rondloopt in
het hogeschoolgebouw in Dronten ziet veel vrouwelijke studenten.
Dat was in de beginjaren in Ede wel anders. De school en het
internaat bestonden bijna alleen uit boerenjongens.

Boven:
De meiden van de hogeschool – Juanita, Simmetje en Tineke
< Juanita in actie tijdens haar stage

Inmiddels is ongeveer 40% van de studenten vrouw. Is er met de
komst van deze vrouwen een jongensdroom van zestig jaar geleden
uitgekomen? En hoe hebben de eerste meiden het ervaren? De
VVAD stelde een paar vragen aan de studenten van het eerste uur.
‘Ach, we wisten niet wat we misten’, zegt Peter van Rees (afgestudeerd in 1965). Het gesprek gaat via de telefoon, de knipoog is
bijna te horen. ‘Op de eerste schooldag kwam je met een groep
jongens bij elkaar en dat was het dan. We dachten er verder niet
over na. We waren in die tijd ook heel serieus met onze studie
bezig hoor.’ Maar hoe ging dat dan op de beroemde gala-avonden
van de USRA, daar waren toch zeker niet alleen maar mannen?
‘Ik had verkering met een meisje’, vertelt Peter. ‘Zij werkte in het
Julianaziekenhuis in Ede. Wij inventariseerden dan hoeveel meiden
er nog moesten komen om iedere jongen van de HLS van een date
te voorzien. Mijn vriendin nam dan haar vriendinnen mee, zodat
er genoeg stelletjes gevormd konden worden.’ Of er ook relaties
ontstonden? Peter is met zijn verkering uit die tijd getrouwd, vertelt
hij vol trots, maar hoe het met de anderen is afgelopen weet hij niet.
Dat er meiden elders vandaan gehaald werden, bevestigt ook Finus
de Putter (afgestudeerd in 1960). De jongens van de HLS haalden
wel eens de meiden van de landbouwleraressenopleiding in
Zetten op voor de feestjes. ‘We hebben nog een keer flink op onze
sodemieter gekregen van de directeur van de opleiding in Zetten.
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We brachten namelijk de dames te laat thuis. Het was in die tijd
ongepast om rond middernacht thuisgebracht te worden. Ja, we
hebben het wel over de jaren zestig hè, kan je het je voorstellen?
We zijn verhaal gaan halen bij meneer Van Harten, onze directeur.
Hij gaf ons gelijk, want je kon op dat tijdstip de meisjes natuurlijk
ook niet helemaal alleen van Ede naar Zetten laten gaan.’
Bij Jan Woets (afgestudeerd in 1965) zaten in zijn jaar maar één of
twee meiden in de klas. Later werden dat er meer. ‘Maar daar keken
we helemaal niet van op hoor. Eigenlijk was het heel normaal.’
Maar hoe was het voor de meiden uit die tijd? Het heeft veel
moeite gekost, maar we hebben er één kunnen opsporen: Juanita
Kuipers (1967-1969). Voor haar was het wel even wennen. ‘Ik
kwam van een meisjes middelbare school. In het begin was ik echt
ongelukkig, vooral tijdens de ontgroening. Er werd geroepen dat
ik vast een rijke boer wilde trouwen, dat dat de reden was dat ik
de landbouwschool deed.’ Juanita zegt van zichzelf dat ze een echt
‘meisjes-meisje’ was. Dat maakte ook dat meneer Van Harten haar
niet zomaar toeliet, ze moest dan ook eerst stage lopen om kennis
te maken met de landbouw. Voor Juanita was de landbouwschool
een opstap om in Utrecht veeartsenij te studeren, iets wat er later
niet van is gekomen. Terugkijkend geeft Juanita aan naïef te zijn geweest. ‘In het begin durfde ik niet aan de ontbijttafel te zitten. De
seksistische grappen, daar had ik wel moeite mee. De gesprekken

vielen soms stil als ik langsliep. Dat gaf wel eens een ongemakkelijk
gevoel.’ Het was niet makkelijk daar tussen die jongens. ‘Maar toch
heeft het mij uitgedaagd en gemotiveerd om écht mijn mannetje
te kunnen staan. Ik moest leren ploegen, vreselijk vond ik dat. Mijn
stage boerin wilde me mee uit winkelen nemen, maar dat was
natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Ik wilde wel sterk zijn, dat
was ook voor mijn werk met de paarden nodig. Die tijd heeft mij gevormd, mondiger gemaakt en een beroep gedaan op mijn intellect.’
Juanita heeft zich nooit gedragen als één van de jongens. ‘Ik was niet
echt stoer. Dat liet ik ook merken en dan wist ik dat ik geholpen zou
worden. De docenten waren heel zuinig op ons. We moesten leren
lassen en sleutelen aan trekkers. De docenten hielpen ons hierbij,
net als mijn klasgenoten. Ze wilde me er echt doorheen trekken.’
Juanita heeft samen met de twee andere meiden op de school
gestreden voor gelijkwaardigheid, want daar was nog wel wat werk
te verrichten. Een vrouw in het bestuur van de USRA was in die tijd
ondenkbaar. Juanita kan ons nog een verkiezingstoespraak laten zien.
“Luisteraars, slechts drie vrouwelijke leden telt ons aller USRA en
het moet even worden gezegd,
dat zij er niets voor voelen om in de watten te worden gelegd.
Ze zitten niet voor niets op een landbouwschool.
Maak daarom één van hen secretaresse dat geeft wat meer jool.”

Ook een couplet uit dit “protestlied” laat mooi zien hoe de drie
meiden zich probeerden staande te houden. Dat het wel een schortte
aan de beleefdheid, bezongen ze in dit lied:
“Protest, protest, protest
Tegen dat geleuter, tegen dat geklets
Tegen dat boerenpummelachtige gezwets
Over de drie meisjes die hun school sieren
Daar gaan wij gedrieën nu eens tegen tieren.
Hopelijk zal ons drietal volgend jaar worden versterkt
Daarom zal toch echt aan de beleefdheid moeten worden gewerkt
In de toekomst zullen nog meer van ons geslacht jullie school
komen bestormen
Neem daarom in acht de nodige beleefdheidsnormen.”
En ja, ze had gelijk, in de jaren daarna zouden er veel meer meiden
de hogeschool komen bestormen. Vrouwen in het bestuur van de
USRA en zélfs als voorzitter! Is met de komst van die meiden een
jongensdroom uitgekomen? Ach, wat zouden de jongens van toen,
de meiden van nu hebben leren kennen. Ze zijn ambitieus, uitdagend
en creatief en hebben de agrarische sector heel wat te brengen.
Bedankt dames van het eerste uur, jullie hebben de weg vrijgemaakt!
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Moet jou ook iets van het hart? Mail ons, info@vvad.nl!

Vrienden van

OPINIE

Open brief aan
alle lompe boeren
Beste afgestudeerden van de Hogesch

ool Dronten,

Ik schrijf deze brief aan jullie omdat me
iets van het hart moet. Vorig jaar ben
ik begonnen met mijn studie Diergezondheid
& management. Ik heb deze studie geko
zen omdat
ik mijn hele leven al een dierenvriend
ben. Ik heb een hond, een kat, twee ratte
n en een
schildpad. Ik voel me op mijn gemak bij
mijn dieren en kan me geen leven zond
er dieren
voorstellen. Ik ben dan ook overtuigd
veganist, want ik ben tegenstander van
de
bioindustrie en vind het onbegrijpelijk dat
mensen zo wreed kunnen zijn. Mensen,
dier
en
en planten moeten in harmonie leven,
dan zal deze planeet veel mooier wor
den.
Op de open dagen kreeg ik een goede
indruk en hoorde ik alleen maar verhalen
over
de hechte gemeenschap in Dronten en
hoe fijn iedereen het daar vond. Nou
, dat viel mij
dus tegen. Ik woon in Amsterdam en
alle dagen met het OV zag ik niet zitte
n. Maar op
de campus was ik niet welkom met mijn
dieren. Vervolgens was het nog een hele
klus
om een plek te vinden. Uiteindelijk ben
ik in een studentenhuis terechtgekom
en. Maar
nu voel ik mij hier niet gelukkig. Men
sen doen vaak lacherig en nemen mij
niet serieus.
Ik voel me nogal buitengesloten. We eten
ook niet meer samen. Mijn huisgenoten
vinden het te veel gedoe om veganisti
sch te koken en ook maken ze er vaak
grapjes over,
terwijl ze dan nog een extra gehaktba
l voor mijn neus naar binnen proppen.
Ik heb op
mijn kamer nu een eigen koelkast staa
n waarin ik mijn eigen eten bewaar. Ik
eet
ook
altijd op mijn kamer samen met mijn
dieren, zodat ik de grappen van mijn
huis
geno
otjes
niet hoef aan te horen.
Ook op school, in de kennismakingswe
ek en in de studentenvereniging ervaar
ik dat
mensen het vreemd vinden dat ik vega
nist ben en voel ik mij buitengesloten.
Mensen
lachen ook vaak om mijn kleding (vol
ledig plantaardig en zonder kunstmatige
kleur
stoffen). Die hechte gemeenschap in
Dronten is er zeker wel, maar hier past
dus
absoluut niet iedereen in.

Om dit prachtige magazine voor onze leden betaalbaar te houden starten we dit jaar met
een proef met betrekking tot adverteren. Op deze pagina tref je de logo’s aan van bedrijven die
ons met een bijdrage van € 100 hebben gesteund in de kosten. Ook geïnteresseerd om vriend
van ons te worden? Laat het ons weten! Onze vrienden voor de oplage van 2018 zijn:

ABZ Diervoeding

www.abzdiervoeding.nl

Agrifood-career

www.agrifoodcareer.com

Alta Nederland BV

www.altagenetics.nl

Bea’s virtual office

www.virtueeloffice.nl

Claassen, Moolenbeek & Partners

www.cmenp.nl/lelystad

Countus

www.countus.nl

EP Finance

www.ep-finance.nl

Hadderingh Agro Support

www.perceleninkaart.nl

Holland Laden

www.hollandladen.com

Jobmaker

www.jobmaker.nl

MDL Agro

www.mdlagro.nl

Schaap

www.schaapholland.com

Vallei accountants Agri

www.vallei-agri.nl

E P Finance
Earnings & Profit

z
rit

Gim

Anoniempje

VA
Allei A
Agri
Accountants & Adviseurs
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VVAD over signaalfunctie van taboes

HAMBURGERS UIT
EEN PETRISCHAALTJE
Het vak ‘biologische landbouw’ was zeker niet populair. Slechts enkele
studenten volgden deze lessen. In de wandelgangen werd zelfs geroepen
dat dit was om ‘de vijand’ te leren kennen.

Nee, je schreeuwde het niet van de campusdaken als je van
een biologisch bedrijf afkomstig was. Anno 2018 is dat anders.
De kansen van de biologische landbouw zijn gezien en gepakt.
Je bent als bio-boer geen geitenwollen sok meer. Een taboe is
geen taboe meer wanneer je gewoon over het onderwerp kunt
praten zonder reputatieschade. Misschien was de opkomst van
de biologische landbouw wel één van de grootste taboes in
zestig jaar agrarische hogeschool? We kijken zestig jaar vooruit.
Welke prikkelende ontwikkelingen zullen komen (en gaan)?
Een blik in onze glazen bol: kweekvlees!
Met de komst van kweekvlees hebben we mogelijk wel een
groot en heet hangijzer van de volgende decennia te pakken.
Hoewel de komende 35 jaar de consumptie van vlees zal blijven
groeien (niet zozeer in Europa of Amerika, maar vooral in India,
China en Afrika) staat de dierlijke vleesproductie maatschappe
lijk ter discussie (Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie
Maastricht University). De cijfers rondom het waterverbruik,
landgebruik en uitstoot van broeikasgassen voor de productie
van vlees liegen er niet om. Daarbij komt nog het debat rondom
het dierenwelzijn.

‘Kweekvlees wordt de kiloknaller van de toekomst’
De wetenschap heeft wellicht een oplossing die mogelijk in één
klap de vleesveehouders én de hele aanverwante keten overbodig
maakt: vlees uit een petrischaaltje. Kweekvlees. Petriburgers.
Spierspecifieke stamcellen uit een koe, vermenigvuldigd in een
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laboratorium. Wat betekent het voor de vleesveehouder als
het wetenschappers lukt om over een aantal jaar een betaalbare
petriburger te produceren?
We vragen het Bert Blom (afgestudeerd in 2009). Hij is kalverhouder in Didam (700 rosé kalveren, 500 blanke kalveren). ‘In
eerste instantie reageer ik op deze ontwikkeling vanuit emotie.
Kweekvlees, daar kan en wil ik toch niks mee?! Maar wanneer
ik deze emotie even opzij zet, besef ik me dat het over zestig
jaar vast heel normaal is. Nu zie je al in West-Europa dat er
veel minder vlees gegeten wordt. Ik denk dat het gewoon gaat
gebeuren. Binnenkort kunnen we als vleesveehouders er prijs
technisch niet meer tegen produceren. Misschien dat kunst
matig vlees over tien jaar al goedkoper is dan ons rundvlees.’
Toch ziet Bert het niet als een bedreiging voor zijn eigen bedrijf.
Hij maakt zich er geen zorgen om, al beseft hij zich wel dat
de manier van boeren over zestig jaar zeker anders zal zijn.
Misschien biedt het ook wel kansen. Bert: ‘Kweekvlees wordt
de kiloknaller van de toekomst. Maar ik denk dat de bewuste
consument wel blijft bestaan en écht vlees wil blijven kopen.
Ook omwille van gezondheidsredenen. Want wat betekent dit
voor onze gezondheid op de lange termijn? Volgens mij is er
een kans weggelegd voor vleesveehouders. Over zestig jaar zal
kweekvlees de standaard zijn en écht vlees het alternatief, een
luxe product.’
Of Bert ook zelf vlees zou gaan kweken als de mogelijkheid daar
toe was? Na een hartelijke lach klinkt er een heel overtuigd
‘nee’. ‘Kweekvlees hoort op een industrieterrein. Als ik dat ga
doen, ben ik geen boer meer. Voor mij is de essentie van boerzijn de kunst om met levende have bezig te zijn.’ Bert voelt zich
duidelijk niet bedreigd. ‘Maar als ik dit onderwerp zou aansnijden
tijdens de vergadering van de vakgroep Kalverhouderij van de

LTO denk ik dat de zaal ontploft. Misschien dat het komt door
de vergrijzing in de sector. Voor de oudere generatie is die
denkslag moelijker te maken, zij zal ze zich eerder verzetten.
Maar ik zie als jonge boer juist kansen.’
Dit artikel is geen betoog voor kweekvlees. Er kleven ook vele
nadelen aan. De wantrouwende consument bijvoorbeeld, die
doorgaans weinig vertrouwen heeft in technologische oplossingen en zo steeds verder vervreemd van zijn voedsel (Michiel
Korthals, hoogleraar Toegepaste Filosofie Wageningen UR).
Kweekvlees lijkt net zoveel energie te kosten als rundvlees. Het
blijkt lastig de milieu-impact vast te stellen, omdat er nog geen
draaiende kweekvlees industrie bestaat (Trouw, 6 februari
2017). Maar zoals Bert Blom al zegt, biedt dit kunstmatige vlees
zeker kansen. Hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte Cor
van der Weele, op de website van Wageningen UR: ‘Het is nog
lang niet duidelijk hoe kweekvlees straks geproduceerd gaat
worden. Je kunt denken aan grote fabrieken met hoge muren
er omheen, maar het kan ook bij kleine fabriekjes bij stadsboerderijen waar de dieren die de stamcellen leveren gewoon
vrolijk rondscharrelen.’ Of misschien moeten we verder kijken

dan de stadsboerderijen. Zoals startups als MosaMeat,
Memphis Meats en SuperMeat dat doen.
Wanneer je werkzaam bent in de vleesveesector, durf je dan
het gesprek over kweekvlees te voeren? Als het antwoord nee
is, dan hebben we een taboe te pakken. Als het lezen van dit
artikel irritaties opwekt, dan weten we het zeker. Een taboe
heeft een ‘signaalfunctie’; we willen er niet altijd over nadenken,
het geeft ons een ongemakkelijk gevoel, maar we kunnen er
niet omheen want de impact zou wel eens groot kunnen zijn.
Daarom is het interessant om hierover het gesprek te blijven
voeren, te lezen, te onderzoeken. In het rijtje taboes passen
misschien ook de technische revolutie rondom genetica en de
gevolgen van de klimaatverandering op de agrarische bedrijfsvoering. Ontkennen van taboes is niet zinvol. Het gesprek er
over blijven voeren wél. Misschien kunnen we nog wel het
meest leren van de biologische landbouw, dat het goed is om
niet direct in de verdediging te schieten. Hou in ieder geval
je vizier open, want wellicht bieden nieuwe ontwikkelingen
nieuwe kansen voor de komende zestig jaar. We zijn
benieuwd wat er in de Drieslagen van 2078 te lezen valt.
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Wat doet de VVAD
nou eigenlijk?

ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2017

Een top(sport) avond!

Lid worden?
Iedereen die afstudeert aan de hogeschool in Dronten (inclusief degenen die
afstudeerden aan Stoas Hogeschool in Dronten), wordt automatisch lid. Bij
de uitreiking van je diploma krijg je een welkomstpakketje met een brief
waarin alles wordt uitgelegd. Als lid kun je gratis naar al onze activiteiten en
krijg je ieder jaar ons fullcolour magazine in huis met artikelen en nieuws
over de school, de docenten en natuurlijk met anekdotes van oud-studenten.
Als het je leuk lijkt om ook je steentje bij te dragen aan de VVAD, dan kan
dat! Je kunt je altijd aanmelden als je zitting wilt nemen in het bestuur.
Natuurlijk kunnen we ook veel input gebruiken voor ons blad, dus heb je
een leuk verhaal, bijvoorbeeld iets bijzonders met Dronten, een bijzondere
carrière, of je partner overgehouden aan je tijd in Dronten, dan horen we
dat natuurlijk ook altijd graag! Mail je informatie naar info@vvadronten.nl
Eerste en huidige VVAD-voorzitter.

VVAD o rganiseert excursie naar Duitsland

Wie is de grootste Vlegel?

Zestig jaar kattenkwaad in Dronten
Een van de reacties die wij ontvingen op onze oproep:
Je kent het vast nog wel, een leuke avond in BAR 6- afsluiten
bij een studentenhuis. Het is zomer begin jaren tachtig, een
heerlijke nacht, lekker buiten in de tuin. Biertje erbij, een vuurtje stoken op de daartoe aangewezen plaats en een beetje hout
sprokkelen in het bosje. De nadrukkelijke gezamenlijke wens
om méér vuur, betekent de omgeving afstruinen, op zoek naar
meer hout. Wat een toeval dat een paar huizen verderop het
hout al gezaagd en gekloofd tegen de muur gestapeld lag.
Zo ga je met studentenhuizen om…

Ben je geïnteresseerd? Mail ons dan uiterlijk
25 oktober 2018 met antwoord op
de volgende vragen:
• Voorkeur eigen vervoer / bus?
• Type bedrijven / wensen

Het vuur wordt groter en intenser, de sfeer steeds beter, de oer
drift in de mannelijke studenten roept op tot vlees boven het
vuur. We hebben honger. Geen nood, de kippen in het ‘coöpera
tieve’ CVDB zijn toch van ons allemaal? En twee zullen ze toch
niet missen? In de 2CV naar de Drieslag, stilletjes de stal in,
met twee meer geveerde dan gevleugelde dames onder de arm
snel weer weg. Onderweg het kippennekje nog even een tikje
gegeven… Nabij het vuur worden de hennetjes vakkundig van
het jasje ontdaan, zoals we dat geleerd hebben bij de anatomielessen in het tweede leerjaar. Mesje erbij, kippetjes zo goed en
kwaad als dat nog gaat in stukjes snijden en hoppa…., hang ze
maar boven het kampvuur. De restanten van de diertjes laaiden
het vuur nog wat extra op.

Medio november 2018 komen wij met
een reisvoorstel en kostenplaatje.
We horen graag van jullie! info@vvadronten.nl

Over smaak valt nog steeds te twisten, maar dat maakt het
verhaal er niet minder op. Oh ja…, Jan Nagel (docent bedrijfskunde), alsnog bedankt voor het zagen en kloven van ‘ons’ hout.

Al eerder zijn er ideeën geopperd om een excursie/reis te
organiseren naar het voormalige Oost-Duitsland. Nu is het zover,
bij genoeg aanmeldingen (minimaal 10, max. 25) willen we in
maart 2019 een aantal bedrijven bezoeken van o.a. onze huidige
alumni. We bezoeken in een weekend verschillende type
bedrijven zodat er voor ieder wat wils is!

Tijdens de vergadering zijn onze leden
geïnformeerd over onder andere:
• Netwerkbijeenkomst maart 2017
• Drieslagen 2017, themanummer en
nieuwe vormgeving
• Nieuwe website
• Financieel jaarverslag 2016,
aandachtspunt niet betalende leden
• Ledenadministratie, uitbesteden vanwege
groot tijdbeslag
• Mogelijke prijsverhoging van het lidmaatschap
• Jubileum hogeschool 60 jaar, o.a. congres/reünie
maart 2018
• Afscheid Judith van der Veen en Laurens Persoon
Vervolgens nam Alice Naber - Lozeman ons mee in
de eventing sport op haar Olympic Lane. Een dame
met passie voor haar vak en een duidelijk doel voor
ogen! In haar verhaal kwam duidelijk naar voren
dat als je iets graag wilt bereiken, je het ook gaat
halen, hoe lang de weg ook is en hoeveel hobbels je
ook tegenkomt. Na haar presentatie en rondleiding
over het bedrijf was er nog een gezellige borrel. Wij
danken Alice voor de leuke avond en de aanwezigen
voor hun actieve bijdrage.

Bron: Wikimedia (https://goo.gl/images/6DPXJx)

VVAD staat voor Vereniging Van Afgestudeerden Dronten. Daarmee is
natuurlijk al wel veel gezegd, maar wat doen ze nu precies? Veel mensen
kijken met plezier terug op hun periode in Dronten. Desgevraagd kun je
bij de meesten makkelijk een avond vullen met anekdotes uit die tijd, maar
mensen die niet in Dronten hebben gezeten begrijpen die verhalen vaak
niet. Nu is het niet zo dat wij in het verleden willen leven en hele dagen
ouwe koeien uit de sloot willen halen. Nee, wij willen onze leden (in de
basis alle afgestudeerden van Dronten) een platform geven om met elkaar
in contact te komen. Dat doen wij via onze eigen site, onze Facebook
pagina, maar ook met bijvoorbeeld leuke (sport)activiteiten, reünies of
kennisupdates/ netwerkbijeenkomsten.

Notulen van de vergadering kunnen worden
opgevraagd via info@vvadronten.nl

Deel jouw kattenkwaad op onze Facebookpagina!
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De verdwenen opleidingen
De Dronter hogeschool heeft in haar zestigjarig bestaan de nodige ontwikkelingen doorgemaakt.
Een aantal leden heeft een diploma van een opleiding die niet meer bestaat - los van Stoas Hoge
school, waarvan de hele hogeschool, en dus ook de opleidingen, naar Wageningen is verhuisd.
Want de hogeschool speelt continue in op wensen vanuit de markt en zorgt continue voor een
(door)ontwikkeling van het opleidingenaanbod. Dat het verdwijnen van opleidingen niet betekent
dat je diploma niets meer waard is, bewijzen Kelly en Alex. Zij hebben carrières gemaakt en zijn
na hun studie op heel andere plekken zijn terechtgekomen.

Ooit had je de studie Nederlandse landbouw (gesplitst in Tuin- en
akkerbouw en Dier- en veehouderij), Plattelandvernieuwing
(gekscherend ook wel ‘plattelandsvernieling’ genoemd).

Kelly van Rijswijk volgde de verdwenen studie Platteland
vernieuwing. We vroegen haar waarom ze deze opleiding
heeft gedaan.

Veel van onze leden kennen ook de verdwenen varianten
van opleidingen:
• Voeding en gezondheid
(was onderdeel van Tuin- en akkerbouw)
• Biologische landbouw
• Bedrijfskunde en visserij
• Bedrijfskunde en Landelijk Vastgoed
• Biotechnologie
(was variant binnen Tuin- en akkerbouw en Dier- en veehouderij)

‘Ik heb als klein meisje altijd al interesse gehad voor mijn omgeving, hoe deze eruit zag en waarom mensen daarin bepaalde
keuzes maakten. Eerst was dit op het niveau van de tuin, ik wilde
graag tuinarchitect worden. Maar op het vwo kwam ik in aan
raking met Planologie, dat het toch iets grootser aanpakte. Ik heb
een blauwe maandag gestudeerd aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen, maar vond dat veel te theoretisch en te veel gefocust
op de stad. Datzelfde jaar vóór kerst ben ik nog overgestapt naar
Plattelandvernieuwing in Dronten: kleinschaliger, praktischer en
een focus op het platteland. Ik had al een aantal open dagen in
Dronten bezocht en vond het altijd een gezellige sfeer. Zelf kom
ik uit Zeewolde, dus dat was uiteindelijk een heel makkelijke en
vooral heel goede keuze.’
‘Het was altijd gezellig’
‘De vier jaar in Dronten waren super! Naast mijn studie heb ik
ook veel geleerd over de agrarische sector, tijdens stages of van
medestudenten, want ik kom zelf niet van de boerderij. Maar
vooral heb ik een hoop geleerd van de buitenschoolse activiteiten:
dingen organiseren met elkaar in de een of andere USRA-commissie.
Alles kon, alles mocht en het was altijd heel gezellig, zeker in de bar,
de soos of tijdens een aulafeest. Verder heb ik tijdens mijn studie
Henk leren kennen. Inmiddels zijn we al ruim elf jaar samen. Naast
een man heb ik ook een paar hele goede vrienden en vriendinnen
aan de tijd in Dronten overgehouden.’
Heel kleinschalig
‘Ik deed mijn voltijd vierjarige studie samen met drie andere
studenten. Er waren ook drie studenten die de verkorte driejarige
opleiding deden voor mensen die van het vwo of het mbo kwamen.
Die kon ik niet doen omdat ik later in het eerste jaar instroomde.
Het was dus heel erg kleinschalig, vandaar dat de opleiding er ook
mee gestopt is. We hadden vooral les met de veehouderijklas, soms

gemixt met de akkerbouwers en een enkele keer met de bedrijfs
kundeklas. Wel heel gezellig, we leerden zo heel veel verschillende
mensen kennen. Er was een aantal plattelandvernieuwingsspecifieke
vakken, die hadden we dan met zijn vieren. Dit betekende ook dat
we altijd met dezelfde vier mensen een rapport moesten schrijven of
ander groepswerk moesten doen.’
Nog meer uit ‘de grijze massa’ halen
‘Ik ben in 2009 afgestudeerd, net toen de economische crisis aardig
op gang kwam. Eerlijk is eerlijk, dan zitten overheden en consultants
niet echt te wachten op mensen met een ‘wazige’ opleiding als
Plattelandsvernieuwing en gaat het geld naar andere zaken dan
bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast had ik het
gevoel dat ik nog niet helemaal uitgestudeerd was. Niet omdat ik
de eeuwige feestende student wilde zijn, maar omdat ik nog wat
meer uit ‘de grijze massa’ wilde halen. Ik ben een masteropleiding in
Wageningen gaan volgen, die nu Development and Rural Innovation
heet. Ook plattelandvernieuwing, maar vanuit een meer theoretisch
perspectief. Na deze master heb ik een paar maanden voor adviesen accountantsorganisatie Accon avm gewerkt, aangezien de crisis
nog steeds in volle gang was.’
Kansen in Nieuw-Zeeland
‘Toen Henk via zijn werk de mogelijkheid kreeg om in NieuwZeeland aan de slag te gaan, hebben we die kans niet laten liggen.
In Nieuw-Zeeland werkte ik voor een agrarisch onderzoeksinstituut
AgResearch. Na drie jaar met heel veel plezier in Nieuw-Zeeland
gewoond en gewerkt te hebben, was het voor ons toch tijd om weer
terug te gaan naar Nederland. Voor mij was dit de uitgelezen kans
om met mijn promotieonderzoek te starten.’
Promotieonderzoeker in Wageningen
‘Ik ben nu promotieonderzoeker bij de Kennis, Technologie en
Innovatiegroep van Wageningen Universiteit en daarnaast doe
ik projectwerk als onderzoeker voor de universiteit. Mijn eigen
onderzoek gaat over de invloed van digitalisering op de organisatieidentiteit van kennisleveranciers in de agrarische sector. Of kort
gezegd: hoe veranderen digitale technologieën (drones, kunstmatige
intelligentie, big data, etc.) in de agrarische sector de werkwijze van
onderzoeksinstituten, vertegenwoordigers en bedrijfsadviseurs?’
Houding en kennis uit Dronten komt goed van pas
‘Mijn onderzoek is tevens een vergelijkingsstudie tussen Nederland
en Nieuw-Zeeland. Op het moment van schrijven zit ik voor zes
weken in Nieuw-Zeeland, terug achter mijn oude bureau.
Maar na drie jaar bleek ook dat als ik daar in zou willen doorgroeien,
ik toch zou moeten promoveren. Niet iets wat ik tijdens mijn studie
in Dronten ooit had bedacht, maar wel een goeie uitdaging waarbij
de praktische houding en kennis uit Dronten me toch nog heel regelmatig goed van pas komt!’

Alex van Eldik studeerde Bedrijfskunde en visserij.
Zijn carrière nam een wel heel bijzondere wending.
Waarom koos je voor deze opleiding?
‘Ik was een luie vwo’er die nooit heel veel moeite hoefde te doen om
goede resultaten te halen. Daardoor was ik niet echt gemotiveerd om
hard aan de studie te gaan, en omdat ik in mijn vrije tijd in de visserij
werkte, leek dit me een ideale gelegenheid om praktijk en theorie te
verenigen.’
Studeerden er veel studenten Visserij?
‘Nee, we waren maar met z’n vieren, in het jaar boven ons zaten er
nog twee, in het jaar daarboven ook volgens mij. Daarna is het eigenlijk alweer gestopt, als ik het goed heb. De meeste vakken hadden we
wel gewoon samen met studenten van Bedrijfskunde. In totaal hebben
we volgens mij maar vier vakken echt met dat kleine groepje gedaan.’
Hoe heb je tijd in Dronten beleefd?
‘Het was best een mooie tijd, ik heb er ook veel geleerd. Soms was
het voor ons ook wel een andere wereld, de boeren op klompen, en
dan wij. Ergens waren we toch buitenbeentjes. Dat was organisa
torisch bijvoorbeeld goed te merken. De opleiding bestond net en
eigenlijk wist niemand hoe alles werkte en welke eisen voor bepaalde
vakken aan ons moesten worden gesteld.’
Wat heb je na je studie met je opleiding gedaan?
‘Ik ben bij mijn afstudeerstage blijven hangen, een groothandels
bedrijf in diepvries visproducten. Ik was daar salesmanager en deed
ook het kwaliteitswerk. Een mooie tijd, met veel internationale
contacten.’
Wat doe je nu?
‘Inmiddels ben ik docent Latijn & Grieks op de Guido de Brès
in Rotterdam.’
Waarom?
‘Na ongeveer twee jaar had ik toch niet zo veel uitdaging meer in
mijn werk en ben mij gaan bezinnen op wat ik dan wel zou willen.
Ik herinnerde mij mijn vroegere docent Klassieke talen van het vwo,
die altijd razend enthousiast was. Ik heb toen een afspraak met hem
gemaakt en zo is het balletje gaan rollen. Vervolgens ben ik weer
gaan studeren, in Leiden. Inmiddels werk ik alweer twee jaar als
docent, en dat doe ik met heel veel plezier!’

Kelly van Rijswijk
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Henk van Harten, oprichter en oud-directeur van de Christelijke Hogere Landbouwschool
(CHLS), later Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH), nu Aeres Hogeschool Dronten,
overleed op 3 mei op 93-jarige leeftijd. Hij startte in 1958 in Ede als directeur, vertrok tien jaar
later naar Dronten en ging in 1988 met pensioen. ‘Praktijkgericht onderwijs, Drieslag-didactiek
en persoonlijke ontwikkeling zijn de kernwoorden van zijn nalatenschap.’

Deze jaren waren de ‘rupture’ in zijn leven, die naast ‘nature’
en ‘nurture’ bepalend zijn geweest voor hoe hij later in het leven
stond. Zonder deze twee gebeurtenissen is zijn levenswerk en
zijn geloofsbeleving niet te duiden. En zonder Clara, die hem
als het ware liefdevol ‘opgeraapt’ heeft tijdens zijn studietijd in
Wageningen, had hij het leven misschien niet aangekund. Ik heb
iemand eens horen zeggen dat Henk en Clara van Harten het
mooiste voorbeeld zijn dat hij kende van hoe een echtpaar met
elkaar verbonden en aan elkaar verknocht kan zijn.

In memoriam:

Henk van Harten
(1925 – 2018) oud-directeur CHLS
Rieke de Vlieger, directeur Aeres Hogeschool, ‘Henk van Harten is bepalend
geweest voor waar de hogeschool nu staat. Hij voerde de Drieslag-didactiek in:
wonen, werken en leren op één plek. En hij voegde zelf de daad bij het woord,
want hij heeft jaren met zijn gezin op het terrein van de hogeschool gewoond.
Hij en zijn vrouw Clara vervulden door hun aanwezigheid op het bijbehorende
internaat zeker ook de rol van ‘surrogaatouders’ voor studenten.‘
De waarde die de school vandaag de dag hecht aan praktijkgericht onderwijs
komt voort uit zijn visie. Van Harten voerde dit in toen dat nog geen gemeengoed was. Hetzelfde geldt voor de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in
het onderwijs. ‘Hij hechtte belang aan het geven van verantwoordelijkheden
aan jonge mensen, omdat ze daarvan groeien. "Geef ze een taak, daar worden
ze mens van", was zijn motto.'
Afgelopen najaar nodigde Aeres Hogeschool Dronten
Henk van Harten uit voor het 60-jarig bestaan
van de hogeschool waar hij samen met zijn zoon
Michiel naartoe kwam. ‘Hij had studenten om zich
heen en je kon zien dat hij daarvan genoot. Hij
leefde daarvoor.’
Student van de eerste lichting Piet Hamelink begon
in 1957 in Ede en ontmoette Henk van Harten in
zijn tweede jaar toen hij startte als directeur. ‘Ik
heb persoonlijk zeer goede herinneringen aan hem
als mens. Eenvoud is een woord dat direct bij mij
opkomt. En het woord christen. Hij was dat niet
alleen in naam, maar vooral in de manier waarop
hij in het leven stond. De afstand tussen hem als
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directeur en student was klein. Hij was zeer
betrokken bij hoe het ons verging. Ik woonde
destijds in Zeeuws-Vlaanderen dus ik ging
vanwege de afstand in het weekend niet naar
huis. En hoe hij zich dan met ons bemoeide,
in goede zin; hij nodigde ons uit om te komen
eten en ik paste soms zelfs op zijn kinderen.
Hij kon studenten ook goed typeren, hij
kende je vaak beter dan je jezelf kende.’

Dirk de Groot, docent Economie/Bedrijfskunde sinds 1987, blikt terug op zijn leven
en schreef een warm in memoriam:

Het overlijden van meneer Van Harten op 3 mei markeert
het einde van een fenomeen en een tijdperk. Met zijn visionaire,
humoristische en taalvirtuoze toespraken (management bij
speech) was hij een fenomeen. Zijn lange leven, ruim 93 jaar,
omvat een tijdperk dat je met een beetje fantasie kunt opknippen in drie termijnen van dertig jaar. De eerste dertig jaar zijn
gestempeld door de Tweede Wereldoorlog en de kerkstrijd in
de gereformeerde kerk. De tweede dertig jaar was hij directeur
van de CHLS. De dertig jaar dat hij gepensioneerd was stonden
in het teken van Clara en zijn gezin, de USRA en bestuurlijke
activiteiten. Zijn laatste jaren stonden in het teken van zijn
afnemende gezondheid en het verlies van Clara.
De drie trefwoorden die bij de eerste periode horen zijn
‘Amersfoort’, ‘vrijmaking’ en Clara. De eerste twee vielen in
de oorlogsjaren 1943 - 1944. In die tijd was Henk dus 18 19 jaar oud. Laat dat nu de leeftijd zijn waarop de meeste
studenten aan hun hbo-opleiding beginnen. Veel oud-studenten
zullen beamen dat hun studententijd van grote betekenis is
geweest voor hun verdere leven. Ook van Henk van Harten kan
gezegd worden dat wat hij meemaakte in zijn ‘studententijd’
van insnijdende betekenis is geweest voor zijn verdere leven.
In het concentratiekamp Amersfoort (onvrijheid, wreedheid,
marteling, vernedering en geweld) en in de kerkscheuring
(hete hoofden, koude harten) heeft hij aan den lijve ervaren
wat ‘ontmenselijking’ betekent, hoe weinig er voor nodig is om
het kwaad zover te laten komen, en wat het betekent om keuzes
te moeten maken om niet in de ontmenselijking mee te gaan.

De namen van Henk en Clara van Harten zijn ook onlosmakelijk
verbonden aan de dertig jaar waarin hij de bedenker, oprichter
en directeur van de CHLS is geweest. Daar horen de termen
Drieslag en christelijk bij. Het ging Henk van Harten niet om
het voldoen aan de christelijke normen en gewoonten (laat
staan specifieke kerkelijke normen en gewoonten). Het ging
Henk om de christelijke waarden en de christelijke ruimte en
de keuzes die je daarin moet maken om een begaanbare weg te
gaan, in de hoop dat je een hand op je schouder krijgt van God
of een medemens als de weg onbegaanbaar lijkt. Vandaar zijn
bestuurlijke nevenactiviteiten in ‘ruime’ christelijke organisaties,
zoals SSR, NCRV en CDA.
Ik denk dat hij dat ook zo zag voor de USRA en de CHLS,
inclusief het radensysteem. Het ging hem om de waarde van
het werken, wonen en leren. Het ging hem om de waarde van
het verantwoordelijkheid geven, verantwoordelijkheid krijgen
en verantwoordelijkheid nemen in het leven. Daarin was Henk
zijn tijd ver vooruit en dit is het levenswerk van Henk en Clara
geweest en steeds meer geworden. De school waar je kunt
wonen, werken en leren als instrument om jonge mensen via
theorie en praktijk en gezamenlijke ervaringen te begeleiden
naar zelfstandigheid en keuzevrijheid. Daarin wilden ze van
betekenis zijn voor jonge mensen. Dat deden ze met humor,
met visie en met aandacht voor het individu, door waardering
te uiten, bevestiging te geven en uitdaging te bieden. En ze deden
dat in eenvoud (zonder uiterlijk vertoon), met echtheid en
betrokkenheid. Welke angsten, pijn en wanhoop uit hun eigen
leven daarmee bestreden zijn, valt slechts te vermoeden. Maar
wie bij God en mensen met z’n vingers tussen de deur heeft
gezeten herkent het wel.
De nagedachtenis van Henk van Harten zij tot zegen van allen
die hem gekend en meegemaakt hebben. Laten wij hem met
dankbaarheid gedenken. De beste manier om dat te doen is om
als studenten en personeel zijn CHLS onderwijsvisie levend te
houden en vorm te blijven geven in het ‘Dronten’ van nu. Een
zorg van Henk van Harten de laatste dertig jaar was: wordt de
school niet te groot? Aan ons die nu leren, werken en wonen in
Dronten de uitdaging om het kleinschalige, het persoonlijke en
het menselijke vorm te blijven geven.
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Docenten Rinie Altena en Dirk de Groot over de ontwikkelingen van
(christelijke) tradities en normen en waarden bij Aeres Hogeschool Dronten

HOEZO CHRISTELIJKE HOGESCHOOL?
Dronten heeft een unieke traditie van persoonsvorming. In de ‘Drieslag’ van Wonen,
Werken en Leren stond dat al verwoord. School en boerderij stonden naast elkaar.
Maar ook de internaatsfilosofie, de USRA en het radensysteem waren gericht op
de vorming en volwassenwording van de student (“Give a boy a task and he becomes
a man”). Uiteraard ingebed in de protestants-christelijke traditie die onder andere
in de waarden en normen op het internaat en in de dagopeningen en het gebed tot
uitdrukking kwam. Deze cultuur heeft tot minimaal 2000 gestaan als een huis.

De afgelopen jaren was de aandacht
minder op deze twee aspecten gericht als
gevolg van nieuwe activiteiten zoals Aeres
Agree, onderzoek, een nieuwe directeur,
naamsveranderingen, een verhuizing en
fusies. Toch bleek uit het interne onderzoek bij de teams dat de gerichtheid op
de persoon nog zeer sterk leeft als ‘ons
DNA’. Oud-studenten komen om deze
reden vaak als docent terug. Toch blijken
docenten ‘van buiten’ deze school niet
op de hoogte te zijn van dit verhaal. Je zou
kunnen zeggen dat het nog behoort tot
het impliciete geheugen van de school.
Maar voor hoelang nog?

Familiegevoel
Het verdwijnen van ‘christelijke’ en ‘agrarische’ uit de naam van de school heeft
de afgelopen jaren wel wat gemoederen
beroerd! De studenten van nu zijn lang
niet allemaal meer geboren en getogen
op de boerderij, maar iets van affiniteit
met de plattelandscultuur zit er bij vrijwel
iedereen in. Wie de huidige lichtingen
vraagt waarom ze kiezen voor Dronten
hoort vaak dingen als: “Ik voelde me hier
gelijk thuis op een open dag of meeloopdag”. Ze merken hier dat studenten onder-
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ling en studenten en docenten elkaar
kennen. Anderen geven aan: “Mijn ouders
hebben in Dronten gezeten” of “Ik ken
mensen die goede verhalen over Dronten
vertellen”. Dat familiegevoel is inderdaad
wel typerend. Hele families komen naar
Dronten, kinderen van alumni komen naar
Dronten. Sommige collega’s van ons, zoals
Jacob van Veldhuizen, wisten dat haarfijn
te duiden en te herleiden. Het is misschien
nog wat vroeg maar wie weet kunnen we
in de komende jaren het eerste kleinkind
van een oud-leerling verwelkomen als
student.
Terug naar het thema: hoezo christelijke
hogeschool? Het vormende aspect is van
meet af aan de hoofddoelstelling van
de CHLS geweest (de drieslag: wonen,
werken, leren; in dié volgorde). Henk en
Clara van Harten hebben daar samen met
andere oud-directieleden als Bram Kadijk,
Kees Kijkuit, Theo Coenraads en Wim van
de Weg een bepaald christelijke stempel
op gezet. Bij andere oud-directieleden,
zoals Piet Pellikaan, Johan Gehrels,
Go Kleimeer, Gerard van Dorp en Henk
Verweij, kwam een ander christelijk
stempel naar voren.

Kijk je naar docenten die soms hun werkzame leven lang en anders wel tientallen
jaren aan de school verbonden waren,
dan zie je dat allen verschilden in de
manier van uitdragen en invullen van het
‘christelijke karakter’ van de hogeschool.
Sommigen waren daar zeer expliciet in,
anderen juist niet, zelfs als ze soms wel een
degelijke kerkelijke achtergrond hadden.

Discussies over docenten
Toen Dirk de Groot in 1986 solliciteerde,
werd het christelijke (mede) afgemeten
aan de kerkelijke achtergrond. De toenmalige (gereformeerd/reformatorische) directie wilde niet te veel docenten van dezelfde
kerk hebben, en van bepaalde richtingen
zoals rooms-katholieken en vrijgemaakten
en evangelischen, daar moest je er niet te
veel van hebben. Kerkelijk lidmaatschap en
kerkelijke meelevendheid zijn tot de jaren
90 van de vorige eeuw wellicht een stevig
criterium voor de benoeming tot docent
geweest. Wat men niet kon voorzien of
tegenhouden, was dat wie kerkelijk
meelevend binnenkwam, dat in de loop
van de jaren zomaar kon kwijtraken, of
kon overgaan naar een andere kerk.
Als het criterium voor ‘christelijk’ zou zijn
“wie nog wekelijks naar de kerk gaat”, dan
zouden anno 2000 vele docenten met terugwerkende kracht niet voor benoeming
in aanmerking zijn gekomen. Maar waren
ze daarmee ongeschikt geworden om de
hogeschool te ’dragen’? Natuurlijk niet! Ze
hielden nog steeds van hun vak en van hun
studenten. Het is goed om bij dit punt op
te merken dat het ‘christelijke’ volgens ons
te vaak afgemeten werd aan een bepaalde
norm (waar je wel of niet aan voldeed).
Zo kon er op een gegeven moment onder
de staf een hevige discussie losbranden
over de vraag of je als CAH-docent wel lid
kon worden van een bepaalde (seculiere)
politieke partij. Volkomen doodlopende

discussies natuurlijk, maar dat soort
discussies krijg je nu eenmaal als de norm
bepalend wordt in plaats van de waarde.
Dat krijg je als je als christelijke school een
beetje kerkje gaat spelen. De regels van de
kerk zijn niet de regels van de school en
moeten dat ook niet worden.

De waarde en de norm
Het onderwijs en een school heeft een
eigenstandige waarde, die gevoed en
gevormd wordt door de levens-, mens- en
wereldbeschouwing van de deelnemers.
De waarde zal het altijd langer volhouden
dan de norm. Normen moet je stellen en
handhaven, waarden moet je koesteren
en af en toe oppoetsen. Tegenwoordig
hebben we onze waarden (merkbelofte)
verwoord in de Economy of Life. Voor de
goede verstaander staan daar zeer christelijke (bijbelse) noties in. Onze studenten
zijn diverser geworden. Ze komen echt
niet meer alleen uit de kerkelijke regio’s.
Uiteraard zijn er nog steeds studenten die
voor Dronten kiezen omdat ze een christelijke school verwachten aan te treffen.
Geen reformatorische school, geen gereformeerde school, geen vrijeschool, maar
een hogeschool waar het niet vreemd of
verkeerd is om de bijbel te gebruiken bij
een dagopening of de bijbel te citeren in
de les of in een reader. Een hogeschool
waar de bijbel geciteerd wordt bij de
diplomering of bij de opening van het
hogeschooljaar, omdat daarin een waarde
van de school wordt verwoord. En waar
het niet vreemd is dat studenten elkaar
opzoeken in christelijke studentenverenigingen als Alpha en Vis Vitalis.
Volledigheidshalve is het goed om te
beseffen dat ook de USRA is opgericht als
‘christelijke’ studentenvereniging. De R in
USRA staat ergens voor en is destijds
bewust gekozen. Deze waarde vertaalt
zich in de familiale waarden van de USRA:

één grote familie. Het familiale zit ook in
de constatering dat de laatste jaren veel
oud-studenten na een bepaalde maatschappelijke carrière en/of vervolgstudie
elders, terugkeren als docent op de hogeschool. Niet zelden benoemen deze nieuwe
collega’s het gevoel van thuiskomen op het
oude nest. Blijkbaar herkennen zij de oude
waarden in de nieuwe constellatie en
willen ze daar een bijdrage aan leveren.

Persoonlijke ontwikkeling
Onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en denkers
uit de samenleving herinneren het hoger
onderwijs aan haar pedagogische opdracht. Het moet in het hoger onderwijs
niet alleen gaan om competente professionals, maar ook om gevormde volwassen
mensen die mede vorm en inhoud geven
aan de toekomst van deze wereld. In de
jaren aan het hoger onderwijs moet ook
hun persoonsvorming centraal staan.
Daar werden wij heel blij van! We moeten
vooral blijven doen wat we altijd al deden
en misschien wel op nieuwe manieren.
Identiteitsvorming, volwassenwording en
professionalisering dienen de centrale
thema’s te zijn. In de klas, in het mentoraat,
maar meer nog misschien, net ‘zoals vroeger’,
in de raden en de studentenverenigingen.
Maar ook in de praktijkervaringen en de
grotere opdrachten vindt die ontwikkeling
plaats. Als school betekent dit dat we ons
opnieuw bewust moeten worden van deze
opdracht en daar tijd en aandacht aan
moeten besteden. Het was ons ‘DNA’ en
dat moet het zeker blijven. Een school en
een tijd waarin de student als persoon
en zijn groei naar een eigen identiteit en
volwassenheid centraal staan. De professionele ontwikkeling wordt dan in de
persoonlijke ontwikkeling ingebed.
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Caroliene Nieuwenhuizen over
alumnikringen Aeres Hogeschool Dronten:

‘Alumni en studenten
leren ontzettend veel van elkaar’

Tijdens de reünie op zaterdag 10 maart die de VVAD samen met
Aeres Hogeschool Dronten hield, introduceerde de hogeschool haar
nieuwe alumnikringen (kader). Eén van de alumnikringen: Internationaal
Bedrijfsleider & Adviseur, is al zeer actief. Docenten Caroliene
Nieuwenhuizen en Albert Canrinus zijn de trekkers van deze kring.

'Onze alumnikring is internationaal
georiënteerd. Circa 30 % van onze af
gestudeerden gaat in het buitenland aan
het werk, daarmee verschillen we van
de andere alumnikringen die met name
nationaal gericht zijn', vertelt Caroliene
Nieuwenhuizen. Samen met collega
Albert Canrinus heeft zij de alumnikring
Internationaal Bedrijfsleider & Adviseur
opgericht. Inmiddels hebben ze al 3540 leden en hopen ze komende zomer
nog meer mensen te verwelkomen.
Een van de belangrijkste doelen van
de kring is dat alumni van elkaar leren.
Zo organiseerde Caroliene afgelopen
jaar al een bijeenkomst voor de alumni
van de minors Internationaal Bedrijfsleider & Adviseur. De afgestudeerden
kwamen toen in contact met de huidige
studenten die deze internationaal
georienteerde minors volgden. De bijeenkomst was voor beide partijen erg
geslaagd. Dit jaar organiseren Caroliene
en Albert in oktober weer een dergelijke bijeenkomst, ditmaal in Duitsland.
Er staat onder meer een excursie en
een studiebijeenkomst met gastsprekers over HRM-problemen op grote
bedrijven met vierdejaars studenten op
het programma.

Daarnaast was er ook ruimte voor de
andere kant van werken in het buitenland: hoe lastig was het om de eerste
jaren te werken in bijvoorbeeld OostEuropa, of wanneer maak je de keuze
om terug te gaan naar Nederland?

Échte verhaal
Volgens Caroliene is deze alumnikring
van grote toegevoegde waarde op de
minors Internationaal bedrijfsleider en
Internationaal Adviseur . 'De studenten
vinden het zeer waardevol om te leren
van oud-studenten. Van hen hoor je
natuurlijk het échte praktijkverhaal.'

'Je merkt tijdens die bijeenkomsten
hoeveel waarde alumni hechten aan
elkaars informatie. Wij kunnen als
docent prima vertellen hoe het is om als
afgestudeerde aan het werk te gaan als
bedrijfsleider, maar hoe mooi is het als
je dat hoort van de alumnus zelf', vertelt
Caroliene.
Het viel haar op hoe tijdens de eerste
bijeenkomst er al gelijk gesprekken waren
over zaken als personeelsmanagement,
hoe run je een bedrijf, wet- & regelgeving,
maar ook iets simpels als hoe verzeker je
een auto in bijvoorbeeld Polen?
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Ze vindt het mooi om te zien dat er
steeds meer verschillende oud-studenten
deelnemen aan deze alumnikring. Was
het merendeel eerst nog veehouderij
student, nu nemen ook alumni van
Hippische bedrijfskunde, Agrotechniek
& management en Tuin- en akkerbouw
deel. Uiteindelijk wil Caroliene er
naar toe werken dat de alumnikring
zelfstandig en zelfsturend kan draaien
zonder begeleiding en initatieven
vanuit een docent. 'Over een paar jaar
lukt dit prima!'

ALUMNIKRINGEN
Zaterdag 10 maart lanceerde Aeres Hogeschool Dronten haar alumnikringen. Met
deze kringen wil de hogeschool de verbondenheid tussen afgestudeerden, het
bedrijfsleven en het onderwijs & onderzoek versterken. De eerste vijf kringen zijn
gestart, naast Internationaal bedrijfsleider zijn dit: Agrotechniek & Management,
Veehouderij & Ondernemerschap, Horticulture & Plantbreeding en het Aardappel
Innovatie Netwerk. Rondom deze thema’s zullen activiteiten georganiseerd worden
zoals themabijeenkomsten, excursies en bedrijfsbezoeken.
Zie jij ook meerwaarde in je betrokkenheid bij een alumni-kring? Of wil je eerst meer
weten? Wil je op de hoogte worden gehouden van activiteiten? Zoek dan contact met
de contactpersonen van de kringen.
Agrotechniek en Management:
alumni.atm.hogeschool.dronten@aeres.nl
Veehouderij & Ondernemerschap:
Erik Hassink, e.hassink@aeres.nl en/of Jeroen Nolles, j.nolles@aeres.nl
Horticulture & Plantbreeding:
Barend Gehner, b.gehner@aeres.nl
Internationaal Bedrijfsleider & Adviseur:
Caroliene Nieuwenhuizen, c.nieuwenhuizen@aeres.nl
Aardappel Innovatie Netwerk:
Bettie Tijsseling en Peter Kooman, b.tijsseling@aeres.nl
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AGRI INNOVATION CENTRE,
NIEUWE PRAKTIJKLOCATIE AAN DE WISENTWEG

Dé broedplaats voor
innovatie op het gebied
agrotechniek & praktijkleren
Sinds september 2017 heeft Aeres
Hogeschool het Agri Innovation
Centre (AIC) aan de Wisentweg
in Dronten. Aeres Hogeschool
Dronten richtte dit centrum op
met als doel om het praktijkleren
gericht op bodem en smart farming
beter vorm te geven. Eerder waren
er praktijkfaciliteiten aan zowel
de Drieslag als de Wisentweg.
Nu is alles geconcentreerd op
één plek waar de komende jaren
voldoende ruimte is voor groei
en ontwikkeling.

Alfred Pot, teamleider Agrotechniek &
management en Martin Duijkers (hoofd
praktijkleren) zijn samen verantwoordelijk voor het Agri Innovation Centre (AIC)
en hebben grote ambities met het centrum.
'Het is dé broedplaats voor innovatie op
het gebied van bodem en agrotechniek
voor heel West-Europa. Hier komen
onderwijs, praktijk en (onderzoeks)projecten voor onder meer het bedrijfsleven
samen', vertelt Pot. Uitgangspunt van
het AIC is dat studenten theorie krijgen
aangeboden van verschillende niveaus en
complexiteit met een directe koppeling
met de praktijk. Er vindt onderwijs plaats
van van mbo- tot en met hbo-niveau.
Pot is zichtbaar trots als hij door de
gangen van het AIC loopt. 'We hebben
afgelopen jaar al diverse bedrijven mogen
verwelkomen op onze praktijklocatie.
Zo hebben fabrikanten hier bijvoorbeeld
dealerdagen georganiseerd of gebruiken
de locatie voor dealertrainingen. Voor
onze studenten is dit natuurlijk ook erg
interessant, we proberen hen dan ook
altijd bij deze activiteiten te betrekken',
vertelt Pot. Bijkomend voordeel is dat
de nieuwste techniek aanwezig is op de
locatie wat voor het onderwijs goed is.

De focus ligt binnen het Agri Innovation
Centre nadrukkelijk op innovatie. Er lopen
allerlei projecten op het gebied van bodem
en smart farming. De ontwikkelingen op
het gebied van de bodem volgen elkaar
snel op. In het praktijkcentrum zal daarom
veel bodemonderzoek plaatsvinden. Bij
smart farming draait het met name om
vertical farming, het verzamelen van data,
sensing, analyseren en visualiseren van
big data en toepassingen in de bedrijfs
voering. Met name de studies Agrotechniek
& management, Tuin- en akkerbouw &
Agarisch ondernemerschap en Dier- en
veehouderij & Agrarisch ondernemerschap
maken veelvuldig gebruik van het AIC.
Wat de locatie volgens Pot sterk maakt
is dat studenten eerst op kleine schaal
een practicum uitvoeren in een van de
techniekruimtes. Vervolgens kunnen ze dit
in het groot met de betreffende werktuigen
testen op het Geo-oefenterrein dat naast
de hallen ligt.

Samenwerken
De ontwikkelingen binnen het AIC staan
niet stil. Momenteel werkt Pot met zijn
team aan een innovatielab. Hier kunnen
studenten van verschillende opleidingen
en opleidingsniveaus samen aan

innovatieve (bedrijfs)opdrachten werken.
Zo werken studenten van Aeres Hogeschool Dronten samen met studenten
van bijvoorbeeld de Hogeschool Arnhem
Nijmegen aan een opdracht voor het
bedrijfsleven. Maar ook studenten van
mbo en hbo kunnen met elkaar aan
een opdracht werken. Daarnaast doen
derdejaars studenten Agrotechniek &
management momenteel onderzoek naar
bodemverdichting. Zij onderzoeken de
invloed van brede banden op bodemverdichting voor de ontwikkeling van nieuwe
machines. Met een mobiele opstelling
meten ze onder meer de insporing en verdichting van de bodem. Er wordt gewerkt
aan een vast bodemlab waar bodemfysisch
onderzoek (bodemverdichting en bodem
biologie) onderzocht kan worden. De
aanvraag hiervoor is de deur al uit.
Ook zou Pot zich met het AIC meer willen
focussen op robotica. Niet alleen binnen
het onderwijs wil hij meer aandacht voor
robotica, ook zou hij graag evenementen
met betrekking tot dit thema op het AIC
willen organiseren.'We oriënteren ons
nu wat daarin de mogelijkheden zijn.'

< Onderzoek naar effecten insporing bodem.

32

Drieslagen

zomer 2018

33

Student Rico van Assen maakte
gebruik van Holland Scholarship

Internationale ervaring opdoen
dankzij speciale beurs

'Mijn stagebedrijf in Oezbekistan kon mij geen stagevergoeding bieden.
Het Holland Scholarship heeft dit voor een groot deel op kunnen vangen.
Daarom heb ik mij hiervoor destijds aangemeld', vertelt Rico van Assen,
vierdejaars student Tuin- en akkerbouw. Het AISF levert ook een bijdrage
aan het Holland Scholarship voor Aeres Hogeschool. Dit is een beurs van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. Zowel inkomende studenten als
uitgaande Nederlandse studenten van en naar landen buiten de EER
kunnen deze beurs aanvragen. Rico heeft zes maanden stage gelopen bij
een Amerikaans adviesbedrijf in Oezbekistan. Het bedrijf werkt samen
met een agrarische trainingsschool net buiten de hoofdstad Tasjkent.
Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met het verbeteren van de
bodem, een aantal onderzoeken uitgevoerd en is naar diverse beurzen
en conferenties geweest.

Financieel wat ruimer

Jaarlijks verwelkomt Nederland ruim honderdduizend
studenten voor een opleiding, cursus of training. Ook
Aeres Hogeschool ontvangt ieder jaar vele aanmeldingen
voor haar internationale programma’s. Zo kunnen ook
veelbelovende studenten met onvoldoende financiële
middelen een studie in het buitenland volgen. Voor deze
studenten heeft Aeres het Aeres International Student
Fund (AISF) opgericht. Rico van Assen, student Tuinen akkerbouw is met behulp van dit fonds op stage
geweest.

Groot voordeel van Holland Scholarship is volgens Rico dat een dergelijke beurs je ondersteunt als je als student voor langere periode in het
buitenland verblijft. 'Het is een vergoeding voor de onkosten, hierdoor
zit je financieel wat ruimer en is het leven in het buitenland ook wat
makkelijker.' De beurs was eenvoudig aan te vragen. Via het international
office van Aeres Hogeschool Dronten kon hij een aanvraag indienen en
vervolgens afwachten of hij de beurs toegewezen zou krijgen. Rico
adviseert het andere studenten zeker om ook een beurs aan te vragen
om zo gemakkelijk op stage naar het buitenland te kunnen. 'De ervaring
van een periode in het buitenland is op zich al onvergetelijk. Als je voor
langere tijd onder de bevolking leeft in een land buiten Europa met een
totaal andere cultuur, leer je enorm veel. Het was voor mij een hele inspirerende tijd. Het Holland scholarship kan je als student hierin helpen.'

Steunt u het AISF?
Met een financiële bijdrage sponsort u de internationale ontwikkeling
van studenten. De beurs voor inkomende studenten van landen buiten
de EER bedraagt €5.000 per student en is een eenmalige bijdrage voor
een studie. De bijdrage voor uitgaande mobiliteit naar landen buiten
de EER bedraagt €1.250 en is een eenmalige bijdrage voor studie of
stage. De hoogte van de eigen bijdrage die Aeres Hogeschool kan
leveren, bepaalt het aantal Holland Scholarships dat het ministerie
van OCW aan de hogeschool toekent.
Stel getalenteerde buitenlandse studenten in staat om een studie aan
Aeres Hogeschool te volgen of help ambitieuze studenten voor studie
of stage naar het buitenland. Dit kan door vaste donateur te worden
of door een eenmalige gift. Vervolgens kijken we graag samen wat de
hogeschool voor u kan betekenen. Hierbij kan onder andere gedacht
worden aan het koppelen van een (internationale) student aan uw
bedrijf of organisatie.
Wilt u meer weten over het AISF of wilt u een financiële bijdrage leveren?
Neem dan contact op met Anja Hetsen (International Relations Officer)
 a.hetsen@aeres.nl
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VVAD kort
JAARVERGADERING
Ieder jaar houdt de VVAD één openbare vergadering.
Omdat wij een vereniging zijn en wij als bestuur een
uitvoerend en coördinerend orgaan van de vereniging
zijn, hebben de leden natuurlijk ook inspraak. Dit kan
op een zogenoemde algemene ledenvergadering.
Vanaf 2016 zijn we begonnen om de jaarvergadering
te combineren met een bedrijfsbezoek. In 2016 zijn we
bij Veenhuis in Raalte geweest en in 2017 bij Manage
Alice Naberman in Biddinghuizen. De jaarvergadering
2018 van de VVAD vindt plaats op een vrijdagavond in
oktober. Voor dit jaar zijn we al weer aan het brainstormen, hier horen jullie nog van!

LIDMAATSCHAP
Afgestudeerden worden automatisch lid, het eerste jaar
is gratis. De hoogte van de contributie is € 6,00 per jaar.
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling per automatische incasso, daarom is de contributie voor mensen
die betalen met een incassomachtiging € 5,00 per jaar.
Met het lidmaatschapsformulier dat je achterop deze
uitgave vindt, kun je aangeven of je een factuur wilt
ontvangen of dat je kiest voor automatische incasso.
Mocht de incasso mislukt zijn of ben je de factuur kwijt,
je kunt de contributie overmaken op rekeningnummer
NL57INGB0004.2555.48 BIC: INGBNL2A ten name
van VVAD te Dronten. Wil je hierbij uw lidmaatschap
nummer vermelden?

⚠

Helaas staan er veel verkeerde contact
gegevens in ons systeem. We willen leden zoveel
mogelijk vragen de lidmaatschap formulieren in
te vullen en naar ons te sturen of mailen.
Adreswijzigingen verwerken we alleen via
de lidmaatschapsformulieren (zie achterpagina).
Leden die geen contributie betalen worden als lid
verwijderd, hiermee houden we gelijk ons leden
bestand up-to-date.
Het kan natuurlijk zijn dat om welke reden dan ook
de incasso niet goed is gegaan, of dat je de factuur bent
vergeten te betalen, maar dat je wel lid wilt blijven.
Mail of stuur dan ook het lidmaatschapsformulier naar
ons. Je lidmaatschap wordt dan weer verlengd en we
hebben gelijk de goede contactgegevens.
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Lidmaatschapsformulier

Dit formulier kun je gebruiken voor het doorgeven van een adreswijziging
of voor het toestemming verlenen voor een doorlopende machtiging.

machtiging

adreswijziging

Ik ben lid/word lid van de Vereniging van afgestudeerden Dronten. Bij deze machtig ik de VVAD om jaarlijks 5 euro contributie
af te schrijven. Het eerste jaar na afstuderen is gratis. Door ondertekening van dit formulier geeft ik toestemming aan de VVAD
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens
contributie en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
VVAD. Als ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon

E-mail

Rekeningnummer (IBAN)

BIC (indien buiten nederland)

Handtekening

Plaats en datum

Deze machtiging graag ingevuld en ondertekend opsturen naar:

VVAD
Thomsonstraat 194
8251 TW Dronten
of mailen naar: info@vvadronten.nl

Mocht de incasso mislukt zijn of bent u de factuur kwijt, u kunt de contributie overmaken op
rekeningnummer NL57INGB0004.2555.48 BIC: INGBNL2A ten name van VVAD te Dronten.
Wilt u hierbij uw lidmaatschapsnummer vermelden? Deze kunt u vinden op de factuur.

