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Voorwoord

Deze studie vormt een van de deelstudies voor de verkenning "Landbouw-

wetenschappen in 2010 de positie van de LUW'. De verkenning is uitgevoerd door de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) en de OverlegCommissie
Verkenningen (OCV) op vezoek van de Minister van LNV en zijn collega van OCenW.
ln het rapport "Wageningen in profiel"1 z'rjn de belangrijkste resultaten van de verken-
ning opgenomen. Bij de verkenning zijn uiteenlopende instellingen ingeschakeld om
deelstudies uit te voeren.

Het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid van de Universiteit Twente
heeft studies verricht naar de behoefte aan vorming en opleiding van Wageningse
academici na de eeuwwisseling en naar toekomstige ontwikkelingen in de bekostiging
van univerisiteiten. ln dit rapport wordt verslag gedaan van het eerstgenoemde onder-
zoek.
De studie is verricht langs twee sporen. Ten eerste een bureaustudie over de aanslui-
ting tussen opleiding en beroep. Ten tweede interviews bij bedríjven en organisaties
waar LUW-ingenieurs doorgaans terechtkomen. Bij de bureaustudie is dankbaar ge-
bruik gemaakt van het informatiesysteem van het Loopbaan-centrum van de Koninklij-
ke Landbouwkundige Vereniging (KLV). Daarnaast heeft de KLV geholpen bij het tra-
ceren van een goede doorsnee van werkgevers die voor LUW-ingenieurs (potentieel)
relevant zijn.

De resultaten van de studie zijn besproken op een studiemiddag op 10 april 1996 van
KLV en NRLO, waaraan zo'n 55 personen deelnamen afkomstig uit diverse geledin-
gen van de LUW en uit het werkveld van de LUW-ingenieurs. Gezichtspunten die de
discussie heeft opgeleverd z'tjn in dit rapport verwerK.

Hoewel vele personen bijdragen geleverd hebben aan de totstandkoming van het rap-
port, berust de inhoudelijke verantwoordelijkheid uitsluitend bij de auteur.

Resultaten en inzichten die de studie heeft opgeleverd zijn in het verkenningenproces
benut en hebben hun neerslag gevonden in het rapport "Wageningen in profiel".

De voorzitter van de Verkenningscommissie
"Landbouwwetenschappen in 201 0: de
positie van de LU\AI',

Mevrouw Dr. A.D. Wolff-Albers.

Wageningen in profiel; Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW- NRLO/OCV'

oktober 1996.
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1. lnleiding

1.1. Doel NRLO-studie

!n het kader van de verkenning naar het universitaire deel van de agro-kennis-
infrastructuur in de 21e eeuw heeft de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onder-
zoek (NRLO) het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid van de Uni-
versiteit Twente vezocht een studie te verrichten naar de beroepspraktijk van de
LUW-ingenieur alsmede naar de toekomstige behoefte aan Wageningse academici,
zowel wat betreft de omvang als de aard ervan. Ten aanzien van de omvang gaat het
om de vraag in het recente verleden en heden en om prognoses omtrent de mogelijke
toekomstige vraag naar afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit Wageningen
(LUW) Wat betreft de aard van de arbeidsmarktbehoefte gaat het om de mate waarin
de gevolgde opleiding aansluit bij de beklede functie. Vragen die in dit verband kunnen
worden gesteld zijn: welk type opleidingen gericht op bepaalde markten zijn te onder-
scheiden? Zijn hierbij verschuivingen waarneembaar en tekenen zich hierbij altematie-
ve beroepsprofielen af? Hoe is de concurrentiepositie van LUW-afgestudeerden ten
opzichte van andere afgestudeerden uit het WO en het HBO? Tevens is aandacht ge-
vraagd voor de instroom in de LUW en de uitstroom in de beroepsbevolking. De NRLO
acht deze studie van belang als bijdrage aan de gedachtenvorming aangaande het
maken van keuzes over de toekomst van de landbouwwetenschappen en in het bij-
zonder over de inhoud en inrichting van het onderwijs en het onderzoek dat de LUW
verzorgt.

1.2. Uitwerking

Weliswaar is deze studie gericht op een specifieke categorie van hoger opgeleiden op
de arbeidsmarkt, maar de problematiek als zodanig heeft een bredere strekking. De
aansluiting tussen opleiding en beroep vormt een essentieel thema in vrijwel al het ar-
beídsmarktondezoek dat zowel in Nederland als op het internationale vlak wordt uit-
gevoerd. De laatste jaren komt naar voren dat een directe koppeling tussen opleiding
en beroep wat betreft het merendeel van de universitaire opleidingen steeds moeilijker
is te maken. Een veel gehoord geluid is dat de opleiding er niet zo vreselijk veel toe
doet, omdat afgestudeerden zich over een breed arbeidsveld verspreiden en werkge-
vers zich minder zouden concentreren op wat een sollicitant precies heeft gestudeerd.
Deze constatering heeft de \A/RR geïnspireerd tot een discussie over de wenselijkheid
van algemene basisopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (WRR, 1995).

Ook uit internationaal ondezoek komt naar voren dat veel universitair afgestudeerden
banen vervullen die nauwelijks zijn gekoppeld aan een bepaalde opleiding (Brennan,
Kogan & Teichler, 1996). Uit de OESO-studie van 1993 blijkt dat weliswaar een sub-
stantieel deel van de hoger opgeleiden in de private sector terecht komt, maar dat
vooral de beroepen in de dienstensector hier debet aan ziin. Met name in deze sector
is de aansluiting tussen opleiding en functie-uitoefening weinig geprononceerd met als
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gevolg dat de reeks van banen waarin afgestudeerden terecht komen aanzienlijk bre-
derwordt (OESO, 1993).

Een ander hiermee samenhangend onderwerp betreft de substitutie tussen afgestu-
deerden van verschillende opleidingen op de arbeidsmarkt en (neerwaartse) verdrin-
ging. Hoger opgeleiden zouden met name in een tijd van overschotten in functies te-
recht komen waarvoor eigenlijk een minder hoge opleiding is gevraagd. ln het bijzon-
der gaat het hier om verdringing van HBO-ers door universitair afgestudeerden. Cop-
pens & Voorneveld (1994) constateren bijvoorbeeld dat de verschillen in functie tussen
WO-ers en HBO-ers op de arbeidsmarkt dermate klein zijn dat vanuit dit perspectief
het beleidsmatig onderscheiden van beide subsectoren van het hoger onderwijs
moeilijk valt te rechtvaardigen. Anderen stellen zich voozichtiger op en wijzen op het
beperkte empirische gehalte van veel onderzoek. Over de mate waarin deze verdrin-
ging optreedt is nog veel discussie gaande, al is wel bekend dat deze sterk kan ver-
schillen per opleidings- en bedrijfssector. Van belang is echter vast te stellen dat van-
wege het mogelijk optreden van substitutieprocessen, een bepaalde opleiding niet ge-
isoleerd kan worden bestudeerd, maar steeds in samenhang moet worden bekeken
met min of meer verwante opleidingen in het HBO en het WO.

Vanwege de losse band tussen opleiding en beroep is het opstellen van prognoses
over de toekomstige behoefte aan speciÍieke categorieën hoger opgeleiden, nog af-
gezien van conjuncturele en structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en politieke
ontwikkelingen, een onderneming met veel mitsen en maren. Met betrekking tot de
positie van afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) op de
arbeidsmarkt dient in dit verband te worden geconstateerd dat de LUW een vrij grote
diversiteit aan opleidingen herbergt. Was de LUW bij de oprichting "bestemd voor het
geven van eene wetenschappelijke opleiding aan zoons van grote landeigenaren,
meer gegoede landbouwers en groote l«rekers" en "eene inrichting voor wetenschap-
pelijk ondezoek op het gebied van land-, tuin-, en boschbou#' (Staatszorg voor den
Landbouw, 1913), al spoedig kwam men tot de ontdekking dat in de periferie van de
landbouw meer behoefte bestond aan hoger geschoolden. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan de venruerkende industrie, handel en afzet, levensmiddelenindustrie,
zaadveredelaars, voeding- en veevoerproducenten. Later kwam daar de zorg voor het
milieu bij en de rol die regionale overheden en schappen daarbij kunnen spelen. Een
andere tak vormen de technologische richtingen zoals het onderzoek naar toepassin-
gen van de moderne biotechnologie in de landbouw. Ook de maatschappijweten-
schappelijke richtingen (economische, sociaal-culturele en bestuurl'tjke aspecten van
landbouw) dienen híer te worden vermeld.

Kortom, in Wageningen is meer te koop dan alleen landbouw. Het werkveld van de
LUW is gericht op een vrij breed scala van beroepsterreinen dat zich behalve op het
gebied van de dierlijke en plantaardige produktie ook beweegt op terreinen als bo-
dembescherming, waterbeheer, landinrichting, gezondheid, ontwikkelingssamenwer-
king en milieu. ln het huidige opleidingenaanbod komt deze brede oriëntatie tot uit-
drukking. Daarnaast veranderen de vragen vanuit de samenleving die nieuwe uitda-
gingen voor de LUW vormen. Tot voor kort was de aandacht vooral gericht op weten-
schappelijke kennis over vergroting van de agrarische produktie en over een voedsel-
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pakket dat voor een ieder voldoende en betaalbaar is. In het Strategisch Plan van
1992 formuleert de LUW als haar missie "de wetenschappelijke kennis te ontwikkelen
en uit te dragen, die de samenleving nodig heeft om op duuzame wijze te voozien in
haar behoefte aan voldoende en gezond voedsel en een goed leefmilieu voor mens,
plant en dier". Landbouw, natuur, milieu en voeding zijn hierbij de centrale taakvelden.

Een ander belangr'rjk onderdeel van de LUW betreft de niet-westerse of tropische rich-
tingen. De LUW heeft een vrij belangrijke functie in de derde wereldlanden, met name
ten aanzien van de landbouwproblematiek in grote delen van Afrika, Azië en Zuid-
Amerika. Voorts is landbouw in Europa niet tot de landsgrenzen beperkt. Over de ge-
hele linie is een verschuiving te zien van beleid naar Brussel, zowet wat betreft de
landbouw als wat betreft het landbouwondezoek, terwijl ook ontwikkelingen in Cen-
traal en Oost-Europese landen duidelijk in het vizier komen. De LUW biedt studenten
van vrijwel elke studierichting de mogelijkheid, door de samenstelling van hun studie-
pakket, zich te richten op een internationale baan.

ln het licht van deze ontwikkelingen komen in deze studie de volgende vragen aan de
orde:
- Wat is de vraag naar en aanbod van LUW-ingenieurs op de arbeidsmarkt, mede in

vergelijking tot andere categorieën hoger opgeleiden en wat zijn de prognoses
voor de komende jaren?

- ln welke arbeidsmarktsectoren en functies komen ze terecht? ls een verschuiving
merkbaar in de vraag naar afgestudeerden met een bepaalde opleiding?

- Hoe is de aansluiting van opleiding op de beroepspraktijk? Hoe specifiek is een
bepaald onderwijsprogramma op een bepaald werkveld gericht en in hoeverre
wordt daarmee vanuit de vraagkant rekening gehouden?

- Hoe laten LUW-ingeníeurs zich vergelijken met andere hoger opgeleiden uit het
WO en het HBO? Bestrijkt de arbeidsmarkt van LUW-ingenieurs een redelijk afge-
bakend segment, of heeft de verbreding van het opleidingenaanbod aan de LUW
geleid tot een overlap met aanpalende opleidingen die elders worden vezorgd?
lndien het laatste voorkomt, wat is dan hun concuÍrentiepositie? ls sprake van
substitutie en/of verdringing met name ten opzichte van afgestudeerden uit het
hoger agrarisch onderwijs?

- Welke kwalificaties en functie-eisen worden gesteld aan de huidige LUW-
ingenieur?

- Zijn opleidingen herkenbaar voor het afnemende veld of is de diversiteit zo ver
voortgeschreden dat werkgevers weinig zicht meer hebben op wat een bepaalde
opleiding precies inhoudt?

- Welke ontwikkelingen in arbeidsorganisaties en op de internationale arbeidsmarkt
doen zich voor en welke consequenties kan dit hebben voor de eisen die aan de
functievervulling worden gesteld?

Weliswaar zijn sommige van deze vragen enigszins statisch van aard, maar er is naar
gestreefd zoveel mogelijk trends op het spoor te komen. Een goed inzicht in de feitelij-
ke situatie van LUW-ingenieurs op de arbeidsmarkt en met name in de verschuivingen
die zich de laatste jaren hebben voorgedaan kan indicaties verschaffen voor de toe-
komstige situatie.
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1.3. Werkwijze

ln overleg met het projectteam van de NRLO is besloten de studie te verrichten langs
enkele sporen. Ten eerste, door gebruik te maken van bestaande gegevens, zowel
wat betreft sectorspecifiek ondezoeksmateriaal alsmede landelijke studies waarin op-
leidingen met elkaar worden vergeleken en ander kwantitatief materiaal. Ten tweede,
door het houden van telefonische interviews met werkgevers. Met name gaat het
hierbij om de concurentiepositie van LUW-afgestudeerden en verwachtingen voor het
komende decennium. Tenslotte is op 10 april 1996 in samenwerking met KLV Loop-
baancentrum een studiemiddag georganiseerd om de voorlopige resultaten van deze
studie te bespreken met vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de LUW en uit
het werkveld van de LUW-ingenieur.

Bestaande gegevens

Er ztjn voor Wageningen veel bronnen beschikbaar die bruikbaar zqn voor deze stu-
diel. ln de eerste plaats dient hier genoemd te worden de activiteiten van de Koninklij-
ke Landbouwkundige Vereniging (KLV) - voorheen Nederlands lnstituut voor Land-
bouwkundig Ingenieurs (NlLl) - en in het bijzonder de Stichting Loopbaancentrum Wa-
geningen van KLV dat systematisch onderzoek verricht naar de loopbanen van afge-
studeerden van de Landbouwuniversiteit Wageningen. De loopbaanenquètes worden
om de vijf/vier jaar gehouden onder de totale beroepsbevolking van LUW-ingenieurs.
Vanwege het longitudinale karakter ervan en het feit dat de enquëtes worden gehou-
den onder alle afgestudeerden levert dit onderzoek een voor Nederland uniek informa-
tiesysteem op. Ze geven een goed beeld van de plaatsing en functies van afgestu-
deerden en inzicht in de toekomstige vraag en aanbod van afgestudeerden met een
landbouwkundige achtergrond. De laatste loopbaanenquëte dateert van 1992 (Evers &
Bos-Boers 1993).

Voorts zijn de volgende twee deelstudies van belang:
- Ondezoek naar de LUW-ingenieur als ondezoeker door de Vakgroep Marktkunde

en Marktondezoek van de Landbouwuniversiteit (Oude Ophuis & Meulenberg,
1991). Nagegaan is hoeveel Wageningse ondezoekers in de komende jaren ge-
vraagd zullen worden in de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt en welke
eisen aan hen worden gesteld.

- Het rapport van de Werkgroep Tropische Landbouwkundigen 'De Wageningse in-
genieur in het buitenland: van tropen-oriëntering naar internationalisering'. Hierin is
de aandacht met name gericht op de positie van de LUW-ingenieurs met een
specifiek tropische achtergrond.

Daarnaast ontplooit KLV diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld het actueel houden van
het dynamisch informatiesysteem over de beroepspraktijk van LUW-ingenieurs, en de

1 Met dit ovezicht wordt geen volledigheid nagestreefd van alle activiteiten op dit terrein. Voor een
inventarisatie van de activiteiten met betrekking tot het vezamelen van arbeidsmarktgegevens over
afgestudeerden uit het landbouwondenruijs tot 199í . ZieYan Dam & Heijke (1991).
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zogenoemde Rector Magnificus Enquëte onder pas afgestudeerden over hun eerste
ervaringen op de arbeidsmarkt. Ook verdienen activiteiten die worden ondernomen ín

het kader van het alumnibeleid hier vermelding, zoals terugkomdagen, het onderhou-
den van netwerken, het vezorgen van brochures e.d. Het is niet de bedoeling hier al
het materiaal dat deze ondezoeken en activiteiten hebben opgeleverd te dupliceren,
maar om enkele gegevens eruit te lichten die voor deze studie van belang zijn. De
meeste van de benodigde gegevens voor deze studie heeft het KLV kunnen actualise-
ren tot 1996.
Ten slotte is van enige landelijke bronnen gebruik gemaakt, zoals ondezoek via
OCenW en van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Dit le-
vert vergel'rjkingsmateriaal op tussen afgestudeerden van de LUW en die van andere
opleidingen in het hoger onderwijs, alsmede prognoses van vraag naar en aanbod van
hoger opgeleiden.

lnteruiews

Telefonische interviews zijn gehouden met vertegenwoordigers van 25 bedrijven en
organisaties waarvan bekend is dat Wageningers aldaar werkzaam zijn. Bij de selectie
is niet alleen gelet op de traditionele afnemers zoals de DlO-instituten en de industrie
op het brede terrein van de agribusiness. Ook marktsectoren waar LUW-ingenieurs op
kleinere schaal werkzaam zijn, maar waar de werkgelegenheid mogel'ljk zou kunnen
toenemen zijn hierbij betrokken. De 25 organisaties zijn verspreid over de volgende
categorieën:
- ondezoeksinstituten(3)
- voedings- en genotmiddelenindustrie (3)
- overige industrie (2)
- commerciële dienstverlening en adviesbureaus (3)
- ingenieurs- en adviesbureaus (4)
- niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO) (2)
- instellingen gericht op internationaal onderwijs (2)
- overheidsinstellingen (landelijk en provinciaal) (3)
- overige organisaties (2)
- Landbouwuniversiteit Wageningen

Na een schriftelijk verzoek om medewerking aan dit ondezoek is een telefonisch on-
derhoud gevoerd met personen in hun functie van hoofd Personeelszaken, corporate
recruteer, directeur en in een enkel geval een LUW-ingenieur als hoofd van een afde-
ling. De lijst van geïnterviewde organisaties is als bijlage brj dit rapport gevoegd.
Thema's die in de gesprekken aan de orde zijn gesteld betreffen
- het aandeel van hoger opgeleiden in de personeelssamenstelling, ontwikkelingen

hierin en verwachtingen ten aanzien van de toekomstige werkgelegenheid;
- aansluiting opleiding en beroep, met name het type van functies waarin LUW-

ingenieurs terecht komen;
- (veranderende) kwalificaties en functie-eisen;
- verschuivende werkterreinen voor hoger opgeleiden, in het bijzonder voor LUW-

ingenieurs.
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Bij een zo diverse groep van organisaties kunnen uiteenlopende reacties worden ver-
wacht, soms ook heel tegenstrijdige hetgeen erop duidt hoe wisselend over de pro-
blematiek wordt gedacht. Daarbij komt dat dé LUW-ingenieur niet bestaat. Afgezien
van het feit dat ingenieurs afgestudeerd zijn in uiteenlopende richtingen, hebben we te
maken met afgestudeerden uit de basisopleiding (waarvan de studieduur nog varieert,
van 'oude stijlers', tot vierjarige en recentelijk de mogelijkheid tot vijfiarige programma's
aan de LUW, afgestudeerden van ondezoekersopleidingen (aio's en oio's), voortge-
zette beroepsopleidingen, en afgestudeerden met een tropische oriëntatie. De verschil-
len daartussen zijn dermate groot, dat de LUW-ingenieurs moeilijk over één kam kun-
nen worden geschoren. Het doen van uitspraken die op al deze categorieën van toe-
passing zijn heeft het gevaar in algemeenheden te blijven steken. Zoveel mogelijk is
dan ook geprobeerd in dit verslag rekening te houden met deze diversiteit en alleen
daar waar dit mogelijk is generaliserende uitspraken te doen.

Studiemiddag

Voorafgaand aan de publikatie van deze studie heeft de NRLO in samenwerking met
KLV Loopbaancentrum op 10 april 1996 te Wageningen een studiemiddag belegd met
vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de LUW (Centraal niveau, afdelingen,
commissies onderwijs etc.), alsmede vanuit het werkveld van LUW-ingenieurs, KLV en
de NRLO. Aan de studiemiddag namen in totaal 55 personen deel. De opzet was zo-
danig dat deelnemers als direct betrokkenen een inbreng konden hebben in de be-
spreking van de voorlopige resultaten van deze studie.

1.4. Opbouw rapport

ln dit rapport is het gebruikte bronnenmateriaal min of meer geïntegreerd verwerkt,
waarbij de meer cijfermatige gegevens en het meer kwalitatieve materiaal en individue-
le reacties en inzichten als complementair worden gezien. Zoveel mogelijk is aangege-
ven uit welke bron een bepaalde constatering of bewering afkomstig is, al is dit enigs-
zins beperkt terwille van de leesbaarheid van de tekst. Het volgende hoofdstuk gaat
nader in op de huidige arbeidsmarktpositie van LUW-ingenieurs, met name ten opzich-
te van andere hoger opgeleiden en de prognoses over de werkgelegenheid van afge-
studeerden uit de sector Landbouw en Milieu. Tevens wordt de ontwikkeling van de
instroom en de uitstroom geschetst.
Hoofdstuk 3 beschrijft de sectoren en functies waarin LUW-ingenieurs werkzaam zijn
en de verschuivingen in de personeelssamenstelling van bedrijven en organisaties. De
substitutie tussen verschillende categorieën hoger opgeleiden komt hier eveneens aan
de orde.
Hoofdstukken 5 en 6 analyseren ontwikkelingen in het arbeidsveld en de repercussies
die deze hebben voor de functie-eisen die aan afgestudeerden worden gesteld. Ten-
slotte wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de mogelijke implicaties van deze ontwikkelin-
gen voor vorming en opleiding van Wageningse academici en met name voor het pro-
fielvan de LUW in het licht van de arbeidsmarktanalyse.
De resultaten van de studiemiddag, zowel de inleidingen van Dr.lr. M. Bos-Boers en lr.
W.J. Hilbrands als de daaropvolgende plenaire discussie zijn eveneens in dit rapport
venruerkt, met name in de hoofdstukken 5, 6 en 7.



7

2. Positie LUW-ingenieurs op de arbeidsmarkt

2.1. Landelijke vergelijking

Er bestaan verschillende bronnen die een landelijk beeld geven van de werkloosheid
van hoger opgeleiden. Tot 1988 werden de officiële werkloosheidsc'tjfers gebaseerd op
de tellingen van de regionale arbeidsbureaus. Nadien wordt het officiële cijfer van de
geregistreerde werkloosheid bepaald op basis van de Enquëte Beroepsbevolking
(EBB) van het CBS, die wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van de
Nederlandse beroepsbevolking. Daarnaast heeft Research voor Beleid een onderzoek
naar de werkloosheid onder hoger opgeleiden uitgevoerd, dat met name tot doel had
de tellingen van de Arbeidsvooziening na te gaan. Een monitor voor het WO (verge-
lijkbaar met de HBO-monitor) gericht op het in kaart brengen van de aansluiting van de
uníversitair opgeleiden op de arbeidsmarkt bestaat (nog) niet.

ln tabe! 2.1 z$n de werkloosheidspercentages berekend door werkloosheidsgegevens
te relateren aan het totaal aantal afgestudeerden op studierichtingenniveaul. Aange-
zien voor de Landbouwuniversiteit de opleidingen niet verder zijn uitgesplitst wordt hier
volstaan met de werkloosheidspercentages naar HOoP-gebied. Ter vergelijking zijn
tevens de percentages voor november 1993 uit het ondezoek van Research voor
Beleid opgenomen.

Tabel 2.1 \Nerkloosheid van WO-opgeleiden naar HOOP-gebied (percentages)

juni '79 aug. '85 aug. '90 nov.'93
Landbouw
Natuur
Techniek
Gezondheid
Economie
Rechten
Gedrag & Maatschappij
Taal& Cultuur

Totaal

5
5
3
1

2
2
7
3

3

10
7
3
4
4
6
12
13

7

10
8
4
5
4
5
14
12

7

6,6
7,4
3,9
2,1

4,1
2,9
6,8
10

5,1

Bron: reconstructie WO; Voor 1993: v.d. Neut et al, 1994

Het rapport van Research voor Beleid (v.d. Neut et al, 1993) bevat wel een uitsplitsing
van werkloosheidsgegevens naar studierichting. Zo wordt een werkloosheidsindicator
berekend door het percentage werklozen van een studierichting te delen door het per-
centage beroepsbevolking uit die studierichting. Aldus wordt bepaald of het geobser-
veerde aantal werklozen per studierichting overeenkomt met dan wel aflruijkt van het

' Het aantial afgestudeerden is gebaseerd op schattingen volgens de zogenoemde reconstructie-
methode (zie HOOP 1988).
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aantal werklozen, dat op grond van de relatieve omvang van de studierichting te ver-
wachten zou zt1n. Vervolgens wordt een schatting van de werkloosheidsc'rjfers verkre-
gen door de indicator te vermenigvuldigen met gemiddelde werkloosheidscijfers voor
het WO en het HBO.

De gegevens leveren de volgende resultaten op:
- De werkloosheid in de sector Landbouw komt op 6,60ó, hetgeen iets hoger is dan

het landelijk gemiddelde van 5,1o/o. Helaas worden slechts drie landbouwkundige
richtingen genoemd: de werkloosheid is het hoogst bij Landbouw Landgebruik, na-
melijk 7,2o/o. Bij Landbouw Maatschappelijk ligt de werkloosheid op 5,9o/o en bij
Teeltkunde op 6,3%.

- Wat betreft het HBO laten de werkloosheidscijfers in de sectoren Landbouw, On-
derwijs, Gezondheid en Techniek een relatief gunstig beeld zien. Bij de meeste
studierichtingen binnen deze sectoren is de werkloosheid beneden gemiddeld.

Over het algemeen blijkt de werkloosheidsduur het hoogst in de sectoren waar over
het algemeen ook de hoogste werkloosheíd wordt gevonden. Voor Landbouw be-
draagt de werkloosheidsduur echter gemiddeld 1,1 jaar, hetgeen lager is dan het al-
gemeen gemiddelde. Ter vergelijking: alleen Economie (9 maanden) en Gezondheid
(1 jaar) laten een gunstiger beeld zien. De werkloosheidsduur van Techniek is even-
eens 1 ,1jaar.

Het is hier niet de plaats op definitÍeproblemen, berekeningswijzen en dergelijke in te
gaan, maar om de relatieve positie van LUW-ingenieurs ten opzichte van andere hoger
opgeleiden weer te geven, althans voorzover deze in landelijke cijfers tot uitdrukking
komt. Hieruit komt naar voren dat afgestudeerden uit de sector Landbouw bepaald niet
ongunstig afsteken tegen hun collega's uit andere sectoren. Gezien de relatief korte
werkloosheidsduur vinden LUW-ingenieurs wel hun weg naar een baan.

Een nadeel van dit soort cijfers is dat de werkloosheid op een bepaald moment wordt
gemeten, zonder dat enig zicht wordt verkregen in de positie van pas-afgestudeerden
op de arbeidsmarkt en evenmin in het niveau waarop de functie wordt vervuld. Bo-
vendien is in deze cijfers uitgegaan van de Nederlandse beroepsbevolking, terwijl bij
een vergel'rjking tussen opleidingen rekening dient te worden gehouden met de om-
vangrijke groep afgestudeerden die in het buitenland werkzaam is, een voor de Land-
bouwuniversiteit geen onbelang rijk gegeven.

2.2. Loopbaanonderzoek La ndbouwu n iversiteit

De loopbaanondezoeken van de LUW leveren veel specífiekere gegevens op over de
arbeidsmarktpositie van afgestudeerden dan de landelijke cijfers. De loopbaanenquë-
tes worden gehouden onder de gehele beroepsbevolking van LUW-ingenieurs en
vanwege het longitudinale karakter ervan zijn de loopbanen in kaart gebracht sedert
1963. De laatste loopbaanenquéte dateert van 1992 (Evers & Bos-Boers, 1993).
Voorts houdt het Loopbaancentrum Wageningen enkele bestandsgegevens nauwge-
zet bij, zodat een vrij actueel beeld bestaat van de huidige arbeidsmarktpositie van de
afgestudeerden. Bovendien kan een niet onbelangrijk onderscheid worden gemaakt



I

tussen de totale groep LUW-ingenieurs en starters op de arbeidsmarkt. De laatsten
worden middels de zogenoemde Rector Magnificus enquëte vrij spoedig na hun afstu-
deren bevraagd.

Vergelijken we de landelijke cijfers met werkloosheidspercentages zoals berekend op
basis van de aantallen werkzoekenden die staan ingeschreven in de sollicitatiebank
van het Loopbaancentrum Wageningen dan ontstaat het volgende beeld (zie tabel
2.2).

Het aantal ingeschreven (werkzoekende) LUW-ingenieurs is tussen 1992 en 1995 ge-
stegen van 668 tot 1073 eind december 1995, oftewel van 4,8o/o tot 6% van de be-
roepsbevofking van Wageningse afgestudeerden. Van de l0T3werlaoekenden per 1-
1-1996 waren 212 personen in 1995 afgestudeerd.

Tabel 2.2 LUW-ingenieurs: beroepsbevolking en werkzoekenden

peildatum totaleberoeps- werkzoekende LUW-|ngenieurs (ingeschreven)
bevolking

totaal aantal ingeschreven en %o < l jaar
van beroepsbevolking afgestudeerd

1-1-1992
1-1-1993
1-1-1994
1-1-1995
1-1-1996

13939
14945
15950
16934
17762

668
739
901

4,8o/o 225
4,9o/o 235
5,60/o 301

1100 6,50/o 304
1073 6,Oo/o 212

Bron: KLV Loopbaancentrum

!n 1995 is het aantalwerkzoekende ingenieurs ingeschreven in de sollicitatiebank licht
gedaald. Overigens zln deze niet allen werkloos: een deel zoekt ander werk of zoekt
noodgedwongen omdat het huidige arbeidscontract binnenkort afloopt. De percenta-
ges wijken duidelijk af van hetgeen op basis van landelijke bronnen is berekend.

Vergelijken we de KlV-cijfers per 1 januari 1996 met het loopbaanondezoek uit 1992
(Evers & Bos-Boers, 1993), dan blijkt dat de arbeidsmarktsituatie wat betreft de totale
beroepsgroep LUWthans gunstiger is dan in 1992. Een uitzondering hierop vormt het
arbeidsmarktperspectief voor milieuhygiëne dat in 1992 als gunstig werd aangeduid,
maar vier jaar later is verslechterd. Verder waren de afgestudeerden met een tropisch
georiënteerde richting naar verhouding vaker werkzoekend dan degenen met een
westers georiënteerd studiepakket. De terugkeer uit het buitenland en het feit dat het
dienstverband van de tropisch georiënteerden vaker van tijdelijke aard is vormen
hierbij belangr'tjke factoren. De verslechtering heeft zich in 1996 doorgezet, met name
bij de richtingen tropische plantenteelt en tropisch landgebruik.

Voorts is het totaal aantal ingeschreven vrouwen (dat dus werkzoekende is) relatief
gezien aanmerkelijk hoger dan mannen. Opmerkelijk is echter dat van de ingeschre-
venen die korter dan één jaar zijn afgestudeerd een venryaarloosbaar klein verschil
tussen mannen en vrouwen bestaat, zowel numeriek als procentueel. Dit komt over-
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een met hetgeen hierover in 1992 is geconstateerd. Het verschil treedt pas op bij
LUW-ingenieurs die langer dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd. Deze gegevens
over pas-afgestudeerden vormen een bevestiging van de trend geconstateerd op ba-
sis van eerdere gegevens dat de arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen
verder naar elkaar toegroeien (Bos-Boers, 1992). Vrouwen in Wageningen hebben
dus niet een relatief grotere belangstelling voor studierichtingen met een minder gun-
stige arbeidsmarktpositiel .

De zogenoemde Rector Magnificus enquëte die elk jaar wordt gehouden onder de
groep studenten die in dat jaar afstudeert, geeft inzicht in de eerste ervaringen van af-
gestudeerden op de arbeidsmarkt. Uit de jaarovezichten van de afgelopen drie jaar
bl'ljkt dat het percentage studenten dat vóór het afstuderen al een baan heeft in verge-
lijking met voorgaande jaren toeneemt. Van diegenen die zochten was dit 33% in

1993, 37o/o in 1994 en 41o/o in 1995. Uit deze enquètes komt verder naar voren dat de
meeste studenten (80%) zich vóór het eind van de studie oriënteren op de arbeids-
markt. Ruim de he!ft vond de eerste baan door de contacten opgebouwd tijdens de
stage, via een medeweker van de LUW of via andere persoonlijke relaties. Minder
mensen kwamen aan het werk door te schrijven op een advertentie (2304). Via het
netwerk van de LUWzetten velen de eerste schreden op de arbeidsmarkt.

Op grond van deze gegevens kan worden vastgesteld dat een aanzienlijk deel van de
Wageningse afgestudeerden door de arbeidsmarkt wordt opgenomen. ln de volgende
hoofdstukken komen we op verschillende aspecten van de aansluiting tussen genoten
opleiding en beroep terug. Eerst wordt ingegaan op de te verwachten toekomstige
perspectieven van hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt en de relatieve positie daar-
binnen van de LUW-ingenieurs.

2.3. Arbeidsmarktperspectieven

ln 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep' geeft het Research Centrum voor On-
derwijs en Arbeidsmarkt (ROA) prognoses omtrent de ontwikkeling van de werkgele-
genheid naar bedrijfssectoren, beroepssectoren en opleidingscategorieën in de perio-
de 1995-2000. De gegevens zijn gebaseerd op het lnformatiesysteem Onderwijs-
Arbeidsmarkt (Enqurète Beroepsbevolking en prognoses van het Centraal Planbureau).
Zonder uitgebreid stil te staan bij de meer technische aspecten van deze berekeningen
wordt hier alleen op die onderdelen ingegaan voorzover die relevant zijn voor de posi-

tie van landbouwkundig ingenieurs (ROA, 1995: pp.1342).

Volgens gegevens van het ROA is sprake van een krimpende werkgelegenheid in de
bedrijfssector van landbouw en visserij. Deze daling is een voortzetting van de ontwik-
keling in de periode 1990-1994. Ook het aantal werkenden in de agrarische beroeps-
sector zalin die periode naar verwachting afnemen, namelijk met2,So/o.

í Uiteraard zegt dit gegeven nog niet veel over mogelijke verschillen in het functieniveau tussen de
sexen, al komt uit ondezoek naar voren dat de ongelijkheid in de functiekwaliteit van vrouwelijke en
mannelijke LUW-ingenieurs afneemt. Voor een analyse en verklaring van deze afname, zie Bos-
Boers, 1992.



11

Om de werkgelegenheid naar beroepssector en opleidingscategorie te bepalen wordt
een onderscheid gemaakt tussen de uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag. De
uitbreidingsvraag geeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een bepaalde be-
roepsklasse of voor een bepaald opleidingstype aan en heeft betrekking op het aantal
personen met een bepaalde opleidingsachtergrond, dat werkgevers zou willen aan-
nemen. De vervangingsvraag betreft de arbeidsmarktuitstroom (vanwege pensione-
ring, beroepsmobiliteit enz.) voor zover dit daadwerkelijk leidt tot een vacature voor
een nieuwkomer. De uitbreidingsvraag en vervangingsvraag vormen tezamen de
baanopeningen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Door deze totale vraag te con-
fronteren met het aanbod van nieuwkomers wordt een indicatie verkregen van de toe-
komstig e arbeid smarktperspectieven voor n ieuwkomers op d e a rbeidsmarkt.

Wat betreft de beroepsklassen becijfert het ROA dat de uitbreidingsvraag verhou-
dingsgewijs het hoogst is in een aantal beroepen dat een hogere opleiding vereist,
waarblj een drietal 'typische bèta-beroepen'waaronder landbouw en milieu-ingenieurs
als 'erg hoog'scoren. De werkgelegenheid voor deze laatste groep groeide in de afge-
lopen periode met gemiddeld 3,1o/o par jaar en voorspeld wordt dat deze groei zích in
de periode tussen 1995 en 2000 zal doozetten, met een jaarlijkse stijging van 4,5% (in
totaal 1100 personen over de gehele periode). Daartegenover staat dat de werkgele-
genheid voor de lagere agrarische functies verder zal dalen. Voor het uifuoerend agru-
risch personeel wordt in vijf jaar tijd een werkgelegenheidsdaling verwacht van in totaal
bijna 15.000 banen. Ook bij de bedrijfsleiders in de landbouw is de afname van de
werkgelegenheid verhoudingsgewijs groot. Terwijl de uitbreidingsvraag voor de land-
bouw en milieu-ingenieurs hoog is, wordt de vervangingsvraag zowel in absolute als in
relatieve zin als laag ingeschat (aarlijks 2,4%). Dit houdt vooral verband met een rela-
tief weinig aantalwerkenden in deze beroepsklasse.

Bekijken we de cijfers per opleidingstype, dan blijkt dat de ranglijst van de oplei-
dingstypen waarvoor de uitbreidingsvraag naar verwachting relatief gezien het grootst
is vrijwel geheel bestaat uit HBO- en WO-opleidingen. Voor WO Landbouw en Mi-
lieukunde is sprake van een hoge uitbreidingsvraag, namelijk een gemiddelde stijging
van jaarlijks 3,2oÀ. Ook de vervangingsvraag per opleidingstype zal naar verwachting
blijven stijgen. Was ín de periode 1990-1995 de vervangingsvraag gemiddeld ruim 2o/o

per jaar, voor de komende vijf jaar wordt een toename tot gemiddeld bijna 3% per jaar
verwacht. De toekomstige vervangingsvraag wordt voor WO Landbouw en Milieukun-
de relatief als laag ingeschat, namelijk 1,9% (in absolute aantallen 1.200) voor de ko-
mende vijf jaar, terwijl deze in de afgelopen periode 0,8o/o bedroeg. De reden hiervoor
is dat een groot deel van de werkenden relatief jong is, waardoor de arbeidsmarktuit-
stroom de eerstkomende jaren vrij klein zal z\n.
lndien de uitbreidingsvraag en vervangingsvraag worden samengevoegd (baan-
openingen) blijkt de beroepsklasse van landbouw en milieu-ingenieurs verhoudings-
gewijs een hoog aantal baanopeningen te kennen. Voor de komende vijf jaar wordt
deze geschat op 6,970, terwijl deze in de afgelopen periode 4,60/0 (als 'gemiddeld' ge-
kwalificeerd) bedroeg. ln belangrijke mate is deze stijging toe te schrijven aan de toe-
genomen uitbreidingsvraag in deze sector. Ook de baanopeningen per opleidingstype
voor WO Landbouw en Milieukunde wordt hoog ingeschat, namelijk 5,1o/o op jaarbasis
en in aantallen 3.300 over de gehele periode.
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ln tabel 2.3 ziin de arbeidsmarktperspectieven van WO Landbouw en Milieu (oplei-
dings§pe) samengevat en zijn ter vergelijking de gegevens van enige verwante rich-
tingen in het HBO en WO opgenomen.

Tabel2.3 Arbeidsmarktperspectieven WO Landbouw en Milieu en veruante WO en
HBO-richtingen 1995 - 2000 (gemiddeld jaarlijkse percentages)

uitbrei-
dings-
vraag

vervan-
gings-
vraag

uitwijkmogelijk-
heden naar
andere *

arbeids-
instroom

alg.
kwali-
ficatie

beroeps-
qroepen

bedr.-
klassen

WO landbouw
& milieu

WO wisk. &
natuurw.

WO econome-
trie

HBO land-
bouw &
milieu

HBO tech-
nisch & lab.

HBO bedrijfs-
economie

hoog
(3,2o/o)

hoog
(4,1o/o)

erg hoog
(6%)

hoog
(2,7o/o)

hoog
(4o/o)

hoog
(3,3o/o)

laag
(1,9o/o)

hoog
(3,6%)

hoog
(3,3%)

laag
(2,3o/o)

hoog
(3,1o/o)

laag (2o/o)

hoog
(0,95%)

gem.
(0,91olo

gem.
(0,87o/o)

hoog
(0,94%)

gem.
(0,82o/o)

hoog
(0,93%)

gem.
(0,89%)

gem.
(0,85)

gem.
(0,88)

gem.
(0,89)

gem.
(0,93)

gem.
(0.93)

hoog
(5,2o/o)

gem.
(3,8%)

erg hoog
(6,9%

hoog
(6,2%)

gem.
(3,2o/o)

erg hoog
(7,2o/o)

goed
(1,00)

goed
(0,83)

goed
(0,88)

matig
(1,07)

goed
(0,85)

matig
(1,08)

* Gini-Hirschman spreidingsindex.
Bron: Samengesteld op basis van de statistische bijlage van 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep

tot 2000', (ROA, 1995).

ln deze tabel zijn tevens de uitwijkmogelijkheden naar andere beroepsgroepen en be-
drijfsklassen weergegeven. Bij de uitbreidingsvraag is namelijk rekening gehouden met
de te verwachten verschuivingen in de opleidingsstructuur en de mogelijkheid voor
personen met een bepaalde opleiding uit te wijken naar andere beroepsgroepen of
bedrijfsklassen. Deze uitwijkmogelijkheid wordt uitgedrukt in een spreidingscoëfficient
die de mate aangeeft waarin personen van een bepaalde opleidingsachtergrond zich
over verschillende beroepsgroepen en bedrijfsklassen spreiden, de zogenaamde Gini-
Hirschman coëfficiënt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1, variërend al naar gelang de
werkgelegenheid minder of sterker gespreid is. Uitgaande van een gemiddelde waarde
van 0,65%, spreekt het ROA bij een spreidingsindicator tussen 0,6 en 0,7 van een
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gemiddelde beroepenspreiding en bij een waarde groter dan 0,7 van een grote sprei-
ding1.

ln de tabel is aangegeven dat de uitwijkmogelijkheden voor WO Landbouw en Mi-

lieukunde wat de beroepsgroepen betreft hoog is, met een index van 0,95. Het ROA

becijfert dat WO Agrarisch extra baanopeningen krijgt doordat enkele technische WO-
opleidingen niet in de vraag kunnen voozien. Afgestudeerden van een bepaalde op-

leiding kunnen uitwijken naar een min of meer verwante opleiding waar tekorten be-

staan. Het ROA voorspelt dat WO Landbouw en Milieu zal profiteren van de zuigkracht
die uitgaat van de aanbodtekorten bij andere hoger opgeleiden waardoor extra baano-
peningen ontstaan. Naar bedrijfsklasse is de spreiding gemiddeld, en wijkt daarmeé
niet af van andere vergelijkbare richtingen. De LUW-ingenieur heeft derhalve een be-
hoorlijk flexibiliteitspotentieel om in andere sectoren of beroepsgroepen terecht te ko-
men dan in eerste instantie op grond van hun opleiding verwacht kan worden.

Een hoge uitbreidingsvraag en een hoge spreidingswaarde van landbouwweten-
schappers hoeven overigens niet alleen het gevolg te zijn van discrepanties tussen
vraag en aanbod. Zo komen veel hoger opgeleiden in functies terecht waarvoor niet
specifiek een bepaalde opleiding wordt vereist. Ook wordt voor diverse beroepen
steeds vaker een hogere opleiding gevraagd. Voorts kunnen werkgevers om diverse
redenen belangstelling krijgen voor andere opleidingsrichtingen, onafhankelijk van het
al dan niet optreden van aanbodtekorten. Uiteraard zijn deze factoren in de uitbrei-
dingsvraag verdisconteerd, maar voor deze studie is het van belang na te gaan of af-
gestudeerden van de LUW (zowel pas-afgestudeerden als degenen die reeds een
carrière hebben opgebouwd) een werkkring vinden in beroepsklassen of sectoren
waarin ze nog weinig participeren en omgekeerd, of functies die voorheen door LUW-
ingenieurs zijn vervuld open komen te staan voor andere categorieën afgestudeerden.
ln de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt hierop nadrukkelijk ingegaan.

Op grond van de hier gepresenteerde cijfers kan een algemene kwalificatie van de ar-
beidsmarktpositie van WO Landbouw en Milieu worden gegeven. Terwijl het ROA in
eerdere publikaties de arbeidsmarktverwachtingen voor de meeste universitaire stu-
dierichtingen (waaronder agrarische wetenschappen) als weinig rooskleurig zag (De

Grip et al, 1988), wordt het arbeidsmarktperspectief van WO Landbouw en Milieukun-
de voor de komende jaren algemeen als 'goed' gekwalificeerd. Een van de factoren
waarom het perspectief voor agrarische wetenschappen begin jaren '90 minder gun-
stig werd beoordeeld betrof de toename van de instroom van afgestudeerden op de
arbeidsmarkt. !n de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe zowel de instroom in

het hoger onderwijs als de uitstroom zich heeft ontwikkeld en wat de prognoses voor
de komende jaren zijn.

Zie voor een uitgebreide verhandeling over het flexibiliteitspotentieel van universitaire studierichtingen,
De Grip & Heijke (1989) en in het bijzonder van technische opleidingen, Borghans et al (1995).
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2.4 Ontwikkeling van de instroom en uitstroom

lnstroom
De instroom van studenten in het hoger onderwijs als geheel, dit is het aantal studen-
ten dat zich voor de eerste maal bij een gegeven opleiding heeft taten inschrijven, is
sedert 1980 gestegen. De LUW heeft van die stijging minder geprofiteerd en de in-
stroom is in de jaren'80 vrij stabiel gebleven. Na 1990 zetzich een daling in, die vrij
redelijk overeenkomt met de daling van de instroom in het WO als geheel. De daling
geldt voor de meeste studierichtingen. Uitzonderingen hierop ztjn onder meer biologie,
bodem, water, atmosfeer, rurale ontwikkelingsstudies en bosbouw die alle in de perio-
de'93 -'95 ten opzichte van '91r93 een lichte stijging laten zien.

Figuur 1: Ontwikkeling van de instroom in WO en HBO agrarisch en totaal
(geïndexeerd)

"'r---I.---a..
"1---Í--

Bron: samengesteld op basis van Feiten en Cijfers (HOOP diverse edities)

Het HBO als geheel vertoont vanaf 1985 een stijgende lijn die zich na 1990 gestaag
doozet. Het HBO-agrarisch kende na een aanvankelijke daling in 1985 een st'rjgende
lijn, maar vanaf 1991 is in tegenstelling tot HBO-totaal sprake van een dalende in-
stroom. Verwacht wordt dat de dalende tendens zich de komende jaren zal voortzet-
ten. De onlangs gepubliceerde vooraanmeldingscijfers geven aan dat de meeste uni-
versiteiten met een forse daling te maken krijgen. De instroom in het HBO vertoont
evenwel nog steeds een stijgende lijn en het ziet ernaar uit dat een groeiende groep
MffO-abituriënten om uiteenlopende redenen het HBO prefereert boven het WO.
Aan deze ontwikkelingen liggen verschillende factoren ten grondslag. Ten eerste de
demografische bevolkingsopbouw. Het CBS is nagegaan wat het effect van toekom-
stige demografische ontwikkelingen is op het aantal studenten in het hoger onderwijs
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(Beer & Visser, 1994). Hieruit blijkt dat universiteiten en hogescholen de rest van de
eeuw worden geconfronteerd met een negatieve ontwikkeling. Volgens de prognoses
daalt de instroom daardoor tot het jaar 2000 metTo/o. Daarnaast becijfert het CBS par-
ticipatie-effecten door veranderende deelnamepercentages te koppelen aan een con-
stante bevolking. Bij het hoger onderwijs deed zich in de afgelopen periode een stij-
ging van de participatie voor, hetgeen met name is toe te schrijven aan een sterke
stijging van de participatie van vrouwen. De mannen zijn thans nog in de meerderheid,
maar het CBS verwacht dat door extrapolatie de vrouwen een lichte voorsprong zullen
krijgen. !ndien de stijgende trends van de participatie worden doorgetrokken, zal de
daling van de aantallen studenten enigszins worden beperkt. Rond 2010 doet zich bij
alle vormen van onderwijs een daling in het leerlingenaantal voor, een effect dat voor
het hoger onderwijs zich doet gevoelen in 2020. Het CBS veronderstelt dat de veran-
deringen in participatie tegen die tijd gering zullen z'rjn.

Naast de demografische en participatie-effecten verklaren twee andere factoren de
instroom:
- de daling van de instroom in het WO zal zich voortzetten vanwege de beperkende

mogelijkheden tot stapelen (studiefinanciering, verblijfsduur etc.). !n 1994/95 waren
aan de LUW in totaal 508 ingeschreven doorstromers (ex hbo-ers) op een totaal
aantal van 2755 ingeschrevenen, oftewel 19o/o. De LUW zal dus als gevolg van dit
overheidsbeleid een niet onaanzienlijke groep instromers, namelijk bijna een vijfde,
missen.

- zoals uit de instroomcijfers alsmede de vooraanmeldingscijfers blijkt, wint het HBO
aan populariteit. Koos in 1994 25 procent van de MA/O-abituriënten daarvoor, in
1995 ging 34o/o vàA de leerlingen met een \MO-diploma naar het HBO. Mogelijk is
een verband te leggen met de invoeríng van de prestatiebeurs waardoor het HBO
een veiliger keuze lijkt om op tijd een studie in het hoger ondenruijs af te ronden.

Uit het voorgaande komt als algemene trend naar voren dat de instroom in het uni-
versitaire deel van het hoger onderwijs zal dalen. Voor de LUW geldt dit eveneens, al
laten de vooraanmeldingscijfers in vergelijking met andere universiteiten een minder
ongunstig beeld zien.

Uitstroom
ln tabel 2.4 is de ontwikkeling van de uitstroom van LUW-ingenieurs in de beroepsbe-
volking weergegeven met een uitsplitsing voor de vijf door de LUW onderscheiden
hoofdrichtingen.
Hieruit blijkt dat de beroepsbevolking van LUW-ingenieurs sedert 1975 sterk is ge-
groeid, van 3153 tot over de 17.000 in 1996. Deze groei geldt voor vrijwel alle richtin-
gen. Verhoudingsgewijs is de technologisch/ biologische richting het sterkst toegeno-
men, van 17o/o in 1975 tot 31% in 1995 en is daarmee verreweg de grootste richting
geworden aan de LUW. De tropische richting is in de totale populatie relatief stabiel
gebleven, terwijl de overige richtingen in mindere of meerdere mate zijn gedaald. ln de
jaren '90 hebben zich geen belangrijke verschuivingen voorgedaan in de onderlinge
verhoudingen tussen de vijf hoofdrichtingen. Tussen 1994 en 1996 stabiliseert zich de
beroepsbevolking.
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Tabel 2.4 Beroepsbevolking LUW-ingenieurs naar groep van hoofdrichtingen per peil-
datum: absolute aantallen en relatieve verdeling (percentages)

1975 1980 1985 1990 1994 1996
Teelttechniek

Technol./Biol.

Landgebruik

Maatschappijwet.

Tropisch

Totaal

4334 4365
(25) (25\
5208 5453
(30) (31)
4101 4183
(24) (24)
2299 2379
(13) (13)
1216 1382
(7) (8)
17158 17762

906
(2e)
534
(17)
945
(30)
593
(1e)
175
(6)
3153

1306
(27)
1017
(21)
1410
(2e)
825
(17)
339
(7)
4897

2035
(26)
1783
(23)
2173
(28)
1148
(15)
562
(7)
7701

3373
(26)
3587
(28)
3347
(26)
1660
(13)
974
(8)
12941

Bron: KLV adressenbestand op '1-3-1996

De daling van het aantal afgestudeerden blijkt eveneens uit prognoses zoals berekend
doorde LUW. Het OOB voorspeltdat in 1995 nog een stijgingzal plaatsvinden van
het aantal afgestudeerden ten opzichte van 1994 als gevolg van een veronderstelde
versnelling vanwege beperkingen in de studiefinanciering. Vanaf 1996 daalt het aantal
afgestudeerden (regulier + doorstromers) volgens de berekeningen enorm, van 981 in
1994, 1099 in 1995, 889 in 1996, 616 in 1997 naar 573 in 1998, bijna een halvering in
vier jaar tijd. Deze daling geldt voor alle richtingen met uitzondering van bosbouw, rura-
le ontwikkelingsstudies en met name bioprocestechnologie, die in 1998 ten opzichte
van 1994 een groei laten zien.

Afsluitend kan worden vastgesteld dat de arbeidsmarkt voor Wageningse ingenieurs in
de nabije toekomst er vrij gunstig uitziet. Met name de uitbreidingsvraag is hoog van-
wege de steeds hogere opleiding die voor beroepen wordt gevraagd die een sterke
werkgelegenheidsgroei doormaken. Tevens zullen LUW-ingenieurs kunnen profiteren
van de zuigkracht die zal uitgaan van de aanbodtekorten bij andere technische oplei-
dingen. Dit gunstig beeld wordt nog versterkt doordat de daling van de instroom zich
doozet en overeenkomstig de uitstroom naar de arbeidsmarkt toe vanaf 1996 aan-
zienlijk zal dalen.
Vanuit het individuele gezichtspunt bezien is dit een vrij gunstig arbeidsmarktperspec-
tief. ln de volgende hoofdstukken gaan we nader in op de sectoren waarin LUW-
ingenieurs terecht komen, hun flexibiliteit en functieniveau.

lnterne notitie LUW, Prognose afgestudeerden 1995 tot en met 1998, G. Muggen, afdeling OOB,
november 1995.
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3. Marktsectoren en functies van landbouwwetenschappers

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke sectoren van de arbeidsmarkt LUW-
ingenieurs terecht komen en welke functies zij bekleden. ln het bijzonder zal worden
ingegaan op de veranderingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan en
op de verschuivingen die voor de komende periode zijn te verwachten.

3.í Marktsectoren

Het KLV Loopbaanc,entrum onderscheidt een aantal voor de LUW relevante marktsec-
toren, een indeling die in grote lijnen eveneens bij de interviews is aangehouden. Ta-
bel 3.1 geeft een overzicht van de marktsectoren waarin de totale groep van LUW-
ingenieurs op 1 maart 1996 werkzaam zijn alsmede de verdeling in vier afstudeerperio-
den.

Iabel 3. í Verdeling van LUW-ingenieurs naar marktsector per afstudeerperiode (%)
Totaal afstudeerperiode*
1-3-96 55-77 78-87 88-92 93-96

universiteiten
on d e rwijs i nste I I i n g e n

onderzoeksinstituten
overheid
veredelings-, agr. bed r.

industrie en handel
org a n isaties/ve ren i g i n gen
i n gen ieu rs-/adviesb u rea us
e.a. com. diensfuerlening
buitenlandsector**
N

14 11 8 19
4
10

17 14
64
15 18
99
23 20

24
3
10
10
6
18
8
18

7158
9109
16 21
44
17 13
86
17 14

5655
12103 1738 2830 2308

4
1062

* De cijfers van de afstudeerperiode 93-96 zijn gebaseerd op gegevens van 1-3-96,
terwijl die van de overige periodes zijn gebaseerd op gegevens van 1-3-92.
** Buitenlandsector: buitenlandse overheid , internationale organisaties, DGIS en SNV
Bron: samengesteld op basis van het KLV adressenbestand op 1-3-96

Uit deze tabel blijkt dat de afgestudeerden wat de totale beroepsgroep betreft zich over
een vrij brede sector van de arbeidsmarkt verspreiden. Belangrijke afnemers zijn in-
dustrie en handel en ingenieurs- en adviesbureaus (beide 17o/o yàn de afgestudeer-
den), de overheid (16%) en de universiteiten (14%).

Vergelijken we de onderscheiden afstudeerperiodes dan blijkt dat de verdeling van de
pas- afgestudeerden in sommige sectoren behoorlijk aflruijkt van die van de langer-
afgestudeerden. Opmerkelijk is het relatief groter aantal pas-afgestudeerde land-
bouwwetenschappers van de afstudeerperiode 93-96 dat werkzaam is bij een universi-
teit, drie maal zo groot ten opzichte van de lichting 78-87. Daarentegen werkt gemid-
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deld 7% bij onderwijsinstellingen, tenruijl van de laatste lichting nog slechts 3% in deze
sector werkzaam is. Ook bij de overheid is de werkgelegenheid sterk afgenomen. De
cijfers van de landelijke, de regionale en lokale overheid zijn niet a2onderlijk beschik-
baar, maar uit andere bronnen bl'ljkt dat de gestaag verminderde vraag grotendeels
voor rekening komt van de rijksoverheid i.c. het ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij. De werkgelegenheid bíj de ondezoeksinstituten blijft vrij constant
rond de 10%.

Voozover een onderscheid tussen publieke en private sector mogelijk is kan worden
vastgesteld dat het aandeel van de afgestudeerden dat in de publieke sector werk-
zaam is (overheid met inbegrip van alle onderdelen als LUW, onderwijsinstellingen en
ondezoeksinstituten) vanaf de afstudeerperiode 88-92 niet noemenswaardig is ver-
schoven. Bijna de helft van alle afgestudeerden (47o/o) is hier werkzaam.

Ten aanzien van de private sector zijn evenmin grote veranderingen opgetreden. Al-
leen de sector van de ingenieurs- en adviesbureaus en andere commerciële dienstver-
lening kent voor de afstudeerlichting 78-87 een hausse met 23o/o en vertoont sindsdien
een dalende trend. De veredelings- en agrarische bedrijven blijven vrij constant, met
en lichte stijging onder de pas-afgestudeerden. In de sector industrie en handel kon-
den de gegevens van de voedings- en voedermiddelenindustrie niet worden geschei-
den van de overige industrie en handel. Volgens het loopbaanonderzoek 1992 zijn de
afgestudeerden min of meer gelijk over beíde categorieën verdeeld.

Evenmin zijn in de tabel de ingenieurs- en adviesbureaus enezijds en commerciële
dienstuerlening uitgesplitst. Wel is bekend dat 8 à 9% van de ingenieurs in de afstu-
deerperiodes 78-87 en 88-92 werkzaam was bij ingenieurs- en adviesbureaus. De
overigen zijn derhalve werkzaam bij de overige dienstverlening, waartoe onder meer
worden gerekend: organisatie-adviesbureaus, voorlichtingsdiensten, marketingbu-
reaus, softwarebureaus, banken, vervoer- en communicatiebedrijven, ziekenhuizen,
vezekeringsmaatschappijen, instellingen voor cultuur en recreatie en vrije beroepen
(Evers & Bos-Boers, 1994). Al met al een aanzienlijke groep op het totale bestand,
hetgeen wijst op de uiteenlopende sectoren waarin afgestudeerden terecht komen.

ln de jaarovezichten van de Rector Magnificus Enquëte, die overigens niet echt ver-
gelijkbaar zijn met bovengenoemde cijfers, zijn enige verdere uitsplitsingen gemaakt
die interessant genoeg zijn om kort te vermelden. Volgens het jaarovezicht 1995 vindt
9% werk in de voedingsmiddelenindustrie en 7o/o in de categorie overige industrie. De
verdeling over de marktsectoren wijkt enigszins af van die zoals in tabel 3.1 weergege-
ven. Met name het aandeel werkzaam bij universiteiten en in de commerciële dienst-
verlening (ingenieursbureaus) is relatief vrij hoog, namelijk 30% respectievelijk 24o/o.

Het aandeel pas-afgestudeerden dat op het moment van afstuderen bij een onder-
zoeksinstituut terecht komt is echter in 1995 sterk gedaald, van 17o/o in 1993 tot 7o/o in

1995.

Tenslotte blijken de universiteiten een belangrijke werkgever voor afgestudeerden te
zijn. Terwijl in het verleden veel afgestudeerden in latere fasen van hun loopbaan b'tj

een universiteit terecht lorvamen, vindt thans naar verhouding een groter deel van de
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afgestudeerden in de eerste fase van hun loopbaan werk bij een universiteit. Was 8%

van de ingenieurs uit de afstudeerperiode 78-87 werkzaam bij de LUW, voor de lich-

ting 93-96 is dit toegenomen tot 24%. De LUW is de grootste afnemer, maar ook aan
andere universiteiten vinden LUW-ingenieurs emplooi, namelijk ruim een derde (5%)

van de in totaal 14o/o dat bij de universiteiten terecht komt. Uit de bestandsgegevens
over 1992 blUkt dat de biologen en moleculaire wetenschappers naar verhouding het

meest bij universiteiten terecht komen en daarvan minder dan de helft bij de LUW. Een

belangrijk gedeelte van de pas-afgestudeerden dat aan de LUW werk vindt, heeft een
aanstelling als assistenUondezoeker in opleiding. De jaarovezichten van de Rector
Magnificus Enquète melden dat 15o/o van de pas-afgestudeerden in 1991 is gaan wer-
ken als aio/oio, 17o/o in 1993, 24% in 1994 en 25o/o in 1995.

3.2 Functie-omschrijving

Laten de afgestudeerden een vríj grote spreiding over de diverse marktsectoren zien,

ook ten aanzien van de functie-omschrijving blijken Wageningse ingenieurs een aan-
zienlijke spreiding te vertonen. Tabel 3.2 geeft de belangrijkste functie-omschrijvingen
weer voor de afgelopen drie afstudeerperiodes.

Tabel 3.2: Verdeling van LUW-ingenieurs naar functie-omschrijving (%)

totaal" 78-87 88-92 93-96
onderzoeker
docent
voorlichter/adviseur
deskundige
ontwi kkelin gssamenwerkin g

vaktechnisch ingenieur
beleidsmedewerker
commercieel medewerker
hoofdingenieur/hoofd
afdeling/(adj)d i recteu r
info-specialist
o ntwe rpe r/ze lfst. /ove ri g

N

* Totaal van de afstudeerperioden (inclusief de periode van vóór 1978) met uitzonde-
ring van 93-96.
Bron: KLV Adressenbestrand op 'l-3-1996

Uit deze tabel komt naar voren dat LUW-ingenieurs minder specifiek op de landbouw
gerichte functies vervullen dan vaak wordt aangenomen. Een kwart van de totale be-

roepsgroep is werkzaam in een onderzoeksfunctie en over de laatste twee afstudeer-
perioden is dit een derde. Ook de functies van afdelingshoofdldirecteur en beleids-
medewerker scoren relatief hoog. Vergeleken met de voorgaande lichtingen is in de
lichting 93-96 de functie van vaktechnisch ingenieur sterk toegenomen, evenals func-
ties die vallen in de categorie ontwerper/ zelfstandige/overige, terwijl hoofdingenieur/-

21
7
5

7
7
14
6

25
7
6

6
8
12
5

33 32
33
86

2
18
8
6

5
13
13
7

181965
5754
89615
6891 2834 2312 1096
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hoofd/directeur verder afneemt. Dit laatste hangt uiteraard samen met de leefiijd en
loopbaanfase van de afgestudeerden. De functie van beleidsmedewerker daalt even-
eens, mogelijk vanwege de daling van de werkgelegenheid bij de rijksoverheid zoals
hiervoor aangegeven. Ook de functie-omschr'rjving naar studierichting vertoont een vrij
grote spreiding. Wel zijn enige accenten opmerkelijk, zoals de levensmiddelentechno-
logen en de milieuhygiënisten die meer dan anderen werkzaam zijn als vaktechnisch
ingenieur.

3.3 Verschuivingen in de samenstelling van het personeel

Om meer zicht te krijgen op ontwikkelingen aan de vraagkant is in de interviews ge-
vraagd naar de verwachte verschuivingen in de personeelssamenstelling en de ver-
wachte vraag naar LUW-ingenieurs voor de komende jaren. Bij de meeste organisaties
(15 van de 25) is het aandeel van hoger opgeleiden ten opzichte van andere catego-
rieën opgeleiden over de afgelopen periode geleidelijk toegenomen. De jaarlijkse stij-
ging is gemiddeld 2 à 3o/o over de afgelopen vijf jaar. Eén organisatie maakte een aan-
zienl'tjk groei door, namelijk van 17o/o naar 4Oo/o in een periode van tien jaar. Bij de
overige organisaties (9) is het aandeel hoger opgeleiden ten opzichte van het totale
personeelsbestand stabiel gebleven. Als voornaamste reden voor deze verschuiving
komt naar voren dat steeds hogere eisen aan functies worden gesteld. Met name ver-
anderingen in produktieprocessen en verschuivingen in de kennisbehoefte vanuit de
markt nopen werkgevers om hoger opgeleiden aan te trekken. Sommige organisaties
geven aan dat zij nauwelijks nog lager opgeleide personen aannemen . Deze conclusie
komt overeen met de eerdere constatering uit de ROA-prognoses dat steeds vaker
een hogere opleiding wordt gevraagd.

Op de vraag welke categorieën van hoger opgeleiden het meest zijn toegenomen
wordt vrij unaniem het aandeel met een universitaire opleiding genoemd. Het aandeel
LUW-ingenieurs is verhoudingsgewijs hierin meegegroeid, gemiddeld 2 à 3o/o op jaar-
basis. De meeste organisaties recruteren van oudsher de nodige LUW-ingenieurs en
hebben van de totale groep hoger opgeleiden een verhoudingsgewijs behoorl'rjk deel
LUW-ingenieurs in dienst (variërend van 5o/o tot 40%). ln het bijzonder zijn dit de on-
derzoeksinstituten, de voeder- en voedingsmiddelenindustrie, ingenieursbureaus en
internationaal opererende organisaties. Het overgrote deel van de respondenten is
over het algemeen van mening dat het aandeel LUW-ingenieurs in de nabije toekomst
constant zal blijven en ztl verwachten geen uitbreiding op grote schaal. Wel kunnen
hierbij enige nuances worden aangebracht indien een uitsplitsing wordt gemaakt naar
studierichtingen.

Overeenstemming blijkt te bestaan over de dalende vraag naar afgestudeerden in de
specifiek cultuurtechnische richtingen. Ook op het internationale vlak daalt het aantal
vacatures voor cultuurtechnici. Daarentegen is enige uitbreiding te verwachten voor de
levensmiddelentechnologen en voedingsdeskundigen evenals afgestudeerden in de
moleculaire wetenschappen en huishoud- en consumentenstudies. Ook de vraag naar
milieuvakken zoals milieuhygiëne, en de technische aspecten van milieu, (eco)hydrolo-
gie e.d. kan nog licht stijgen, evenals de vraag naar bosbouw en algemene landbouw
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(uitzending naar buitenland). Een ingenieursbureau constateert echter dat de vraag
naar milieudeskundigen en ecologen over de hausse van de afgelopen drie jaar heen
is en verwacht dat de vraag daarnaar in de komende jaren zal afnemen. Dit komt
overeen met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief van milieuhyginisten zoals in

paragraaf 2.2 geconstateerd. Voorts kunnen afgestudeerden in de economische as-
pecten van landbouw en milieu (landbouweconomie, macro- en bedrijfseconomie,
voorlichting) zich in een toenemende belangstelling verheugen.

De overheidssector is een belangrijke werkgever voor hoger opgeleiden. Liefst de he!ft
van het personeelsbestand heeft een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke
opleiding gevolgd, te weten 34,60/0 HBO en 16,60/o WO. Uiteraard speelt het hoge ge-
middelde opleidingsniveau van de sector onderwijs hierin een belangr'rjke rol. ln nog
sterkere mate bestaat de kwalitatieve samenstelling van de personeelsbehoefte van
de overheid uit hoger opgeleide beroepsgroepen. Enkele sectoren daarbinnen zoals
de provincies en waterschappen vertonen met name een hoge dynamiek (Ministerie
van BiZa, 1996). Hoewel de rijksoverheid niet geheel 'op slot' zit zal het aandeel van
de werkgelegenheid bij de rijksoverheid naar venryachting dalen ten gunste van de la-
gere bestuurseenheden.

Over het algemeen is tijdens de interviews op twee ontwikkelingen gewezen:
- een verschuiving van de vraag naar specifieke wetenschappelijke richtingen naar

de meer toegepaste richtingen;
- afgezien van bedrijven met een sterke R&D functie die wel onderzoekers recruteren

(meestal gepromoveerden), bestaat binnen organisaties minder belangstelling voor
afgestudeerden die zich hebben gespecialiseerd op een bepaald onderzoeksterrein.

Beide tendenties houden verband met verschuivingen in de bovengenoemde kennis-
behoefte van de markt van afnemers. Een verschuiving van specifiek technische naar
gecombineerde technisch/commerciële functies wordt door diverse respondenten, met
name van uit de voed ingsmiddelenindustrie en ingenieursbureaus genoemd.

De vraag naar onderzoekers
De arbeidsmarkt voor ondezoekers verdient op deze plaats afzonderlijke aandacht, in

het bijzonder de positie van de LUW zelf als werkgever. Zoals in 3.1 aangegeven komt
een vrij behoorlíjk gedeelte van de afgestudeerden bij universiteiten waaronder de
LUW terecht. Van de lichting 93-96 is dit een kwart, waarvan de overgrote meerder-
heid een aanstelling als aio/oio heeft. Prognoses omtrent het aantal aio's en meer in
het algemeen de personeelsvoorziening aan de LUW worden bepaald door de be-
schikbare ruimte, de ontwikkeling van de studenteninstroom en van maatregelen in de
(financíële) structuur van het wetenschappelijk onderwijs. Het huidige strategische be-
leid van de LUW is erop gericht het aantal hoogleraren in de planperiode terug te
brengen van 110 fte tot 90 fte in 1999 en daarna tot circa 80. Deze reductie van 30%
zal, gegeven de geschatte ontwikkeling van de studenteninstroom, tot een vrijwel gelij-
ke reductie van het wetenschappel'rjk personeel moeten leiden.

Bij de herijking van het leerstoelenplan is afgewogen wat de kerntaken van de clusters
zijn en welke iets minder centraal staan. Met andere woorden, de basis voor het ophef-
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fen van een leerstoel is het opheffen van taken: de stafformatie van de vakgroep
krimpt met als consequentie dat taken en middelen opnieuw met elkaar in overeen-
stemming moeten worden gebracht. Volgens het ovezicht van het Leerstoelenplan
bl'rjken de clusters die het meest met de specifieke landbouwsector kunnen worden
geïdentificeerd (plant- en gewaswetenschappen, dienruetenschappen en landgebruik)
naar verhouding een groter deel te moeten inleveren dan de overige vakgebieden.
Hoewel deze reductie nog groter zou z,tjn, indien deze uitsluitend zou zijn berekend op
basis van studentenbelangstelling, heeft deze verschuiving implicaties voor de omvang
en samenstelling van het wetenschappelijk personeel en de aio's. Het huidige beleid is
erop gericht het aantal aio-plaatsen voor de komende jaren op peil te houden, en zo
mogelijk te vergroten. Dit is mede afhankelijk van de aard en ontwikkeling van het der-
de geldstroom ondezoek. De verwachting is dat deze ztch na de sterke stijging hier-
van in de afgelopen jaren zal consolideren. Wel hebben aan de LUW gelieerde onder-
zoeksinstituten in de interviews aangegeven dat het wenselijk zou zijn de samenwer-
king ten aanzien van het aio-onderzoek uit te breiden. Volgens het Jaarverslag van de
LUW 1994 zijn 287 aío's in dienst, waarvan circa 80 personen ten laste van de derde
geldstroom komen.

Een kwantitatieve indicatie voor de toekomstige behoefte aan de Wageningse ingeni-
eur als ondezoeker kan worden gevonden in eerder ondezoek van de Vakgroep
Marktkunde en Marktonderzoek van de LUW (Oude Ophuis et al, 1990), alsmede een
door het ministerie van Economische Zaken geëntameerd ondezoek naar de behoefte
aan biotechnologisch geschoolde R&D medewerkers (Enzing, 1991). Weliswaar zijn
deze studies enigszins gedateerd, maar de inhoud is toch nog relevant om de belang-
rijkste resultaten hier kort te vermelden. Uit beide studies komt naar voren dat het
aantal beschikbare onderzoeksplaatsen zal stijgen. Deels zullen deze afgestudeerden
terecht komen op reeds bestaande ondezoeksplaatsen en deels zullen zij ook nieuwe
onderzoeksplaatsen gaan bezetten. Deze uitbreiding blijkt voornamel'rjk een gevolg te
zijn van meer derde geldstroomprojecten bij de universiteiten en een uitbreiding van
onderzoeksactiviteiten in het bedrijfsleven. R&D-activiteiten van de biotechnologische
bedrijven zullen de komende jaren blijven groeien, waardoor extra personen worden
aangetrokken. Geschat wordt dat dit ongeveer 25o/a van de (in 1991) bestaande bio-
technologische R&D-inspanning is. De sectoren waar de groei in biotechnologische
ondezoeksfuncties worden verwacht zijn de farmaceutische, de landbouw- en de mi-
lieusector. Alle bedrijven actief in de nieuwe biotechnologie (in de sfeer van de plant-
aardige produktie, dier- en veevoeders en voedings- en genotmiddelenindustrie) ver-
wachten in de toekomst hun R&D-activiteiten te zullen uitbreiden, met een groei van
ongeveer 40o/o. De verwachting leeft vooral bij het midden- en kleinbedrijf, vooral waar
concentraties zijn te verwachten. De grote bedríjven verwachten hun activiteiten op het
terrein van biotechnologie te zullen consolideren.

Afsluitend kan worden gesteld dat enige verschuivingen in de personeelssamenstelling
van de diverse bedrijven zijn te verwachten die kwantitatief gezien gunstig zijn voor
hoger opgeleiden inclusief LUW-ingenieurs. ln het navolgende wordt nader ingegaan
op de kwalitatieve aspecten van de aansluiting tussen opleiding en functie.
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4. De aansluiting tussen opleiding en functie

4.1 Algemene typering

De aansluiting tussen opleiding en functie kan worden aangeduid als een continuUm.

Aan het ene uiterste bevinden zich opleidingen die een vrij exclusíeve relatie kennen

met de beroepsuitoefening (tandarts, advocaat), en aan de andere kant bevinden zich

opleidingen (sociale wetenschappen) waarvan de afgestudeerden in zeer uiteenlopen-
de beroepen of functies terecht komen. De vraag is hoe exclusief LUW-opleidingen
zijn ten opzichte van bepaalde arbeidsmarktsegmenten en of zich dienaangaande ver-
schuivingen voordoen.

Vooraf zij opgemerkt dat een algemene uitspraak hierover niet mogelijk is vanwege de
vrij grote verschillen die bestaan tussen de diverse studierichtingen en bedrijfssecto-
ren. Zo is te verwachten dat de verwantschap tussen opleiding en beroep sterker is in
die arbeidssectoren waar LUW-ingenieurs traditioneel veel terecht komen, terwijl dit in
b'rjvoorbeeld de commerciële dienstverlening veel minder het geval is. Voorts is bij de
werving van hoger opgeleiden het type van functie van belang. Een gangbare indeling
is die tussen:
- hoogvliegers die in het licht van de lange-termijn behoeften van het bedrijf worden

beoordeeld op hun potentie om door te groeien naar hogere managementfuncties;
- specialisten voor kennisgerichte functies in de sfeer van Onderzoek en Ontwikkeling

(R&D);
- een meer algemene instroom die wordt geworven voor managementfuncties met

een min of meer specialistisch karakter voor het junior en middenmanagement.
Hoewel opleidingen verschillen in de mate van specificiteit tussen opleiding en functie,
valt uit de gesprekken een beeld te distilleren dat wijst op een minder eenduidige ver-
wantschap.

Vooropgesteld z'rj echter dat voor een aantal functiegebieden een vrij gespecialiseerde
opleiding noodzakelijk is. Een ondezoeksinstituut kent vacatures waarvoor vrijwel uit-
sluitend LUW-ingenieurs worden gevraagd vanwege het vrij unieke vakgebied. ln de
levensmiddelenbranche worden eveneens vrij specifiek levensmiddelentechnologen
geworven. De personeelsfunctionaris geeft te kennen dat voor de LUW-ingenieurs
doorgaans de startfunctie nog wat specialistischer is dan bij andere categorieën hoger
opgeleiden, waardoor er nauwelijks afgestudeerden uit andere richtingen worden ge-
worven. Ook voor de specifieke landbouwvakken (plant, dier en landgebruik) zijn op-
leidingen vrij specifiek toegesneden op bepaalde functies. Dit wijst erop dat het vak-
specialisme er wel toe doet en dat op verschillende terreinen terdege wel afgebakende
beroeps- en functiedomeinen bestaan voor afgestudeerden van de LUW.
Naast de vakspecialistische opleidingen komen opleidingen voor die minder direct
aansluiten op een bepaald beroep, zoals landbouw in brede zin, írrigatie, sociaal-
economische ontwikkeling en milieu. Kortom, LUW-opleidingen verschillen in de mate
van specificiteit ten opzichte van de beroepsuitoefening en het belang dat aan een
vakspecifieke opleiding wordt gehecht.



24

4.2 Drie bewegingen op de arbeidsmarkt

Desalniettemin komt uit verreweg de meeste gesprekken naar voren dat de relatie tus-
sen opleiding en functie minder eenduidige vormen begint aan te nemen. Er tekenen
zich enige bewegingen op de arbeidsmarkt af die voor het landbouwondenrvijs niet on-
belangrijk zijn en die zich als volgt laten samenvatten:
a. verschuiving naar een breder opleidingsprofiel
b. exclusiviteit van Wageningen neemt af
c. concurrentie van andere opleidingen neemt toe

ad a. Verschuiving naar een breder opleidingsprofiel

Met uitzondering van het bedrijf in de levensmiddelenbranche en één inge-
nieursbureau gaven vrijwel alle respondenten aan geen functies te onderscheiden die
rechtstreeks aan een bepaalde opleiding zijn gekoppeld. Waar aanvankelijk wel een
koppeling bestond, is dit geleidelijk vervangen door een breder opleidingsprofiel. ln va-
catures wordt nauwelijks nog de eis gesteld dat iemand een bepaalde specialistische
opleiding moet hebben gevolgd.

Dit sluit overigens niet uit dat de gevolgde opleiding in principe altijd de eerste ingang
is bij het aantrekken van personeel. Uiteraard is ook technische kennis van een spe-
cialistisch karakter vereist, bijvoorbeeld kennis van de toxicologie of moleculaire biolo-
gie, maar de gevolgde studie (beter gezegd: een specifieke studierichting) hoeft niet di-
rect aan te sluiten bij de functie. Een veelgehoorde benadering is dat een opleiding ga-
rant dient te staan voor een goede vakkennis, waarbij het vakkenpakket en het afstu-
deerondezoek goede indicatoren zijn, maar dat de specifieke kwalificaties wel verder
in het bedrijf worden aangeleerd middels interne opleidingstrajecten en counseling. Dit
geldt uiteraard meer voor grote bedrijven dan voor het midden- en kleinbedrijf waar de
mogelijkheden tot verdere scholing veel beperkter zijn.

Een bedrijf in de voedings- en genotmiddelenindustrie is zeer uitgesproken over de
ontkoppeling van opleiding en functie. De respondent w'rjst erop dat het persoonspro-
fiel in belang toeneemt ten opzichte van het kennisprofiel als zodanig. Dit is van toe-
passing op managementfuncties, maar ook voor meer gespecialiseerde functies geldt
dit in toenemende mate. Van werknemers wordt een brede inzetbaarheid verwacht en
afgestudeerden die zich op een nauw omschreven terrein hebben gespecialiseerd
hebben vaak moeite zich hieraan te conformeren.

Alle drie de ondezoeksinstituten geven aan dat breder wordt geworven dan voorheen.
Er ontstaan anders gerichte functies, waarvoor kennis is vereist die zich niet beperkt
tot één specifiek vakgebied, maar die een combinatie van vakgebieden omvat. Een
respondent van een belangrijke onderzoeksorganisatie geeft te kennen dat aan een
generalistisch ingesteld persoon de voorkeur wordt gegeven boven een specialist, ook
indien het vakkenpakket van de eerste wat lager wordt ingeschat. Een soortgelijk ge-
luid is te horen van de kant van ingenieursbureaus die bij de werving van ingenieurs in
de regel geen specifieke studierichting als eis stellen. Sommige bureaus zijn een
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beetje 'klein Wageningen'waarbij brede opleidingsclusters worden onderscheiden zo-
als landbouw in brede zin (agronomie, bosbouw, veeteelt), irrigatie, sociaal-econo-
mische ontwikkeling, milieu en natuurbeheer. De wijze waarop ingenieursbureaus ope-
reren impliceert dat ingenieurs vrij gemakkelijk moeten kunnen switchen van het ene
terrein naar het andere. Een ingenieursadviesbureau is vrij expliciet in de mening dat
het aantrekken van specialisten in de typische vakrichtingen (zoals pure agronomen)
geleidelijk op de achtergrond is geschoven en dat thans de voorkeur uitgaat naar
mensen met kennis en vaardigheden op landbouweconomisch tenein die projecten
kunnen aansturen richting externe instanties. Hierbij zij wel opgemerkt dat dit bureau
alleen personen werft die tenminste vijf jaar werkervaring hebben. De opleiding is te-
gen die tijd enigszins buiten beeld geraakt en is in ieder geval niet meer van doorslag-
gevende betekenis voor de functie.

ln de commerciële dienstverlening wordt geen melding gemaakt van een speciale
werving van LUW- afgestudeerden, laat staan van een specifieke opleiding aan de
LUW. Het betreft hier functies in de sfeer van management (management trainees,
consultants, bancaire functies etc.) waarmee LUW-opleidingen over het algemeen
weinig raakvlak hebben. Primair gaat het in deze sector om persoonskenmerken, za-
kelíjk instinct en marktkennis. Opleiding is niet doorslaggevend, hoewel in deze sector
(bedr'rjfs)economen en bedrijfskundigen een duidelijke pre hebben boven technisch
georiënteerde mensen die in de praktijk moeilijk in staat blijken een omslag te maken.
Wel komt het voor dat LUW-ingenieurs met de nodige werkervaring in binnen- of bui-
tenland voldoende kwaliteiten hebben opgebouwd om in de wereld van de commercië-
le diensfuerlening goed te kunnen functioneren. Vanuit het organisatie- en advieswerk
wordt opgemerkt dat LUW-ingeníeurs een dosis zakelijkheid en nuchterheid met zich
meebrengen waardooÍ ze, met de meegebrachte kennis van de materie, aantrekkel'rjk
kunnen zijn voor deze branche.

Bij de provinciale overheidsinstellingen komen weinig functies voor die rechtstreeks
gekoppeld zijn aan een bepaalde opleiding. Werden in het verleden voor de functie-
vervulling bepaalde WO-opleidingen gevraagd - ook wat betreft de diverse studierich-
tingen aan de LUW - thans behoort dit tot de uitzonderingen. Niet zozeer worden de-
genen met specifieke kennis van de landbouw of milieu gevraagd, maar over het al-
gemeen personen van academisch niveau die in staat z'tjn de vraagstukken waarmee
de overheid geconfronteerd wordt in samenhang met andere beleidsterreinen te zien.
Een verschuiving van het takenpakket van de overheid vereist inzicht in bestuurlijke
processen en het vermogen te werken op een operationeel denkniveau. Dit vraagt om
een andere 'inkleuring'van de universitair opgeleide. Een al te theoretische opleiding
zou plaats moeten maken voor een meer beleidsgerichte oriëntatie en een projectma-
tige manier van werken. Daarvoor acht de respondent degenen met een specialisti-
sche opleiding gericht op uitvoering in plaats van initiëring minder geschikt.

Tenslotte wordt vanuit de sector van het internationaal onderwijs en NGO's eveneens
op de breedte van functies gewezen. Veel functies overstijgen de grenzen tussen de
diverse vakgebieden en veelvuldig wordt iemand gevraagd met brede werkervaring en
met een combinatie van vakgebieden (bijvoorbeeld tropische plantenteelt èn veeteelt).
Ook hier geldt dus dat men over vakgebieden heen moet kunnen kijken. Vanuit de
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derde wereldlanden wordt veelal iemand gevraagd met een 'degree' zonder nadere
specificatie.

Al deze voorbeelden illustreren dat er in het licht van veranderende beroepseisen een
verschuiving plaats vindt naar een breder opleidingsprofiel.

ad b. Exclusiviteit van Wageningen neemt af

Een minder stringente koppeling tussen opleiding en beroep brengt met zich mee dat
de substitueerbaarheid van opleidingen ten opzichte van elkaar in principe toeneemt,
zowel tussen de diverse opleidingen van de LUW als tussen de LUW en andere instel-
lingen van hoger onderwijs. De meeste respondenten w'rjzen erop dat weliswaar een
LUW-ingenieur is aangesteld, maar dat dit in principe ook een afgestudeerde van een
andere universiteit had kunnen zijn. Men acht zich minder gebonden aan specifieke
kennis die de LUW heeft te bíeden.

Er zijn wat dit betreft wel enige verschillen aangetroffen tussen de diverse arbeids-
marktsectoren en functietypen. Binnen de commerciële dienstverlening is de oriëntatie
verreweg het breedst en gerichte recrutering vanuit Wageningen víndt nauwelijks of
niet plaats. Evenmin speelt bij wervings- en selectiebureaus, die zijn gericht op de ver-
vulling van algemene managementfuncties, een landbouwkundige achtergrond een
essentiële rol.

Binnen andere sectoren is Wageningen veel nadrukkelijker in beeld, maar aangege-
ven wordt dat werkgevers zich niet vastpinnen op een bepaalde opleiding en een bre-
der recruteringsbeleid voeren. Met name ook traditionele afnemers van LUW-inge-
nieurs oriënteren zich breder bij het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel en
richten zich minder uitsluitend op de LUW dan voorheen. Sommige ingenieursbureaus
geven aan dat weliswaar LUW-ingenieurs worden aangetrokken, maar dat voor ver-
schillende van deze functies afgestudeerden van andere opleidingen zeker in aanmer-
king kunnen komen. Als voorbeelden van deze substitutie worden genoemd functies
als bodemdeskundige (naast Wageningen opleiding geologie), natuurbeheer (diverse
richtingen mogelijk), irrigatie (opleiding civiele techniek), sociaal-economische richting
(economie, sociale geografie), milieuhygine (richtingen milieukunde), gezondheidskun-
de (medische disciplines, gezondheidswetenschappen, epidemiologie, gezondheid-
stechniek TUD). Daarnaast z'rjn aan verschillende universiteiten wetenschapsgebieden
tot ontwikkeling gekomen die ook voor Wageningen relevant zijn, bijvoorbeeld speciali-
saties in de biologie, farmacologie, toxicologie, ecologie en moleculaire genetica.

Ook de LUW zelf als werkgever beperkt zich b'rj de werving van personeel bepaald niet
tot landbouwwetenschappers. ln 1994 waren volgens het jaarverslag van de LUW 287
aio's in dienst. Het aantal promovendi dat in Wageningen is afgestudeerd en het aantal
dat van elders komt is niet exact bekend, maar geschat wordt dat de verhouding zo
ongeveer 60% respectievelijk 40% is. Kennelijk wordt een aanzienlijk gedeelte van de
aio's zonder een specifieke landbouwkundige achtergrond in staat geacht binnen de
context van de LUW te functioneren. Gegevens waaruit een ontwikkeling is af te lezen
zijn niet gevonden.



27

Concluderend kan worden gesteld dat werkgevers in hun zoekgedrag zich niet beper-
ken tot duidelijk afgebakende disciplines, maar dat zij putten uit een breder reservoir
van afgestudeerden. Afgestudeerden van aanpalende disciplines van andere universi-
teiten penetreren gaandeweg de arbeidsmarkt van LUW-ingenieurs en omgekeerd
verbreedt de LUW zich tot gebieden waarvoor zij niet als enige kennisinstelling de op-
leiding vezorgt. Het gevolg hiervan is dat de positie van LUW-ingenieurs op de ar-
beidsmarkt minder exclusief wordt.

ad c. Concunentie van andere opleidingen neemt toe

Het feit dat werkgevers zich breder opstellen bij het aantrekken van hooggekwalifi-
ceerd personeel leidt tot toename van de concurrentie tussen afgestudeerden van ver-
schillende opleidingen. Hoe sterk staan de LUW-ingenieurs in deze concurrentie? Het
algemene beeld dat uit de gesprekken naar voren komt is dat vrij positief over LUW-
ingenieurs wordt gedacht. Verschillende respondenten geven aan dat wel breder wordt
geworven dan voorheen, maar dat in de praktijk toch heel vaak aan een LUW-
ingenieur de voorkeur wordt gegeven. Als sterke punten van de Wageningse opleiding
worden vanuit vrijwel alle sectoren genoemd:
- breedte van de opleiding(en) en multidisciplinaire aanpak.
- toepassings- c.q. praktijkgerichtheid van de LUW-ingenieur
- sterke affiniteit die LUW-ingenieurs per definitie hebben met landbouw in brede zin,

wat bij andere hoger opgeleiden meestal ontbreekt.

Over de breedte van de LUW-opleidingen wordt vrij positief geoordeeld. Slechts in een
enkel geval wordt melding gemaakt van expliciete verdringing van LUW-ingenieurs
door afgestudeerden van meer generalistische opleidingen. De gesprekspartner vanuit
een provinciale overheidsorganisatie laat er geen twijfel over bestaan dat men minder
gebonden is aan specifieke kennis van de LUW-ingenieur. ln zijn bewoordingen:

De ondezoekers uit Wageningen die in het verleden zijn aangesteld worden nu
ingehaald door afgestudeerden van de generalistische opleidingen als civiele techniek
of bedrijfskunde die al gewend zijn in een breder veld te opereren. Er is geen vraag-
stuk wat geen samenhang vertoont met andere terreinen en inzicht in die samenhang
is veel belangrijker dan specifieke kennis van landbouw of milieu. Een aanmerkelijke
verbreding van het ondenaljs aan de LUW zou noodzakelijk zijn wil aansluiting brj dit
werkveld worden gevonden.

Deze opvatting staat haaks op het algemene geluid dat LUW-ingenieurs zo aantrek-
kelijk zijn voor verschillende functies juist vanwege het brede karakter van hun oplei-
ding. Een regionale dienst op het terrein van cultuurtechniek, milieu en landbouw geeft
aan dat precies om deze reden LUW-ingenieurs in toenemende mate de voorkeur
hebben boven afgestudeerden in bijvoorbeeld gezondheidstechniek aan technische
universiteiten. Vanwege hun brede opleiding verdringen LUW-ingenieurs (in dit geval
voor het vakgebied milieuhygine) degenen met een meer specialistische studie. Daar-
naast versterkt de toepassings- c.q. praktijkgerichte instelling van LUW-ingenieurs hun
positie op de arbeidsmarkt.
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Ook onderzoeksorganisaties werven breder met als gevolg dat de concurrentie toe-
neemt, met name vanuit de medische en biologische disciplines. De LUW-ingenieurs
doen hier echter geenszins voor onder omdat ze zich op basis van een goede combi-
natie van vakgebieden in hun opleiding breed hebben kunnen oriënteren. Dit beeld
spoort met conclusies uit een Delphi-ondezoek uit 1991 dat tot doel had inzicht te
verwerven in de sterkte en zwakte, mogel'rjkheden en bedreigingen van de
'Wageningse ondezoeked' (Meulenberg, Oude Ophuis en Esmeijer, 1991). Uit dit on-
dezoek komt naar voren dat de concurrentie tussen ondezoekers van verschillende
universiteiten toeneemt onder meer als gevolg van de volgende ontwikkelingen :

- de problemen van de agrarische bedrijfstak worden minder specifiek voor deze
bedrijfstak;
- traditionele afnemers van 'Wageningse ondezoekers" orinteren zich breder bij
het aantrekken van ondezoekers;
- andere universiteiten tonen een groeiende belangstelling voor gebieden waarop
de LUW traditioneel actief is.

De onderzoekers verwachten dat de Wageningse ondezoeker in de toekomstige ar-
beidsmarkt zijnlhaar concurrentiepositie zal kunnen handhaven die steunt op:
- de brede oriëntatie, de inzetbaarheid en de toepassingsgerichtheid van de Wa-
geningse afgestudeerde, respectievelijk de geschiktheid voor multidisciplinair onder-
zoek in teamverband en goede vakkennis op een specifiek vakgebied;
- de grote maatschappelijke behoefte aan onderzoek op terreinen, waarmee de
Wageningse onderzoeker vertrouwd is, zoals het milieu, de biotechnologie en markt-
gerichte research ten behoeve van produktie, distributie en logistiek.

Hoewel de LUW-ingenieurs in toenemende mate zullen moeten concurreren met af-
gestudeerden van andere universiteiten, is de verwachting dat zij hun marktpositie
zullen kunnen handhaven. De genoemde sterke punten van Wageningen zijn mede
daarom van belang vanwege de uitwijkmogelijkheden die LUW-ingenieurs hebben
naar andere beroepsgroepen en bedrijfsklassen en vanwege het feit dat werkgevers
belangstelling gaan krijgen voor andere opleidingsrichtingen. Landbouwkundig ingeni-
eurs zullen dus vaker andere categorieën afgestudeerden op hun pad tegenkomen.

Overigens gaat het niet uitsluitend om elkaar beconcurrerende groepen afgestudeer-
den, maar tevens om de complementariteit. Zo wordt vanuit de hoek van de le-
vensmiddelenbranche aangegeven dat naast levensmiddelentechnologen die bijna per
definitie een LUW-achtergrond hebben, tevens chemisch technologen worden aange-
trokken die men niet actief bij de LUW werft. Mogelijk is hier sprake van enige concur-
rentie gezien een zekere overlap met bio-organische richtingen, maar dit is moeilijk
precies vast te stellen. Verschillende bedrijven geven aan het aantrekkelijk te vinden
een gemengd personeelsbestand te hebben en niet teveel afgestudeerden van een en
dezelfde richting. Afgestudeerden uit andere richtingen brengen extra kwalificaties en
complementaire perspectieven in. In veel bedrijven huldigt men het standpunt dat een
grotere variatie en een zekere balans tussen hetgeen mensen aan kennis en vaardig-
heden meebrengen positief uitwerken op zowel het interne als het externe functione-
ren van de organisatie. Overigens houdt het streven naar een meer gemengd perso-
neelsbestand mede verband met de veranderende omstandigheden waarbinnen be-
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drijven gaandeweg gedwongen zijn te opereren en de toenemende vervlechting van
de agrarische sector met andere maatschappelijke sectoren. We komen hierop in
hoofdstuk 5 nader terug.

Een marktsector waarop Wageningen wel duidelijk terrein verliest betreft het land-
bouwbeleid, zowel nationaal als internatíonaal. In het Europese landbouwbeleid zijn
algemene juristen en economen geleidel'rjk een steeds grotere rol gaan spelen ten
koste van LUW-ingenieurs. De tijd dat een minister van Landbouw een agrarische
achtergrond had ligt achter ons en veel huidige Europese bewindvoerders konden in
hun verleden zelden worden betrapt op enige belangstelling voor de agrarische sector.
Volgens sommigen zou Wageningen veel prominenter aanwezig moeten zijn en veel
meer moeten inhaken op het beleidsgebeuren in Brussel.

4.3 Substitutie tussen LUW en HBO

Betekent een minder directe koppeling tussen genoten opleiding en beroep dat substi-
tutieprocessen optreden tussen afgestudeerden uit het WO respectievelijk het HBO?
Komen WO-afgestudeerden in functies terecht waarvoor eigenlijk een HBO-er wordt
gevraagd? Zijn werkgevers vanwege een ruim aanbod geneigd mensen met het
hoogste opleidingsniveau te weryen, die daardoor anderen uit arbeidsplaatsen verdrin-
gen, zoals vaak wordt beweerd? ln het bijzonder gaat het hier om de vraag of er spra-
ke is van neerwaartse verdringing van afgestudeerden uit het hoger agrarisch onder-
w'rjs (HAO) door LUW-ingenieursl.

Uit recent onderzoek op basis van het lntermediair-bestand (Coppens & Voorneveld,
1994) komt naar voren dat naast typische WO- en HBo-functies de meeste functies in

de praktijk door zowel WO-ers als door HBO-ers worden vervuld. Zij concluderen dat
het onderscheid tussen een HBO-er en een WO-er minder relevant is voor de taakver-
vulling. Wel wordt hierbij de kanttekening gemaakt dat in deze analyse van het be-
stand van lntermediair is uitgegaan van een globale functiebenaming die 'weinig zegt
over eventuele inhoudelijke verschillen ín functievervulling tussen WO-ers en HBO-
ers', verschillen die niet in de functie-omschrijving tot uiting komen.

Uit het beschikbare arbeidsmarktonderzoek betreffende de landbouwsector is geen
enkele aanw'rjzing aangetroffen dat op grote schaal (neerwaartse) verdringing optreedt.
LUW-ingenieurs geven zelf voor het overgrote deel aan dat voor de functievervulling
een universitair niveau noodzakelijk is. Gimbrère komt tot de conclusie dat er duidelijke
verschillen bestaan tussen het niveau en het §pe van functies die door afgestudeer-
den van de LUW respectievelijk het HAO worden uitgeoefend. Hoewel de STOAS-
gegevens waarop ze zich baseert niet zijn vezameld met het doel om deze functies
met elkaar te vergelijken, levert het materiaal geen enkele indicatie op dat de functíes

1 Hoewel in het volgende over HBO en WO wordt gesproken zij hier aangetekend dat een §pering van
de verhouding tussen HAO en LUW in termen van het algemene onderscheid tussen het HBO en het
WO onvoldoende adequaat is. Het onderscheid miskent het karaKer en de legitimatie van de LUW als
een praktijk- en toepassingsgerichte universiteit (zie ook Sectorpapier Landbouw en Natuurlijke
Omgeving, Hoger Onderwijsdebat, 1995, p.49).
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meer uitwisselbaar worden. lntegendeel, in de laatst gehouden peiling lijken de ver-
schillen alleen maar toe te nemen (Gimbrère, 1993, 1995).

Verreweg het overgrote deel van de geïnterviewde organisaties herkennen het beeld
van verdringing in het geheel niet. Weliswaar is een groot deel van de hoger opgelei-
den werkzaam op posities, die een generatie geleden nog door lager opgeleiden wer-
den vervuld, maar de functie-inhoud is dermate veranderd en door technologische en
omgevingseisen complexer geworden dat een steeds hoger opleidingsniveau wordt
gevraagd. ln de ondervraagde organisaties is nauwelijks of geen sprake van uitwisse-
ling of verdringing van HBO-ers door WO-ers. lntegendeel, het opleidingsniveau is per
functie vrij strak afgebakend en de meeste organisaties maken een onderscheid tus-
sen functies met werk op respectievelijk HBO-niveau (HAO) en WO-niveau. Functies
waarvoor academici worden geworven acht men minder geschikt voor HBO-ers van-
wege de eisen die aan deze functies worden gesteld.

Het bovenstaande geldt voor de ondezoeksinstituten die als kennisinstelling vooral
bogen op kennis die vanuit de LUW en andere universiteiten wordt aangeleverd, als-
mede voor de industriële organisaties. Uit de sector van de ingenieursbureaus wordt
eenzelfde onderscheid gehanteerd. Een ingenieursbureau geeft te kennen dat nau-
welijks mensen uit het HBO in dienst worden genomen.
In de sector commerciële diensfuerlening (banken en organisatie-adviesbureaus)
wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen afgestudeerden van het WO en
HBO. Vanuit de wervings- en selectiebureaus, waarbij het gaat om de werving van
personeelvoor het hoger kader, wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor men-
sen met een WO-achtergrond. Algemene kwalificaties als het hebben van een 'heli-
coptervisie', zelf verantwoordelijkheid en zelfstandigheid nemen, analfiisch vermogen,
etc. worden eerder toegedicht aan academici en minder aan HBO-ers. Ook verschillen
ten aanzien van persoonl'rjke eigenschappen en het vermogen niet enkel in ingeka-
derde situaties te werken spelen hierbij een rol.

Vanuit de voedings- en genotmiddelenindustrie is men zeer uitgesproken over de ten-
dens dat meer universitair opgeleiden worden geworven en minder HBO-ers. Deze
toename wordt grotendeels toegeschreven aan de verzwaarde functie-eisen, aan de
inhoud van het werk en aan technologische veranderingen. Een bedrijf uit deze sector
werft universitair afgestudeerden niet zozeer voor een specifieke functie, maar voor
een loopbaantraject op langere termijn. Dit kan betekenen dat afgestudeerden aan-
vankelijk op een lager functie- en salarisniveau starten dan op grond van hun oplei-
dingsniveau gerechfuaardigd zou zijn, maar dat ztl geleidelijk doorstromen naar een
hoger functieniveau. Dit zou erop kunnen duiden dat WO-ers bij de startfunctie tot op
zekere hoogte HBO-ers verdringen, maar hiervan is in het licht van het uitgestippelde
loopbaantraject nauwelijks sprake.

Bij de NGO's is een verandering in het opleidingsniveau van ontwikkelingswerkers dui-
del'tjk aanwezig. Overeenkomstig de toename van de vraag uit ontwikkelingslanden
naar hoger geschoolde deskundigen zenden deze organisaties steeds meer mensen
met een WO-opleiding uit. Deze verandering ís met name in de ontwikkelingsorganisa-
tie SNV duidelijk aanwezig. Was het aandeel HBO-ers bij deze organisatie in 1986 nog
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groter dan het aandeel WO-ers, namelijk 54% versus 30%, in 1992 waren deze per-
centages respectievelijk 35% en 57o/o (Visser, 1996).

Hoewel over de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid bij de overheid vrij
weinig bekend is, zijn wel enige signalen gegeven dat er een 'zekere' uitwisselbaar-
heid plaatsvindt tussen afgestudeerden van het HBO en LUW en dat dit geleidelijk
toeneemt. Met name de praktische en probleemoplossende instelling van HBO-ers
wordt als een belangrijk pluspunt gezien boven de wat meer theoretische inslag van
LUW-ingenieurs. De schaalwaarop dit voorkomt is echter moeilijk te beoordelen.

Interessant is dat in meer dan één geval melding is gemaakt van het feit dat bij senior
medewerkers het onderscheid tussen HBO en WO veel minder een rol speelt dan bij
de startfunctie en dat HBO-ers in potentie kunnen doorgroeien naar hogere functies.
Hier is dus wel sprake van enige substitutie tussen afgestudeerden van LUW en HAO.
Ook in internationaal opererende organisaties belast met uitzending naar het buiten-
land is naar voren gebracht dat HBO-ers met de nodige werkervaring op ondezoeks-
functies terecht kunnen komen. Hier tellen ervaringsjaren die het verschil in opleidings-
niveau kunnen nivelleren.

Concluderend kan worden gesteld dat in de beroepssegmenten waar afgestudeerden
uit de landbouwsector terecht komen duidelijke verschillen bestaan tussen de LUW en
het HAO. Hoewel het onderscheid in de verdere loopbaan minder van belang kan
worden, werven veel wekgevers niet zozeer voor een startfunctie, maar voor een
loopbaan.

4.4 Verdere Ioopbaan

Zoals gezegd komen de meeste LUW-ingenieurs in startfuncties terecht met mogelijk-
heden zich verder binnen de organisatie te ontwikkelen. Een veelvoorkomende start-
functie in de eerste twee à drie jaar is juniormedewerker die onder supervisie een con-
creet omschreven project uitvoert. Geleidel'rjk krijgt deze een grotere zelfstandigheid
waarbij verschillende richtingen openstaan, van specialistische functies tot vrij algeme-
ne functies in de sfeer van het management. Het vakspecialisme doet er dan nauwe-
lijks meer toe. Een loopbaanontwikkeling naar meer generalistische functies is overi-
gens mede afhankelijk van de mogelijkheden die de betreffende organisatie kan bie-
den. ln sterk projectgestuurde organisaties zoals onderzoeksinstituten en ingenieurs-
bureaus is doorgroei mogelijk naar projectleider binnen een min of meer afgebakend
gebied. Algemene managementtaken in de financile en personele sfeer, relatiebeheer,
contacten met cliënten en het verwerven van subsidies zijn hierbij belangrijke aspecten
van het werk. Vanuit een ingenieursbureau wordt naar voren gebracht dat goede
communicatieve en managementvaardigheden alsmede een brede opstelling uiterst
waardevolzijn voor de functie.

Binnen de sector van de industrie zijn de vijf geïnterviewde personeelsfunctionarissen
vrij unaniem van mening dat meer dan voorheen het accent is komen te liggen op een
brede functie-ontwikkeling. Vanuit de genotmiddelenindustrie bijvoorbeeld is thans
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globaal de verhouding specialisten-generalisten 80% respectievelijk 2Oo/o. Het streven
is erop gericht een meer gelijke verdeling te bereiken en mogelijk in de toekomst op
een verhouding 30%-70% uit te komen. De idee is om de 'employabili§' van werkne-
mers te vergroten door elke hoger opgeleide om de vijf jaar van functie te laten veran-
deren. Ook de andere bedrijven wijzen erop dat aan een loopbaanontwikkeling in de
richting van brede functies veel belang wordt gehecht. De mogelijkheden om door te
groeien naar brede managementfuncties worden echter vooral afgemeten aan de per-
soonlijkheid van de betrokken werknemer. Een bedrijf tekent hierbij wel aan dat in de
praktijk technische mensen meer worden doorgeschoven naar technisch-commerciële
functies, d.w.z. commerciële functies waarvoor een behoorlijke dosis technologische
bagage noodzakelijk is. Doorstroming naar generalistische managementfuncties in dé
sfeer van puur organisatorische en financiële werkzaamheden komt daar veel minder
voor.

ln andere typen van organisaties is veel minder sprake van een karakteristieke loop-
baanontwikkeling. Met name binnen kleinere organisaties (tot 20 werknemers) of or-
ganisaties die een platte organisatiestructuur kennen zijn de mogelijkheden om door te
groeien naar managementfuncties doorgaans veel beperkter. B'rj niet-gouvernementele
ontwikkelingsorganisaties blijft men veelal projectmedewerker en het dienstverband is
meestal van beperkte duur. Wel is van belang op te merken dat met name de LUW-
ingenieurs b'rj deze organisaties een professionele ontwikkeling doormaken die in het
verloop van hun carrière goed van pas kan komen. In de sector landinrichting en be-
heer werden LUW-ingenieurs in het verleden hoofdzakelijk aangesteld in een trainee
functies van waaruit ze na vier jaar konden doorstromen naar afdelingshoofd. Dit heeft
geleidelijk plaatsgemaakt voor een meer gericht loopbaanbeleid waaöij de instroom
van nieuwe mensen geschiedt op basis van ervaring.

Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat de aansluiting tussen opleiding en beroep diffu-
ser wordt en dat werkgevers zich in hun zoekgedrag niet beperken tot duidelijk afge-
bakende disciplines, maar putten uit een breder reservoir van afgestudeerden. De
concurrentie tussen afgestudeerden van verschillende universitaire opleidingen neemt
daardoor toe, met dien verstande dat tussen LUW-ingenieurs en HBO-ers nauwelijks
sprake is van enige substitutie. Deze verbreding van het opleidingsprofiel duidt erop
dat landbouw althans wat de LUW betreft niet verengd kan worden tot veehouderij, ak-
ker- en tuinbouw, maar gaandeweg vervlochten raakt met andere onderdelen van de
samenleving. De minder exclusieve positie van LUW-ingenieurs op de arbeidsmarkt
houdt verband met een aantal factoren, zoals een grotere overeenkomst tussen de
agrarische bedrijfstak en aanpalende bedrijfstakken, de milieuproblematiek, verande-
ringen in arbeidsorganisaties en de daarmee samenhangende functiestructuur en
functie-eisen die aan het personeelworden gesteld. ln de volgende twee hoofdstukken
gaan we hier nader op in.
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5. Ontwikkelingen in het arbeidsveld

Tijdens de interviews is niet alleen de feitelijke aansluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt aan de orde gesteld, maar tevens een algemene visie gevraagd op het
brede terrein van landbouw en milieu. Welke accenfuerschuivingen in het werkveld
worden verwacht die van invloed zijn op de toekomstige vraag naar LUW-ingenieurs,
wat z'ljn de bedreigingen en welke mogelíjkheden hebben zij om hierop in te spelen,
zowel nationaal als internationaal?
Over het algemeen blijkt het moeil'rjk voorspellingen te doen over hoe de arbeidsmarkt
zich verder zal ontwikkelen, deels vanwege ontwikkelingen binnen de organisatie,
deels vanwege externe ontwikkelingen in de sfeer van politiek, globalisering van eco-
nomie en technologie en dergelijke die vanwege het onverwachte karakter ervan
moeilijk zijn te ovezien, maar die een duidelijk effect kunnen hebben. Niettemin kun-
nen op basis van de gevoerde gesprekken enige trends worden geschetst die van be-
lang kunnen zijn voor een gedachtenwisseling over opleiding en vorming van Wage-
ningse academici in de volgende eeuw. Deze houden veöand met de veranderingen
aangaande het functioneren van organisaties, veranderingen op het internationale vlak
en maatschappelijke ontwikkelingen.

5.í Veranderingen in arbeidsorganisaties

Vrijwel alle geïnterviewden leggen er de nadruk op dat een marktgerichte benadering
steeds belangrijker wordt binnen alle onderdelen van de organisatie. Er treedt een ver-
schuiving op van een produktiegestuurde naar een vraaggestuurde wijze van werken.
De pure primaire produktie is een afnemende markt met weinig toekomstmogelijkhe-
den.
Voor de georganiseerde landbouwsector is daarb'rj van belang dat de collectieve me-
definanciering aan sterke erosie onderhevig is en dat de sector steeds meer als een
'gewone'economische activiteit kan worden beschouwd met alle consequenties van
dien. De verhoudingen tussen de door de overheid gefinancierde delen en door de
markt slaan duidelijk om naar de laatste. Ook taken die voorheen tot het domeín van
de overheid behoorden worden thans overgenomen door lagere overheden en door
instellingen die vanwege verzelfstandiging van de dienst genoopt zijn meer bedrijfsma-
tig te werken. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor de organisatie-
structuur en de wijze waarop het personeel wordt ingezet. Enkele van deze min of
meer samenhangende gevolgen kunnen hier kort worden aangestipt.

(a) Nadruk op financiële prestaties

Door de toenemende concurrentie komt meer nadruk te liggen op de korte-termijn fi-
nanciële resultaten. Het management is steeds minder in handen van een familiebe-
drijf of coöperatie, maar steeds meer van de financiële wereld die een grotere invloed
heeft bij beslissingen omtrent het doen van investeringen en het aanpassen of ophef-
fen van bedrijfsactiviteiten. B'lj ingenieursbureaus is een toenemende vezakel'rjking te
bespeuren en een druk om efficiënter te werken.
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Vergroting van het financieel draagvlak voor het realiseren van kwaliteitsverhoging,
produkfuernieuwing en effectieve produktiemethoden moet steeds meer worden be-
reikt via schaalvergroting en via het uitbesteden in partnerschap. ln de dienstverlening
worden meer decentrale organisatie-eenheden gecreëerd die elk meer specifieke
functies krijgen.

(b) Grotere invloed van de consument

Een grotere marktoriëntatie betekent een 'kanteling'van primaire produktie naar toele-
vering, verdere verwerking, distributie en marketing. Een concurrentiepositie die is ge-
baseerd op het voortbrengen van een massaprodukt tegen zo laag mogelijke kosten
wordt vervangen door een streven naar hogere kwaliteit en betere aansluiting op de
wensen van de consument. Dit brengt met zich mee dat de onzekerheden van de
markt en de economische conjunctuur een steeds groter efÍect zullen hebben op de
agribusiness. Zoals een vertegenwoordiger vanuit de voedingsmiddelenindustrie het
uitdrukte, 'hangt het er maar vanaf of mensen de aardappel willen blijven consume-
ren'. Duidelijk is dat de consumentenvraag veel pluriformer en gevarieerder is dan een
decennium geleden waarbij aspecten als veilig, gezond, gemakkelijk, korte berei-
dingstijd, natuur- en milieuvriendelijk belangrijke appreciatiecriteria zijn. Ook de trend
naar'functional goods' (industrieel bewerkt voedsel) kan hier genoemd worden. Deze
variatie ín consumentengedrag en met name voortdurende wisselingen daarin onder
invloed van reclame dwingt bedrijven tot het maken van keuzes.

(c) Ketenbeheer

Van diverse kanten is erop gewezen dat in de agribusiness de samenhang tussen de
verschillende bedrijfsfuncties steeds meer op de voorgrond komt te staan. Naarmate
vraaggestuurde activiteiten in belang toenemen zijn bedrijven geneigd het gehele pro-
ces van (voedsel- en andere) produktie, verwerking, distributie, transport en toeleve-
ring meer integraal te benaderen, inclusief afualvenruerking en algemene milieu-
aspecten. Niet alleen wordt het steeds belangrijker de doorlooptijd van het traject tus-
sen producent en consument te verkorten, ook wil men een betere afstemming van
werkzaamheden tussen de onderdelen bewerkstelligen. Het traditionele werken in op-
eenvolgende fasen van producent naar consument maakt steeds meer plaats voor
processen waarin integratie en terugkoppeling naar alle systeemonderdelen centraal
komen te staan. Het produktie- en bewerkingsproces van voedingsmiddelen wordt
steeds meer vanuit de vraag gestuurd hetgeen tot keuzes dwingt die hun effecten
hebben op de totale voedselketen. Dit integraal ketenbeheer vraagt om duidelijke
schakeling van de diverse onderdelen en daarmee om een goede organisatie, adequa-
te logistieke systemen en een goed management van de gehele keten.

(d) Verandeingen in de organisatiestructuur

Een deels met het voorgaande samenhangende ontwikkeling is dat problemen niet
geisoleerd maar vanuit een breder perspectief worden benaderd. Een goed voorbeeld
hiervan is de milieuproblematiek, waarbij het niet zozeer gaat om heel specifieke mi-
lieukennis, maar kennis die is verspreid over een aantal verschillende kennisgebíeden
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en disciplines, zoals scheikunde, toxicologie, landbouw, gezondheid, economie etc.
Het accent voor het oplossen van milieuproblemen komt minder te liggen aan het eind
van de keten zoals afualverwerking, maar wordt een meer geïntegreerd onderdeel van
het totale produktieproces. Deze integrale benadering vereist minder specifieke milieu-
kennis, maar kennis van een ander vakgebied met aanvullende milieukennis. Een on-
dezoeksinstituut hanteert daarbij het uitgangspunt dat voor het ontwikkelen van nieu-
we produkten milieukennis een voorwaarde is. Milieukennis komt niet pas als een soort
sluitstuk aan het eind van de produktie aan de orde. Volgens ingenieursbureaus zal
het belang van het milieu in de agrarische sector de komende jaren toenemen, met
name op het gebied van bodem en water, echter niet als op zichzdf staande vraag-
stukken, maar verweven in de brede context van technische en bestuurlijke compo-
nenten.

Deze veranderingen leiden tot een decentrale organisatiestructuur, die het bedrijf een
maximum aan flexibiliteit verschaft en middels werkmaatschappijen contact met klan-
ten laat onderhouden. In deze platter wordende organisaties komt het accent sterk te
liggen op het werken in teams en op het samenspel tussen werknemers vanuit ver-
schillende disciplines.

5.2 lnternationale ontwikkelingen

De LUW biedt studenten de mogelijkheid om zich bij de samenstelling van hun studie-
pakket te richten op een internationale baan. Doorgaans wordt uitgegaan van een
westers en niet-westerse of tropische oriëntatie, maar het arbeidsveld is breder. De
belangrijkste marktsectoren voor LUW-ingenieurs die naar het buitenland gaan bevin-
den zich in ontwikkelingslanden, hoewel het aandeelvan de pas-afgestudeerden dat in
de tropen aan de slag gaat in het afgelopen decennium is teruggelopen, van 12o/o be-
gin jaren tachtig, tot 6% in 1992. Daarnaast zijn er ook internationale banen bij onder-
zoeksinstituten, bij diverse ingenieurs- en adviesbureaus, en bij internationaal opere-
rende bedrijven en organisaties. Uit het rapport'De Wageningse ingenieur in het bui-
tenland' (KLV, 1992) blijkt dat ongeveer een kwart van de afgestudeerden kortere of
langere tijd in het buitenland werkt, met een verblijfsduur varíërend van 1 tot 30 jaar.
Hiervan heeft ongeveer 55% een tropische specialisatie gevolgd en de overige 45%
een westerse. De volgende twee vragen kunnen nu aan de orde worden gesteld:
- hoe zalzich de vraag naartropisch georiënteerde ingenieurs verder ontwikkelen?
- welke trends doen zich voor ten aanzien van de internationalisering in het algemeen?

Tijdens de lnternationale Landbouwdag is door diverse sprekers de problematiek van
de tropische richtingen aan de orde gesteld (Verslag KLV, 1995). Zo is naar voren ge-
bracht dat voor zover er nog vraag naar Wageningers is vanuit ontwikkelingslanden, er
vaak geen behoefte is aan specifieke kennis van de tropen of van specifiek agrarische
kennis, maar aan expertise op het gebied van management, milieutechnologie, le-
vensmiddelentechnologie, informatietechnologie en exportbevordering. Dit soort ex-
pertise kan ook worden opgedaan via een westerse oriëntatie en niet noodzakelijker-
wíjs via een tropische richting. De gesprekspartners die direct zijn betrokken bij deze
problematiek zoals de ingenieurs- en adviesbureaus alsmede de NGO's bevestigen dit
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beeld. Waar vroeger ingenieurs werden uitgezonden, zijn geleidel'rjk steunpunten voor
lokale expertise opgebouwd. Dit betekent overigens geenszins dat geen behoefte
meer zouzrln aan landbouwkundig ingenieurs in ontwikkelingslanden, alleen het soort
expertise waaraan behoefte is verandert. Alle organisaties geven te kennen dat een
vrij zware bagage aan kennis noodzakelijk is, en met name een ruime dosis aan wer-
kervaring (tenminste vijf jaar en liefst meer).

Het gaat niet zozeer om het overplanten van agronomische kennis, maar vooral hoe
de aanwezige kennis goed kan worden ingezet, al blijft specifieke kennis op deelge-
bieden wel noodzakelijk. Een ingenieursbureau ziet duidelijk een verschuiving optre-
den van wat men noemt'sloten graven' naar managementtaken, of beter gezegd, het
samenbrengen van groepen deskundigen die in een team opereren. De gevraagde
expertise is veelal niet specifiek tropisch landbouwkundig meer. Als gevolg van deze
ontwikkeling wordt het voor pas-afgestudeerden moeilijker om alleen op basis van hun
tropisch gerichte opleiding in ontwikkelingslanden aan de slag te komen. Zij missen de
noodzakelijk geachte werkervaring en het lukt slechts enkelen met tropische speciali-
saties om direct een betaalde baan in een ontwikkelingsland te vinden. Aan de andere
kant wordt het moeilijker om mensen te vinden die wèl aan de gestelde eisen voldoen.
ln paragraaf 6.4 wordt nader ingegaan op aanzetten om deze vicieuze cirkel te door-
breken.

lnternationalisering meer in het algemeen zal volgens vrijwel alle geïnterviewden een
steeds belangrijker rol gaan spelen. De voedselproblematiek neemt in grote delen van
de wereld ernstiger vormen aan en op wereldschaal is een enorme toename van land-
bouw nodig. Er zal een zwaar beroep worden gedaan op agronomische kennis en
technologie om op een verantwoorde manier van landgebruik de voedselvoorziening
veilig te stellen. Voorts zullen de internationale handelsbetrekkingen, waaronder die
van de agribusiness sectoren, zich verder intensiveren waarbij met name de ontwikke-
lingen in Midden en Oost-Europa steeds belangrijker gaan worden. Dit heeft zowel be-
dreigende als uitdagende kanten. Bedreigend, omdat deze landen kijken naar het
westen als exportmarkten voor hun landbouwkundige produkten. Doordat ze op een
meer excessieve wijze kunnen produceren en minder zijn ondenruorpen aan stringente
milieu-eisen dan in het westen, kunnen zij hun bulkprodukten goedkoop op de markt
brengen en sterk concurreren met West-Europese producenten.

Andezijds bieden ontwikkelingen in Oost-Europa ook uitdagingen voor Nederland.
Zoals gezegd komt in ons land steeds minder accent op de primaire produktie te liggen
en meer op het realiseren van toegevoegde waarde aan de grondstof via veredeling-
of transformatietechnieken. Hierbij kan worden gedacht aan produkten met een hoge
kennisintensiteit zoals pootgoed, sierteelt en zaaizaad. ln Oost-Europa bestaat een
grote vraag naar deskundigheid op diverse terreinen en kennis van de Nederlandse
landbouw is daarbij essentieel. Volgens een ingenieursbureau is een groei van land-
bouwactiviteiten in Oost-Europa waarneembaar, waarbij sprake is van interactie tussen
landbouw en milieu. Om hierop in te kunnen spelen is behoorlijke kennis nodig van
hetgeen op dit terrein in Nederland gaande is met inbegrip van ervaringen in Neder-
land opgedaan met milieuvriendelijke technologieën. Een andere constatering is dat
wanneer Midden- en Oost-Europese landen op een of andere wijze toetreden tot de
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Europese Unie, landbouwsystemen een zeer groot issue zullen gaan worden. Land-
bouwbeleid zal meer op Europees niveau moeten worden getild.

Dat de trend tot internationalisering niet aan Wageningen voorbijgaat mag blijken uit
ervaringen van studenten die een deel van hun studie in het buitenland hebben ge-
daan. Van de Erasmus studenten die aanbiedingen hebben gekregen om na hun op-
leiding in het buitenland te werken scoren landbouwwetenschappers na de natuurwe-
tenschappers het hoogst (Teichler & Maiworm, 1994). Ook maken studenten en staf in
de landbouwwetenschappen op grote schaal gebruik van de mogelijkheden geboden
in het kader van STIR om buitenlandse ervaring op te doen. Voorts spelen Europese
ondezoeksprogramma's een belangrijke rol bij de financiering van ondezoek op het
tenein van de landbouwwetenschappen en biotechnologie (zoals ECI-AIR). De LUW
scoort boven gemiddeld goed in deze programma's1.

De centrale vraag is van waaruit de internationalisering wordt aangestuurd. Zonder
hier verder over uit te weiden benadrukken vr'rjwel alle gesprekspartners dat het accent
van de internationale arbeidsmarkt voor LUW-ingenieurs zal komen te liggen op een
meer'veredeld' werkterrein zoals:
- consultancy;
- integratie van verschillende disciplines, het samenvoegen van groepen deskundi-

gen, het managen van processen;
- verbinding van technisch en beleidsmatige kennis (liberalisatie en privatiseringspro-

cessen);
- ontwikkeling van technologisch hoogwaardige produkten (biotechnologie).

Resumerend kan worden gesteld dat voor de internationale arbeidsmarkt - in niet-
westerse landen en in toenemende mate in Europa - een vrij zware bagage wordt ver-
eist. Weliswaar neemt de lokale deskundigheid vooral in de vaktechnische sfeer toe,
maar er zal desondanks een grote vraag blijven bestaan naar westerse expertise, die
vooral is gebaseerd op langdurige en relevante werkervaring en breed inzicht in de
problematiek.

5.3 Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vrij heterogeen van aard, maar niet minder be-
langrijk voor de vraag naar landbouwkundigen dan de voorgaande trends. Welvaarts-
veranderingen, economische en politieke ontwikkelingen, en de plaats van landbouw
op de politieke agenda zijn bepalende factoren. Enkele van deze ontwikkelingen wor-
den hier kort aangestipt.

- Niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO's) verkeren in onzeker-
heid omtrent de financiering van bepaalde programma's terwijl andere organisaties in
een proces van vezelfstandiging zijn verwikkeld hetgeen de nodige onzekerheid met
zich meebrengt met name ten aanzien van de uifuoerende functies. Flexibilisering van

Zie onder andere Communi§ Research & Development lnformation Service (CORDIS).
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de arbeid middels bijvoorbeeld korter werken of werken in deeltijd is heden ten dage
een algemeen maatschappelijk verschijnsel.

- Een van de uitgangspunten van de UNESCO-conferentie van 1992 over econo-
mische, sociale en ecologische veranderingen op wereldschaal is aangeduid met het
begrip 'duuzame ontwikkeling': hoe tegemoetkomen aan de noden van het heden
zonder de behoeftenvooziening van de komende generaties in het gedrang te bren-
gen. Dit begrip, in de internationale vakliteratuur aangeduid met de term 'sustainable
groMh', is sindsdien opgenomen in het vocabulaire van menig politicus en weten-
schapper. Zonder hier op deze discussie nader in te gaan - er blijken veel menings-
verschillen te bestaan over de nadere concretisering van dit begrip - kan hier worden
vastgesteld dat niet alleen de LUW blijkens haar missie heeft ingespeeld op de om-
schakeling van produktiegerichte naar duuzame landbouw', maar inmiddels ook ver-
schillende bedrijven en onderzoeksorganisaties. Sommige adviserende en uitvoerende
ingenieursbureaus die opdrachten uitvoeren voor overheid en bedrijfsleven stellen zich
expliciet ten doel een bijdrage te leveren aan de duurzame t<waliteit van de leefomge-
ving. Daarbfi lfikt een nieuwe tendens zichtbaar: milieuproblemen worden minder vaak
geïsoleerd aangepakt en meer als onderdeel van een groter project, zoals planontwik-
keling op milieuvervuilde grond. Dat dit een veel ingewikkelder proces is dan enkel een
reinigingsproject opzetten en uitvoeren mag duidelijk zijn. Bij duurzame ontwikkeling
speelt de vervlechting van verschillende aspecten een grote rol.

- Een soortgelijke vervlechting heeft betrekking op discussie over grondgebruik
waarbij landbouw'slechts'één aspect is. De ruimtelijke claims van agrarisch grondge-
bruik kunnen niet meer geisoleerd worden bekeken, maar dienen steeds meer in sa-
menhang te worden gezien met andere functies van grondgebruik in het landelijk ge-
bied (woningbouw, natuur, recreatie etc.). Deze multifunctionaliteit van grondgebruik
impliceert een voortdurende afriveging tussen economische, ecologische, ruimtelijke en
maatschappe! ijke aspecten.

ln dit veóand vraagt een geïnterviewde vanuit de overheidssector meer aan-
dacht voor aspecten van ruimtelijke ordening en planologie dan tot dusver het geval is.
Dit terrein is naar zijn mening zowel nationaal als internationaal ondervertegenwoor-
digd, met name op het snijvlak van landbouw- en natuurontwikkeling alsmede van
landbouw en milieu. Voorts wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkeling en toepas-
sing van geografische informatiesystemen (d.i. gedigítaliseerde vormen van kaartma-
teriaal) bijvoorbeeld van zoekgemeenten met betrekking tot vuilstortplaatsen.

Eveneens wordt vanuit de overheidssector aangegeven dat landbouw in een
veranderende omgeving weliswaar technologisch van aard is, maar dat de inbedding
ervan in de samenleving verbetering behoeft. De indringende vraagstukken van deze
tijd als het mestoverschot of kwaliteit van het grondwater zijn niet louter technisch van
aard, maar dienen in een breder bestuurlijk kader te worden geplaatst, met vr'rj zritare
vergunningstrajecten en overleg met diverse maatschappelijke organisaties. De in pa-
ragraaf 5.1 beschreven veranderingen in arbeidsorganisaties in de richting van meer
samenhang tussen de bedrijfsonderdelen worden weerspiegeld in de maatschappe-

1 Zie de nota 'Twee jaar na dato: de strategische koers van de Landbouwuniversiteit Wageningen",
1994.
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lijke noodzaak tot een bredere, meer integrale aanpak van vraagstukken op het gebied
van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling.

- ln de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstuerlening ontstaat meer vraag
naar flexibele, min of meer zelfstandige werkzaamheden die, veelal op contractbasis,
kwalitatief hoogwaardige diensten moeten leveren. Ten aanzien van de ouderenzorg is
de laatste jaren een ontwikkeling gaande om mensen zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving te laten functioneren. Daardoor zal bij de aanwending van technologie in de
thuiszorg meer deskundigheid van de consulenten worden verlangd.

De in dit hoofdstuk geschetste veranderingen in het functioneren van arbeidsorganisa-
ties en maatschappelijke ontwikkelingen op zowet het nationale als internationale vlak
stellen grote eisen aan zowelvakínhoudelijke kennis als aan andere vaardigheden van
afgestudeerden.
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6. Kwalificaties en functie-eisen

ln de interviews is nader gevraagd naar de eisen die thans aan LUW-ingenieurs ge-

steld worden. Dit heeft een vrij geschakeerd beeld opgeleverd, waarbij onder meer het

werkveld, het soort functie en het §pe opleiding (eerste fase, tweede-fase beroepsop-
leiding of ondezoekersopleiding) een rol speelt. Het staat buiten kijf dat een goede
vakkennis over het algemeen als een eerste vereiste wordt gezÍen. ln aanvulling daar-
op zijn uiteenlopende kwalificaties en functie-eisen genoemd die in de volgende vier
rubrieken kunnen worden samengevat:
- multidisciplinair werken
- doelgericht en bestuurlijk denken
- algemene vaardigheden
- werkervaring

6.1 Multidisciplinairwerken

De multidisciplinaire instelling houdt verband met de hiervoor genoemde verbreding
van functies. Het probleemveld waarmee LUW-ingenieurs veelal te maken krijgen
ontwikkelt zich in die zin dat niet kan worden volstaan met een bepaald vakspecia-
lisme. Afgestudeerden dienen het vermogen te hebben om kennis van verschillende
disciplines te ontsluiten zonder daarbij in details te geraken. Vanuit onder-
zoeksorganisaties wordt hier veel belang aan gehecht en de indruk bestaat dat afge-
studeerden de laatste jaren steeds minder breed inzetbaar zijn. Volgens diverse res-
pondenten zijn deze vaardigheden onder druk komen te staan als gevolg van de ver-
korting van de studieduur in het wetenschappelijk onderwijs. Gepromoveerden daaren-
tegen worden juist zeer gewaardeerd vanwege hun bredere inzetbaarheid. Als zii te-
vens de nodige werkervaring hebben opgedaan zijn ze heel aantrekkelijk voor organi-
saties. Sommige onderzoeksorganisaties tonen dan ook veel interesse om de samen-
werking met de LUW ten aanzien van de aanstellíng van aio's te intensiveren.

De NGO's oordelen over het algemeen vrij positief over de mate van multidis-
ciplinariteit van de LUW-ingenieurs waardoor ze goed gekwalificeerd zijn voor het
werk. Als brede opleidingen worden genoemd tropische plantenteelt, voorlich-
tingskunde en gezondheidsleer, voedingsleer alsmede afstudeervakken die relevant
zijn voor ontwikkelingslanden. Alleen het vakgebied van de landbouweconomie zou
wat te smal zijn vanwege de bredere problematiek waarmee veel landen worden ge-
confronteerd. Uitbreiding met elementen uit de bedrijfseconomie en sociaal-economi-
sche richtingen wordt wenselijk geacht (medegedeeld is dat hierover overleg wordt ge-
voerd met de LUW.

Vanuit de overheidssector (waterschap) bestaat naast behoefte aan specialistische
kennis ten behoeve van ontwikkelingsgebieden, ook behoefte aan meer interdiscipli-
naire benaderingen, bijvoorbeeld in de sfeer van integraal waterbeheer. De LUW heeft
op dit terrein wel een meerwaarde, maar zrl zou de kansen moeten gr'rjpen om zowel
nationaal als internationaal op dit terrein met inbegrip van de daarmee verband hou-
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dende milieu-aspecten een leidersfunctie te vervullen. De huidige opleiding T32
(milieuhygiëne) is volgens de gesprekspartner nu te disciplinair van aard en er zou
meer over de grenzen moeten worden gekeken en andere vakgebieden moeten om-
vatten zoals planologie en ecologie.

6.2 Doelgericht en bestuurlijk denken

Van geheel verschillende zijden is gewezen op het belang van de organisatorische,
bedrijbmatige, en bestuurlijke context waarbinnen LUW-ingenieurs dienen te functio-
neren. Marktinzicht en een sterke omgevingsgerichte oriëntatie dienen aanwezig te
zijn, waaóij signalen van buiten dienen te worden opgevangen en intern venruerkt. De
gesprekspartner van een ondezoeksorganisatie verwoordde dit aldus:

"Men moet aan de grenzen van de wetenschap hebben gewerkt en weten wat
de wereld daarachter is, maar deze inhoud dient te worden gecombineerd met
een behoorliike dosis commercieel inzicht. Bij het genereren van projecten dient
een vertaalslag plaats te vinden van commercieel denken naar onderzoekspro-
tocollen. Bij de LUW-ingenieur is dit minderontwikkeld."

Vanuit de ingenieursadviesbureaus wordt eveneens gewezen op het toenemend be-
lang van commercile feeling, marktgerichtheid, resultaatgericht, communicatie richting
opdrachtgevers en het zich kunnen verplaatsen in diens belangen. Meer dan voorheen
zalde LUW-ingenieur

"... zin kennis te gelde dienen te maken en zich moeten realiseren wat de fi-
nanciële en organisatoische betekenís is van het werk. De ingenieur wordt op
heel wat meer aangesproken dan op puur vakinhoudelijke kennis en zal eerder
worden afgerekend op prestaties dan vroeger."

Over het algemeen zijn ingenieursbureaus redelijk positief over de LUW-ingenieur
wanneer het om dit soort zaken gaat. De breedte en de toepassingsgerichtheid van de
LUW-opleidingen zijn hier debet aan. Hieraan zij toegevoegd dat men in deze branche
bij de recrutering liever niet mikt op zware specialisten of gepromoveerden, omdat de-
ze vaak een te wetenschappelijke en ondezoeksgerichte benadering hebben waar-
door ze het belang van de opdrachtgever uit het oog kunnen verliezen. Een ingeni-
eursbureau dat op de internationale markt opereert wijst erop dat hoe specifieker de
kennisuitrusting van kandidaten is, des te moeilijker zij inzetbaar zt1n. Specialistische
kennis kan lokaal worden ingehuurd en de behoefte is aan mensen die structureel
breed inzetbaar zijn met kennis van voorlichting, van kredietsystemen en die met na-
me in beleidsgevoelige kwesties kunnen argumenteren en onderhandelen. Door de
toenemende invloed van de buitenwacht op organisaties, moeten werkgevers meer
kennis kr'ljgen van politieke processen (zie ook Westendorf et al, 1995). Wat deze as-
pecten betreft worden enige lacunes in de opleiding gesignaleerd.

Vanuit de overheidssector wordt erop gewezen dat de nadruk sterk ligt op de beleids-
en bestuurlijke processen van het werk waarbij voortdurend verbanden dienen te wor-
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den gelegd tussen diverse aspecten als milieu, ruimtelijke ordening, waterbeheer etc.

Men wordt geconfronteerd met zware vergunningstrajecten en daarvoor zijn onderhan-
delingsvaardigheden en bestuurlijk goed kunnen opereren belangrijker dan onder-
zoeksvaardigheden. De betrokken functionaris heeft de indruk dat de LUW te theore-
tisch is en onvoldoende beantwoord aan het type van afgestudeerde dat voor dit soort
functies nodig is.

6.3 Algemenevaardigheden

De respondenten noemen veelvuldig de volgende vaardigheden waarover afgestu-
deerden dienen te beschikken: goede sociale en communicatieve vaardigheden, ta-
lenkennis, vermogen tot samenwerken, brede (internationale) inzetbaarheid, wereldori-
ntatie, kunnen rapporteren, analytisch vermogen, flexibiliteit (zowel functioneel als ge-

ografisch), creativiteit, besluitvaardigheid, contactuaardig, prestatiegericht. Dit zijn be-
kende eisen die niet enkel van toepassing zijn op LUW-ingenieurs, maar op vrijwel alle
categorieën hoger opgeleiden. Deze vaardigheden worden in verschillende aÍ-
beidssectoren steeds anraarder aangezet, met name bij meer generalistische functies
waarvoor flexibele, doch krachtige persoonlijkheden worden gezocht die goed in een
team kunnen functioneren. Dit betekent overigens niet - dit is van verschillende kanten
benadrukt - dat daarmee de kennis van het eigen vakgebied op het tweede plan zou
komen te staan. ln tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd is geen sprake van
een 'afruil' in de zin dat deze algemene vaardigheden zouden prevaleren boven een
gedegen vakkennis. Een bepaalde opleiding is voorwaarde, maar zonder deze eigen-
schappen staat men aanmerkelijk zwakker ten opzichte van de concurrentie. Omge-
keerd is het onvoldoende indien men wel beschikt over deze vaardigheden maar niet
over een goede vakinhoudelijke opleiding.

Over de vraag of LUW-ingenieurs deze algemene vaardigheden in voldoende mate
bezitten wordt wisselend gedacht, maar het algemene beeld is dat zrl er bepaald niet
uitspringen. Op sommige punten als flexibiliteit, brede (internationale) inzetbaarheid,
analytisch vermogen worden geen tekortkomingen geconstateerd, maar ten aanzien
van sociale en communicatieve vaardigheden (mondelinge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid, vaardigheid in het rapporteren) scoren LUW-ingenieurs wat minder
dan hun collega's van andere universiteiten. Schriftelijke en mondelinge communicatie
zou volgens menigeen een verplicht onderdeel van alle studies moeten zijn met vooral
veel aandacht voor rapportagetechnieken. Vanuit de ingenieursbureaus wordt naar vo-
ren gebracht dat op het internationale vlak de communicatie en rapportagevaar-
digheden van LUW-ingenieurs duidelijk achterblijven bij die van hun Britse collega's.
Niet alleen hebben de laatsten een duidelijke taalvoorsprong, zij zijn vaak ook aan-
merkel'rjk internatíonaler georinteerd.

ln de sector van de commerciële dienstverlening wordt veel waarde gehecht aan per-
soonlijkheidsaspecten (zelfkennis, volwassenheid) en het kunnen opereren in com-
merciële netwerken. De stijl van opereren die in deze sector nodig is sluit minder goed
aan bij het karakter van de LUW-ingenieur. Afgestudeerden van de reguliere docto-
raalopleiding vindt men vaak nog te jong en de persoonlijkheid is nog weinig ontwik-
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keld. Er zou in de opleiding meer ruimte moeten zijn voor reflectie. Wel wordt opge-
merkt dat LUW-ingenieurs een stuk nuchterheid bezitten, enige 'common sense' het-
geen als een aantrekkelijke karaktertrek wordt gezien, maar gewaarschuwd wordt
daarin niet te ver door te schieten. Volgens een aantal organisaties zijn deze vaardig-
heden niet zozeer te herleiden tot opleidingskenmerken, maar houden verband met
het persoonsprofiel van de student die zich tot Wageningen voelt aangetrokken. Meer
idealistisch ingestelde personen zouden vooral in de industriële sector minder goed op
hun plaats zijn.

6.4 Werkervaring

Werkervaring speelt over het algemeen een belangrijke rol bij het vinden van een
baan. Met name in internationaal opererende organisaties is buitenlandse werkerva-
ring een vereiste. Organisaties werkzaam op het terrein van de ontwikkelingssamen-
werking hechten steeds meer belang aan een adequate werkervaring en pas-afgestu-
deerden worden nog nauwelijks uitgezonden. Ook advies- en ingenieursbureaus die
zijn gericht op de internationale markt (Oost-Europal Azië) stellen aantoonbare buiten-
landse werkervaring van minstens vijf jaar als eis. Vanuit de NGO's wordt erop gewe-
zen dat de uitstraling van de nieuwe lichting afgestudeerden minder is dan enige jaren
terug en dat zij minder zelfstandig kunnen werken. Vanuit al deze organisaties wordt er
nadrukkelijk op gewezen dat het moeilijker is geworden om mensen met voldoende er-
varing te vinden en dat dit op termijn tot fricties kan leiden. Een van de belangrijkste
redenen hiervoor is gelegen in het feit dat de mogelijkheden voor pas-afgestudeerden
om relevante werkervaring op te doen in de afgelopen jaren zijn beperkt.

Zo neemt het Assistent Deskundigen Programma (DGIS) van het Directoraat lnterna-
tionale Samenwerking, dat sedert de jaren '50 aan een groot aantal Wageningse jonge
afgestudeerden in de tropische richtingen of met een tropische specialisatie de moge-
lijkheid biedt om werkervaring op te doen in ontwikkelingslanden, steeds minder pas-
afgestudeerden op. Het aantal LUW-ingenieurs dat de eerste werkervaring opdoet via
dit programma is verhoudingsgewijs sterk gedaald. Bedroeg dit van de LUW-
ingenieurs die tussen 1978 en 1987 z$n afgestudeerd ruim een kwart, van de lichting
afgestudeerden tussen 1988 en 1992 was dat nog slechts 12% (Visser, 1996). Ook de
mogelijkheden om ervaring op te doen middels projecten geëntameerd door de Food
and Agriculture Organization (FAO) neemt af. Het aantal projecten langer dan een jaar
neemt af en het wordt steeds moeilijker assistent-deskundigen geplaatst te krijgen in
geschikte projecten in de ontwikkelingslanden zelf. Hoewel er thans nog wel organisa-
ties zijn waarbij pas-afgestudeerden werkervaring op kunnen doen - zoals bij vrijwilli-
gersorganisaties als VSO waar afgestudeerden doorgaans drie jaar werkzaam z'rjn en
vervolgens een andere baan zoeken en het Bilaterale Assistent Deskundigen-
programma - wordt de daling van het aanbod van LUW-ingenieurs met relevante wer-
kervaring als knelpunt gezien.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heeft de Werkgroep Tropische Landbouwkun-
digen onlangs aanbevelingen geformuleerd in de richting van DGIS, de NGO's, de Eu-
ropese Gemeenschap alsmede de particuliere sector (zie Visser, 1996: pp.38/39).
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Afsluitend zijn in het volgende ovezicht de in dit hoofdstuk vermelde kwalificatie- en
functie-eisen samengevat.

Schema í Kwalificatie- en functie-eisen

Multidisciplinair werken
. netwerken van samenwerking en overleg met andere disciplinegroepen
. kennis ontsluiten zonder in details te geraken
o breed inzetbaar
. complexiteit kunnen ovezien en doozien
. analytisch en probleemoplossend vermogen
. bereidheid nieuwe vakkennis eigen te maken

Doelgericht en bestuurl'ljk denken
. vermogen om te denken vanuit de vraag
. financieelen economisch inzicht
o onderhandelingskracht
. naar buiten gericht
o bestuurlijk en organisatorisch inzicht
o inzet en doorzettingsvermogen/ resultaatgericht
o initiatief nemen en ondememend zijn

Algemene vaardigheden
o communicatie: vaardig taalgebruik in woord en geschrift en in vreemde talen
. samenwerkingsvermogen/ kunnen werken in teamverband
o flexibiliteit en veranderingsbereidheid naar functie en standplaats
o besluitvaardig
o leiding kunnen geven aan denken en doen
o creativiteiten nieuwsgierigheid
. omgaan met culturele verschillen

Werkervaring
o intemationaleervaring
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7. lmplicaties voor opleiding en vorming aan de LUW

ln het voorgaande zijn enige kwantitatieve en kwalitatieve trends geschetst die van in-

vloed zijn op de toekomstige vraag naar landbouwkundig ingenieurs op de arbeids-

markt. Welke implicaties kunnen hieruit worden afgeleid voor vorming en opleiding aan

de LUW en welke aanpassingen zijn wenselijk? Vooropgesteld zij dat de opleidings-

doelen niet enkelworden vastgesteld op grond van de wensen vanuit de arbeidsmarkt.
Resultaten van arbeidsmarktondezoek dienen altijd in het licht van bredere overwe-
gingen over de doelstellingen van (hoger) onderwijs te worden bekeken.

Ook de student als consument van het onderwijs speelt hierbij een rol. Deze kiest voor

een bepaalde opleiding waarbij 'de arbeidsmarkt'bepaald niet het enige motief is. Bo-

vendien kent de LUW een vrij grote diversiteit aan opleidingstypen en afgestudeerden

bekleden gezamenlijk een groot scala aan functies in uiteenlopende arbeids-

marktsectoren. De verschillen daartussen zijn dermate groot, dat algemene uitspraken

niet goed mogelijk zijn. Met inachtneming van deze diversiteit wordt in het navolgende
de arbeidsmarkt van LUW-ingenieurs als omgevingsvariabele beschouwd waarbij
wordt nagegaan welke repercussies de hiervoor geschetste ontwikkelingen kunnen

hebben voor opleiding en vorming van Wageningse academici. Dit geschiedt aan de

hand van de volgende thema's:

a. breedte van de opleiding
b. aandacht voor vaardigheden
c. multidisciplinariteit
d. verhouding met het HBO
e. geo-oriëntatie
f. herkenbaarheid van LUW-opleidingen
g. profiel van Wageningen

ad a. Breedte van de opleiding

Uit deze studie komt onder meer naar voren dat de koppeling tussen opleiding en

functie steeds diffuser wordt en tendeert in de richting van een breder opleidingsprofiel.
Werkgevers stellen zich in hun zoekgedrag breder op in die zin dat de specifieke op-

leiding niet zonder meer doorslaggevend is. Werkgevers z'rjn minder uitsluitend op de

LUW gericht en afgestudeerden van andere opleidingen kunnen functies bekleden die

voorheen het monopolie waren van LUW-ingenieurs. De exclusiviteit van Wageningen
neemt derhalve af en de concurrentie vanuit andere universitaire opleidingen toe. Ver-
der geven verschillende werkgevers te kennen dat zrl de voorkeur geven aan een ge-

neralistisch ingestelde ingenieur boven een specialist. Zij streven naar een grote
'employabili§', een veelvoudige inzetbaarheid van hun werknemers. Deze constaterin-
gen roepen vragen op omtrent de wenselijkheid van generalistische opleidingen, een

wenselijkheid zoals bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
in zijn recente advies bepleit WRR, 1995).

Tijdens de NRlO-studiemiddag is naar voren gebracht dat dé Wageninger niet bestaat

en dat de LUW expliciet specialisten èn generalisten opleidt, een diversiteit die ge-
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handhaafd zou dienen te blijven. Hoewel er geen aanleiding bestaat aan deze diversi-
teit te tornen zij opgemerkt dat generalistische en specialistische opleidingen vaak te-
genover elkaar worden geplaatst als tegengesteld. Dit hoeft niet bij voorbaat het geval
te zijn en het een sluit het ander niet uit. Een brede basis van vakdisciptines plus een
specialisme bijvoorbeeld lijkt een aantrekkelijk perspectief. Waar het om gaat is dat
specialisten bereid en in staat zijn om op een breder terrein te functioneren. Zoals
vanuit het organisatie- en adviesbureau is opgemerkt:

"Het is beter voor een bepaalde conceptie of theoie te kiezen en veruol-
gens daar dieper op ingaan en de foepassingsmogelijkheden te onder-
zoeken, dan een opleiding te hebben met van alles wat. Door bezig te zijn
op een specifiek gebied kunnen de meer generalistische vaardigheden
worden aangeleerd."

Bezien vanuit deze zienswijze is het nog maar zeer de vraag of via het veralgemeni-
seren van het onderwijs de gevraagde kwalificaties worden verkregen. Het probleem
lijkt eerder te maken te hebben met eenmaal gevormde attitudes. Zoals in paragraaf
3.3 is aangegeven, menen werkgevers dat onderzoekers op een specialistisch terrein
de neiging hebben zich daarop te concentreren, zonder oog te hebben voor de brede-
re context waarin dit ondezoek dient plaats te vinden. Het specialisme als zodanig
maakt een LUW-ingenieur niet moeilijker inzetbaar, maar wel de houding die dit met
zich meebrengt. Een bredere opleiding in díe zin dat voldoende aandacht wordt be-
steed aan andere aspecten vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en zorgt voor de
gevraagde en noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid. Dit is vooral van belang
vanwege de mogelijkheden die LUW-ingenieurs in toenemende mate hebben op ande-
re (technische) beroepsterreinen.

Gepromoveerde onderzoekers blijken overigens vaak veel gevraagd te worden, mede
vanwege de extra vaardigheden die zij in de loop van hun aio-periode hebben opge-
daan. Overigens is uit de interviews niet gebleken dat opleidingen aan de LUW te
specialistisch zouden zijn, uitsluitend vaktechnisch of louter ondezoeksgericht. lnte-
gendeel, de brede en praktijkgerichte oriëntatie wordt over het algemeen als positief
beoordeeld, een oriëntatie waarmee zl de concurrentie van andere opleidingen goed
kunnen doorstaan.

Een geheel andere invalshoek op dit thema is tijdens de NRlO-studiedag naar voren
gebracht. Voor de enorme veranderingen in landbouw, plattelandsbeheer en milieu is
zeer veel specialistische kennis nodig. Zou het niet beter zijn die specialismen te laten
vezorgen door de algemene universiteiten zodat de LUW zich kan concentreren op de
toepassing? Verschillende instituten werven ook niet-landbouwkundigen en bouwen
zodoende een gemengd personeelsbestand op. ln dit verband is ook de oriëntatie van
Wageningen op de totale produktiekolom genoemd, waarbij samenwerking en af-
stemming wordt nagestreefd met andere universiteiten die voozien in de benodigde
specialistische kenn is.
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ad b. Aandacht voor vaardigheden

Gevraagd naar de vaardigheden die afgestudeerden dienen te bezitten levert een lan-
ge lijst van antwoorden op, waarbij met name de aanbeveling wordt gedaan in de op-
leiding meer aandacht te besteden aan persoonlijkheidstraining, presenta-
tietechnieken, taal- en spreekvaardigheid en rapportagevaardigheden. Op deze pun-
ten scoren LUW-ingenieurs over het algemeen wat minder dan hun collega's van an-
dere opleidingen. Ook managementvaardigheden worden genoemd, mede in het licht
van de verschuiving van de primaire produktie naar de markt. De onzekerheden van
de markt en de economie zullen een steeds groter effect hebben op de agribusiness
en vereisen een meer bedrijfsmatige aanpak. Vanuit het bedrijfsleven is naar voren
gebracht dat veel afgestudeerden in managementfuncties terecht komen. Het zou
daarom goed zijn in de opleiding studenten hierop voor te bereiden, aangezien dit de
mogelijkheden tot het vinden van een baan zou verruimen. Stages zijn daarvoor min-
der geschikt omdat deze teveel zijn gericht op technische functies.

Hiertegen is ingebracht dat een LUW-opleiding níet moet doorschieten naar een oplei-
ding die voorbereidt op managementfuncties. Weliswaar worden afgestudeerden bij de
eerste schreden op de aóeidsmarkt wel beoordeeld op managementkwaliteiten, toch
wordt ervoor gewaarschuwd dat deze niet worden aangeleerd middels management-
cursussen. Mensen die in het buitenland werkervaring opdoen kunnen deze manage-
mentvaardigheden geleidelijk ontwikkelen. Deze benadering sluit'aan bij de kwantita-
tieve analyse waaruit blijkt dat tussen het afronden van de studie en doorstroming naar
algemene functies een traject ligt van jaren waarin LUW-ingenieurs vooral worden
aangesproken op hun operationele kwaliteiten. Overigens komen LUW-ingenieurs vrij
weinig terecht in echt generieke of puur commerciële functies, maar veeleer in functies
waarin over het algemeen een duidelijke verbinding bestaat met inhoudelijk-technische
kennis. Wel z'ljn de geïnterviewde bedrijven/organisaties vrij unaniem van mening dat
in de opleiding meer aandacht zou moeten worden besteed aan klantgericht werken,
het doen van acquisitie op markten, het kunnen functioneren in bedrijven en kennis
van consumentengedrag. Ook is aanbevolen studenten tijdens hun opleiding meer
voeling met de praktijk te bieden, bijvoorbeeld middels regelmatige bezoeken aan be-
drijven waarbij de bedrijfsorganisatie en het beleid centraal staan. Diverse organisaties
hebben te kennen gegeven hiervoor open te staan. Ook de lagere overheidsin-
stellingen, die tegenwoordig behalve beleidsvoorbereidend ook sterk uitvoeringsgericht
zijn, staan open voor dergelijke excursies.

Tijdens de NRlO-studiemiddag wezen verschillende deelnemers erop dat er in het
huidig curriculum steeds minder ruimte is voor de ontwikkeling van vaardigheden. Met
name sociaal-culturele vaardigheden vergen veel tijd en kunnen onmogelijk in de re-
guliere studietijd aan bod komen. Toch zou, gezien het feit dat afgestudeerden gedu-
rende hun loopbaan doorstromen naar andere functies, in de opleiding hieraan meer
aandacht moeten worden besteed, een leerproces dat zoveel mogelijk in het onderwijs
zelf wordt ingebouwd. Zo wordt gewezen op het belang van goede docenten die bij
studenten de houding moeten aankweken te willen leren en te blijven leren. Bovendien
zullen docenten flexibel moeten blijven, bijvoorbeeld door regelmatige contacten te
onderhouden met het bedrijfsleven, het vezorgen van gastcolleges etc. Overigens
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biedt het derde geldstroom ondezoek in de landbouwwetenschappen - dat na ge-
zondheidswetenschappen het hoogst is van alle onderscheiden wetenschapsge-
biedenl - daartoe mogelijkheden en betrokkenheid van studenten hierbij kan hun
vaard ig heden (zoa ls rapportagevaard ig heid) verg roten.

Een andere mogelijkheid om de vaardigheden te vergroten met het oog op de toe-
komstige beroepsuitoefening is de studenten al in de propaedeuse te laten confronte-
ren met de rest van de studie waarin met name de toepassingsgerichte componenten
centraal staan. Ook activiteiten die erop zijn gericht studenten te ondersteunen bij het
maken van keuzes en bij het plannen van de rest van hun studie dienen hier te worden
vermeld. Door een persoonlijk studieplan te ontwerpen leren studenten de studie ovei-
eenkomstig de eigen wensen, leerdoelen en mogelijkheden in te vullen binnen de
steeds beperkter wordende studieduur. Het bieden van voldoende keuzes binnen de
studie bevordert de reflectie op het eigen doen en laten, de assertiviteit en weerbaar-
heid alsmede het leren nadenken over het leven na de studie.

ad c. Multidisciplinaiteit

Vanuit het werkveld wordt steeds meer benadrukt dat problemen in de beroepspraktijk
minder vaak geïsoleerd kunnen worden aangepakt en vaker een onderdeel vormen
van een groter geheel. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren:
- bij milieuproblematiek gaat het niet zozeer meer om het opzetten van reinigings-

projecten als zodanig, maar om bijvoorbeeld planontwikkeling op vervuilde grond
hetgeen een veel gecompliceerder deel uitmaakt van de milieumarkt. Anders ge-
zegd, het milieuaspect wordt onderdeel van andere aspecten waarvoor een multi-
disciplinaire benadering noodzakelijk is.

- vraagstukken met betrekking tot de groene sector kunnen niet langer geïsoleerd
worden beschouwd. Landbouw moet in toenemende mate functioneren in samen-
hang en in afiiveging met andersoortige functies van grondgebruik.

- in veel bedrijven streeft men een afstemming en zekere integratie na tussen de ver-
schillende bedrijfsfuncties als ondezoek en ontwikkeling, produktie en produktie-
planning, marketing en verkoop. De vraag naar produkten wordt meer vanuit de
vraag gestuurd van waaruit terugkoppeling naar de integrale produktieketen plaats-
vindt.

De multidisciplinaire opleiding - het kijken over de grenzen van het eigen vakgebied
heen en het vermogen tot synthese - is veelvuldig als een van de sterke punten en het
kenmerk van de Wageningse opleiding genoemd. Gezien het belang van deze ontwik-
keling dient de multidisciplinariteit die veel LUW-opleidingen kenmerkt te worden ge-
handhaafd en waar mogelijk verder versterkt. Zo is opgemerkt het gemeenschappelijk
onderzoek van vakgroepen te intensiveren en bijvoorbeeld het onderzoek in de chemi-
sche vakgroepen nadrukkelijker in samenhang te brengen met de teeltvakken.

Zie Feiten en Cijfers, HOOP, 1995.
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ad d. Verhouding met het HBO

Uit deze studie komt naar voren dat afgestudeerden van de LUW en van het HBO
(HAO) op verschillende typen van functies terecht komen en dat substitutie op de ar-
beidsmarkt niet op grote schaal voorkomt. Er is derhalve geen enkele empirische
steun gevonden voor het opheffen van het onderscheid tussen het WO en het HBO.
Integendeel, de meeste geïnterviewden geven te kennen dat de LUW niet in het vaar-
water van het HBO moet komen en zich dus niet moet richten op functies die bestemd
zijn voor afgestudeerden van het HBO. Kortere opleidingen dan de reguliere vierjarige
(en thans vijfiarige) acht men dus vanuit deze optiek niet wenselijk omdat een kortere
opleiding de analytische component en de kritische breedte van de opleiding geweld
aanzal doen.
Daarentegen wordt het van belang geacht het academisch denk- en werkniveau te
handhaven, zowel in het doctoraal onderwijs als in de ondezoekers- en postdoctorale
opleidingen. Tevens moet opleiding en vorming niet teveel worden gefixeerd op de
markt c.q. het bedrijfsleven. De universiteit heeft vooral ook een onafhankelijke, kriti-
sche functie te vervullen ten aanzien van het maatschappelijk reilen en zeilen. De kans
is zeer wel aanwezig dat de samenleving anno 2O1O in het bijzonder naar deze aca-
demische waarden zal vragen.

ad e. Geo-oiëntatie

Traditioneel kent Wageningen een onderscheid tussen een westerse en een niet-
westerse richting. De vraag is of dit onderscheid in het licht van de veranderende ex-
pertise die gevraagd wordt voor ontwikkelingslanden nog gehandhaafd moet blijven.
Ontwikkelingssamenwerking vormt steeds meer een onderdeel van internationale eco-
nomische betrekkingen. Dit betekent dat studenten veel meer zullen worden opgeleid
voor internationale functies op mondiaal niveau dan voor specifiek op de tropen gerich-
te functies. Internationalisering neemt mede onder invloed van ontwikkelingen in Mid-
den en Oost-Europa steeds meer toe, ontwikkelingen die behalve bedreigingen in de
concurrentiesfeer ook nieuwe mogelijkheden bieden. Daarvoor is een behoorl'rjke ken-
nisinfrastructuur nodig waarover Wageningen in wezen de beschikking heeft. Aange-
zien de internationalisering steeds belangrijker zal gaan worden verdient het aanbeve-
ling in het onderwijs de internationale oriëntatie te versterken alsmede de internationa-
le contacten en samenwerkingsverbanden verder te intensíveren.

ad f. Herkenbaarheid van LUW-opleídingen

Thans is in het hoger onderwijsdebat de vraag actueel of het aantal opleidingen c.q.
studierichtingen niet te groot is en of sommige universiteiten en hogescholen niet te
ver zíjn doorgeschoten met betrekking tot het ondenrijsaanbod. Als gevolg daarvan
zouden werkgevers steeds minder ovezicht hebben over wat een opleiding feitel'rjk in-
houdt. Om deze reden wordt er vanuit beleidskringen op aangedrongen een zodanige
orde in de chaos aan te brengen dat de opleidingen duidelijk herkenbaar zijn voor het
afnemende veld.
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Het overgrote deel van de gesprekspartners heeft geen probleem met het opleidin-
genaanbod van de LUW. lntegendeel, de diversiteit van de opleidingen op het brede
terrein van landbouw en milieu acht men een groot voordeel. ln de sectoren waar
LUW-ingenieurs traditioneel veel terecht komen zoals de onderzoeksinstituten, voe-
dings- en genotmiddelenindustrie en de categorie overige industrie is men unaniem
van mening dat het opleidingenaanbod herkenbaar is en dat de diversiteit van oplei-
dingen inclusief specialisaties grote voordelen in zich bergt. Er worden geen redenen
gezien om hieraan te tornen. Wel wordt ervoor gewaarschuwd dat ver doorgevoerde
specialisaties niet ten koste mogen gaan van de breedte van de opleiding.

Een minderheid van de gesprekspartners heeft daarentegen minder behoefte aan een
grote diversiteit van opleidingen en wijst op het gevaar dat specialisaties te ver kunnen
doorschieten. Teveel varianten op bestaande thema's kan ten koste gaan van de
transparantie. Deze categorie organisaties hecht, gezien het feit dat zij zich bij de wer-
ving van personeel breed orinteert, minder aan specifieke studierichtingen. Een enkele
respondent vanuit de ingenieursbureaus wijst erop dat de diverse opleidingstrajecten
niet meer te volgen zijn en dat er behoefte bestaat te weten waar deze voor staan.
Vanuit het wervings- en selectiebureau is in dit verband naar voren gebracht dat een
ver doorgevoerde diversiteit het gevaar in zich bergt dat bijvoorbeeld vanwege een
marktvraag een ondoozichtig aanbod ontstaat, een vrij vaag geheel, waarvan de toe-
gevoegde waarde onduidelijk is. Dit gaat vooral op wanneer de LUW zich wat betreft
het opleidingenaanbod direct zou richten op sectoren waar de LUW als zodanig min-
der affiniteit mee heeft. Dit heeft ongetwijfeld schadelijke gevolgen voor het profiel van
de instelling. De LUW is in Nederland uniek en het verdient sterke aanbeveling om de
'core' niet te laten verwateren.

Wat betreft de informatie over de LUW wijzen enkele respondenten erop dat ze zelf
Wageninger zijn en via de alumnivereniging op de hoogte blijven van ontwikkelingen
aan de LUW. Daarnaast hebben verschillende gesprekspartners regelmatige contac-
ten met de LUW: via de bestaande formele en informele netwerken, via vakgroepen
(hoogleraren, staf, stagiaires), en via initiatieven die door KLV Loopbaancentrum wor-
den ontplooid. Ook bladen als LT Journaal voozien duidelijk in een behoefte. ln een
enkel geval is opgemerkt dat het relatiebeheer van de LUW verbetering behoeft:
nieuwsbrief, de groene reeks, terugkomdagen. Over het algemeen echter is men te-
vreden over de wijze waarop men op de hoogte wordt gehouden van de opleidingen
aan de LUW.

ad g. Profielvan Wageningen

Voozover de naam van de LUW ter discussie zou staan geven enkele geïnterviewden
te kennen dat er geen enkele aanleiding bestaat tot een naamsverandering. De land-
bouwuniversiteit is uniek zowel in Nederland als wereldwijd en een naamsverandering
kan haar imago schaden. Mensen die aan de LUW komen studeren durven een rich-
ting te kiezen. Het wordt van belang geacht vooral de 'core' van de LUW in stand te
houden.
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Profilering van de LUW dient volgens sommigen te liggen in de breedte en de diversi-
teit van opleidingen. Dit roept vragen op omtrent de reikwijdte en de grenzen van deze
breedte en over wat precies die core omvat. ls dit de 'groene' sector als zodanig of
dienen nadere accenten te worden gelegd? Deze vragen zijn des te urgenter vanwege
de te verwachten daling van de instroom in de komende jaren hetgeen de LUW noopt
tot het maken van nadere keuzes en wellicht tot een compacter opleidingsaanbod.

ln het licht van deze studie laat de profilering zich samenvatten in termen van integra-
tie en de praktijk- en oplossingsgerichtheid. Uit de beroepspraktijk komt naar voren dat
een verschuiving optreedt van een produktgestuurde naar een vraaggestuurde werk-
wijze. ln verband daarmee komt steeds meer nadruk te liggen op de samenhang tus-
sen de verschillende bedrijfsfuncties, alsmede op de consequenties van de onderdelen
ten opzichte van de totale keten. lnzicht in deze complexiteit wordt zowel op het natio-
nale als het internationale vlak steeds belangrijker en ook van specialisten in het on-
dezoek wordt verwacht datzij zich deze kennis eigen maken. Het unieke van de LUW
is dat ze in feite de gehele produktiekolom omvat, van produktie, ondezoek tot en met
consumentenstudies en alle faciliteiten daar omheen. Hoewel dit systeemdenken te-
vens kan worden toegepast op andere sectoren hetgeen LUW-ingenieurs breed inzet-
baar maakt, ligt het accent in de opleiding op het agrosysteem als totaliteit, waarbij on-
derdelen steeds op elkaar worden betrokken. De milieu-opleiding kan bijvoorbeeld niet
als een algemene, op zich zelf staande opleiding worden gezien, maar is geïntegreerd
in de core-activiteiten van de LUW. Zodoende wordt de milieuproblematiek gekoppeld
aan de sectoren waarbinnen deze problemen ontstaan en kunnen worden beheerst.
Het verdient in deze context aanbeveling initiatieven zoals de studiekring milieu, die
vanuit KLV wordt ontplooid, uit te bouwen en met name de betrokkenheid van de LUW
daarbíj te vergroten. Evenmin moet Wageningen bijvoorbeeld een 'gewone' economie-
opleiding nastreven, maar daarentegen juist het eigen karakter van de agrarische- en
milieu-economie accentueren.

Ook het fundamenteel en praktijkgericht ondezoek zou vanuit de behoefte aan inte-
gratie verder ontwikkeld kunnen worden. Tijdens de NRlO-studiemiddag is naar voren
gebracht dat het accent zou moeten komen te liggen op het toepassen van kennis en
vaardigheden en niet op het vergroten van fundamentele kennis. Het oplossend-
ontwerpend karakter dat thans in de meeste LUW-opleídingen verweven is zou cen-
traal moeten (blijven) staan. Dit vereist toegankelijke kennis op een breed onder-
zoeksterrein en vaardigheid in het benutten van die kennis.

De concentratie op de integratieve en oplossend-ontwerpende aspecten op het brede
terrein van de agro-kennisinfrastructuur vormt een belangrijke intellectuele uitdaging
voor de LUW. Naast de reguliere doctoraalopleidingen horen in een dergel'rjk profiel
ondezoeksscholen, graduate schools en andere vormen van post-initieel onderwijs
nadrukkelijk thuis. Een gemengde samenstelling van deelnemers uit de wetenschap
en praktijk kan in zo'n systeem van wederkerend ondenrvijs juist de noodzakelijke syn-
these bevorderen. Ook samenwerking met andere (ondezoeks-) instituten, bijvoor-
beeld op het terrein van het aio-onderzoek alsmede met andere (internationale) instel-
lingen van hoger ondenruijs die aanpalende of fundamentele opleidingen vezorgen
past hierin. Bovendien zal het creëren van excellente leenruegen in en na het doctoraal
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die ook internationale werfkracht hebben b'rjdragen tot profilering van de LUW als in-
temationaal gevestigde instelling. Bezien vanuit deze optíek hoeft de Landbouwuni-
versiteit zich niet te ontidoen van het landbouwetiket om een scala van technici op te
leiden die ook na de eeuwwisseling breed inzetbaar zullen zijn.
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8. Gonclusies

Deze studie heeft ten doel een beeld te schetsen van de beroepspraktijk van de LUW-
ingenieur alsmede van de toekomstige behoefte aan Wageningse academici, zowel
wat betreft de omvang als de aard ervan. De navolgende conclusies hebben betrek-
king op de toekomstige behoefte, de ontwikkelingen in het werkveld waar Wageningse
ingenieurs actief zijn, de vereiste kwalificaties en de implicaties voor opleiding en vor-
ming aan de LUW.

Toekomstige behoefte
a. Bij het beoordelen van de toekomstige werkgelegenheid is een onderscheid ge-
maakt tussen de vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag. De vervangingsvraag voor
de landbouw- en milieu-ingenieurs wordt zowel in absolute als in relatieve zin als laag
ingeschat. De uitbreidingsvraag daarentegen wordt voor de komende jaren vrij gunstig
ingeschat. Indien de uitbreidings- en de vervangingsvraag worden samengevoegd,
blijkt de beroepsklasse van landbouw- en milieu-ingenieurs verhoudingsgewijs een
hoog aantal baanopeningen te kennen. Voor de komende vijf jaar wordt deze geschat
op bijna 7o/o, terwtll deze in de afgelopen periode ongeveer 4,5o/o bedroeg. Voorts blij-
ken LUW-ingenieurs uit te kunnen wijken naar andere beroepsgroepen of bedrijfsklas-
sen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat andere technische opleidingen niet kunnen
voozien in de toenemende vraag naar gekwalificeerde technici. Landbouwkundig in-
genieurs kunnen hiervan profiteren en vertonen een behoorlijke mate aan flexibili-
teitspotentieel.

Daarnaast wijst een hoge uitwijkmogelijkheid op een verbreding van het domein
waarvoor de LUW als kennisinstelling de opleiding vetzorgt. LUW-ingenieurs (zowel
pas-afgestudeerden als degenen die reeds een carrière hebben opgebouwd) vertonen
een grote spreiding in werkterrein en functiegebied.

b. Werkgevers veruachten in de nab'rje toekomst geen grote verschuivingen in de
vraag naar LUW-ingenieurs. Na een toename in de afgelopen jaren zal het aandeel
LUW-ingenieurs in het totale personeelsbestand verhoudingsgew'rjs constant blijven.
Een uitbreiding op grote schaal wordt niet verwacht. Verschillende werkgevers geven
te kennen niet teveel afgestudeerden van een en dezelfde richting te recruteren. Af-
gestudeerden uit verschillende richtingen brengen extra kwalificaties en complementai-
re perspectieven in. Het streven naar een meer gemengd personeelsbestand houdt
verband met de veranderende omstandigheden waarbínnen bedrijven gaandeweg ge-
dwongen zijn te opereren en met de toenemende vervlechting van de agrarische sec-
tor met andere maatschappelijke sectoren.

c. Hoewel geen uitbreiding op grote schaal wordt venryacht zijn wel enige nuances
mogelijk op het niveau van studierichtingen. Overeenstemming blijkt te bestaan over
de dalende vraag naar afgestudeerden in de specifiek cultuurtechnische richtingen.
Ook op het internationale vlak daalt het aantal gemelde vacatures voor cultuurtechnici.
Daarentegen is enige uitbreiding te venryachten voor de levensmiddelentechnologen,
voedingsdeskundigen en afgestudeerden in de moleculaire wetenschappen. Enige
stijging is ook te venryachten in milieusectoren zoals milieuhygiëne en de technische
aspecten van milieu, (eco)hydrologie, evenals bosbouw en algemene landbouw. Enke-
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len verwachten echter dat de vraag naar milieudeskundigen en ecologen over de
hausse van de afgelopen drie jaar heen is. Voorts kunnen afgestudeerden in de eco-
nomische aspecten van landbouw en milieu (landbouweconomie, macro- en bedrijfs-
economie) zich in een toenemende belangstelling verheugen.

d. Uit het onderzoek komt naar voren dat, afgezien van bedrijven met een sterke
R&D functie, binnen organisaties minder belangstelling bestaat voor afgestudeerden
die zich sterk hebben gespecialiseerd op een bepaald ondezoeksterrein. Een ver-
schuiving van specifiek technische functies naar gecombineerde technisch/commer-
ciële functies wordt door diverse respondenten, met name uit de voedingsmiddelenin-
dustrie en de ingenieursbureaus genoemd. Ten aanzien van de aansluiting tussen ge-

noten opleiding en functie zijn de volgende ontwikkelingen gesignaleerd:
- er tekent zich een verschuiving af naar een breder opleidingsprofiel;
- de exclusiviteit van LUW-ingenieurs op de arbeidsmarkt neemt af. Het blijkt dat het

zoekgedrag van werkgevers niet beperkt is tot duidelijk afgebakende disciplines. Zij

oriënteren zich breder bij het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel;
- de concurrentie tussen LUW-ingenieurs en andere academici neemt toe. LUW-

ingenieurs blijken zich echter op deze markt vrij goed staande te houden, onder
meer vanwege de breedte en de toepassings- c.q. praktijkgerichtheid van de oplei-
ding;

- substitutie tussen afgestudeerden van de LUW en het HBO (HAO) is nauwelijks
aangetroffen. Over het algemeen maken werkgevers een duidelijk verschil tussen
beide categorieën van afgestudeerden. Het ondezoeksmateriaal geeft geen enkele
indicatie dat de functies meer uitwisselbaar worden.

Ontwikkelingen in het werl<veld en vereiste lotalificaties
a. Ontwikkelingen in het werkveld van LUW-ingenieurs blijken een belangrijke in-

vloed te hebben op de toekomstige vraag naar Wageningse academici alsmede op de

vereiste kwalificatie-eisen. Veranderingen in arbeidsorganisaties spelen hierb'lj een
belangrijke rol zoals de verschuiving van produktiegestuurde naar vraaggestuurde
processen, nadruk op integraal ketenbeheer en veranderingen in de organi-
satiestructuur. Vanuit de samenleving komt meer accent te líggen op noties als duur-
zame ontwikkeling. Bedrijven stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan de

duuzame kwaliteit van de leefomgeving. lndringende vraagstukken van deze tijd op

het terrein van milieu en grondgebruik kunnen niet meer gei§oleerd worden bekeken,

maar dienen in een breder (bestuurlijk) kader te worden geplaatst. Landbouw raakt

steeds meer verweven met andere maatschappelijke terreinen.

b. Op het internationale vlak zal in toenemende mate een zwaar beroep worden
gedaan op agronomische kennis en technologie, teneinde de ontwikkeling van de

voedselproduktie op een verantwoorde manier te kunnen vergroten. Ontwikkelingen in

Midden- en Oost-Europa zijn enezijds bedreigend vanwege het concurrerend vermo-
gen, andezijds bieden deze nieuwe mogelijkheden voor LUW-ingenieurs. Het gaat

hierbij nietzozeer om het louter overplaatsen van kennis, maar vooral om inzicht in de
vraag hoe de aanwezige kennis ingezet kan worden.

Gezien het soort expertise dat in ontwikkelingslanden wordt gevraagd - minder
vaktechnici en meer brede kennis van zaken - wordt het onderscheid tussen westerse
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en tropische richtingen steeds minder relevant. Dit impliceert dat studenten veel meer
zullen worden opgeleid voor internationale functies dan voor specifiek op de tropen
gerichte functies.

c. Behalve een bepaald opleidingsniveau en inhoudelijke kennis van een vakgebied
wordt veel waarde gehecht aan het vermogen tot multidisciplinair werken, doelgericht
en bestuurlijk denken (resultaatgericht), algemene vaardigheden (zoals analytisch
vermogen, communicatie, flexibiliteit, 'employability', teamgericht), alsmede aan wer-
kervaring. Met name dit laatste wordt door internationaal opererende organisaties als
een probleem gesignaleerd. Op sommige punten zoals de rapportagevaardigheid en
persoonlijkheidskenmerken scoren LUW-ingenieurs wat minder dan hun collega's van
andere universiteiten.

lmplicaties voor opleiding en vorming
a. Het multidisciplinaire karakter van de LUW wordt alom gewaardeerd en za!, van-
wege het toenemend belang van geïntegreerd ketenbeheer en de noodzaak tot een
integrale aanpak van veel problemen, steeds belangrijker worden. Het verdient aanbe-
veling het aanwezige vermogen binnen de LUW om kennisgebieden te relateren en te
integreren zoveel mogelijk verder te versterken.

De LUW-opleidingen zijn voor het afnemende veld over het algemeen herken-
baar al wordt ervoor gewaarschuwd dat specialisaties niet zover mogen doorschieten
dat dit ten koste gaat van de breedte van de opleiding.

b. De instroom van studenten zal structureel blijven dalen. Een groeiende groep
MfíO-abituriënten prefereert om uiteenlopende redenen het HBO boven het WO. ln-
dien de dalende instroom een kritische grens heeft bereikt zijn keuzes in het oplei-
dingsaanbod onvermijdelijk, een proces dat overigens reeds gaande is binnen de
LUW. Aangezien andere kennisinstellingen zich op gebieden bewegen waarop de
LUW actief is en andersom de LUW zich ook heeft verbreed, zal men zich bij het ma-
ken van deze keuzes zowel moeten richten op samenwerking met als profilering ten
opzichte van deze instellingen.

c. Vanuit het werkveld is benadrukt vooral de'core'van de LUW in stand te houden
en niet te laten verwateren. Profilering van de LUW zou in het licht van deze studie
naar de arbeidsmarkt van LUW-ingenieurs kunnen liggen ín het integratieve en oplos-
send-ontwerpend karakter van de opleidingen aan de LUW. Het accent komt daardoor
minder te liggen op het vergroten van fundamentele kennis. Het oplossend-
ontwerpend karakter dat thans in veel opleidingen verweven is zou verder kunnen
worden versterkt. Dit vereist toegankelijke kennis op een breed terrein en vaardigheid
in het benutten van die kennis.

d. De sterke nadruk op het interdisciplinaire en ontwerpend-oplossend karakter zou
verder uitgebouwd kunnen worden in zowel de reguliere doctoraalopleidíngen als in de
diverse post-initiële onderwijs- en ondezoekstrajecten. In het post-initiële onderwijs
gaat het niet enkel om ondezoekersopleidingen, maar ook om kortere opleidingen van
bijvoorbeeld eén of twee jaar. Verschillende werkgevers geven te kennen dat er een
arbeidsmarkt bestaat voor zowel wetenschappelijk ondezoekers (bèta-ondezoekers)
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als voor ontwerpers en vakspecialisten die een voortgezette opleiding hebben gevolgd.
Werkgevers blijken bereid mee te werken aan de verdere ontwikkeling hiervan. Ver-
sterking van de samenwerking met andere (ondezoeks-)instituten, bijvoorbeeld op het
terrein van het aio-ondezoek en de ontwerpersopleidingen kan de praktijk- en toe-
passingsgerichtheid van de LUW vergroten. Bovendien kan een gemengde samen-
stelling van deelnemers uit de wetenschap en de praktijk de voor de LUW zo belangrij-
ke integratie van (disciplinaire) gezichtspunten bevorderen. Ook het reguliere onder-
wijs kan profiteren van de daaruit voortkomende spin-off effecten. Tenslotte zullen ex-
cellente leenrvegen in en na het doctoraal ook internationale werfkracht hebben het-
geen bijdraagt tot profilering van de LUW als internationaal gevestigde kennisinstelling.
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Bijlage Lijst van geïnterviewde organisaties

Landbouwun iversiteit Wageningen
Nuffic
Dienst Land bouwkundig Onderzoek
TNO-Voeding
Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieuhygiëne (RIVM)
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL)
Heineken
Nutricia
Nutreco
Akzo Nobel
Thomassen & Drijver-Verblifa
GGD Mídden-Brabant en Regionale Arbo Dienst GGD
ING-Bank
Ebbinge Consultants
Tauw Civiel & Bouw en Tauw Beheer
groot landelijk wervings- en selectiebureau
Grontmij Advies & Techniek
Euroconsult
DHV Consultants (Dwars, Heyer & Verhey)
Mensen in Nood
Volunteers Service Overseas (VSO)
lnternationaal Agrarisch Centrum (lAC)
Landel'ljke Org an isatie Bewonerscomm issies Bejaarden h u izen (LO B B)
Dienst Milieu en Water, Provincie Gelderland
Waterschap Regge en Dinkel


