Lezersreactie
Van de heer J. Nijman uit Vledder, destijds leraar aan en directielid van de Tuinbouwschool in Frederiksoord, kregen we een reactie op het artikel “Voldgavst en Begavst” in KerspelStokkies 34
van december 2014. Omdat het een nuttige aanvulling is op het artikel publiceren wij deze graag.

Geachte redactie,
Met plezier heb ik het artikel over de tuinbouwschool in KerspelStokkies nr.
34 gelezen. Fijn dat de vereniging aandacht besteedt aan de geschiedenis van
de tuinbouwschool. Sinds augustus 1985 was ik verbonden aan de Tuinbouwschool. Een kleine aanvulling.
Niet in 1994 maar al in 1990 verloor de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool haar positie als zelfstandige school. De overheid (toenmalig Ministerie van Landbouw en Visserij) verplichtte alle agrarische scholen te fuseren tot scholen van minimaal 600 leerlingen. Lagere (vbo) en middelbare
agrarische scholen (mbo) moesten samenwerken in Agrarische Opleidingscentra, het werden er aanvankelijk 21. Hogere agrarische scholen fuseerden
zodat er vijf instellingen overbleven.
De Tuinbouwschool in Frederiksoord fuseerde in 1990 met de Rijks Middelbare Landbouwschool in Meppel en de lagere agrarische scholen in Meppel en Wolvega tot het AOC Frederiksoord-Meppel-Wolvega (AOC FMW),
een instelling met 1000 leerlingen. Frederiksoord werd met 500 leerlingen de
hoofdvestiging van het AOC. Maar het was geen goed functionerend AOC..
Na het vertrek van de centrale directie zocht het bestuur samenwerking. Dit
leidde tot een fusie in 1994, het begin van het Terra College. Vijf maanden
later volgde nog een fusie met AOC Noord (Groningen-Winsum). Vanaf dat
moment maakte de school deel uit van AOPC Terra.
Dat de school de naam ‘Gerard Adriaan van Swieten’ verloor is niet helemaal waar. De school (vestiging van het AOC) is die naam altijd blijven voeren, maar de formele naam was vanaf 1990 verdwenen toen de school haar
zelfstandige positie verloor.
Het leerlingenbestand van de tuinbouwschool vertoonde vanaf 1990 een
dalende lijn. Belangrijkste oorzaak was de toenemende concurrentie omdat de
school haar unieke positie verloor. Tot 1990 was de school vrijwel de enige

school in Noord- en Oost-Nederland, die de hoveniers- en boomteeltopleidingen aanbood. Maar regelgeving veranderde. Steeds meer scholen gingen dezelfde opleiding aanbieden (Groningen, Leeuwarden, Zwolle) waardoor het
werkgebied verkleinde.
Als personeel hebben we altijd gehoopt het tij te kunnen keren. We hoopten
mee te kunnen liften op het Land van Weldadigheid dat een fiasco werd door
mismanagement. De verhuizing naar Meppel was voor ons een bittere pil.
Met de inhoud van het naschrift van Tiemen Stuiver, de schrijver van het
artikel, kan ik mij verenigen.
Vledder, december 2014
Jan Nijman

