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Voorwoord 

 

De activiteiten die de Boerengroep en het Inspringtheater in 2015 van plan zijn te gaan organiseren 

zullen in het teken staan van vernieuwing. We willen verschillende (nieuwe) vormen van landbouw 

laten zien, maar ook vooruitstrevende en nodige discussies en debatten organiseren waarin we 

denken aan de toekomst en constructief nieuwe oplossingen kunnen bedenken.  

Zo willen we bijvoorbeeld de politieke kant van landbouw aan bod laten komen tijdens de serie: ‘EU 

beleid voor de boer van morgen’.  We willen nieuwe vormen van landbouw aan het licht brengen. Dit 

doen we bijvoorbeeld middels de excursie over ‘Alternatieve jongvee opfok in de Melkveehouderij’ 

of de ‘Permacultuur week’. Het nauwer samenwerken met andere organisaties zal ook doel worden 

van Stichting de Boerengroep. Voorheen zijn er activiteiten georganiseerd in samenwerking met de 

Veetelers, en is er ook een lezing georganiseerd waar de studievereniging van Voeding & 

Gezondheid, Di-Et-Tri, voor werd benaderd. Vernieuwende inzichten willen wij graag delen, daarom 

zullen wij voor onze activiteiten andere organisaties die er bij betrokken zijn ook uitnodigen. Op deze 

manier komen mensen met verschillende achtergronden en visies bijeen om na te denken over 

vernieuwde oplossingen voor de toekomst. 

Ook zal dit jaar weer in het teken staan van praktijk. We kunnen een duidelijk brug bouwen tussen de 

student en de boer door de studenten echte praktijk ervaring te laten op doen.  Zo zal opnieuw dit 

jaar de jaarlijks terugkerende Farm Experience Internship plaats vinden en willen we studenten ook 

andere praktische cursussen aanbieden zoals een trekker-rijles, paardentractie en een 

kettingzaagdag.  

Bij alle activiteiten zal ernaar gestreefd worden een zo breed scala aan agrarische bedrijven te laten 

zien, wat de basis moet vormen voor de studenten om een weloverwogen, kritische mening over de 

landbouw in Nederland te vormen. 

 

Wij hebben er zin in, veel leesplezier! 

 

Stichting Boerengroep 

Oktober 2014 
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1. Introductie Stichting Boerengroep en het Inspringtheater 
 

Stichting Boerengroep bouwt bruggen tussen de student en de boer. Dit wordt gerealiseerd middels  

kritische discussies, praktijkdagen, interactief theater, excursies, lezingen, acties, uitwisselingen en 

vraaggestuurd onderzoek. Onze kracht is de praktijk te laten zien, dat is belangrijk voor de 

toekomstige loopbaan van de student, waarin zij keuzes zullen moeten maken voor de mensen die in 

de praktijk werkzaam zijn. Al volgens een onderwijsdirecteur: ‘De universiteit is een 

onderzoeksinstituut, de praktijk doe je in je vrije tijd’. Stichting Boerengroep is deze vrije tijd. 

Stichting Boerengroep is een belangrijke aanvulling op het curriculum door studenten de 

mogelijkheid te bieden om interdisciplinair te leren denken. Verder wordt er niet alleen gekeken naar 

landbouw in Nederland maar in heel Europa, om daar ook landbouw gerelateerde ontwikkelingen te 

zien middels bijvoorbeeld een excursie naar Roemenië. Stichting Boerengroep is vernieuwingsgezind 

en kan de student een bredere ideeën box bieden voor onder andere een innovatieve, gezonde en 

sociale landbouw. Ook geven wij gehoor aan kritiek van de boer, en zitten wij niet vast aan één 

dogma. Stichting Boerengroep wil de student meegeven om oplossingsgericht te denken in plaats 

van probleemgericht te werk te gaan. Dit wordt gerealiseerd door progressieve boeren te laten zien, 

de pioniers in het vak. Dankzij Stichting Boerengroep blijft een kritische student gewaarborgd, wat 

een belangrijke eigenschap is voor een wetenschapper in opleiding. Tot slot  is het “Inspringtheater” 

een actief onderdeel van Stichting Boerengroep dat actuele maatschappelijke (duurzaamheids-) 

thema’s aansnijdt door middel van interactief theater. Met zo min mogelijk middelen en met 

improvisatietalent zetten de spelers de verbeelding aan het werk. Steeds blijkt in onze voorstellingen 

de meerwaarde van interactief theater: het verlevendigt de discussie en maakt dilemma’s zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Boerengroep streeft naar: 

 Begrip voor keuzes van de ander te vergroten en een kritische houding tegenover eigen standpunt of 

rol te stimuleren  

 Landbouw onderwerpen vanuit meerder kanten belichten om een gefundeerde mening te vormen en 

stimuleren  

 Keuzemogelijkheden van boeren inzichtelijk maken  

 Transparantie en openheid van de voedselketen stimuleren zodat het oordeel van boeren en 

consumenten kritischer en beter gefundeerd wordt  

 Vitale en faire landbouw helpen realiseren door:  

o De situatie van de boer van nu en in de toekomst in beeld brengen door boeren en andere 

professionals en kennisuitwisseling te stimuleren  

o Via consumenten de positie van de boer verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de eat-in en 

regionale boerenmarkt, waar consumenten in direct contact met hun voedselproducenten 

komen  

 Actuele onderwerpen en problemen in de landbouw aan het licht brengen door: informeren, ervaren, 

bediscussiëren, faciliteren, actie, publiceren. Hiermee willen Boerengroep en Inspringtheater een 

kritische houding stimuleren  
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De financiering van Stichting Boerengroep bestaat voor het grootste gedeelte uit subsidies. 

Wageningen Universiteit is de belangrijkste subsidieverlener voor met name de structurele kosten. 

Van deze subsidies worden de twee coördinatoren, een groot deel van de overheadkosten en een 

aantal (basis-)activiteiten betaald. 

De Commissie Aanvragen Subsidies (CAS) van Wageningen Universiteit verleent een verdere 

financiële bijdrage aan het activiteitenprogramma; organisatiekosten voor excursies, lezingencycli, 

beleidsweekenden en kosten van de activiteiten van het Inspringtheater. 

Het Inspringtheater bekostigt zelf het grootste deel van haar kosten vanuit de inkomsten uit de eigen 

optredens en andere activiteiten en vult dit aan met de financiële bijdrage van de CAS. De 

Boerengroep zal tijdelijk het Inspringtheater waar nodig financieel ondersteunen om dit gat op te 

vullen, terwijl naar een nieuwe bron van financiële ondersteuning voor het Inspringtheater wordt 

gezocht.  

Ruim de helft van de kosten van Stichting Boerengroep wordt op deze wijze gedekt door subsidies 

van Wageningen Universiteit. Grotere projecten die niet slechts op studenten gericht zijn en een 

brede doelstelling in zich dragen, worden grotendeels gefinancierd uit projectsubsidies. Daarbij kunt 

u denken aan het ministerie van LNV, de gemeente Wageningen, Youth in Action (EU) en diverse 

bedrijven die deelnamen aan evenementen. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage 

gevraagd van de deelnemers. 
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2. Boerengroep Activiteiten  

 

2.1 Activiteiten voor 2015 

Hieronder zullen alle activiteiten besproken worden die Stichting Boerengroep graag wil organiseren 

in 2015. Net als ieder jaar zullen wij ook dit jaar weer streven om al deze ideeën te realiseren. Voor 

de begroting van Stichting Boerengroep voor het jaar 2015 zie Bijlage 1. 

2.1.1 Bigger = better? Lezing over kleine bedrijven 

Schaalvergroting is al decennia een trend in de landbouw. Efficiëntie en schaaleffecten spelen hierbij 

een belangrijke rol. Toch bestaan er ook kleine bedrijven in de Nederlandse landbouw (zoals groente- 

en fruitbedrijven van minder dan twee hectare). Gezien het economische klimaat lijkt het niet logisch 

dat deze bedrijven kunnen bestaan. Maar vaak vinden kleine bedrijven op creatieve manieren andere 

bronnen van inkomsten: een boerderij-café, zorgmensen, kookcursussen, groenten abonnementen, 

zaalverhuur etc. 

In deze lezing willen wij aandacht geven aan verschillende economische modellen van kleine 

bedrijven, hoe zij in een tijd van schaalvergroting kunnen blijven bestaan, en welke andere waardes 

(naast de landbouwproducten) zij nog aan de maatschappij leveren. Een belangrijke vraag is of kleine 

bedrijven “luxe” zijn die wij ons in het rijke Nederland kunnen veroorloven maar die in de globale 

voedselvoorziening geen belangrijke rol spelen, of dat hun betekenis meer is dan dat. 

De lezing wordt voorbereid samen met een studente die een thesis schrijft over kleine groenten- en 

fruitbedrijven. Ideeën voor sprekers: 

- MOA studente die haar thesis over kleinschalige bedrijven heeft gedaan 

- boeren met kleinschalige bedrijven (groente- en fruit, vee) 

- econoom  / landschapsplanner / filosoof met een mening over de waarde van kleinschalige 

bedrijven 

 

Hoe:  lezing & discussie 

Voor wie:  studenten, boeren en andere experts 

Uren:   10 coördinator, 15 bestuursleden 

Kosten:  50 euro 

2.1.2. Serie: EU beleid voor de boer van morgen 

A. Invloed van subsidies vanuit de EU op de Nederlandse landbouw: 40% van het budget van de EU 

gaat naar subsidies voor de landbouw. Maar wat betekent dit concreet voor Nederlandse boeren? 

Zijn subsidies een leuke bijverdienste of zijn boeren juist afhankelijk van subsidies? Waarvoor 

ontvangen boeren subsidie? Hoeveel is dat? En wat denken de boeren over de manier hoe subsidies 

worden verdeeld? 

Op een discussie avond willen wij met de boeren in gesprek komen om te begrijpen wat het 

Europees landbouwsubsidie beleid concreet betekent voor verschillende soorten bedrijven in 

Nederland. Hiervoor willen we boeren uitnodigen die bereid zijn om inzicht te geven in de betekenis 

van subsidies in hun bedrijfsplaatje. De concrete voorbeelden geven een nieuwe invalshoek voor een 
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discussie over het Europese subsidie beleid die verder gaat dan en discussie op basis van abstracte 

getallen. 

Hoe:   lezing 

Voor wie:  studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:   20 coördinator, 15 bestuursleden 

Kosten:  50 euro 

 

B. Mestbeleid: 2015 is het jaar waarin veel gaat veranderen voor de Nederlandse melkveehouder. 

Melkquota verdwijnen en de overheid wil een dierrechten systeem introduceren op basis van 

mestproductie. Betekent dit dat we mest gaan vervoeren naar Frankrijk? Wat doen we met de 20-25 

badkuipen mest die in iedere achtertuin van de Nederlandse burger staan? Worden dit er 30, of 

stoppen we ze in een vergister en verkrijgen we onze elektriciteit vanuit de intensieve 

melkveesector? 

Tijdens discussieavond zullen boeren, een mesthandelaar, een wetenschapper en een 

beleidsmedewerker aan het woord komen om toelichting te geven op deze ontwikkeling en de 

oplossingsgerichte discussie aan te gaan. 

Hoe:   lezing 

Voor wie:  studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:   20 coördinator, 15 bestuursleden 

Kosten:  50 euro 

 

C. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Een hot item op de wereldwijde landbouw 

agenda is de TTIP. Dit willen wij niet onopgemerkt voor bij laten gaan, maar willen hier op inspringen 

en een lezing organiseren omtrent dit onderwerp. Dit is een onderwerp waar de student zeker mee 

geconfronteerd moet worden aangezien dit een grote impact zal hebben op de toekomst van de 

landbouw. Willen we de EU standaarden waar we jaren lang voor gestreden hebben verlagen naar 

die van de VS? Wat betekent de TTIP voor de Nederlandse boer? CETA is de nachtmerrie van 

Canadese boer, wordt de TTIP de nachtmerrie van onze boeren? 

Voor deze avond willen we een minister, een lobbygroep, en academici bijeenbrengen voor een 

interessante discussieavond die zeker een vlammetje aanwakkert en de student met een kritische 

houding naar huis zal sturen. 

 

Hoe:   lezing 

Voor wie:  studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:   20 coördinator, 15 bestuursleden 

Kosten:  50 euro  

2.1.3. Boerengroep en Inspringtheater op de Biovak 

De Biovak is een landelijke vakbeurs voor de hele biologische keten. Dit is dé plek waar het 

Inspringtheater naamsbekendheid op kan doen en mensen die geïnteresseerd zijn in een optreden. 

Op de Biovak verzorgt de Boerengroep een workshop waarbij boeren en anderen aan tafel komen te 

zitten met studenten en medewerkers van Wageningen UR om zo wetenschappelijk onderzoek 
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gebaseerd op vraag vanuit de praktijk mogelijk te maken.  Het Inspringtheater zal deze workshop 

aankleden en aanvullen met forumtheater. 

 

Hoe:  workshop boer-student verbinding op de Biovak 

Voor wie: boeren, studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:   40 coördinator (deels in 2014), 20 bestuursleden 

Kosten:  400 euro  

2.1.4. Film gerelateerd aan de landbouw ism Movie-W 

Afgelopen jaren hebben we vaak films laten zien welke betrekking hebben op de landbouw. Omdat 

deze avonden altijd druk bezocht worden willen we ze ook dit jaar weer organiseren. Na de film 

zouden we ook graag in discussie gaan over de inhoud van de film en om te evalueren wat de film 

ons heeft laten zien en wat we hier mee moeten/kunnen. 

 

Hoe:   film 

Voor wie: studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:   5 coördinator, 5 bestuursleden 

Kosten:  100 euro 

2.1.5. Serie: How to work the land? 

A. Trekker-rijles: Stel je bent  straks afgestudeerd en moet je boeren adviseren hoe zij hun bedrijf 

moeten runnen maar kun je zelf nog niet eens een trekker starten.. Dat laat de Boerengroep niet 

gebeuren! In samenwerking met PTC+ willen wij een trekker rijcursus van een dag aanbieden voor 

studenten zodat zij eens achter het stuur van dit monster kunnen kruipen.  

 

Hoe:    dagcursus 

Voor wie:  studenten 

Uren:    5 coördinator, 2 bestuursleden 

Kosten:  250 euro 

 

B. Paardentractie: Dit wiel wordt opnieuw uitgevonden, het wordt als hip ervaren en studenten 

hebben aandacht voor een Fossil Free – mindset. Hier kan de Boerengroep natuurlijk niet 

achterblijven! We willen een dagcursus paardentractie organiseren om zo de student te leren 

communiceren met het paard en tevens een herontdekte landbouwmethode te laten ervaren.  

 

Hoe:    dagcursus 

Voor wie:  studenten 

Uren:    5 coördinator, 2 bestuursleden 

Kosten:  250 euro 

 

C. Lezing over niet kerende grondbewerking: Ook een hip thema binnen zowel de gangbare als 

alternatieve landbouw, maar nog niet zo bekent bij alle leerstoelgroepen, is de opkomst van niet 

kerende grondbewerking als alternatief voor ploegen. Aangezien jaar 2015 het Jaar van de Bodem is, 

en de trekker met name wordt gebruikt voor grondbewerking is deze lezing onmisbaar in deze serie 

‘How to work the land?’  
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Hoe:    lezing 

Voor wie:  studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:   10 coördinator, 5 bestuursleden 

Kosten:  50 euro 

 

D. Discussieavond ‘Soil wants to be fed on its head!’: Aan de hand van het voorbeeld van boer Kok 

die vrijstelling heeft gekregen om mest te moeten injecteren tot 2015, hierdoor kan hij nu zijn mest 

bovengronds uitrijden. Uit praktijkervaring en onderzoek is gebleken dat dit bovengronds uitrijden 

veel beter is voor de bodem en het bodem leven. Maar hoe verder in 2015 wanneer zijn vrijstelling is 

verlopen? Moet boer Kok opnieuw gaan injecteren of kunnen we nog een positieve draai geven aan 

zijn verhaal? 

 

Deze discussieavond zal plaats vinden op zijn bedrijf. Na een rondleiding willen we de discussie 

aangaan met een minister rondom de zaak van boer Kok en de kwestie mest injecteren of 

bovengronds uitrijden. 

 

Hoe:   discussieavond 

Voor wie: studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:  10 coördinator, 10 bestuursleden 

Kosten:  100 euro 

2.1.6. Koeien & varkens knuffelen 

Wij vinden het belangrijk het productiedier niet enkel van de productiezijde te laten zien, waarbij 

productiefactoren een rol spelen, maar ook zijn intrinsieke waarde te benadrukken. Hierbij komen 

aspecten als gedrag van en interactie met het dier aan de orde. Door de koe en het varken op een 

interactieve wijze te ontmoeten, kan de student het dier op een andere manier leren kennen.  

 

Hoe:   excursie 

Voor Wie: studenten 

Uren:  5 coördinator,  5 bestuursleden  

Kosten:  250 euro 

2.1.7 Alternatieve jongvee opfok in de Melkveehouderij 

De melkveehouderij neemt normaliter direct na de geboorte de kalveren weg van de moeder. Echter, 

het kan ook anders. Wij zouden graag deze alternatieven laten zien. We gaan eerst naar het bedrijf 

EKOE, een innovatief bedrijf met een familiekudde met bijbehorende aangepaste stal. Daarna willen 

we naar een bedrijf die werkt met een pleegmoedersysteem en tot slot naar een melkveehouder die 

een ‘drive in’ heeft ontwikkeld voor koe en kalf.  

Een excursie naar deze bedrijven is een goede manier om studenten te laten zien hoe deze nieuwe 

systemen werken en of deze potentie hebben om op grote(re) schaal toegepast te worden. 

 

Hoe:  excursie 

Voor wie:  studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:  10 coördinator, 10 bestuursleden 

Kosten:  100 euro 
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2.1.8  FEI (Farm Experience Internship) 

In de zomer van 2013 en 2014 is er een cursus georganiseerd voor zo’n vijftien studenten. Zij hebben 

vijf dagen lezingen en presentaties bij gewoond, waaronder ook een excursie naar de Bolster. 

Vervolgens is  ieder voor zich ondergebracht bij een boerderij en heeft daar tien dagen meegeholpen 

op de boerderij. Daarna zijn er nog drie dagen van evaluatie geweest, waarin ervaringen werden 

gedeeld en ook les werd gegeven bijvoorbeeld over hoe een goede SWOT analyse voor je bedrijf te 

doen. In 2014 heeft ook het Inspringtheater een rol gekregen binnen deze cursus.  

 

Deze interactieve en interdisciplinaire zomercursus willen we ook volgend jaar weer organiseren. Op 

het moment wordt de commissie al gevormd. We hopen dit jaar onderdeel te kunnen vormen van 

het Europese project  ‘EIP’(European Innovatie Plan). Daarnaast werd deze cursus afgelopen twee 

jaren deels georganiseerd door een stagiaire van de Boerengroep. Ook voor 2015 is het voornemen 

wederom een stagiaire in te zetten voor de FEI.  

 

Hoe:  middels een commissie bestaande uit oud-deelnemers en stagiaires van de 

Boerengroep.  

Voor wie: (Wageningse) studenten 

Uren:  50 coördinator , 10 bestuursleden 

Kosten:  400 euro  

2.1.9. Stichting Zeldzame Huisdierrassen 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet zich in voor het behoud van onze oud-Hollandse rassen. Dit is 

belangrijk omdat zo de erfelijke eigenschappen behouden blijven die niet meer in onze moderne 

veerassen te vinden zijn. Ook hebben deze rassen een cultuurhistorische, recreatieve en 

wetenschappelijke waarde. Leuk is om een reeks excursies te houden, op twee zaterdagen in het 

voorjaar waarin we vier verschillende boerderijen gaan bezoeken met zeldzame huisdierrassen (een 

bijzonder varken, bijzondere kip, bijzondere geit en bijzonder schaap). Daarnaast wordt dan die 

maand een lezing gehouden over het belang van het behoud van zeldzame huisdierrassen met onder 

andere een spreker uit Den Haag die subsidie verzorgt vanuit de EU voor deze rassen 

 

Hoe:  excursie naar SZH en bezoek boerderijen met zeldzame huisdierrassen 

Voor wie: studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:  25 coördinator, 15 bestuursleden  

Kosten:  300 euro 

2.1.10 Lezing in samen werking met RFS: ‘koeien eten gras!!’ 

Ieder jaar organiseren we één activiteit samen met studievereniging de Veetelers. Dit jaar willen we 

samen met de Rundvee Fokkerij Studieclub, een ondervereniging van de Veetelers een lezing houden 

met de titel ‘Koeien eten gras!’. We nodigen hiervoor twee opposanten uit.  

De trend in de gangbare melkveehouderij is dat koeien niet meer naar buiten komen en gras eten, 

maar voornamelijk mais en soja krijgen, terwijl er nu ook een beweging gaande is die hiervan 

terugkomt en zich weer focust op de koe als graasdier. Denk hierbij aan het Pure Graze concept.  

 

Hoe:   lezing 

Voor wie: studenten en boeren 

Uren:  10 coördinator, 5 bestuursleden 
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Kosten:  50 euro 

2.1.11 Ketting zaagdag  

Naast de praktijk cursus trekker rijden en paardentractie zouden we ook graag een cursus in 

samenwerking met de agrotechnologen organiseren. Afgelopen jaren is het lassen aan bod gekomen. 

Nu is het tijd om de kettingzaag uit het vet te halen.  

Deze cursus wordt gehouden op boerderij Makandra, een zorgboerderij in Ede, waar elk jaar weer 

een aantal vrijwilligers van de Boerengroep hout zagen voor de boerderij. We willen deze activiteit 

uitbreiden en er dus een praktijkcursus voor beginnende kettingzagers van maken.  

 

Hoe:   cursus 

Voor wie: studenten   

Uren:  5 coördinator, 5 bestuursleden 

Kosten:  100 euro 

 
2.1.12 Spring excursion: Greenfields, bio-leghennen, brandrode runderen Ede  

Na de excursie over intensieve (conventionele) veehouderij die nog deze maand oktober 

georganiseerd zal worden, waarbij vleeskuikenmoederdieren, varkens en vleeskalveren bezocht 

zullen worden, is het ook goed om de alternatieve manier voor ‘intensieve’ veehouderij te laten zien. 

Daarom willen we graag Greenfields - met biologische vleeskalveren bezoeken. Ook komt er een 

biologisch leghennen bedrijf aan bod en zullen we een bezoek brengen aan de brandrode runderen 

in Ede.  

Beide veehouderij praktijken worden zo belicht en studenten kunnen kritisch naar de verschillende 

systemen kijken. 

Hoe:  excursie 

Voor wie: studenten en andere geïnteresseerden 

Uren:  5 coördinator, 5 bestuursleden 

Kosten:  100 

2.1.13 Permacultuur week  

Inmiddels al twee jaar op rij probeert de Boerengroep een permacultuur excursie te organiseren naar 

Engeland. Inmiddels zijn er connecties met Fiona Morris en krijgt het idee meer body. We willen 

onder andere contact leggen met Martin Crawford, Rebecca Hosking en Patrick Whitefield.  

Deze excursieweek zouden we graag met IAAS UK willen organiseren. Een studentenvereniging die 

graag excursies voor internationale studenten organiseert.  

 

Hoe:            excursie 

Voor wie:      studenten 

Uren:             50 coördinator, 30 bestuursleden 

Kosten:          500 euro  
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2.2 Doorlopende activiteiten 

Ieder jaar zijn er een aantal activiteiten die regelmatig terug komen gedurende het jaar. Deze zullen 

hieronder worden toegelicht. 

2.2.1 Fietstochten 

Sinds 2008 organiseert de Boerengroep fietstochten langs verschillende agrarische bedrijven in en 

rond Wageningen. Zo organiseren we een fietstocht naar Hemmen en naar het binnenveld. De 

fietstocht geeft een beeld vaan de verscheidenheid aan agrarische bedrijven rond Wageningen. Door 

de agrariërs wordt een historisch over zicht gegeven van hun bedrijf, tijdens de rondleiding wordt de 

huidige bedrijfsvoering en visie uitgelegd, en als afsluiting geeft hij/zij zijn kansen/ en bedreigingen 

aan, en zijn visie op de toekomst. De fietstocht zijn telkens weer geslaagd en vol daarom zullen we 

ook in 2014 weer fietstochten met bedrijfsbezoeken organiseren. Tevens bieden ze een interessante 

toevoeging aan het onderwijsprogramma omdat (buitenlandse) studenten inzicht krijgen in de 

bedrijfsvoering van Nederlandse agrarische bedrijven.  

 

Voor wie: studenten, boeren en geïnteresseerden 

Uren:  20 coördinator, 10 bestuursleden 

Kosten:  150 euro 

2.2.2 Koffiemoment - vakbladen discussie 

Elke week aan de koffietafel, aan de hand van de aanwezige vakbladen het agrarische nieuws 

doornemen. Hierbij kunnen (oud) boeren, deskundigen uitgenodigd worden om voor verdieping te 

zorgen. Dit om een platform op te starten waar studenten medewerkers van de Wageningen 

Universiteit, elkaar kunnen ontmoeten om te discussiëren over het agrarische nieuws. Waar ze met 

een kritische blik de ontwikkelingen in de landbouw kunnen volgen en de link kunnen leggen tussen 

theorie en praktijk.  

 

Voor wie:  studenten, (oud) boeren, medewerkers Wageningen Universiteit en anderen 

Uren:   2 uur/week coördinator 

Kosten:  100 euro 

2.2.3 Bezoeken van symposia en congressen 

In de afgelopen jaren heeft de Boerengroep haar gezicht laten zien op diverse bijeenkomsten. Dit 

heeft in sommige gevallen geleid tot vruchtbare connecties zoals de mogelijkheid voor excursies naar 

een bedrijf of een discussie avond. Ook in 2015 hopen we weer een breed scala aan bijeenkomsten 

te mogen bezoeken om te laten zien dat de Boerengroep en Wageningse studenten, ook 

geïnteresseerd zijn naar lezingen buiten hun eigen wereld.  

 

Voor wie: bestuursleden en coördinatoren Boerengroep en Inspringtheater 

Uren:  20 coördinator, 20 bestuursleden 

Kosten:  150 euro 
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3. Inspringtheater 

 
Het Inspringtheater is een amateurtheatergroep die zich specialiseert in interactief theater door 

gebruik van forumtheater-technieken. Door de achtergrond van onze spelers, studenten en 

afgestudeerden van Wageningen Universiteit zijn we sterk in thema’s rondom landbouw, natuur en 

milieu, maar ook in de dilemma’s die je als student of medewerker in de universitaire wereld kunt 

ervaren. Met zo min mogelijk middelen en met improvisatietalent zetten we de verbeelding aan het 

werk; daar is alles mogelijk! 

 

Onze spelersgroep is actief, enthousiast en een aantal spelers zoeken zelfs verder verdieping door 

zich te scholen in forumtheater technieken. De groep bestaat uit zo’n tien actieve kernspelers en een 

algemene groep van in totaal ongeveer twintig personen. In 2015 willen we ze zelf forumworkshops 

aanbieden door het organiseren van een theaterweekend (zie 3.3.) en twee spelles-reeksen  (zie 3.4). 

We blijven altijd op zoek naar nieuwe spelers via sociale media, andere pr mogelijkheden en het 

organiseren van open lessen. Daarnaast willen we ook proberen om de kernspelers actiever te 

betrekken in de organisatie en coördinatie rondom het Inspringtheater zelf. 

 

In het eerste half jaar van 2014 hadden we helaas weinig optredens (door twee afzeggingen), dus we 

zullen ook in 2015 weer aandacht blijven geven aan acquisitie en het verstevigen van de relatie met 

opdrachtgevers.  

 

De afgelopen twee jaar kregen we steeds meer opdrachten van onderzoekschool PE & RC van de 

WUR. Voor de universiteit hebben wij op het moment twee voorstellingen op de plank liggen die we 

direct kunnen inzetten en die raken aan de actuele problematiek van communicatie tussen 

studenten & begeleiders en wetenschappelijke integriteit. Steeds blijkt in onze voorstelling de 

meerwaarde van interactief theater: het verlevendigt de discussie en maakt dilemma’s zichtbaar. We 

hebben deze voorstellingen tot nu toe gespeeld voor de Wageningse onderzoeksschool PE & RC, 

maar we willen in 2015 onderzoeken of we dit ook voor de andere Wageningse onderzoeksscholen 

kunnen spelen, of bijvoorbeeld voor Universiteit van Utrecht of Nijmegen. Daarnaast willen we een 

nieuw stuk ontwikkelen over “stress en burn-out” (zie 3.1.3) 

 

Publiciteit 

In 2015 willen we brochures en een kort promotiefilmpje maken van onze bestaande voorstellingen 

zodat we deze gemakkelijker en professioneler kunnen aanbieden aan nieuwe opdrachtgevers.  

 

Financiën 

Het Inspringtheater streeft er naar haar kosten te dekken uit de inkomsten van voorstellingen en 

onze andere activiteiten tezamen met de financiële bijdrage van de CAS. 

 

Coördinatie 

Inspringtheater - coördinator: Marloes Harkema (10 uur per week) 

Vaste regisseur: Suzanne Prak, www.puik.org (freelance) 
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Box 1: Forumtheater – de methode 

Hoofdrolspeler X heeft een probleem, dat de mensen in de zaal uit eigen ervaring herkennen. X is 

aardig en intelligent, en wil aan zijn probleem werken – maar dat lukt hem niet. Hij is niet assertief 

genoeg en de tegenspelers helpen niet. Het loopt niet goed af met X. Einde theaterstuk? Nee, nu 

begint het pas echt. Het stuk wordt nog een keer gespeeld en de toeschouwers in de zaal mogen de 

rol van X overnemen. Een voor een kunnen zij een persoonlijke oplossing uitproberen. Elke inbreng is 

goed als leerervaring, maar de interventies kunnen pas werken, als ze de tegenspelers overtuigen. 

(Bron: Ien van Nieuwenhuijzen: www.tiktaktheater.nl) 

Het Forum wordt gevormd door het publiek. Dat mag bij Formaat niet alleen kijken, maar ook 

meespelen. Het publiek speelt de hoofdrol. Toeschouwers worden deelnemers. Forumtheater 

onderzoekt, activeert, stimuleert dialoog, zet aan tot nadenken én handelen.  Forumtheater wordt in 

de hele wereld gespeeld, in het kader van voorlichting, emancipatie, mensenrechten, preventie en 

resocialisatie. Forumtheater geeft mensen een kans om (weer) greep op hun leven te krijgen. Op 

toneel repeteren zij voor de realiteit. Hun oplossingen voor probleemsituaties worden serieus 

genomen, zonder de consequenties uit het oog te verliezen.  

 

Tijdens het inspringgedeelte van een voorstelling is ‘de Joker’ de ceremoniemeester; hij of zij 

stimuleert en begeleidt de dialoog tussen de zaal en het podium. (Bron: Formaat, werkplaats voor 

participatief theater: www.formaat.org) 

Foto’s optreden Farm Experience Internship September 2014. Hier zie je hoe hoofdrolspeler Steve -met rieten 

hoedje- door het publiek telkens opnieuw wordt ingevuld. 

.  

http://www.formaat.org/
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3.1 Optredens 

In 2015 willen we ons focussen op twee takken. De ene als vanouds onze optredens rondom 

duurzaamheidsthema’s voor allerlei actoren in en rondom de agrarische- en groene sector. 

Daarnaast willen we onze voorstellingen rondom moeilijke thema’s binnen de universiteit verder 

ontwikkelen en verbeteren omdat we zien dat daar vraag naar is.  

3.1.1. Duurzaamheidsthema’s 

Omdat wij altijd werken vanuit de vraag van een opdrachtgever, weten we op voor hand nog niet 

voor wie we in 2015 kunnen spelen. Wel hebben we goede lijnen met (o.a. Wageningse) groene 

organisaties, agrarische hogescholen, plattelandsgroepen en een paar consultancy bureaus (als 

WING). In 2015 zullen we weer van ons netwerk gebruik maken om nieuwe opdrachten te krijgen.  

Naast nieuwe opdrachten zijn er ook twee vaste voorstellingen die wij ontwikkeld hebben en altijd 

kunnen spelen op verzoek: 

Project: ‘Tiramisu’ 

‘Tiramisu’ gaat over problemen binnen agrarische families. Door middel van de voorstelling kunnen 

we problemen rondom bedrijfsovername en financiële kwesties met studenten bespreekbaar maken. 

Deze voorstelling richt zich vooral op agrarische studenten die de bedrijfsovername van hun 

agrarisch familiebedrijf overwegen. 

Project: ‘Get back to the Earth’ 

‘Get back to the earth’ hebben wij nu tweemaal succesvol tijdens activiteiten van de Boerengroep 

gespeeld (zowel in het Engels als Nederlands). De voorstelling gaat over een idealistische jongeman 

die graag biologisch boer wil worden. Op zijn weg komt hij allerlei obstakels tegen. Dit zijn obstakels 

die iemand ook in de realiteit zou tegenkomen; een onwillige pachter, de markt die hem geen 

zekerheid kan bieden, een ontevreden gangbare boer naast zich etc. Aan het publiek om hun 

ervaring en kennis te delen om zo samen deze obstakels te overwinnen.  

Wij hopen -en verwachten- in 2015 weer twee of drie optredens rondom duurzaamheidsthema’s te 

ontwikkelen of te geven. Waarschijnlijk zullen wij ‘Get back to the Earth’ spelen in samenwerking 

met de Boerengroep op de BioVak, 21 januari 2015. 

Hoe:  Voorstellingen rondom duurzaamheidsthema’s 

Voor wie:  voor actoren in en rondom de agrarische en groene sector 

Uren:  per optreden 40 coördinator uren, 20 regie uren  

Kosten:  afhankelijk van de grootte van de opdracht, zie begroting (Bijlage 1) 

3.1.2 Studie-/werk-gerelateerde problematiek binnen de Universiteit 

Voor de WUR zijn we onze twee vaste voorstellingen, ‘Chilly Climate’ en ‘Are you sure?’ aan het 

professionaliseren. Wij bieden deze aan voor de onderzoeksschool PE & RC, maar willen dit in 2015 

ook aanbieden aan andere onderzoeksscholen en eventueel andere universiteiten. We zullen ons 

netwerk hierbij aanspreken, deels door middel van een nieuwe brochure en een nieuw promotie-

filmpje. Daarnaast willen we, door een partnerschap met opdrachtgevers, een derde voorstelling 

ontwikkelen over stress & burn-out.  
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Project: ‘Chilly Climate’ 

De voorstelling ‘Chilly Climate’ gaat over de omgang tussen studenten en hun scriptiebegeleiders. We 

hebben gemerkt dat veel studenten problemen ondervinden in de communicatie met hun 

begeleiders. De methode van forumtheater leent zich erg goed voor dit onderwerp omdat het 

problemen bespreekbaar maakt en gericht is op wat de betrokken partijen zelf kunnen ondernemen 

om de omgang te verbeteren.  

Project: ‘Are you sure?’ 

De voorstelling ‘Are you sure?’ gaat over de wetenschappelijke dilemma’s van PhD studenten en de 

druk die vanuit de universitaire wereld komt om tot goede resultaten en publicaties te komen. 

Hierbij wil de integriteit nog weleens in het gedrang komen. Een actueel onderwerp wat door 

misstanden de laatste jaren veel in de media is geweest. 

Hoe:  Interactieve theatervoorstellingen 

Voor wie:  studenten en medewerkers van Wageningen Universiteit 

Uren:  per optreden 40 coördinator uren, 20 regie uren  

Kosten:  afhankelijk van de grootte van de opdracht, zie begroting (Bijlage 1) 

3.1.3 Project: stress & burn-out 

Bijna alle studenten, PhD-ers en werknemers van Wageningen Universiteit ervaren stress in hun werk 

en de laatste jaren leidt dit steeds vaker tot een overspannenheid of zelfs ernstige burn-out. In 2015 

willen wij proberen om samen met partners als SP&C, de onderzoeksscholen, studentenpsychologen 

en de PhD council een voorstelling hier voor te maken. Forumtheater is bij uitstek geschikt om 

deelnemers te laten onderzoeken wat ze zelf kunnen doen om werkdruk te verminderen en grenzen 

te stellen.  

 

Hoe:  Ontwikkelen van een nieuwe interactieve theatervoorstelling 

Voor wie: studenten en medewerkers van Wageningen Universiteit met stressklachten 

Uren:  80 coördinator uren, 40 regie uren  

Kosten:  afhankelijk van de grootte van de opdracht, zie begroting (Bijlage 1) 

 

3.2 Energizers & sketches 

Wij krijgen elk jaar enkele aanvragen van kleine organisaties of wij iets voor ze kunnen betekenen 

voor een workshop, congres of seminar. Omdat het ontwikkelen van een voorstelling te prijzig is 

willen wij ook iets anders kunnen aanbieden. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat energizers of 

kleine sketches hier goed voor werken. Met weinig tijd en regie-inzet kunnen we ervaring op doen, 

wat inkomsten voor het Inspringtheater genereren en mensen kennis laten maken met onze groep 

en de mogelijkheden.  

 

Voor wie:  voor kleine organisaties als studieverenigingen en NGO’s 

Uren:  per optreden 10 coördinator uren  

Kosten:  50 euro 
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3.3 Theaterweekend - workshops 

Eind 2014 zullen wij voor het eerst een theaterweekend organiseren in Wageningen. Het 

theaterweekend bestaat uit vier workshops over terugspeeltheater en forumtheater. In Wageningen 

heb je zo’n vijf enthousiaste theatergroepen die zich bezighouden met interactief theater (o.a. Liever 

Veul Bloemen, TheatreWise, Theater Boven Water) maar waar tussen vrij weinig onderling contact is. 

Hier wil het Inspringtheater verandering in brengen door een gezamenlijk, inspiratievol weekend te 

organiseren in het bijzonder voor de Wageningse groepen, maar ook voor andere 

forumtheatergroepen uit heel Nederland. In 2015 staat dit weer op het programma. Door een 

deelnemersbijdrage te vragen verwachten we ook wat inkomsten te krijgen voor verdere opleiding 

en spellessen voor onze eigen spelers.  

 

Voor wie:  voor Wageningse theatergroepen e.a. forumtheater-groepen in Nederland 

Uren:  40 coördinator uren 

Kosten:  totaal 470 euro, eigen bijdrage 60 euro p.p  

 

3.4 Spellessen-reeks & Open lessen 

Om onze spelers op te leiden bieden wij in het voorjaar en najaar een spellessen-reeks aan van vier 

spellessen. Juist omdat we een amateurgroep zijn waarbij alle studenten met of zonder ervaring 

welkom zijn, is het van groot belang om de kwaliteit van onze voorstellingen hoog te houden voor 

onze opdrachtgevers. De eerste les van de spellessen-reeks is een Open Les waarbij iedereen welkom 

is. Daarna gaan we de verdieping in en zijn de spellessen open voor onze eigen Inspring-spelers of 

mensen met theaterervaring. Voor de spellessen vragen we een kleine eigen bijdrage. 

 

Voor wie:  voor geïnteresseerden en Inspringtheater spelers 

Uren:  40 coördinator uren, 24 regie uren 

Kosten:  totaal 1120 euro, eigen bijdrage 20 euro pp per reeks.  

 

3.5 Opleiden van twee kernspelers 

De grootste kosten van het Inspringtheater zitten in de regie-kosten. Omdat wij met amateurspelers 

werken is het van groot belang om met een professionele regisseur te werken. Nadeel hiervan is dat 

de kosten van een voorstelling, en dus ook de prijs die wij aan opdrachtgevers moeten vragen snel 

oploopt. Om onze voorstellingen goedkoper, en daardoor toegankelijker te maken willen wij twee 

kernspelers een forum/jokerworkshop bieden (kosten deels eigen bijdrage) zodat zij sommige taken 

van de regisseur over kunnen nemen.  

 

Voor wie:  voor twee kernspelers 

Uren:  10 coördinator uren 

Kosten:  200 euro p.p, eigen bijdrage 100 euro pp
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