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D
un: ‘Het lijkt soms alsof je 
als boer je erf niet af kunt. 
Maar met een Nuffield Scho-
larship merk je dat het wel 
kan en hoe inspirerend het 

is.’ Deelnemers aan een Nuffield 
Scholarship duiken niet in de boe-
ken, maar leren van collega-agrari-
ers van over de hele wereld. Het is 
een uitwisseling die boeren inzicht 
geeft in de agrarische ontwikkelin-
gen in het buitenland.

Het Nuffield Fonds voor agra-
riërs werd in 1947 opgezet in Enge-
land met als doel meer informatie 
te verzamelen over innovatieve 
agrarische activiteiten over de hele 
wereld. Inmiddels is Nuffield een 
wereldwijde organisatie met onder-
nemerschap, duurzaamheid en 
innovatie hoog in het vaandel. 

Het Nuffield-netwerk bestaat 
uit ruim 1.800 boeren. De Neder-
landse tak van Nuffield sloot zich 
pas in 2014 officieel aan. Inmiddels 
is Nederland een echt Nuffield-land 
geworden.

Doel van de Nuffield-beurs is 
agrariërs met visie en ambitie de 
kans geven zich verder te ontwikke-
len. Deelnemers hebben een eigen 
onderzoeksvraag waarop ze tijdens 
hun studieperiode van anderhalf 
jaar een antwoord proberen te vin-
den. Zes weken in het buitenland 
verblijven is een verplicht onder-
deel van het programma.

agrarische vraagstukken
Suzanne Ruesink deed mee in 

2016. Ze runt met haar ouders een 
boerderij in de Achterhoek met 
melkvee en vleesvarkens. Jaarlijks 
organiseert ze hier met haar zus 
de Farm & Country Fair om men-

sen kennis te laten maken met de 
boerderij. Haar vraagstuk voor het 
Nuffield Scholarship hing daarmee 
samen. Hoe kun je boer en burger 
verbinden?

Ruesink: ‘Bij koeien gaat dat 
wel, maar de gangbare vleesvar-
kenshouderij is minder knuffelbaar. 
In de Verenigde Staten bezocht ik 
een attractiepark gericht op de boer-
derij. In Engeland een bedrijf dat 
grote farmshops had geopend langs 
de snelweg. Mooie voorbeelden van 
hoe je de consument bereikt die 
verder van de agrarische sector af 
staat.’

Willem van der Schans heeft met 
zijn familie een melkveehouderij en 
het zuivelbedrijf Den Eelder in Well. 
Hij deed in 2016 een Nuffield Scho-
larship met een soortgelijk vraag-
stuk. ‘Het is niet zo dat bij Nuffield 
speciaal de focus ligt op de relatie 
tussen consument en boer, maar het 
geeft wel aan dat het een thema is 
dat leeft’, zegt Van der Schans. 

Er is ruimte voor alle mogelijke 
onderzoeksvragen. Thema’s van 
opfok tot veevoer en van watersys–
temen tot regelgeving komen aan 
de orde, afhankelijk van het bedrijf 
en interessegebied van de deelne-
mende boer.

Dun teelt onder andere zet-
meelaardappelen, suikerbieten en 
granen. Hij onderzoekt de internati-
onale ontwikkelingen op het gebied 

van permacultuur. ‘In de toekomst 
wil ik omschakelen naar biologi-
sche landbouw. Of het gaat lukken, 
weet ik niet. Maar de Nuffield-reizen 
brengen me wel dichterbij. Ik krijg 
de kans vooraanstaande bedrijven 
te bezoeken om te zien wat hun aan-
pak is. Niet alleen ik kan daarmee 
verder, maar de hele agrarische sec-
tor’, vertelt hij. 

‘Een persoonlijk ontwikkel-
project met als doel: het vergaren 
van kennis, die opslaan en ver-
volgens delen in het thuisland’, 
zo omschrijft Van der Schans het 
Nuffield Scholarship. Ook Ruesink 
benadrukt het belang van kennis 
delen. ‘Nuffield investeert in één 
persoon. Die groeit zelf, maar de 
mensen daaromheen groeien mee. 
Zo groeit de hele sector.’

indrukken verwerken
‘Je komt thuis, gooit de koffer in 

de hoek en zit weer op de trekker. 
Dat moet je dus zien te voorkomen’, 
adviseert Ruesink toekomstige Nuf-
field-scholars. ‘Je moet even de tijd 
nemen om alle indrukken te verwer-
ken.’ 

Van der Schans beaamt dit. ‘Ik 
moet de opgedane kennis nog een 
beetje laten bezinken, maar in de 
toekomst wil ik nog intensiever en 

transparanter met onze klanten 
communiceren. Uitleggen waar-
om we als boer bepaalde keuzes 
maken.’ 

Antwoord op de studievraag 
krijgen is niet het enige doel. De 
opbouw van een blijvend internatio-
naal netwerk van agrarische koplo-
pers is minstens zo belangrijk. 

Ruesink: ‘Ik heb veel geleerd 
over agrarisch ondernemen overal 
ter wereld. Daarnaast krijg je een 
ontzettend groot netwerk. Als nieu-
we minister van Landbouw zou je 
daarom verplicht mee moeten met 
het Global Focus Program.’ 

Alle drie de boeren namen ook 
deel aan het extra Global Focus Pro-
gram van Nuffield. Met een interna-

tionale groep agrariërs reisden ze 
nog eens zes weken de wereld over 
langs toonaangevende boerenbe-
drijven. Waar ze ook kwamen, als 
Nederlandse boeren kregen ze niets 
dan complimenten.

enthousiasme uitdragen
Van der Schans: ‘In de twaalf 

landen waar ik kwam waren boe-
ren laaiend enthousiast over de 
Nederlandse agrarische sector. We 
lopen technisch voor, zijn onder-
nemend en hebben veel kennis. 
Daar mogen we trots op zijn. Ik wil 
dat ook uitdragen. Als wij zelf niet 
meer enthousiast zijn over wat we 
doen, hoe kunnen we dan anderen 
enthousiast maken?’

Kennis voor jezelf, je bedrijf en de sector
Nederlandse boeren verbreden hun horizon met Nuffield Scholarship

Het is zaaitijd voor Jaap Dun, akkerbouwer uit Musselka-

naal. Maar als hij begint te praten over Nuffield, dan zet hij 

zijn trekker even stil. Hij werd vorig jaar geselecteerd voor 

een Nuffield Scholarship en reisde in tien weken door acht 

landen. Van Brazilië tot Singapore, Qatar, India en Amerika. 

Akkerbouwer Jaap Dun reisde tijdens zijn Nuffield Scholarship in tien weken door acht landen. Foto: Hans Banus

‘De minister van 
Landbouw zou met 
Nuffield mee moeten’
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AcHteRgRoND

Aanmelden voor het Nuffield-studiejaar 
2019 kan van 1 juli tot 1 september 
2018. Afhankelijk van het aantal spon-
soren worden er beurzen uitgereikt. De 
afgelopen jaren waren dat er zes per jaar. 
In Nederland krijgt Nuffield steun van 
onder andere rabobank, Privon, Global 
Dairy Farmers en de provincies Utrecht 
en Overijssel. Nuffield Nederland stelt 
per kandidaat 7.500 euro beschikbaar 
voor het scholarship. Een universitair 
diploma of afgeronde hbo-studie is 

geen vereiste. Visie en vooruitstrevend-
heid wel. Boeren die worden toegelaten 
volgen een anderhalf jaar durend traject. 
Na de openingsconferentie, maart 2019 
in Iowa, volgen minimaal zes weken in 
het buitenland om kennis op te doen over 
een zelfgekozen onderzoeksvraag. Ook 
kunnen Nuffield-scholars buitenlandse 
bezoekers op hun bedrijf verwachten. 
Het scholarship wordt afgerond met een 
presentatie op de Nederlandse Nuffield-
conferentiedag. 

Diploma geen vereiste, visie en vooruitstrevendheid wel


