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Deze s h d ~ c  ncernt verscheidene ecoi.iomisclie ont~~ikkellngctlieorielen in ogenshouzu, stelt 
de vraag hoe dc landbouw zich ontwikkelt en leidt daaruit de visie a l  dat de  
landbouwontwikkeling tot stand kan worden gebracht wameer degeneiu dip betrokken zijn 
bij de landbuuwproductie en -snt~lx.ikkeling met succes nieuwe kennis creëren, ontwikkelen, 
veïspreidcn en tocpas5era om de anprodznctieve praktjken ie onlmanteleii en ze te vervangen 
door cffácicntere. Echbcr, in de minst on-ihvhvlkkelde landen, is het merendeel van de bestaande 
beraadcniigcn van landbauwinnovabeprocessen, gedefinieerd als diegene die de bocren de  
mogelijkheid bieden om nieuwe kennis te verkrijgen en toe te passen op hun boerdenjcn, 
gebrekkig. De i~i~titutionele context waarin ze verankerd zijn heeft tot dusver te weinig 
pedaani om de boercn de mogelijkheid te bneden vernieuwers te worden. Onvermijdelijk zijn 
cle landbouwinnovatiesysteimen zwak en ineffacitnt, terwyl innovalies niet tot de meerderheid 
van clc. bocren worden verspreid. 

D e ~ e  studic neemt het innovaitresysleemeiiperspectief en betoogt dat  dc adoptie van nieuwe 
teclmulogîeEn en praktijken niet hei eindstadium is in een multi-stap proces In dnt perspectief 
hccff. de aidopiie van nieuwe techno&ogieën een bredere invloed en vereist meer capaciteiten 
r?n Sekwaamnheden dan de boeren alleen kumcn opdoen. Verder steunt deze studle op de  
theonecn van Schuinpeter (1934) en betoogt dat de  innovatiies een onderliggende faclor 
vorinen voor ondernemerschap gedefinieerd als een proces van onderzoek, ontdekking en 
econornisclie ~iatbatirng van wat de andere inensen tot dusver over het hoofd hebben ge2iei.i. 
Wal indivlducn tot ondernemers maakt zijn htiii vernieuweiude activiteiten die door 
oiidcrwijs gevoed kunnen worden. De gewenste trairiarig omval. zowel tlieore~ische als 
praktische aspecieïi vaal het ondernemersgedrag. De belangrijkste doelstelling van deze 
studie is te bepalen hoe het ondernernerscliapstra~nBngsmodel een dynamiek tot stand kan 
brengeii welke interacties revikaliscert en tegelijkertijd tot de verskerking van hei 
la~~dbouwirir~ov"it~esysteem kan bijdragen om zo de  innovatiecapaciteiten van boeren te 
bevorderen. 

Eciu tmpirische studie werd uitgevoerd om de liypotl~ese te testen dat 
Iandbotrr.voz1dei.i1e~i~erscJ1i,~p de directe bevordering is van succesvollle innovatiepsocesseri. 
13en gecelrikte upleidii7gii1stellicig werd g6idiintificeer.d het SorngRaj 6r~lfrumi,  in Henin. De 
oi-nderzoeksop7e volgt de  casins studieniethode. Alvorens de imovatiecapaciteitc~~ va12 de  
Sc)iiglhai boeren le onderzoeken( de doelgroep) als gevolg van I-ziin voltijdse deelname aan het 
1r.;iiniriigcprogranin1il, besclrrijíl ei1 presenteert dit onderzoek eerst Iiel Songhaï Centr~isn als 
een C~CS.S?C CLI~-CJS~IS, g~volgd door Iret trainingsyrogranrma als een t~~reede sub-casus. 

Sum~gllan' is een socio-ecoilomnische en plattelandse ~~lt~vikkelingsagent, gespecialiseerd in 
lzrridbouw~prodiuctie, onderaaek cn tralriing. Songlial vormt een geintegreerd 
yroducliesyclrein gebaseerd op n-iinin~ium input en het gebrtiik wan lokale hulpni~ddelen 
Akvalprodtictcn een yroductieafdel~ng wordcii input voor andere afdelingen en ~o 
worden de productteacliviteiitrn w~iistgever~der oind,it zij tol een systeem beluoren ~vaarin 
versclzillei~di' componiei~len elkaar versterkrn door wat ze aan de andere geven ot van hen 
krijgen. De Conglzai traliiing bevordert algemenie la~ldbouwondernemers en prokss~oneleiz 
dlc teclu~isch voosrbereid zijn eiz goed toegerust rijn mct ethiscl~e e11 morele waarden. Het 



h-ainingsproces is een leerkader en etui7 pedagogisch vervc~lg gebaseerd op traditiosrele 
systemen die nieuwe kennis, knowhow en savoir-vivre cam-ixbineert. 

Empirisch gegevens werden verkregen ~ ~ i t  diepgaande interviews gebaseerd op een eiicluGte, 
met een willekeurige steekproef van T5 boeren uit degenen die een tratning bij Sanglraï 
hebben genoten. De kwalitatjeve analyse van de gegevens leidt tot de coi~clusie dat de boeren 
die de trainmg hadden gevolgd de bekwaamheid hebben verkregen oni nieuwe 
tech~rologieëri toe te passen en de resulterende opbrengsten te belrrreiu, boveiïiap het 
inrplementeren van nieuwe combluxaties van de bestaande landbou\vproducI.if inp~nts uk her 
combineren van nieuwe inputs in goederen en diensten, waarvan sommige nieuw zijn voor 
de streken of de boeren zelf. Veel baeren zijn cai~clarsesend geworden als gevolg van de 
kwaliteit vali huil producten en de nieuwe n1arketi11ginstrurnente11 die zij gebruikell. De 
meeste boeren konden weloverwogen infor~natie~~etcvrrken toeken en zicla daarop 
aanslwitee~ op verschillende nivea~as. 

De kwantitatieve analyse bauwt op twee gedefinieerde variabelen vcin innovatieprestatie. 
Deze vormen de afhankelijke variabelen en omvatten "heil. rzioeair van zr~rille~r7r>rrig tioor di(' 
boereil" en de "treird vari de ncfiva vals de Irocsrii". Ilct geordende probit model eni het gewoi-ie 
probit model werdcn respectievelijk gebruikt om de kans te vaorspclBen, dat een verandering 
in een bepaalde verklarende variabel effect zal hebben op de twee afhankelijke variabttlei? 
Variabelen die de vraegere waardigheden van de boeren en de karakteristieken van hun 
woononageving omvatten l-iebben aangetoond dat er geen sigi-iificante ~t~~tictisclre effecteri zijn. 
Variabelen die de na-training vaardigheden reflecteren Izebben wel eeiïi eilect ap de lwec 
afhankelijke variabeleir. 

Deze sludle onderstreept ook dat ondernemerschapstsaining het kcursiijf verbreekt van de 
traditioi~ele methoden om aan informatie te komen of op basis van traditionele intergenerahe 
overdracht van landbouwkennis en -vaardigheden tc leren. Ten slotte door innovatie te 
cunceptualiseser-i in systeeenternien, toont deze studie aan dat de lanclbouw 
ondernernerschapstsaining de deelne~nendr boeren de ini~owatiesapaciteiten bijbrengt zoiader 
welke, alle andere pogingen om iririov~licprocessen te bcvurderea~ op Iiei nllircr7~1 van alle 
andere cakegorieen van boeren tonder effect zou zzjn 




