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Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk boven

matig veel mediaaandacht krijgt en daardoor 

belangrijker lijkt dan het is, zo verklaart de 

online encyclopedie Wikipedia het fenomeen. 

Maar als hypes per definitie vluchtig zijn, dan  

is de drang naar excellentie in het onderwijs  

een bijzonder hardnekkige. 

Vijf jaar geleden pleitte toenmalig premier 

Balkenende voor meer excellente prestaties van 

leerlingen, studenten, docenten en onderwijs

instellingen – een doelstelling die het inmiddels 

demissionaire kabinetRutte overnam. Middel

matige leerlingen en studenten brengen immers 

Nederland niet naar het gedroomde einddoel van 

het ministerie van Onderwijs: een terugkeer naar 

de wereldwijde top vijf van kenniseconomieën. 

“Ons onderwijs behoort nog tot de Europese  

top, maar we kunnen het er niet bij laten zitten”, 

aldus minister van Onderwijs Marja van  

Bijster veldt in december 2010 in de Volkskrant.  

“Landen in het Verre Oosten en Amerika streven 

ons voorbij. We moeten scherper aan de  

wind zeilen.”

Vorig jaar stelde de overheid 30 miljoen euro 

beschikbaar om de studieresultaten van de 20 % 

best presterende leerlingen in het basisonderwijs 

en het vwo te bevorderen. Voor de bulk van  

de leerlingen geldt dat met name hun taal  

en rekenniveau omhoog moet. Hype of niet, 

excellentie moet de norm worden. 

“Excellentie een rage? Was het maar waar”, 

verzucht Huub Nelis, directeur en onderzoeker 

van YoungWorks, een Amsterdams communicatie

bureau gespecialiseerd in jongeren en hun 

belevingswereld. Nelis onderzocht hoe jongeren 

tussen de 15 en 25 jaar zelf tegen een begrip als 

excellentie aankijken en schreef er een boek 

over: ‘Over de top’. “In Nederland wordt al jaren 

vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan de 

zorgleerlingen, de ADHD’ers en de rugzakjes.  

De besten lijden hieronder. Dat mag wel  

eens veranderen.”

zesJesstructuur
Ook de beruchte Nederlandse zesjescultuur 

stoort Nelis. “Ik spreek liever van een zesjes

structuur”, zegt de onderzoeker. “Zolang het 

bedrijfsleven niet is geïnteresseerd in een goede 

cijferlijst, regeert de middelmaat.” Nelis spreekt 

van een structureel probleem dat alleen is op te 

lossen als de onderwijscultuur verandert. Want 

excellentie moet je concreet kunnen maken, 

vindt hij: “Anders blijft het een jeukterm.”

Excellentie kan alleen ontstaan in een verbeterde 

leeromgeving, denkt Nelis. “Docenten moeten 

leerlingen en studenten een uitdaging bieden  

en waardering tonen als zij de handschoen 

oppakken. Jongeren zijn zelden intrinsiek 

gemotiveerd. Onderwijs is voor hen altijd een 

verplichting. Met een inspirerende docent  

zijn we al een heel eind op de goede weg.”  

Er mankeert iets aan Nederlandse scholieren en studenten. Uit internationale vergelijkingen 
blijkt dat zij bepaald geen hoogvliegers zijn op school, maar blijven steken in de grauwe 
middelmaat. Aansturen op excellente leerprestaties is volgens de overheid de oplossing.  
Van patat- naar prestatiegeneratie of een overwaaiende hype in onderwijsland?

Schitteren,  
alsjeblieft!

Tekst sander van der Ploeg  Illustratie link Design, amsterdam

Excellentie ontleed 

‘Excellentie een rage? 
Was het maar waar!’

Huub Nelis
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Goed, maar behoort een docent niet altijd zijn 

leerlingen en studenten te motiveren? “Ja”,  

zegt Nelis, “maar helaas werkt het niet altijd zo. 

Jongeren moeten het geloof hebben dat ze  

meer kunnen, dat ze hun talenten kunnen 

maximaliseren. Als ze worden geconfronteerd 

met een ongeïnteresseerde docent wordt het  

een selffulfilling prophecy – hij zal geen stap 

extra zetten voor een beter cijfer.”

Uiteindelijk lijdt de leerling of student zelf het 

meest onder zijn eigen middelmatigheid, denkt 

Nelis. “Als je excelleert ben je gelukkiger omdat  

je weet dat je eruit haalt wat erin zit”, zegt de 

onderzoeker. “Daarnaast is excellentie op ieder 

leerniveau van groot belang voor onze economie. 

Over vijf jaar zijn er door de vergrijzing meer 

vacatures dan er nu jongeren zijn. Vooral bij 

banen op mboniveau gaan grote tekorten 

ontstaan. Daarom moeten jongeren nu meer 

worden aangesproken op hun motivatie.”

docent cruciaal 
Het onderwijspad van IJmert Muilwijk, voorzitter 

van vakbond CNV Jongeren, zou een mooi bewijs 

zijn van Nelis’ stelling. Muilwijk volgde de 

zogenoemde ‘Koningsroute’, die hem van het 

mavo uiteindelijk leidde naar de universiteit.  

“Op de mavo excelleerde ik bepaald niet”,  

zegt Muilwijk. “Pas toen ik de lat hoger legde, 

kreeg ik de geest. De rol van de docent is  

daarbij inderdaad cruciaal.”

Volgens Muilwijk gebruikt iedereen maar 10 % 

van zijn hersencapaciteit. “Ga eens na welke 

mogelijkheden dan nog voor je openliggen. 

Iedereen kan excelleren, als je maar wilt.” Dat 

klinkt prachtig, maar werkt het echt zo een

voudig? Want met de hogere verwachtingen 

groeit wel de druk op de schouders van jongeren. 

Uit onderzoek van CNV Jongeren blijkt dat steeds 

meer jeugdigen lijden aan een burnout. 

Muilwijk: “Jongeren uit mijn omgeving die  

de kantjes ervan aflopen spreek ik erop aan, ja. 

Hogere verwachtingen zijn prima, maar houd  

ze wel realistisch.”

De nadruk op excellente schoolprestaties is 

volgens Muilwijk een goede ontwikkeling,  

maar hij plaatst daar wel een kanttekening bij. 

Want ook de huidige economische crisis en  

het beperkte onderwijsbudget kunnen hierbij  

een belangrijke rol spelen. Op de achtergrond,  

maar toch.

Verkapte Bezuiniging
“De overheid moet excellentie niet verwarren 

met efficiëntie”, aldus Muilwijk. “Goede cijfers 

zijn niet alleen bedoeld om daarmee je studie  

zo snel mogelijk te voltooien en zodoende de 

overheid geld te besparen. Jongeren moeten de 

ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen, maar 

dat wordt steeds lastiger. Door de bezuinigingen 

en de langstudeerboete is er nauwelijks nog de 

mogelijkheid om van studie te wisselen. Wie op 

zijn achttiende erachter komt de verkeerde keuze 

te hebben gemaakt, is eigenlijk al te laat. Dit 

vergroot de druk op jongeren enorm. Excellentie 

mag geen verkapte bezuiniging zijn.”

“Uitstekende schoolprestaties kosten de overheid 

alleen maar meer geld”, reageert Ad Verbrugge, 

hoofddocent Filosofie aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam en voorzitter van de vereniging  

Beter Onderwijs Nederland. Want een uit

stekende mbo’er is per slot van rekening gek  

als hij of zij niet door stroomt naar het hbo en  

dan naar de universiteit. “Ambitieuze mbo’ers 

zijn uiteindelijk de ultieme langstudeerders.”

Verbrugge heeft op z’n zachtst gezegd weinig  

op met de overheidsgestuurde queeste naar 

uit muntende leerprestaties. “Excellentie is een 

modewoord, een marketingterm en complete 

onzin. Daarom is het wel degelijk een hype. 

Eentje die de algehele malaise in het 

Nederlandse onderwijs moet maskeren.”

De filosoof vindt het van ‘bijzonder veel lef’ 

getuigen dat de overheid de term in de mond 

durft te nemen als het gaat om onderwijsbeleid. 

Bescheidenheid is volgens hem eerder gepast. 

“Laten we eerst de opleidingen op orde krijgen, 

zorgen voor een goede leeromgeving, het 
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vak niveau op peil brengen en een einde maken 

aan de subjectieve criteria waaraan studenten  

nu worden getoetst. Dan praten we pas verder.”

deValuatie
Daarbij ergert Verbrugge zich aan de ‘volledige 

devaluatie en misplaatstheid’ van het woord 

excellentie. Want dat is volgens hem iets 

uitzonderlijks. Excellentie is een tien en niets 

minder. Een cijfer dat hij als universitair 

hoofddocent zeer zelden aan een van zijn 

studenten toekende. Want excellente studenten 

en opleidingen zijn in Nederland helaas zeer  

dun gezaaid, denkt de filosoof. 

“Het gedoe rond excellentie is een reactie op  

de middelmaat”, vervolgt Verbrugge. “Wat nu  

een excellente leerprestatie wordt genoemd,  

was vroeger gewoon een voldoende. Waarom? 

Omdat de onderwijskwaliteit achteruit holt, 

daarom. De zes van nu was vroeger een vier.  

Als sommigen van mijn studenten niet eens 

afdoende het Nederlands beheersen, moeten  

we hier heel snel over ophouden.”

Over excellentie binnen het mbo wil Verbrugge 

het al helemaal niet hebben. “Hoe durf je dat 

woord voor het mbo te gebruiken? Mbo’ers 

stromen door naar het hbo, óf ze worden een 

behoorlijke vakman. Dat is alles.”

Andere mogelijkheden zijn er voor het beroeps

onderwijs volgens Verbrugge ook niet. Een vijfde 

niveau aan het mboonderwijs toekennen, is  

wat hem betreft zinloos: “Dan kan je net zo goed  

naar het hbo gaan.” Het onderwijs moet volgens 

Verbrugge terug naar de kern. “Voor middelbaar 

opgeleiden geldt dan dat zij hun vak moeten 

beheersen. Dat is de maatstaf. Daarvoor hoef  

je echt niet per se excellent te zijn.”

wiJze Boeken
Excellentie kan alleen vanuit jezelf komen,  

vindt de Eindhovense vormgever Coen van Ham. 

Zijn designbureau COEN! ontwerpt en bewaakt 

huisstijlen, interieurs en producten voor bedrijven 

en instellingen als de provincie NoordBrabant, 

radiozender 3FM en de Koninklijke Landmacht. 

Van Ham volgde een mboopleiding aan het  

SintLucas en trok daarna naar de vermaarde 

Design Academy in Eindhoven. 

 

“Als je je volledig inzet, je richt op je kern

kwaliteiten, leergierig en koersvast bent, kan  

je het alleen maar goed doen”, stelt Van Ham.  

“Je opleidingsniveau heeft daar niets mee te 

maken.” De ontwerper is juist blij met zijn 

mboachtergrond. “Het mbo leerde mij ergens 

volledig voor te gaan. De wereld communiceert 

op meer manieren dan met wijze boeken alleen.”

Kennis, vaardigheden en houding vormen 

volgens Van Ham de Gouden Driehoek in het 

onderwijs. “Soms is de houding van mbo’ers  

wat minder ontwikkeld. Als zij wat meer worden 

uitgedaagd en zich beter voelen, worden ook  

zij productiever en benutten zij hun talenten 

optimaal.”

Jongeren die hun talent ten volle benutten en  

de middelmaat ontstijgen is precies wat het 

ministerie van Onderwijs beoogt. Maar wat nu 

als je niet excelleert, als je geen bijzonder talent 

hebt? Ben je dan mislukt? Onzin, vindt Van Ham. 

Want werkelijk iedereen heeft een talent en 

identiteit. “Je moet beide ontdekken want ze zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo maak je 

altijd de juiste keuzes voor je daden, je opleiding, 

maar ook voor de liefde van je leven. Excelleren 

betekent dicht bij jezelf blijven – met je hoofd in 

de wolken voor prachtige vergezichten, maar met 

je beide benen stevig op de grond. Dat heeft niets 

met vluchtige hypes te maken.” 

 

‘De zes van nu was  
vroeger een vier’

ad Verbrugge
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uitblinker 

spikey lee claessens (21) uit etten-leur is derdejaars student  
van de opleiding mBo dans goes (roc zeeland). hij deed auditie 
voor het populaire tv-programma the ultimate dance Battle  
van rtl5 en werd geselecteerd uit meer dan honderd dansers. 
ondanks een voetblessure haalde hij met het team van  
choreograaf thom stuart de finale.

Tekst josé Vorstenbosch  Foto Gerry Hurkmans

Met dank aan Podium Mozaïek, amsterdam

“Ik deed altijd al veel met dans. Omdat ik vmbo kader heb gedaan, 

was een hboopleiding als vervolgopleiding voor mij niet haalbaar. 

Tijdens mijn lessen jazzballet, hoorde ik over deze dansopleiding 

op mboniveau, waarbij je tot danscoördinator wordt opgeleid.  

Ik heb auditie gedaan en ben gelukkig aangenomen.

In de opleiding ligt de nadruk heel sterk op de praktijk. We zijn 

meestal in een danszaal aan het repeteren en leren steeds weer 

nieuwe dingen bij. Daarnaast krijgen we ook les in vakken als 

projectmanagement, Nederlands, Engels, dansgeschiedenis en 

sociale vaardigheden. Voor het derde en vierde jaar kun je kiezen 

uit twee richtingen: urban jazz of klassiek/modern. Ik heb voor  

de laatste richting gekozen.

Zonder deze opleiding was ik nooit zo ver gekomen. Met de 

deelname aan het tvprogramma The Ultimate Dance Battle  

heb ik een droom kunnen waarmaken. In de liveshows van het 

programma streden vijf choreografen tegen elkaar. Ik maakte 

deel uit van het dansteam van balletchoreograaf Thom Stuart. 

Onze school organiseerde een campagne om zo veel mogelijk 

stemmen voor dit team te winnen. Wij hadden helemaal niet 

verwacht dat we in de finale zouden komen. Uiteindelijk zijn  

we als tweede geëindigd, dat was echt super!

Om aan zo’n tvprogramma mee te doen, zijn doorzettings

vermogen en motivatie belangrijk. Je moet weten wat je wilt, 

openstaan voor kritiek en stevig in je schoenen staan. Ik heb er zo 

veel van geleerd! Sowieso danstechnieken, maar ik heb ook veel 

nieuwe mensen ontmoet. Eerder twijfelde ik wel eens aan mezelf, 

maar dan sta je daar en hoor je het enthousiaste publiek. Je krijgt 

complimentjes van mensen. Dat maakt je een stuk zekerder. Door 

al die ervaringen word ik steeds sterker als persoon én als danser.

Na deze opleiding zou ik het liefst een hboopleiding gaan doen. 

Maar als ik die heb afgerond, ben ik in de danswereld al bijna te 

oud. Mijn droom is nu om naar Amsterdam te gaan en daar veel 

podiumervaring op te doen. Daarnaast wil ik een baan zoeken.  

Dat kan van alles zijn, als het maar met dans te maken heeft.  

Ook ben ik van plan om zelf choreografieën te gaan maken.

Ik heb een druk programma: de opleiding, lessen volgen en  

geven buiten school. Ik grijp alles aan wat ik kan doen. Ik denk  

dat ik daarin voor anderen een voorbeeld ben. Door ergens je  

best voor te doen en er hard voor te werken, kun je je droom 

verwezenlijken.”

‘alle reacties heBBen me  
een stuk zekerder gemaakt’
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open brief
foto friso Keuris

geachte dames en heren politici, 

De laatste decennia heeft het mbo liefst drie stelselherzieningen mogen 

begroeten. eerst de roc-vorming (begin jaren negentig), daarna de invoering 

van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur en recent ‘focus op 

Vakmanschap’. met - opnieuw - verkiezingen in aantocht maakt het mbo  

de balans op. wat hebben we, met partners als het bedrijfsleven, bereikt? 

wat kan en moet nog beter? en wat hebben we daarvoor van u nodig?

stip op de horizon is voor onze scholen goed, modern beroepsonderwijs  

dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en door onze studenten  

wordt gewaardeerd. en niet, zoals graag breed wordt gespind, ‘mooie, dure 

gebouwen’ ‘of ‘groot, groter, grootste scholen’ ter meerdere eer en glorie  

van bestuurders zelf. Voor ik nu de verdenking op mij laad dat ik het hier 

opneem voor uitwassen: dat is geenszins het geval. in elke kist kersen is wel 

een exemplaar te vinden met minder fraaie plekjes. ik prijs mij gelukkig met  

de wetenschap dat de meeste bestuurders in het mbo gewoon een hart 

hebben en ook nog op de goede plek. maar genoeg hierover, terug naar  

het opmaken van de balans en de verkiezingen. 

Volgens de laatste peilingen staat het mbo er redelijk tot goed voor. en dan 

niet aan de hand van hoe de wind waait, maar op basis van objectieve criteria. 

zo gaven studenten ons beroepsonderwijs via de job monitor opnieuw een 

kleine 7, toont onderzoek van de inspectie van het onderwijs aan dat het 

aantal zeer zwakke opleidingen de afgelopen jaren stelselmatig is gedaald 

(inmiddels minder dan 5%) en is het aantal voortijdig schoolverlaters terug-

gebracht tot beneden het niveau van de lissabon-doelstelling. ook interna-

tionaal presteren we ruim voldoende: in de meest recente Kia-foto scoren  

‘we’ als enige onderwijssector voor de tweede keer op rij de kleur groen. 

allemaal best mooi, maar geen reden om genoegzaam achterover te leunen. 

integendeel. we staan nu, met dank aan Den haag voor een jaar extra tijd, 

voor de uitdaging de plannen uit ‘focus op Vakmanschap’ in te voeren. op een 

zodanig zorgvuldige wijze dat het voor de onderwijsgevenden te doen is en  

de studenten straks kunnen zeggen tevreden te zijn over de nieuwe manier 

van onderwijs: intensiever, in kortere tijd. 

met de verkiezingen voor de deur neemt de kans toe dat het straks toch 

allemaal weer anders moet. Daarom schrijf ik u deze open brief. niet alleen  

wijzelf, maar ook alle politieke partijen hebben zich tijdens debatten over  

het mbo diverse malen uitgesproken vóór ‘focus op Vakmanschap’. het mbo 

heeft dan ook ‘maar’ één wens: geef ons rust, tijd, ruimte én het vertrouwen 

om ‘focus op Vakmanschap’ waar te maken. en daarvoor is één ding nodig.  

uw verkiezingsbelofte dat een nieuw kabinet niet opnieuw met stelselingrepen 

komt, nog vóórdat aan de invoering van de huidige is begonnen. 

Jan van Zijl
Voorzitter mbo raad
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wist u dat?

mBoóhtjes

Volg al het mbo-nieuws via: www.twitter.com/mbonieuws

www.twitter.com/ditismbo

mBo-onderwiJs sluit goed  
aan op de arBeidsmarkt

Hoe hoger de afgeronde opleiding, hoe groter  

de kans dat mbo-studenten snel een baan vinden. 

Dat blijkt uit recent onderzoek van het roA onder 

mbo-studenten die in het studiejaar 2009-2010 

hun diploma hebben behaald. Hoewel de 

economische crisis ook binnen het mbo tot meer 

werkloosheid leidt, is de werkloos heid sterk 

afhankelijk van het opleidingsniveau. Het roA-

onderzoek onderstreept ook het belang van een 

startkwalificatie voor een succesvolle start op  

de arbeidsmarkt: 84,2% van de gediplomeerden  

van bol 3 en zelfs 86,2% van de gediplomeerden 

van bol 4 vond een baan zonder eerst werkloos  

te zijn geweest. een vergelijkbaar beeld is te zien  

bij bbl-studenten. ook valt op dat bbl-gediplo-

meerden op elk opleidingsniveau sneller een  

baan vinden dan hun bol-studiegenoten. Dit hangt 

ongetwijfeld samen met het feit dat bbl-studenten 

regelmatig blijven werken bij de werkgever waar  

zij hun opleiding hebben gevolgd. 

en hoe staat het ervoor met de match tussen 

opleiding en werk? Goed, zo blijkt. op alle 

onderwijsniveaus vindt minimaal 70% van de 

ondervraagde studenten dat de aansluiting  

op de arbeidsmarkt voldoende of zelfs goed is.

Bron: ROA, onderzoeksrapport  

‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011’. 

  slecht

  Voldoende

  Goed

  matig
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dat dan weer wel

mBo stad in de prijzen 

mbO stad heeft een siegel gewonnen bij de comenius 
edumedia award, een onderscheiding die wordt toegekend  
aan multimediaproducten met een grote didactische waarde. 
de prijsuitreiking vond op 22 juni plaats in berlijn.
 

De portal MBO Stad helpt vmboleerlingen bij het maken van  

hun studiekeuze. Zij kunnen virtueel rondlopen in de stad en 

allerlei werkvelden bekijken. De MBO Raad heeft MBO Stad 

ontwikkeld met communicatiebureau Podium. Momenteel wordt 

samen met de website Beroepen in beeld gewerkt aan een nog 

realistischer en overzichtelijker opleidingen en beroepenbeeld. 

www.mbostad.nl

circus amersfoort biedt vmbo’ers  
en mbo’ers creatieve leeromgeving

circus amersfoort, rOc midden-nederland en het  
prisma college (afdeling vmbo) gaan samenwerken. 

Het Creatieve College van ROC MiddenNederland richt zich op 

film, theater, dans, nieuwe media en games. Het Prisma College 

heeft een nieuwe afdeling Event, Entertainment en Multimedia 

(EEM) dat leerlingen voorbereidt op een creatieve, kunstzinnige  

of culturele vervolgopleiding in het mbo. Door samen te werken, 

bieden Prisma College en ROC MiddenNederland een doorgaande 

leerlijn in de creatieve sector.

student uit Velp maakt budgetjurk  
van patatzakken

eerstejaars mbo-student Gert-jan bennink uit velp heeft  
een jurk ontworpen van patatzakken. Het kostte de ontwerper 
in spe drie dagen om de jurk met bijbehorende hoed te maken. 

De student van het Zutphense ROC Aventus kreeg van zijn mode

docente de opdracht om een jurk te ontwerpen die maximaal  

vijf euro mocht kosten. Zijn speurtocht naar sponsors leidde  

naar een patatzaak in de Zutphense stationshal, die met plezier 

vele kartonnen patatzakken aan de 22jarige GertJan afstond.

ex-mbo-student aan de wieg  
van nieuwe vormgeving nos 

Op 27 mei presenteerde de nOs zijn nieuwe decors, leaders  
en graphics. vormgevingsbureau cape rock, met ex-mbo’er 
stephan van den brink als art director, tekende voor het 
decorontwerp en de leaders. 

Stephan: “De reacties op de nieuwe look van de NOS waren dat  

het er internationaler uit ziet, het voelt wat grootser. Het was een 

prachtige opdracht. Inmiddels hebben we ook voor tvzenders  

in Finland en België opdrachten uitgevoerd.” 

Stephan van den Brink werd opgeleid aan het Grafisch Lyceum  

in Eindhoven en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.  

“Ik koos voor de mboopleiding in Eindhoven, omdat het een 

mooie manier is om ideeën en concepten te visualiseren. Wat  

ik wel vond, was dat ze qua technologie niet altijd gelijke tred 

hielden met het bedrijfsleven. Ik heb twee stages gedaan en  

dat is heel goed voor je ontwikkeling. Uiteindelijk moet het  

toch in de praktijk gebeuren.”
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‘Bestuurders moeten 
het toonbeeld zijn van 

maatschappelijke  
verantwoordelijkheid’
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Max Hoefeijzers (59) is toe aan een 

volgende stap in zijn verdienstelijke 

onderwijscarrière, waarvoor hij in 2009 

werd geridderd. Begonnen als scheikunde

leraar op het Da Vinci College in Dordrecht 

was hij jaren later, als warm pleitbezorger 

van samenwerking in het onderwijs, als 

directielid betrokken bij de totstandkoming 

van de regionale opleidingcentra. Deze 

zomer neemt hij na ruim drie decennia  

op dezelfde school afscheid als bestuurs

voorzitter. De laatste periode van zijn 

loopbaan gaat Hoefeijzers aan de slag  

als zelfstandig onderwijsadviseur.

wat is de reden van uw afscheid?
“Op een gegeven moment komt er een 

andere tijd, dat voel je. Dan is de kwaliteit 

die je in je draagt voldoende geëxploiteerd. 

Daarbij merk ik dat mijn lijf de werkdruk 

niet meer kan verdragen. Het is te veel en 

te hectisch, een teken om een stapje terug 

te doen. De derde reden heeft te maken 

met de bejegening van het publiek naar 

bestuurders.”

wat is daar mee aan de hand?
“Er is een hetze tegenover iedereen die een 

managementfunctie heeft in Nederland. 

‘Managers zijn zakkenvullers, nemen 

mensen niet serieus, hebben megalomane 

gedachten en plannen.’ Ik vind dat de 

publieke opinie mij als bestuurder te kort 

doet. ‘Jij zult het ook wel voor jezelf goed 

geregeld hebben, want dat doen alle 

managers’, wordt er wel eens tegen me 

gezegd. Dan denk ik: zie in wat voor 

kamertje ik zit! Ik rijd een Opel Astra,  

het is allemaal redelijk bescheiden.” 

was er een moment waarop u dacht:  
nu is het klaar?
“Ja, ik vind dat onze minister ook bijdroeg 

aan de verkeerde beeldvorming. In het 

Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 

20112015’ staat dat scholen aanzienlijk 

betere prestaties moeten leveren, de 

opleidingen moeten korter en beter, met 

minder geld. En ze moeten zorgen voor 

minder school verlaters. Daar komt nog bij: 

tevreden bedrijven, docenten en studenten. 

Wie blijft er over in dat brandpunt? De 

manager. Die moet ervoor zorgen dat  

het allemaal beter wordt. Maar managers  

zijn outcasts in dit land. En dan helpt het  

niet als de minister ze ook nog de schuld  

geeft van de matige kwaliteit. Het zou veel  

beter zijn als slechte managers persoonlijk 

worden aangesproken op hun slechte 

functioneren, in plaats van hen allemaal 

over één kam te scheren. Dat vind ik  

een dilemma waar ik niet langer mee 

verder wil. Het is niet de hoofdreden om  

te stoppen, maar het heeft wel aan mijn 

besluit bijgedragen.”

hoe is het om anno 2012 
onderwijsbestuurder te zijn?
“Voorheen was er veel meer vertrouwen. 

We kregen de ruimte om ontwikkelingen 

uit te denken en uit te proberen. Ik moet 

toegeven dat daarin ook dingen zijn mislukt. 

Er zijn risico’s genomen met onderwijs

vernieuwingen waarbij we ons kunnen 

afvragen of het nog deugdelijk onderwijs 

was. We leven nu in een tijdperk van 

correctie. ‘Focus op Vakmanschap’ vind  

ik geen visie naar de toekomst, maar  

een correctie op het verleden.

om aan die correcties bij te dragen is er 
de ‘code goed bestuur in de bve-sector’. 
is die zinvol? 
“Een code is een papier. Ik zou liever zien 

dat een code een gedrag was. Dat we als 

bestuurders met elkaar afspreken om 

elkaar te visiteren, want we willen van 

elkaar leren. Het Da Vinci College doet  

dat al samen met andere scholen. Zo’n 

visitatie werkt veel krachtiger dan een 

code, waarvan de vraag is of iedereen  

die ook echt naleeft.” 

hoe ziet de toekomst van de onderwijs-
bestuurder er wat u betreft uit?
“Mbobestuurders moeten meer samen

werken aan een visie. De centrale vraag is: 

wat is de functie van het beroeps onderwijs 

in de regio? Bestuurders hebben een 

maat schappelijke verantwoorde lijkheid,  

die ze zelf moeten gaan oppakken.” 

los van de overheid?
“Ik denk dat de toekomstige overheid niet 

meer gaat bedenken hoe scholen onderwijs 

moeten geven. Maar de overheid verwacht 

Tekst somajeh Ghaeminia  Illustratie seb jarnot - Unit CMa

Hij rijdt een Opel Astra en baalt van de verkeerde beeldvorming over onderwijsbestuurders.  
Onderwijsman pur sang Max Hoefeijzers neemt na 35 jaar afscheid van zijn Da Vinci College,  
waar hij bestuursvoorzitter is. Voor managers van de toekomst heeft hij een heldere boodschap:  
neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid! 

‘ managers ziJn  
outcasts in dit land’

Max Hoefeijzers:  
zelfstandig onderwijsadviseur
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curriculum Vitae

geboren: 17 maart 1953 te Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen

studie: Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven 

werk: Leraar natuurkunde en scheikunde in het MDGO. Was 

achtereenvolgens directeur van een MDGO-school, lid centrale directie 

van een MBO College en lid college van bestuur van het Da Vinci College, 

het ROC van Zuid-Holland Zuid. Sinds oktober 2003 is hij voorzitter  

college van bestuur van het Da Vinci College. Daarnaast veel  

bestuurlijke nevenfuncties.

‘ managers ziJn outcasts in dit land’
VerVolg 

wel een heel goed product dat bijdraagt aan 

de kwaliteit van de economie in Nederland.” 

moet er dan niet eerst iets veranderen  
in dat vertrouwen?
“Zeker. Ik heb wel eens gezegd: de bureau

cratie hebben we aan onszelf te danken. 

Als een school zich weinig gelegen laat 

liggen aan studenten, ouders en bedrijven, 

dan kunnen die mensen niet anders dan 

via de overheid om strenge regels roepen. 

Het is de kunst om alle partijen tevreden  

te krijgen. Als de overheid dan het 

vertrouwen wil herstellen en de bureau

cratie loslaat, komt het goed. De dragers 

van dat vertrouwen zijn toch de bestuurders. 

Zij moeten het toonbeeld zijn van maat

schappelijke verantwoorde lijk heid. Zij 

moeten de verbinding maken tussen 

overheden en bedrijven. Ik was onlangs  

op werkbezoek in Florida. Daar zijn de 

mboinstellingen werkelijk boven elke 

twijfel verheven.” 

hoe komt dat?
“Omdat ze veel meer dan wij maatschap

pelijk ingesteld zijn. Bij de verbinding 

tussen school en bedrijfsleven denken wij 

in Nederland aan stages en betrokkenheid 

bij gastlessen, enzovoorts. Maar de 

community colleges onderzoeken de 

industrieën in hun omgeving. Welke komen 

kansrijk op, welke gaan ten onder? Met  

wat voor type banen gaat dit gepaard?  

Wat moet ons onderwijsaanbod dan zijn? 

Vervolgens stappen ze met die analyse 

naar de bedrijven toe. Die zijn ontzettend 

enthousiast en zeggen: jullie weten meer 

over ons dan wij van onszelf!”

een voorbeeld voor nederland?
“Ik wil het niet verheerlijken, want onze 

maatschappij zit anders in elkaar. Maar 

vraag je een mbo’er in Florida naar zijn 

mening over school, dan is het antwoord: 

‘Deze school bepaalt mijn toekomst. 

Dankzij een diploma van deze school kan 

ik bij dat bedrijf gaan werken, kan ik een 

huis en auto kopen en een gezin onder

houden.’ De opinie daar is dat het beroeps

onderwijs veel belangrijker is dan de 

uni versi teit. Want de universiteit is voor  

de happy few. Het beroepsonderwijs is  

voor ons allemaal. Ik zou willen dat het 

mbo in Nederland zo’n status bereikt.”

wat vraagt dat van de bestuurder?
“Veel mbobestuurders zijn vooral met  

hun school bezig, betrekkelijk weinig met 

hun omgeving en nog minder in collectieve 

zin met de toekomst van het onderwijs. 

Binnen de Vereniging Kwaliteitsbevordering 

Besturen Beroepsonderwijs, waarvan ik 

voorzitter was, zijn we bezig met de vragen: 

kunnen bestuurders zich meer maatschap

pelijk opstellen? Willen we verantwoorde

lijkheid nemen voor het welzijn en de 

concurrentie kracht van de regio? Willen we 

samen voor 50% van het Nederlandse volk 

het onderwijs en dus ook hun toekomst 

vormgeven? Zou dat niet tot andere rollen 

in de school leiden?” 

samenwerken dus. maar is iedereen  
het eens?
“Ik zie twee stromingen. De ene zegt: het 

onderwijs is gedecentraliseerd, dus ieder 

moet goed voor zichzelf zorgen. Laat een 

school maar failliet gaan, dan blijven  

de sterken over. Dat is de stroming die  

gelooft in marktwerking. De andere 

stroming wil de maatschap pelijke 

verantwoordelijkheid pakken en laat in  

de regio dat collectief ook zien. Tot deze 

stroming behoor ik. Ik zit met besturen  

van alle scholen in deze regio om tafel.  

We halen de gemeenten, de provincie  

en bedrijven erbij. Wat wij samen doen, 

moet leiden tot meer concur rentie

vermogen van bedrijven in dit gebied.”

welke stroming is sterker?
“De vraag is of we met elkaar op een lijn 

gaan zitten. Ik denk dat verdeeldheid de 

grootste vijand is, niet de inzichten of we 

met iets meer marktwerking of juist meer 

collectieve verantwoordelijkheid moeten 

werken. Dat hoeven geen tegenstellingen  

te zijn, ze kunnen ook met elkaar gepaard 

gaan. Er zijn veel bedrijven die gaan samen 

  werken om een beter product voor de 

markt te leveren. Denken in netwerken, 

samenwerken, dat is waardevol. De komende 

jaren wil ik mijn ervaringen daarmee 

inzetten en uitdragen. Dat is mijn 

persoonlijke missie.”

wat is het eindstation?
“In mijn mooiste droom is de maatschap

pelijke waardering voor het mbo heel erg 

groot. Dat mensen in 2020 zeggen: wie  

kan er nog geloven dat het ooit zo moeilijk  

ging met de mboinstellingen? Zij houden 

de bedrijven in de benen, zij leveren  

de mensen die nodig zijn. En dat doen  

ze voortreffelijk.” 
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als je eindelijk weet welke opleiding je wilt gaan doen, komt het 

volgende probleem: welke school ga je kiezen? zo is de ligging van 

belang. is het een stad waar ik zou kunnen wonen? ook de naam  

van de school speelt mee. is het een naam die veel in het nieuws is 

geweest? positief of negatief? en voor mij nog wel het belangrijkste 

criterium: wat is de grootte van de opleiding?

ben ik een nummer of heb ik een naam? Dit is een lastig punt, je kunt 

een nummer zijn voor het grote geheel en een naam hebben voor de 

opleiding. mijn vorige school was roc friese poort, een organisatie 

met meerdere locaties. bij mij in Drachten zaten ongeveer 3.500 

studenten. toch heb ik nooit het gevoel gehad dat ik een nummer was. 

Doordat mijn opleiding zijn eigen ruimtes had en bijna alle lessen in 

dezelfde lokalen waren, voelde de opleiding heel kleinschalig aan.

iets wat ik als zeer prettig heb ervaren, zijn de zeer korte lijnen tussen 

docenten en studenten. Daardoor kun je volgens mij niet alleen sneller 

dingen bereiken, maar ook méér. 

een bijzonder aspect bij mijn mbo-opleiding was de samenwerking 

met andere opleidingen, in het bijzonder die met de opleiding televisie 

en mediaproductie. Door journalistiek altijd de videojongens genaamd, 

want bij deze opleiding waren bijna geen dames te vinden. samen met 

deze mannen maakten we wekelijks een nieuws uitzending. ook extra 

activiteiten als het groot Dictee der nederlandse taal zetten wij op  

en legden de mannen voor ons in beeld vast. Vele mooie uitzendingen 

waren hiervan het resultaat. ik geloof echt dat dit mogelijk was door 

de korte lijntjes en de kleinschaligheid van de opleiding.

nog één mooi voorbeeld van kleinschaligheid in een groter geheel: 

pabo groenewoud nijmegen. generaties achter elkaar hebben hier 

les gehad. De sfeer is niet te beschrijven. je zou bijna de opleiding 

gaan doen om bij het geheel te mogen horen.

een ideale opleiding zit dus in het grotere geheel. zo kun je elkaar 

controleren en scherp houden, máár behoud wel ook de eigen 

kenmerken en sfeer. zet de opleidingen die kunnen samenwerken bij 

elkaar. maak gebruik van verschillende gebouwen om klein schaligheid 

te creëren. succes gegarandeerd! 

Hanneke Arts
studente hbo communicatie

kleinschaligheid 
Foto friso Keuris
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hoera, aangenomen! “Iedere woensdag sta ik om vijf uur 

op, zodat ik om half zes het weer kan presenteren in het 

programma Nu al wakker van WNL. Dat is vroeg, maar erg 

leuk. WNL is de eerste landelijke omroep waarvoor ik werk. 

Na het weerbericht reis ik vandaag door naar Drachten, 

voor mijn toelatingsgesprek bij ROC Friese Poort. Ik wil  

de opleiding Journalistiek en Fotografie doen. Met mijn 

diploma vmbokaderberoepsgericht kan ik niet naar het 

havo, vandaar mijn keuze voor het mbo. Journalistiek  

lijkt me een goede basis voor wat ik later wil gaan doen: 

het weer presenteren. Het toelatingsgesprek is leuk en  

ik hoor meteen dat ik ben aangenomen.”

ma W
o

‘heerliJk om mijn weerkennis  
oVer te Brengen’

Steyn van Antwerpen (17) uit Assen begint na de zomer aan de opleiding Journalistiek en 
Fotografie aan ROC Friese Poort in Drachten. Zijn toekomstig beroep staat hem al duidelijk 
voor ogen: weerpresentator. ‘De variatie in de seizoenen vind ik prachtig en ik hou ervan 
om informatie over het weer aan anderen over te brengen.’

en wat dOet Hij zOal?

Tekst josé Vorstenbosch  Foto’s jeroen Poortvliet

de week van steyn van antwerpen, weerpresentator in opleiding

groene wand “Als klein jongetje vond ik het weer al 

boeiend. Toen RTV Assen me in 2009 voor het dagelijkse 

radioweerbericht vroeg, werd het alleen maar leuker. 

Inmiddels presenteer ik het weerbericht voor de digitale 

zender van RTV Assen en binnenkort ook voor hun  

nieuwe tvzender. Thuis doe ik de videoopnames voor  

het weerbericht met mijn buurjongen, die de opleiding  

voor camera man gaat volgen. We maken de opnames met  

een groene wand, op mijn slaapkamer. De weerkaarten 

monteren we erachter. Behalve voor RTV Assen presenteer 

ik het weer ook voor Wakker Nederland op Radio 1 en  

RTV Nens, de regionale omroep van Noordwijk.”



17 / 17

Back  stage

16 / 17

V
r

‘heerliJk om mijn weerkennis  
oVer te Brengen’

complimenten “Of ik nog steeds de jongste weerman van 

Nederland ben, weet ik niet. In ieder geval wel een van de 

jongsten en misschien ook degene die de meeste aandacht  

heeft gekregen. Ik vind het presenteren van het weerbericht 

mooi werk: het weer is steeds weer anders. Ik houd van de 

variatie van de seizoenen én van de wereld van de professionele 

media. Mijn kennis over het weer breng ik graag over op anderen.  

Oké, mensen zitten niet op regen te wachten, maar ze vragen  

me wel vaak wat voor weer het wordt, bijvoorbeeld met de 

avond vierdaagse. Ook krijg ik regelmatig complimenten als  

mijn voorspelling is uitgekomen.”

BiJBaan “Twee avonden per week werk ik bij  

de Albert Heijn in Assen. Erg leuk om te doen,  

al heeft het geen enkele link met het presenteren 

van het weer. Ik werk op de afdeling Deli en Brood, 

toch leuker dan vakken vullen. Een mooie manier 

om wat geld bij te verdienen. Als ik straks in 

Drachten naar school ga, kan ik gelukkig wel  

in Assen blijven wonen. De reistijd is ongeveer 

veertig minuten. Misschien ga ik na mijn mbo 

opleiding wel naar het hbo om een opleiding in 

de richting van meteorologie te volgen, die je  

op mboniveau niet hebt. Dat hangt er ook vanaf 

of ik dan bijvoorbeeld een baan aangeboden 

krijg. Ik wil zo ver mogelijk komen.” Vr

Do

Za

stormchasen “Vandaag het radioweerbericht voor 

RTV Nens. Daar ben ik via RTV Assen terechtgekomen. 

Het presenteren van het weerbericht voor drie 

verschillende omroepen neemt inmiddels aardig  

wat tijd in beslag. In mijn vrije tijd ga ik af en toe 

stormchasen: onweersbuien van dichtbij bekijken.  

Het weer moet wel behoorlijk spectaculair zijn, anders 

zeg ik m’n afspraken er niet voor af. Het is prachtig om 

een onweersbui te zien ontstaan in de loop van de dag. 

Stormchasen is niet helemaal ongevaarlijk – je moet 

goede beslissingen nemen. Zo ben ik ooit in een 

hagelbui met stenen van vier centimeter 

terechtgekomen.”



in beeld

menu Van  
de dag: 
Flowerpower-
salade met 
sprinkhanen

tekst Nathalie van Dijk  foto floris scheplitz

 

Insecten eten is in Nederland nog geen alledaagse 

kost. Een psychische drempel lijkt ons ervan  

te weerhouden om een hap te nemen van 

gebarbecuede palmkeverlarven, sprinkhanen

salade of gefrituurde libellenlarven. Toch gaat  

het hier om eiwitrijke lekkernijen waar 80% van  

de bevolking van smult. Ook zijn insecten een 

duurzame en economisch interessante oplossing 

voor de voedselschaarste. Met Het Insecten kookboek 

zetten Henk van Gurp (Rijn IJssel Vakschool 

Wageningen), Arnold van Huis en Marcel Dicke 

van Rijn (Wageningen University) een nieuwe  

stap naar de introductie van insecten op ons bord.

Het Insectenkookboek bevat tientallen recepten, die 

makkelijk te bereiden zijn met overal verkrijgbare 

ingrediënten. De recepten zijn van kookdocent 

Henk van Gurp, die twintig jaar ervaring heeft  

met het smakelijk bereiden van insecten. 

Back  stage
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De commissie-Oudeman stelde de diagnose, minister Bijsterveldt maakte een behandelplan. 
‘Focus op Vakmanschap’ moet het mbo beter maken. Maar er is twijfel. Wil de minister niet  
te veel in te korte tijd? Hoe zit het met ongewenste gevolgen als bureaucratie en overhead? 
Onvermijdelijk of creatief te omzeilen? “Zo’n stelselwijziging leidt tot sturing, monitoring  
en managers, ten koste van het onderwijs.”

Tekst sander Peters  Illustraties link Design, amsterdam

Actieplan oF  
Bureaucratische 
kramp?

Even het geheugen opfrissen: in maart 2011  

zet onderwijsminister Van Bijsterveldt de laatste 

punt in het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 

20112015’. Een passende naam, want: het plan 

staat bol van de actie. Op vrijwel alle fronten 

moet het mbo doelmatiger. 

Een breed palet aan plannen en voorstellen, 

nodig om de kwaliteit van het mbo verder te 

verbeteren. Zo breed en ingrijpend zelfs dat 

sommigen liever spreken van een ‘stelsel

wijziging’. Zoals dat gaat met stelsel wijzigingen, 

die kosten veel tijd en energie. En ook al wil 

niemand het: de vrees lijkt gerecht vaardigd  

dat met de invoering van ‘Focus op Vakmanschap’ 

de regeldruk en de overhead op de instellingen 

Focus op Vakmanschap moet onderwijs verbeteren

Back  stage

‘Docenten kunnen 
niet efficiënter  

werken dan nu.  
De rek is eruit’ 

Rennie ten Dam

juist toenemen. Back Stage maakte een ronde 

langs de velden – bestuurders, ORvoorzitters, 

docenten en politici – en peilde de stemming. 

Maakt ‘Focus op Vakmanschap’ het mbo 

doelmatiger of juist bureaucratischer? 

apparaatJes
“Het bijt: wij focussen hier op de kwaliteit van 

het onderwijs, meer voeten voor de klas, maar 

zo’n stelselwijziging – want dat is het natuurlijk 

– kost menskracht. Wat weer ten koste gaat van 

het onderwijs.” Rennie ten Dam is voorzitter  

van de OR van het Horizon College. Hij is kritisch 

over het Actieplan, en dan met name over de 

ongewenste gevolgen ervan: regeldruk, bureau

cratie en overhead. “Ik ben heel blij dat het 

college van bestuur samen met ons focust op  

de kwaliteit van het onderwijs. Dat moet ook; 

docenten kunnen niet efficiënter werken dan nu. 

De rek is er uit. Ik ben dus ook heel tevreden dat 

onze bestuurders hebben gezegd: we gaan niet 



actieplan oF Bureaucratische kramp?
VerVolg 

Back  stage

te voortvarend aan de slag met het Actieplan.  

Niet meteen allerlei apparaatjes optuigen, want 

straks zet de nieuwe regering er weer een streep 

door. Maar mijn zorg blijft: de overhead moet 

teruggedrongen worden. Instellingen moeten 

zoveel – beter onderwijs, meer lesuren geven, 

meer verantwoorden en registreren – en er komt 

nauwelijks extra geld bij. Wij blijven ervoor 

knokken dat dit niet het onderwijs raakt,  

maar de schil eromheen.”

Bureaucratische kramp
Jos Jongen is lid van het college van bestuur  

van het Arcus College in het uiterste zuiden  

van het land. Zo bezorgd als Ten Dam is Jongen 

niet, maar gerust op een goede afloop is hij 

evenmin. “Ik betwijfel vooral of de aanpassing 

van kwalificatie  dossiers inderdaad weinig 

gevolgen heeft als je al goede curricula hebt.  

Ik moet het nog zien. Zeker is dat ons veel  

werk wacht, op het gebied van bedrijfsvoering  

en personeelsbeleid.” Jongen ziet een bredere 

tendens: de bureau cratische kramp waarin  

de overheid schiet als er geluiden klinken dat  

het onderwijs ‘beter moet’. “We zitten al met  

al in een veel te lange transitieperiode. Zoveel  

en zolang achtereen ingrijpende wijzigingen 

doorvoeren, dat is nooit goed. Sowieso wordt  

het effect van veranderen overschat. Er is de 

afgelopen jaren veel bereikt, ook op het vlak van 

de curricula en de kwalificatie dossiers. Er komt 

een moment dat het teveel is. Dat docenten 

zeggen: waar zijn we mee bezig?” 

aanwezigheid
Veel zal afhangen van de opstelling van de 

Inspectie van het Onderwijs, denkt Jongen.  

“De bewijslast is nu al hoog, te hoog, en als  

daar niets aan verandert, maakt dit Actieplan  

de lastendruk alleen maar erger. Dat leidt  

tot ergernis, weerstand en achteruitgang.” 

Ook Albert Vlaardingerbroek, directeur bestuurs

dienst van het Groningse Noorderpoort College 

en zijn collega Ronald Kuipers, voorzitter van  

de OR, kijken met argusogen naar de toezicht

houder. “Wij zijn niet ontevreden over het 

Actieplan”, aldus Kuipers. “We hebben gezegd: 

laten we het gaan regelen, zo vlot mogelijk.  

We zijn ook niet bang voor te veel plichten en 

regeltjes. Die komen weer in de plaats van de 

oude regels. Het punt is vooral hoe de inspectie 

omgaat met de urennorm. Wij zetten onze 

vraagtekens bij de nadruk op de uren en  

de aanwezigheid in de klas. Hopelijk neemt  

de Inspectie van het Onderwijs ook mee dat er 

andere, nieuwere vormen van goed onderwijs 

zijn, bijvoorbeeld digitaal.” 

continuïteit
De urennorm – de verhoging van 850 naar  

1.000 én het bijhouden en registreren daarvan –  

vormt voor de meeste betrokkenen het grootste 

struikel  blok. Of, positiever gesteld: de grootste 

uitdaging. “Ja, we zullen meer moeten gaan 

bijhouden. Maar hoe je dat ervaart, dat is echt 

een keuze. Je kunt immers ook denken: we doen 

het niet om te voldoen aan de wetten en regels.

We doen het juist om ervoor te zorgen dat 

docenten en mentoren hun studenten beter  

in beeld krijgen, zodat de kwaliteit van ons 

onderwijs verbetert”, aldus Vlaardingerbroek. 

Ook Peter Vrancken, bestuursvoorzitter van  

het Da Vinci College in Dordrecht, denkt dat  

de urenmaatregel de meeste impact heeft. Toch 

is hij bepaald niet negatief gestemd. “Een eerste 

onderzoek in 2011 heeft ons duidelijk gemaakt 

dat we met ons ingezette beleid al mooi op koers 

lagen voor ‘Focus op Vakmanschap’.” Waar 

Vrancken en zijn medebestuurders zich vooral 

het hoofd over breken, is het garanderen van de 

kwaliteit voor de studenten. “Een dermate stevige 

transitie – al is het bij ons voornamelijk aan

scherpen – in een korte tijdsspanne door voeren, 

en tegelijk de kwaliteit van het onderwijs op peil 

houden: dat is een complexe opdracht.” 

Meer weten over  

het actieplan  

‘focus op Vakmanschap’? 

Kijk op:

www.rijksoverheid.nl 
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hoogspringen
Vrancken hoopt net als z’n collega Jos Jongen  

dat de inspectie zich soepel opstelt. “Vergelijk  

het met sport. Willen we met hoogspringen goud 

winnen op de Olympische Spelen van 2020, dan 

vereist dat een meerjarenplan. Het betekent niet 

dat we vanaf 2013 meteen de lat op het hoogste 

niveau kunnen leggen.”

Ook in politiek Den Haag klinken deze waar

schuwingen. Zo vindt GroenLinksKamerlid  

Jesse Klaver dat minister Van Bijsterveldt en  

haar collega’s in het kabinet doorschoten in 

daad kracht. “Beter iets goed doen dan het te snel 

willen regelen. Neemt niet weg dat maatregelen 

om het mbo te verbeteren op hun plaats zijn.  

Om een groei van de overhead te voorkomen, 

zouden we met docenten en instellingen  

tot een overheadnorm moeten komen. Dan  

komt het geld in elk geval waar het hoort:  

bij het onderwijs.”

Onderwijswoordvoerder Jack Biskop van de 

CDAfractie snapt weinig van de discussie.  

“Meer bureaucratie? Meer uren maar minder 

geld? Waar komt dat vandaan? De minister  

stelt 160 miljoen beschikbaar, dat is niet weinig. 

En het Actieplan maakt juist ruim baan voor  

het onderwijs, voor vakmanschap. Ja, er moeten 

maatregelen ingevoerd worden, daarvoor geldt: 

het doel heiligt de middelen. De denkrichting,  

het doel, de ambitie: die zijn goed. En laat iedereen 

die meer bureaucratie en overhead ervaart, zich 

alsjeblieft meteen melden. Ik ben benieuwd.”

low trust
Tot slot: de docenten en de opleiders zelf.  

Wat vinden zij ervan? Peter Baselaar is beleids

medewerker op de Middelbare Horeca School  

aan het Koning Willem I College in Den Bosch.  

Hij steekt in eerste instantie de hand in eigen 

boezem. “Te veel regels en controles staan goed 

onderwijs in de weg. Maar de low trust hebben 

we aan onszelf te wijten. Aan de resultaten  

in het verleden.” 

Baselaar is ervan overtuigd dat een goede 

logistiek de bureaucratie en overhead tot een 

minimum kan beperken. “Binnen onze school 

gaat de invoering van het Actieplan hand in  

hand met een optimale onderwijs en informatie 

logistiek. Met name ICT is belangrijk om de 

organisatie te ontlasten.” Zijn collega Marc 

Raaijmakers, opleidingsdirecteur, vult aan:  

“We werken nauw samen met andere horeca

opleidingen. Dat kan ook onnodige overhead 

voorkomen. Zo hoeft niet elke school zelf 

examens of bpvboeken te ontwikkelen.  

Het bedrijfsleven is hier ook bij betrokken.  

Een good practice van het besteden van geld.” 

Toch doen ook beide opleiders een appèl op  

de inspectie en – vooral – op de nieuwe bewinds

lieden: geef scholen de ruimte. Baselaar: “Een goed 

resultaat vergt behalve energie ook rust. Het 

onderwijs heeft duidelijke eisen ontvangen,  

geef ons de aankomende jaren rust om die eisen 

uit te voeren. Een opeenvolging van wijzigingen 

tijdens de invoering is funest voor de kwaliteit 

van het onderwijs.”



Bezuinigen? Ja, alweer! 
foto friso Keuris

Back  stage

cOlumn

De eurocrisis zorgt voor een vloedgolf van bezuinigingen. ook in het 

mbo-onderwijs. De tijd dat de politiek vond dat er meer geld naar  

het mbo-onderwijs moest, is voorbij!

De afgelopen tien jaar dat ik in het onderwijs zit, heb ik alleen maar te  

maken gehad met bezuinigingen. regelmatig een plotselinge personeelsstop, 

het stopzetten van alle tijdelijke contracten en buitenschoolse student-

activiteiten, geen geld meer voor uitgebreide diplomering, onderhoud  

van gebouwen, ga zo maar door. 

De minister vindt dat we de studenten meer moeten prikkelen en uitdagen. 

wat dat betekent? Dat onze mbo’ers de aangeboden lesstof in drie jaar 

succesvol moeten afronden in plaats van vier jaar. en dat het aantal lesuren 

omhoog moet naar 1.000 uur. blijkbaar vindt Den haag dat we met de 

vierjarige opleiding onderwijstijd aan het verspillen waren. Kwantiteit is 

belangrijker dan kwaliteit.

we krijgen geen docenten of leslokalen erbij. met de huidige formatie moeten 

we deze klus klaren. De consequentie? studenten krijgen minder individuele 

begeleiding en minder stagebegeleiding. De uren moeten ergens vandaan 

komen! waar zijn de kansen gebleven om als docent te werken aan je eigen 

ontwikkeling en professionalisering? De kwaliteit van het onderwijs moet 

omhoog, maar waar halen we de tijd vandaan om onze vakbekwaamheid  

te vergroten?

onderzoek leert dat studenten niet worden uitgedaagd, dus gaat de  

minister het aantal uren verhogen. ik snap die redenering niet. heeft  

iemand er wel eens erover nagedacht dat veel studenten zelf hun studie 

betalen? hoe kunnen ze hun studie bij elkaar verdienen als ze van 9 tot 5  

op school zitten?

een uitdagende lesomgeving moet er altijd zijn, zowel met 850 als met  

1.000 uur. De student maakt zich niet druk om het aantal lesuren, wel om de 

kwaliteit van die lesuren. Dus moet je investeren in docenten en de invulling 

van die lesuren. minister, zet onderwijs op de eerste plaats en geef docenten 

de ruimte en tijd om zich te ontwikkelen en om de begeleiding van studenten 

zo maximaal mogelijk uit te voeren. De wil is er zeker bij docenten! 

Elmer Veerhoff
Docent nova college haarlem
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“Als je ergens baas wordt, moet je die eerste  

dag een paar belangrijke statements neerzetten, 

zodat mensen denken: dat gaat de goede kant 

uit. Ik sta dus vroeg op om vier mailtjes rond  

te sturen. De eerste aan iedereen: ik ga niet aan 

nieuw beleid doen en doe ook niet mee aan 

politieke spelletjes over zaken als pretstudies  

en stages voor illegale studenten. 

In mijn tweede mailtje aan schoolbesturen  

meld ik dat competentiegericht onderwijs wordt 

verboden. Aan de overheadkosten van scholen 

stel ik een maximum van 15%. Al die managers 

en tussenlagen houden docenten vooral van hun 

echte werk af. En de norm voor het ziekteverzuim 

stel ik op maximaal 4%. Ziekteverzuim is een 

goede graadmeter voor werkplezier. Door die 

lange vakanties lijkt het mee te vallen, maar  

als je puur naar werkdagen kijkt, ligt het 

ziekte verzuim in het onderwijs op 7%. 

Mijn derde mailtje stuur ik aan ambtenaren:  

we gaan het met 25% minder mensen doen. Voor 

die overblijvers heb ik een nieuwe taak: ze zijn  

er om de scholen te helpen. Eén dag per week 

verwacht ik hen op het departement, de rest van 

de tijd moeten ze zich in het veld nuttig maken. 

Mijn laatste mailtje gaat naar de Inspectie van 

het Onderwijs. Zij moet het vakmanschap van 

docenten en studenten en de bestuur baarheid 

van instellingen controleren. En direct ingrijpen 

als dat nodig is.

‘Minimalmanager’ Paul Verburgt

‘Als ik Marja ben, PRAAT Ik 
VOORAL MET MEnSEn UIT  
DE PRAkTIjk’

Na die mailtjes ga ik op pad om met mensen  

uit de praktijk te praten. ’s Ochtends ga ik naar  

een mboschool. Nadat ik een les heb gevolgd –  

lijkt me hartstikke leuk – ga ik met studenten en 

docenten aan de slag om een plan te maken hoe 

we meer docenten en vakleraren naar het mbo 

kunnen krijgen. ’s Middags bezoek ik een bedrijf 

met veel stagiaires. Daar maak ik met het bedrijf 

en stagiaires een plan hoe we meer stageplaatsen 

en praktijkdocenten kunnen krijgen. Het gebrek 

aan stageplaatsen is een groot probleem, want 

zonder stages zijn veel opleidingen, zeker 

mboopleidingen, mislukt. 

’s Avonds praat ik met de MBO Raad. Ik vraag de 

raad een plan te maken om de bestuurbaarheid 

van instellingen te verbeteren. Scholen zijn wel 

erg groot geworden. Studenten en docenten 

kunnen zich vaak niet meer identificeren met 

hun instituut en de leiding mist vaak het contact 

met de dagelijkse werkelijkheid. Daar wil ik het 

nadrukkelijk over hebben. En verder vraag ik  

de MBO Raad om de uitvoering te coördineren 

van de plannen die overdag zijn gemaakt. 

Dan wordt het tijd om mijn ontslagbrief aan de 

Koningin te schrijven. De macht van een minister 

van Onderwijs is helemaal niet groot, maar  

ik denk dat deze dag wel iets goeds voor het  

mbo brengt: het mbo wordt wat royaler en 

gedisci plineerder, iets minder bureaucratisch.”

demissiOnair minister vOOr 1 daG

Tekst Corien lambregtse  Foto’s Nout steenkamp

Paul Verburgt was  

jarenlang directeur van 

publieke en private orga-

nisaties, en werkt nu als 

adviseur vanuit zijn bedrijf 

Minimalmanagement.  

Hij is auteur van boeken  

als Bazen bargoens en  

Heel herkenbaar.  

www.minimalmanagement.nl

Om zes uur ’s ochtends verstuurt hij vier belangrijke mailtjes en daarna gaat hij op pad.  
Op de ene dag dat hij minister van Onderwijs is, wil ‘minimalmanager’ en publicist  
paul verburgt de gewone mensen horen.
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vijf vraGen aan…

aan:

     preston henshuiJs,  
voorzitter JOB

onderwerp:   Hij is de eerste JOB-voorzitter die voor een tweede termijn gaat. Preston Henshuijs 

(19), student management, economie en recht aan het MBO College Hilversum, 

koestert de onafhankelijkheid en de strijdbaarheid van JOB. “We voeren alleen 

actie als dat nodig is. Helaas is dat nog regelmatig het geval.”

  Tekst sander Peters  Foto Nout steenkamp
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“als we één ding niet willen, is het een negatieve 

sfeer of negatief imago creëren. Wij reageren 

slechts op de klachten en vragen die we krijgen van 

studenten. Bij misstanden trekken we aan de bel.  

Wij komen op voor de belangen van studenten,  

dus stoppen we slecht nieuws niet onder stoelen  

of banken. Alleen door te erkennen wat er misgaat, 

kunnen we het mbo verbeteren. En dan wordt het 

imago vanzelf positiever. Niet andersom. Of we  

de laatste tijd radicaler zijn? Nee hoor. We voeren  

al dertien jaar actie, maar alleen als dat nodig is.  

Dus als we activistischer lijken of zijn, dan gaat  

er blijkbaar meer fout in het mbo.”

“eigenlijk is het heel eenvoudig. We hebben bij  

JOB twee doelen: het mboonderwijs verbeteren 

en opkomen voor de belangen van studenten. We 

koesteren zeker onze onafhankelijkheid, maar dat 

sluit samenwerking niet uit. Op bepaalde thema’s 

streven we naar allianties, maar alleen als die 

potentiële partners hetzelfde erover denken als wij. 

Zo niet, dan varen we onze eigen koers. Een mooi 

voorbeeld is de ovkaart voor minderjarige mbo 

studenten: daar maken wij ons samen met de MBO 

Raad hard voor. Maar de schoolkosten en onze acties 

op dat vlak, daar denkt de MBO Raad weer anders 

over. Geen enkel probleem, wat ons betreft.” 

“wij zijn heel tevreden met de handreiking 

schoolkosten die er nu ligt. We hebben het 

probleem goed in beeld gekregen en inzichtelijk 

gemaakt voor onze doelgroep. Maar wij gaan ons 

komend jaar vooral inzetten voor een goed functione

rend handhavingssysteem. Zonder toezicht is zo’n 

handreiking ook weinig waard. Dan kan het wel eens 

goed misgaan. Daarnaast willen we dat er op alle 

scholen een centrale studentenraad is. Nog mooier 

zou het zijn als we ons kwaliteitskeurmerk vaak 

kunnen uitreiken. Wie daarvoor in aanmerking 

komen? Studentenraden die actief zijn, goed en 

constructief samenwerken met het cvb, en pal  

staan voor de belangen van studenten.” 

“er zijn in Nederland 550.000 mbostudenten.  

Die komen niet allemaal naar onze algemene 

ledenvergaderingen, dat klopt. Maar je moet niet 

vergeten dat we ‘pas’ dertien jaar bestaan. Onze 

naamsbekendheid kan beter, we moeten nog vaker  

in de media opduiken. Daar werken we hard aan. 

Tegelijk zien we dat onze inspanningen wel effect 

hebben: de bezoekersaantallen op onze bijeenkomsten 

stijgen. Ook de cursussen medezeggenschap die  

we aanbieden, zijn volgeboekt. Ik durf te stellen  

dat studenten ons steeds beter kennen én weten  

te vinden.”

Vraag 1:   job focust vaak op misstanden. Dragen jullie  
zo niet bij aan het slechte imago van het mbo?

Vraag 2:   job behartigt de belangen van alle mbo-studenten. 
maar hoe groot is jullie achterban echt?
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Vraag 4:   Koestert job haar onafhankelijkheid of zoeken 
jullie andere partijen op, bijvoorbeeld de  
mbo raad?

Vraag 5:   je bent net herkozen als job-voorzitter.  
wat zijn je doelen voor de tweede termijn?

“door ze duidelijk te maken dat het niet zo kan 

zijn dat het cvb alles zomaar even topdown 

beslist. Er moet meer balans komen. Studenten  

zijn de ervaringsdeskundigen; ze beoordelen via de 

JOB monitor iedere twee jaar de kwaliteit van onderwijs, 

van docenten en examens, de kosten van school, de 

veiligheid in en rond de gebouwen, etc. Het gaat over 

ons. Over concrete, praktische zaken die heel dichtbij 

iedere student staan. Over het leven van alledag, niet 

over abstracte vervanonsbedpolitiek. Wij weten 

het beste wat goed en niet goed gaat. Laat je stem 

horen, zeg ik dan ook altijd tegen studenten.”

Vraag 3:   sinds 2011 zijn centrale studentenraden 
verplicht. hoe maakt job studenten  
enthousiast hiervoor?
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Tekst Guus Mater  Illustraties link Design, amsterdam

Big is niet  
altiJd  
beautiful

‘Roc acht keer zo complex als hogeschool’
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Toch bedenkt de bewindsvrouw zich tegenwoordig wel  

twee keer of de vorming van weer een groot roc wel 

verantwoord is. Met de vorig jaar in kracht getreden fusietoets 

blokkeerde ze de fusie van ROC Eindhoven en ROC Ter Aa 

(Helmond). Daarmee lijkt de trend gezet om af te zien  

van fusies en groei. De kreet ‘Small is beautiful’, titel van  

een in 1973 verschenen boek van de Britse econoom  

Fritz Schumacher, klinkt weer. Zeker is: big blijkt lang  

niet altijd beautiful.

Arijan Bakker is onderwijsadviseur en werkzaam bij  

Capgemini Nederland. In het verleden was hij schoolleider, 

docent en bestuurder. “Met schaalvergroting is niets mis,  

maar de complexiteit die daarmee gepaard gaat moet worden 

verminderd. Een roc is acht keer zo complex als een hoge

school, zoals Roel in ‘t Veld (bestuurskundige, in 1993 tien 

dagen staatssecretaris van onderwijs, red.) heeft berekend.”

“Als de heterogeniteit toeneemt, beperkt dat de voordelen  

van de schaalvergroting. Alleen het mbo, dat is makkelijk.  

Voeg je het vo toe, dan heb te maken met meer wet en 

regelgeving en zijn er meer mensen op personeelszaken 

nodig.’’ Bakker gebruikt de uitdrukking bestuurlijke empathie. 

Spreekt de raad van toezicht met het college van bestuur 

voornamelijk over stenen en geld, dan is het mis. Prikkelt  

het bestuur het onderwijs, dan zou die school wel eens  

de goede koers te pakken kunnen hebben.

Het was een zinnetje in antwoord op Kamervragen van de SP: “Splitsingen zijn niet per definitie  

te prefereren: schaalgrootte is namelijk niet een-op-een gecorreleerd aan onderwijskwaliteit.”  

Minister Marja van Bijsterveldt zal niet voorop lopen bij het ontvlechten van grote instellingen  

die net als Amarantis in de problemen komen.



Bakker spreekt ook van bestuurlijk vermogen, 

een term die hij ontleent aan de Inspectie van 

het Onderwijs, die eind 2010 bijna gelijktijdig  

een rapport over de bestuurbaarheid van 

mboinstellingen uitbracht als de commissie

Oudeman, waarvan Bakker secretaris was.  

De Inspectie van het Onderwijs stelde vast dat 

goed bestuur en onderwijskwaliteit handin

hand gaan. Oudeman constateerde dat grote 

hervormingen in het mbo onwenselijk zijn.  

Grote en kleine instellingen bewijzen dat zij  

in staat zijn om het mboonderwijs op een  

goede manier aan te bieden.

politiek heeFt de spelregels Veranderd 
In 1985 had Bakker als fusieprojectmanager  

van de Hogeschool van Amsterdam al met 

schaal vergroting kennisgemaakt. Toen zat Jan 

Franssen, nu Commissaris van de Koningin in 

ZuidHolland, als onderwijswoordvoerder van  

de VVD in de Tweede Kamer. Hij schetst een 

gemengd beeld van het opleidingenveld. In de 

jaren zeventig en tachtig besloten veel bedrijven 

hun opleidingen af te stoten. Zeker de sociale 

opleidingen en die op het gebied van zorg 

vertoonden weinig samen hang. De SVM operatie 

(Sectorvorming en Vernieuwing van de Middelbare 

Beroeps opleidingen) legde de basis voor een 

nood zakelijke geachte concentratie.

Franssen merkt op dat het huidige mbo vaak  

niet het krediet krijgt dat het verdient. Hij wijst 

op de instroom van nauwelijks gemotiveerde 

studenten die wel een opleiding moeten volgen, 

omdat ze geen baan hebben en geen uitkering 

krijgen. “De politiek heeft daarmee de spelregels 

veranderd”, zegt hij. “Dat heeft het werk van  

het mbo verzwaard.” Franssen ziet de vorming 

van grote roc’s niet per se als een probleem.  

“Dat wordt het pas als het onderwijskundig 

leider schap uit het oog wordt verloren. Als in  

het bestuur niet het gesprek over het pedago

gisch proces domineert maar de begroting.  

Dan wordt het tijd het organisatiemodel tegen 

het licht te houden.’’

In dergelijke situaties vindt hij het ‘niet op 

voorhand onjuist’ te defuseren. “Wat groot is, 

moet je tot herkenbare vormen terugbrengen.” 

Volgens Franssen kan het best zijn dat daardoor 

een aantal opleidingen sneuvelt. Wat er aan  

het mbo volgens Franssen, die na zijn Kamer  lid

maatschap (19821994) tal van bestuursfuncties 

in het onderwijs bekleedde, ontbreekt is het 

gebrek aan kruisbestuiving tussen de opleidingen. 

Opleidingen in de zorg zouden veel voordeel 

kunnen hebben van kennis van medische 

techniek. Onderlinge kruisbestuiving kan  

beide opleidingen beter maken.

mannetJes die zonodig macht  
willen heBBen 
Franssen maakte onder meer deel uit van de 

raad van toezicht van het ROC Mondriaan, waar 

Jos Leenhouts nu tien jaar bestuursvoorzitter  

is. Toen de WEB (Wet educatie en beroeps

onderwijs) die de vorming van roc’s mogelijk 

maakte tot stand kwam, zat Leenhouts als 

directeur beroepsonderwijs en volwassenen

educatie naast minister Jo Ritzen. Ze herinnert 

zich het bonte palet aan opleidingen uit de tijd 

dat ze zelf voor de klas stond. “Je had een totale 

versnippering met vormingswerk en het leerling

wezen. En de jeugdwerkloosheid van de jaren 

tachtig. Van mijn leven heb ik nooit zo’n bende 

meegemaakt als met die kleine schooltjes als  

een meao in Amsterdam, waar ik toen werkte. 

Altijd was er gerotzooi met studentenaantallen.” 

 

De rocvorming en schaalvergroting hebben  

de destijds ontbrekende samenhang gebracht.  

De groei heeft de besturen ook meer verant

woordelijkheid gegeven. Voor een sluitende 

bestrijding van het voortijdig schoolverlaten 

bijvoorbeeld. Kleine opleidingen konden worden 

gehandhaafd. Maar Leenhouts erkent ook dat 

vooral in de beginperiode van de gedwongen 

fusies spelletjes zijn gespeeld, die bepaald niet in 

het belang van het onderwijs waren. “Mannetjes 

die zo nodig macht willen hebben”, schampert 

ze. Zelf zegt ze dat ze op de eerste vergadering  

bij Mondriaan werd gevraagd om de concurrentie

positie van haar roc te versterken. Daar voelde  

ze niets voor. “Ik ben van het onderwijs en de 

onderwijskwaliteit’’, was haar reactie.

‘Wat groot is moet  
je tot herkenbare  

vormen terugbrengen’ 

jan franssen

Big is niet altiJd BeautiFul
VerVolg 
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Het zou Leenhouts ‘ongelofelijk veel pijn’ doen 

als de uitwassen bij sommige instellingen gezien 

worden als gevolg van schaalvergroting en zouden 

leiden tot implosie van de roc’s. Zij ziet de roc’s 

juist als verantwoordelijken voor de nog steeds 

lage jeugdwerkloosheid en de gunstige cijfers 

over voortijdig schoolverlaten. “Als we die grote 

instellingen gaan opknippen, gaat iedereen weer 

zijn goddelijke gang. En vallen mensen tussen  

de wal en het schip.” 

Voor Veel mensen is de wereld  
te groot geworden
Toch lijkt de trend in die richting te wijzen. 

Adjiedj Bakas, in 2009 trendwatcher van het jaar, 

heeft weinig twijfels. Hij ziet vergelijkingen en 

constateert golfbewegingen. “Kijk naar de 

zaak   Amarantis en de woningcorporatie Vestia. 

Ze zijn zo sterk gegroeid dat het onbeheersbare 

organisaties zijn geworden. Die moeten wel 

worden gesplitst. Kunnen ze straks niet meer 

grootschalig computers inkopen, so what.’’

Bijna een jaar geleden (augustus 2011) voor

spelde Bakas het einde van de euro. “De huidige 

metaalmoeheid van de euro komt voort uit  

een sterk gevoel van onbehagen, dat al langer  

in Europa leeft. Onbehagen over leiderschap,  

over toekomstkoers over gebrek aan nestgevoel. 

‘ Voor veel mensen is de wereld te groot geworden. 
Klein wordt daarmee het nieuwe groot.’  
 
 
adjiedj bakas

Voor veel mensen is de wereld te groot geworden. 

Klein wordt daarmee het nieuwe groot.” 

Dat moet Jasper van Dijk, sinds 2006 Tweede 

Kamerlid voor de SP, als muziek in de oren 

klinken. Van Dijk stond aan de basis van de 

fusietoets. Hij heeft eens geschreven dat een 

school niet groter moet zijn dan het geheugen 

van de conciërge. Van Dijk ziet alleen maar 

nadelen van de schaalvergroting. Niet alleen  

bij Amarantis, maar ook bij het Arcus College, 

ROC Leiden en ROC Nijmegen. “Het heeft wel  

heel mooie gebouwen opgeleverd”, stelt hij 

cynisch vast. In plaats daarvan had tenminste 

een deel van het geld dat daarvoor is uit

getrokken, moeten worden besteed aan  

het onderwijs, meent Van Dijk.

In tegenstelling tot Bakker, Leenhouts en 

Franssen, die bij splitsing van de instellingen 

grote kapitaalvernietiging voorzien, ziet Van  

Dijk hoegenaamd geen problemen. Hij wil de 

materiaalvoorziening van overheidswege laten 

regelen. De Rijksgebouwendienst krijgt van  

Van Dijk de taak voor de huisvesting van het 

beroepsonderwijs te zorgen. “En verder zien  

we de categorie van dik betaalde managers,  

die er door de schaalvergroting zijn gekomen, 

graag verdwijnen.’’

Back  stage
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Tekst luuk Obbink  Foto’s ed van Rijswijk

“Paarden hebben soms nare schuurplekken,  

doordat hun deken tijdens het bewegen langs  

de borst schuift. Toen wij als studentbedrijf  

Express Yourself CC een product moesten bedenken,  

kwam dit probleem tijdens een brainstorm op tafel. 

Bestaande oplossingen met wollen lapjes voldoen 

niet, omdat ze vies worden of eruit vallen.

Onze oplossing moest aan een aantal eisen voldoen: 

niet kunnen schuiven, goed wasbaar zijn, zacht 

maar sterk en niet te elastisch. Bovendien moest  

de beschermer aan te brengen zijn zonder dat deze 

over het hoofd van het paard moet, want sommige 

paarden zijn kopschuw.

We zijn eindeloos gaan testen in de stoffenhal en 

kwamen uiteindelijk op een beschermer van super 

terlenka, met een schuimrubberen vulling, vastgezet 

aan de deken.”
nieuw

NIEUW!!!

‘de paarden zie Je  
opFleuren’

naam: wendy de wal (20)
Opleiding: aoc oost in enschede, 
dierverzorging
Product: the equine chest protector

Back  stage
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 Back  stage

Het studentbedrijf Express Yourself CC telt acht 

studenten van dier  gerichte opleidingen aan het  

AOC Oost in Enschede. Directeur Wendy wil na dit 

afstudeerproject door naar het hbo, maar een aantal 

studenten heeft de smaak te pakken en wil verder 

met het bedrijf.

the equine chest protector is ontwikkeld in samenwerking met de 
sociale werkplaats in hengelo. de eerste drie prototypes kenden nog 
kinder ziekten, maar bij de vierde was het raak. het student bedrijf 
heeft al dertig exemplaren verkocht. hij kost € 39,95.

op www.equineprotector.nl zijn lovende woorden te vinden van springruiters en professionals uit de paardenwereld.  
ook werd express yourself cc tot mbo-studentenbedrijf van het jaar 2012 uitgeroepen. Volgens wendy zijn vooral  
de paarden blij: “Je ziet ze opfleuren en na twee weken groeien de haren al terug.”
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Maarten Hulsman, hoofd inkoop Hypo Plaza, 

winkelketen in ruitersportartikelen 

“De schuurplekken als gevolg van  

een deken zijn een bekend probleem  

bij paardenhouders. In de praktijk zal 

moeten blijken of dit goed werkt. Als dat 

zo is, kan dit voor ons een interessant 

product zijn. Maar de prijs zal dan wel 

wat omlaag moeten, want die kan de 

consument nu nog weerhouden om  

tot aankoop over te gaan.”

7,5

8,5

anne van Vulpen, springruiter,  

drie keer nederlands kampioen

“Topding! Ik heb eerder borst  

beschermers gehad, maar die voldeden 

nooit helemaal. Ze moesten over het 

hoofd en de schoft en dan gaat het 

daar weer schuren. Deze beschermer 

werkt perfect en schuift niet. Hier wil 

ik er zeker een paar van hebben. Wel 

zou hij in verschillende maten lever baar 

moeten zijn, want voor sommige  

van mijn paarden is ‘ie te groot.  

En hij is ook wel fors aan de prijs.”

9

the equine chest protector
VerVolg 

uitvindinGen

DE jUry...

DE coNclUsIE

8+
een slimme vinding, die op een paar punten  

nog verder te perfectioneren is. als de prijs 

dan ook nog wat omlaag kan, is het een 

prima product. De paarden mogen  

blij zijn met express Yourself cc.

Back  stage

guusje hulsbosch (12), paardenmeisje sinds haar zevende “Ik heb  

de borstbeschermer uitgeprobeerd op een pony in de manege. 

Heel slim bedacht en hij werkt ook goed, want hij schuift echt 

niet. Schuurplekken komen veel voor en dit zal zeker helpen. 

Wel vond ik het wat lastig om hem aan te brengen, want je 

moet veel tegelijk vasthouden. Bij een jonge, beweeglijke  

pony zou me dat niet lukken. Dat is het enige minpuntje.”
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is het 5 voor 12?
”in nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Vs is er veel kritiek  

op het schoolsysteem. publiek en politiek geven de schuld aan  

slechte docenten, lerarenbonden, ouders die weinig betrokken 

zijn, onvoldoende financiering of de sociaal-economische 

omstandigheden van kinderen. ikzelf zie de laatste 

jaren een zorgwekkende ontwikkeling bij studenten: 

hun communicatievaardigheden zijn vaak vreselijk, 

ze schrijven essays alsof ze sms‘en en weten 

schrik barend weinig over actuele ontwikkelingen.  

en juist de student wordt in de onderwijsdiscussie 

over het hoofd gezien. als deze ongemotiveerd is 

gebeurt er niets. Vergelijk het met een verslaving: 

een mens verander je niet. Docenten en managers kunnen 

uitdagen, inspireren, maar je verandert pas als jij dat wilt.”

u ontwikkelde samen met uw collega’s de ‘development- 
centred paradigm’, dat uitgaat van de menselijke ontwikkeling. 
gaat deze benadering ons onderwijs redden? 
”De traditionele principes zijn te smal. ze focussen op wat de leraar 

vindt dat jij moet weten of zien de student als klant. onderwijs begint 

waar jij bent in jouw ontwikkeling: bij jouw talenten en interesses. 

soms zie ik studenten die nog niet toe zijn aan de universiteit.  

ga werken na de middelbare school! minstens een jaar. hoe akeliger  

en viezer de baan; des te beter. Dan weet je dat je een opleiding nodig 

hebt. want we moeten ook erkennen dat iedereen verantwoordelijk  

is voor zijn eigen ontwikkeling. De ‘development-centred paradigm’ 

gaat uit van de ontwikkeling van onvolwassen tot volwassen 

functionerend individu. we denken dat het toepasbaar is binnen  

elk onderwijsniveau: je gaat immers uit van het individu.”

zit de student hier op te wachten?
“ik zie in het gehele onderwijs, ook in nederland, veel nadruk op 

testen. een vreselijke benadering: zo creëren studenten nooit een 

eigen kritisch vermogen. mijn studenten ervaren de meerwaarde  

van ontwikkelingsgericht onderwijs, sommigen zeggen: ’Dit is  

de eerste keer in mijn leven dat ik moet nadenken over wat het 

is om een volwassen functionerend individu te zijn  

en verantwoordelijkheid te nemen.’ Degene die meent  

dat de docent alles voor je regelt, blijft achter.”

uw aanpak vraagt nogal wat van de scholen.
“De kritiek op onze aanpak is dat het te radicaal is. het vraagt ook  

om een enorme transformatie en onderwijs zal flexibeler moeten  

zijn. tegelijkertijd: verzet tegen verandering zal er altijd zijn, mensen 

vinden het nu eenmaal veilig dingen te doen zoals ze gewend zijn. 

Verandering gaat dan ook met kleine stapjes.”

kan het tij keren in onderwijsland?
“eigenlijk is onderwijs verworden tot een bulkgoed. het draagt 

nauwelijks bij aan het vatten en ontwikkelen van unieke talenten.  

en er zijn zoveel talenten die we kunnen ontwikkelen, zoveel mensen 

waar we op kunnen bouwen en die talenten hebben waar we van 

kunnen profiteren. over twee jaar ga ik met pensioen. maar mijn 

collega’s en ik zullen alles doen om het onderwijs in een betere  

staat achter te laten dan waarin we het aantroffen.”

Back  stage
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Pittige taal Van… 
dr. michael k. mccuddy

De teloorgang van onze samenleving, dat  
voorziet professor Dr. Michael K. McCuddy  
(Valparaiso University, VS) als we het onderwijs 
niet veranderen. ‘Het aantal minder capabele  
mensen neemt toe.’

tekst marie-José linders  Foto Valparaiso University, Vs

‘Onderwijs is een  

bulkgoed geworden’



Men are born ignorant,

they are made stupid

1872-1970

not stupid;

by education
BERTRAND RUSSEL,

De meeste ideeën 

zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent

323-283 v. Chr.

over onderwijs

de oude ideeen.
Euclides,

HE WHO

1802-1885

opens a school door, 

victor hugo,

NAAR SCHOOL GAAN. 

1926-2002

is iets anders dan
Ivan Illich,

1703-1791THE BIAS OF NATURE IS

set the wrong way.
EDUCATION IS DESIGNED TO set it right.

 the most valuable result of all education
Perhaps

to make yourself do the thing you have to do

WHETHER YOU LIKE IT OR NOT.

 is the ability 

when it ought to
be done

THOMAS HUXLEY,
1825-1895

In large states public education will always be mediocore,
FOR THE SAME REASON THAT IN LARGE KITCHENS THE COOKING IS USUALLY BAD.

Friedrich 
Nietzsche18

44
-19

00

DAT ALLES HARD ACHTERUIT HOLT MET DE OPVOEDING VAN TEGENWOORDIG EN DAT ONDERWIJS.

Geen wonder

een grote mond hebben. En de leraren? Die weten zelf nergens iets van.

NERGENS WORDT IN HET ONDERWIJS GENOEG AANDACHT AAN BESTEED.

Er wordt niet meer ingegrepen als kinderen

Lezen, geschiedenis, concrete feitenkennis,

PUBLIUS CORNELIUS TACITUS, CA 56-117


