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“Goed, eerst koffie.” Piet Kraaijeveld, docent 

Sport en Spel van het Graafschap College in 

Groenlo, schenkt zijn collega’s in voorafgaand 

aan het gesprek. De 57-jarige Kraaijeveld is de 

senior in het gezelschap. Docent Voedingsleer 

Marja de Vries van het Rotterdamse Albeda 

College is met haar 32 jaar een stuk jonger.  

Net als de 35-jarige docent Verpleegkunde Thea 

Nieuwenhuis van het Drenthe College in Meppel. 

De drie leerkrachten waren genomineerd  

als Leraar van het Jaar 2012 binnen het mbo –  

een prijs die Nieuwenhuis begin oktober ook 

daad werkelijk binnensleepte. De eervolle 

vermelding is voor haar een prachtige  

stimulans voor een lange carrière in het vak. 

werkdruk
Nieuwenhuis werkt van de drie het kortst in  

het onderwijs. Vier jaar staat ze inmiddels voor 

de klas. Daar komen, mede door de verhoogde 

pensioenleeftijd, nog heel wat jaren bij. “Ik begrijp 

dat we allemaal langer moeten doorwerken”, zegt 

Nieuwenhuis, “maar ik maak mij wel zorgen over 

de werkdruk in het onderwijs. Ik vraag me af hoe 

ik dat op den duur volhoud. Als ik van negen tot 

vijf achter elkaar lesgeef, ben ik als 35-jarige al 

gesloopt. Docenten zouden meer pauze-uren 

moeten krijgen om even op adem te komen.”

De Vries herkent zich in het door Nieuwenhuis 

geschetste beeld. “Ik werk acht jaar als docent 

en ik merk dat ik soms echt word geleefd.”  

De werkdruk zou ook volgens haar kunnen 

worden verlicht als de lesuren niet altijd direct 

op elkaar aansluiten. Zeker ook omdat ze op 

verschillende locaties werkt; tussen de lessen 

door moet ze zich behoorlijk haasten om op tijd 

in het juiste leslokaal te zijn. “Bij het roosteren 

staan de studenten centraal”, merkt zij op.  

“Zij moeten zo min mogelijk tussenuren 

hebben. Begrijpelijk, maar zo zet je wel de  

docent op de tweede plaats.”

lessen weigeren
Kraaijeveld schudt zijn hoofd. De werkdruk 

is volgens hem niet alleen te wijten aan de 

schoolleiding. Willen docenten langer vitaal 

en productief doorwerken, dan moeten ze hun 

verantwoording durven nemen, vindt hij. “Als 

je een groot aantal lesuren achter elkaar niet 

aankan, moet je 'nee' durven zeggen. En dat  

kan ook”, stelt Kraaijeveld. “Mijn werkgever vindt 

het belangrijk dat docenten ook goed op zichzelf 

letten. Als wij meer rustmomenten nodig hebben, 

wordt daar tijdens het roosteren zoveel mogelijk 

rekening mee gehouden. Studenten hebben 

niets aan een docent die oververmoeid voor  

de klas staat.” 

Het is prima dat scholen docenten soms 

ontzien, maar het moet wel kunnen, reageert 

Nieuwenhuis. Als er geen adequate vervanger is, 

kun je als docent niets anders doen dan lessen 

Er is geen ontkomen meer aan: de pensioenleeftijd wordt in twee stappen verhoogd, naar 
66 jaar in 2018 tot 67 jaar in 2021. Wat betekent dit voor leerkrachten in het mbo? Hoe 
blijven zij ook op latere leeftijd vitaal, productief en enthousiast? Drie van hen wisselen van 
gedachten tijdens een rondetafelgesprek. “Ongemotiveerde docenten houden het niet vol.”

'zonder bevlogenheid 
gaat het niet'

Tekst Sander van der Ploeg  Foto's Nout Steenkamp

Docenten moeten langer doorwerken

‘Docenten moeten 
'nee' durven zeggen'

Piet Kraaijeveld
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zonder bevlogenheid gaat het niet
vervolg 

weigeren. En daar heeft zij grote moeite 

mee. “Ik ben uit idealisme in het onderwijs 

gestapt. Mocht ik tegen mijn eigen grenzen 

aanlopen, dan voelt het nog steeds alsof  

ik mijn studenten in de steek laat.”

Zijn studenten in de kou laten staan, is in 

de 34 jaar dat Kraaijeveld in het onderwijs 

zit nooit een optie geweest. Het is juist zijn 

motivatie die hem drijft. “Je moet iedere 

keer weer een manier vinden om je 

studenten te motiveren en opnieuw de stof 

boeiend uit te leggen. Dat houdt mij ondanks 

de werkdruk gemotiveerd en scherp.” 

conditie
Maar die motivatie en scherpte komen 

niet vanzelf. Als je het lang voor de klas 

wilt volhouden, moet je ook fysiek in vorm 

zijn, vindt de Sport en Spel-docent. Via 

zijn werkgever kan hij gratis sporten bij 

een sportschool. “Daar ben ik heel blij 

mee”, zegt hij. “Helaas maken te weinig 

collega’s hier gebruik van. Als ik het 

overgewicht bij sommigen van hen zie, 

schrik ik. Het werk vergt veel van je. Wil  

je langer vitaal doorwerken, dan heb je 

een goede conditie nodig. Dat moeten  

ook werkgevers zich goed realiseren.”

Nieuwenhuis en De Vries zijn minder 

overtuigd. “Natuurlijk is sporten goed voor 

je, maar ik vind niet dat mijn werkgever 

het moet verplichten”, zegt Nieuwenhuis. 

“Je fysieke gesteldheid is je eigen verant-

woordelijkheid”, vindt De Vries. “Daar heeft 

mijn werkgever niets mee te maken.”

 

Met zijn 57 jaar verkeert Kraaijeveld 

naar eigen zeggen mentaal en fysiek in 

uitstekende vorm. Langer doorwerken is 

daarom voor hem geen enkel probleem. 

Toch hoopt hij over zes jaar met pensioen 

te gaan. “Ik ben dan 63 en heb, samen met 

mijn militaire dienst, op dat moment 

veertig jaar in overheidsdienst gewerkt.  

Ik vind het dan wel fraai zo.” Nee, het is 

niet zo dat hij echt naar zijn pensionering 

toe leeft, daarvoor vindt hij het lesgeven  

te leuk. “Maar doet mijn werkgever mij 

een voorstel om op termijn minder te 

werken en daarna vervroegd met pensioen 

te gaan, dan zal ik daar zeker naar luisteren.” 

Een dergelijk scenario ligt voor De Vries 

nog ver in de toekomst. Prima, wat haar 

betreft. “Ik vind het niet meer dan logisch 

dat we door moeten tot 67 jaar. Anders 

wordt ons pensioenstelsel onbetaalbaar.” 

Of zij de resterende 35 jaar van haar 

loopbaan voor de klas doorbrengt, vindt ze 

lastig te voorspellen. “Normaal gesproken 

moet ik nog zo’n 35 jaar werken. Ik heb nu 

geen idee hoe fit ik mij voel als ik 65 ben 

en of ik dan überhaupt nog in het onder-

wijs werk. Misschien ziet het vak er wel 

totaal anders uit door bezuinigingen en 

veranderend beleid vanuit Den Haag.  

Hoe ik dan functioneer, kan ik nu nog  

niet inschatten.” 

Een voorbeeld van overheidsingrijpen 

met directe gevolgen voor docenten is 

volgens De Vries de invoering van het 

competentiege richte onderwijs (tegen-

woordig beroepsgerichte kwalificering, 

red.). “Dit type onderwijs kampt nog met 

kinderziektes. Dat vereist veel flexibiliteit 

van docenten. Ik heb hier soms best moeite 

mee. Dan vraag ik mij af of oudere collega’s 

dit aankunnen.” 

‘Ik ben uit  
idealisme in het  

onderwijs gestapt'

Thea Nieuwenhuis
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Grote onderwijsveranderingen zijn van alle tijden 

en horen nu eenmaal bij het vak, denkt Kraaijeveld. 

“Oudere werknemers in diverse bedrijfstakken 

wordt wel vaker verweten niet flexibel genoeg te 

zijn. Onzin. Je bent het of niet, ongeacht je leeftijd. 

Sterker, als docent móet je je kunnen plooien 

naar veranderende omstandigheden. Anders 

kun je beter een ander vak kiezen.”

Nieuwenhuis zet daar haar vraagtekens bij. Want 

de kans bestaat volgens haar dat je als docent 

snel terugvalt in je routine. “Ik ben zelf opgeleid 

in de geest van het competentiegerichte onderwijs. 

Mocht dit aan de wilgen worden gehangen, dan 

zal ik daar altijd door zijn beïnvloed. Het lijkt 

mij lastig om mijn werkwijze geheel om te 

gooien als dat door Den Haag zo wordt bepaald.”

digibeet
Toch heeft het volgens de docenten geen zin om 

te speculeren op toekomstige ontwikkelingen 

die vitaal en gemotiveerd doorwerken mogelijk 

in de weg staan. Het is nu vooral zaak ervaren 

docenten binnenboord te houden. Dan blijkt  

dat vooral computervaardigheid en opkomende 

digitale leermiddelen een gevoelig punt zijn bij 

oudere docenten, merkt De Vries. “Laatst had ik 

een collega die geen idee had hoe je een bijlage 

uit je mail opent”, vertelt ze. “Dat is toch niet 

meer van deze tijd?”

De overheid zou daarom geld moeten reserveren 

om oudere leerkrachten bij te scholen in 

computervaardigheid, meent Nieuwenhuis. 

Want de docent van de toekomst wordt steeds 

meer digitaal. “Nog even en studenten spreken 

hun docent alleen maar via de chat. Universiteiten 

zetten nu al complete hoorcolleges online.”

Volgens de docenten dreigen zij door de 

opkomende elektronische leermiddelen in de 

toekomst steeds verder naar de achtergrond 

te verdwijnen. Vooral Nieuwenhuis vreest dat 

de mbo’ers van morgen hun docent vooral via 

een beeldscherm zullen zien: “Straks neemt 

het aantal leerkrachten af, omdat hun taken 

kunnen worden overgenomen door kant- 

en-klare lessen via internet.”

Zo’n vaart zal het niet lopen, denkt Kraaijeveld. 

Maar dat betekent volgens hem niet dat 

sommige oudere docenten digibeet kunnen 

blijven. “En daar zijn geen dure, door de 

‘Ik merk dat ik soms 
echt word geleefd'

Marja de Vries

overheid gefinancierde cursussen voor nodig”, 

benadrukt hij. “Maak gebruik van de kracht  

van het mbo en haal die kennis van binnenuit. 

Er is vast wel een collega die je kan bijscholen.”

eigen verantwoordelijkheid
Alle drie zijn ze het erover eens: zowel ervaren  

als jonge docenten hoeven zich absoluut niet  

te schamen als ze iets niet weten of de werkdruk 

te groot wordt. Zolang ze dan maar zelf actie 

ondernemen. De scholen en de overheid moeten 

weliswaar de juiste omstandigheden creëren  

om docenten langer vitaal en productief door  

te laten werken, maar de voornaamste verant-

woordelijkheid daarvoor ligt bij de docent zelf.

“Wat er ook gebeurt, uiteindelijk houdt je 

intrinsieke motivatie je op de been”, aldus 

Nieuwenhuis. “Als je die niet hebt, dan houd je 

het niet vol in dit vak. Laat staan tot 67 jaar.” 

Kraaijeveld knikt. “Ja, dat is de kern. Wat je 

leeftijd ook is, je moet studenten weten te 

inspireren. Een student van mij noemde mij 

laatst haar grote voorbeeld. Dat raakte mij echt 

in het hart. Het is de grootste waardering die  

je als docent kan krijgen. Dan blijkt wel dat ik 

als ‘oudje’ nog even meekan.”  

BACK  STAGE
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dennis bijleveld verruilde het hbo voor de mbo-opleiding fashion 
& design support aan rijn ijssel in arnhem. zijn hoop kwam uit:  
op het mbo voelt hij zich thuis en kan hij zich beter ontwikkelen.  
zo goed zelfs, dat hij is uitgeroepen tot landelijke uitblinker 
mbo 2012.

Tekst Berber Bijma  Foto Gerry Hurkmans

“Van kinds af aan wist ik wat ik wilde: eigen kleding ontwerpen, 

mijn ontwerpen showen op de catwalk met mooie muziek en 

mijn ouders en beste vrienden op de eerste rij. Daarom was het 

mijn droom om naar Artez te gaan, de modeacademie in Arnhem. 

Ik werd ook aangenomen na de havo, maar ik voelde me er niet 

thuis. De opleiding was nogal individualistisch: we werkten in  

de klas weinig samen en we werden gestimuleerd een individuele 

stijl te ontwikkelen. Als feedback kreeg iedereen vooral te horen 

wat níet goed was. Voor mij was het hbo op dat moment niet  

de goede plek. In overleg met docenten besloot ik naar het mbo  

te gaan, in ieder geval voor twee jaar.

Inmiddels zit ik in het vierde en laatste jaar van de opleiding 

Fashion & Design Support van Rijn IJssel. Het grote verschil 

tussen het mbo en hbo vind ik dat docenten op het mbo vooral 

positieve feedback geven. Bij Rijn IJssel voel ik me niet meer  

op een negatieve manier anders, maar op een positieve manier.  

We leren op welke manier we elkaars werk kunnen bekritiseren 

en werken ook meer samen. Het is een andere manier om het 

beste uit mensen te halen. De afgelopen jaren was het mbo 

precies de goede plek voor mij. Ik heb er geleerd wie ik ben, waar 

ik voor sta en wie ik wil worden. De havo is schoolser, leent zich 

daar minder voor. Dat weet ik uit eigen ervaring en ik hoor het  

ook van anderen.

Omdat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik toch  

wat onder m’n niveau zat, heb ik met mijn begeleiders afgesproken 

dat ik in beide richtingen van onze opleiding ga afstuderen: 

mode maat én design. Ik vind dat een voordeel van competentie-

gericht leren: als je meer wílt doen, kun je meer doen.

Als Landelijke Uitblinker mbo 2012 wil ik medestudenten vooral 

meegeven: je kunt op het mbo enorm groeien in wie je bent.  

Ik wil mensen stimuleren in zichzelf te geloven. Als je handelt 

vanuit wie je bent, kun je daar nooit spijt van krijgen. Zeker in 

het modevak is dat ontzettend belangrijk: je móet als ontwerper 

een eigen handschrift hebben. 

Inmiddels denk ik dat ik de andere insteek op het hbo wel 

aankan. Ik weet nog niet precies welke richting ik ga kiezen, 

maar in ieder geval iets met mode en design. Mijn docent Sjaak 

Hullekes, bij wie ik ook stage heb gelopen, is mijn voorbeeld. 

Onze stijlen verschillen, maar ik bewonder zijn vakmanschap 

en zijn handwerk zeer. Een eigen winkel, meedoen aan de 

Amsterdam Fashion Week, een showroom in Parijs… dat is  

mijn droom. Ik ben ervan overtuigd dat ik het kan.”

‘ik heb op het mbo 
ontdekt wie ik ben en wie 
ik wil worden’
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den haag,  
word wakker!
Foto Ed van Rijswijk

in het actieplan leraar 2020 staat beschreven hoe de professionele 

kwaliteit van docenten en managers in het mbo kan worden verbeterd. 

het plan bevat ambities als een effectief register en master-opgeleide 

docenten. uiteindelijke doel: voldoende goed opgeleide docenten 

en managers die zorgen voor de best mogelijke onderwijs kwaliteit. 

een nobele doelstelling. 

in het actieplan focus op vakmanschap mbo heeft de minister 

aangekondigd dat zij de onderwijstijd voor mbo-niveau 2 tot en  

met 4 verhoogt naar minimaal 1.000 klokuren per jaar. daarvan 

moeten de scholen in het eerste jaar minimaal 700 klokuren als 

begeleide onderwijstijd aanbieden. door deze maatregel beginnen 

studenten beter voorbereid aan hun bpv, denkt den haag. twee 

verschillende verbeterplannen, toch kan ik ze niet los van elkaar  

zien. studenten en docenten moeten meer uren draaien. maar  

wil de student dat wel? en hoe kunnen docenten tijd vrijmaken voor 

professionalisering als ze ook ’s avonds voor de klas moeten staan? 

niemand houdt rekening met de student waaraan wij lesgeven.  

met 850 klokuren hebben wij de grootste moeite onze studenten  

(op tijd) aanwezig te laten zijn. en ook voor de studenten zelf is  

dit een dagelijkse strijd. oorzaak: geld verdienen voor de kosten  

van levensonderhoud en waardeloos openbaar vervoer. heel veel 

studenten betalen hun zorgverzekering zelf. ook vrienden, mobiele 

telefoons, ipads, uitgaan en brandstof voor de scooter, drukken op 

hun uitgavenpatroon. om dit alles te betalen, werkt de student. heel 

hard. ik voorzie dat de student het straks massaal laat afweten door 

zijn drukke werkzaamheden. Bovendien moeten we uitwijken naar 

onderwijs in de avonduren, maar dan werkt de student! die 700 uur 

afdwingen is geen optie. studenten moeten onderwijs wíllen en  

het leuk vinden. Ze willen niet meer les, maar beter les. om dat te 

kunnen geven, hebben wij, als docent, meer tijd nodig om ons te 

profes sional iseren. het wordt tijd dat de politiek eens goed kijkt  

naar de studie belastingsuren van de student en die van de docent.  

de druk op beide partijen is enorm. 

den haag, word wakker!

Elmer Veerhoff
docent nova college haarlem
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mboóhtjes
wist u dat?

UITBLINKERS

46

PROJECTEN
78

20.931
stemmen

reacties

646 VOLGERS

unieke bezoekers
HOOGSTE AANTAL 

38.948

1.199

330

TWEETS
961 4

FACEBOOK LIKES

OP 1.500 VLAKKEN

625

ABRIPOSTERS

in Nederlandse steden en

stations

2.266
stemmen REACTIES96

3 RADIOCOMMERCIALS
op 3 zenders

Volg al het nieuws over 'Dit is mbo' via: www.twitter.com/ditismbo

www.facebook.com/ditismbo

dit is mbo!

ruim 530.000 studenten worden opgeleid voor één  

van de 700 vakken en beroepen in allerlei sectoren.  

met ‘dit is mbo’ belichten mbo-studenten en -docenten  

de veelzijdigheid en vakmanschap van het mbo. via 

twitter en facebook, abri-posters, radiocommercials,  

free publicity en advertenties in landelijke dagbladen  

laat de campagne zien dat het mbo onmisbaar is voor  

de samenleving en nederlandse economie. centraal  

staat de portal www.ditismbo.nl. studenten en docenten 

kunnen via deze portal jaarlijks stemmen op hun favoriete 

uitblinker en mbo-project.
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mbo'ers kleden kamerleden op prinsjesdag 

Ook dit jaar heeft de mbO raad scholen gevraagd een 
prinsjes dagoutfit voor kamerleden te ontwerpen. modestudenten 
van rOc aventus en het deltion college grepen de uitdaging 
met beide handen aan.

“Een stoer wijf.” Dat is Marianne Thieme volgens Tom Pijnenburg, 

student Mode bij ROC Aventus. Hij ontwierp voor Thieme een 

‘battledress’. De militaristische look van de ‘robe manteau’ is een 

statement tegen geweld. De kogelriem met wortelen symboliseert 

Thiemes strijd tegen de plezierjacht en uitputting van de aarde. 

maatjacquet grotere uitdaging dan das of hoed
Vier modestudenten van het Deltion College stortten zich op  

het ontwerp van een jasje, broek en gilet voor VVD-Kamerleden 

Ton Elias, Han ten Broeke en Klaas Dijkhof. De MBO Raad kwam 

met het voorstel een das of hoed te maken voor de Kamerleden. 

Ton Elias had echter andere plannen: “Een maat jacquet  

leek mij een aanmerkelijk grotere uitdaging - en onderwijs  

moet uitdagend zijn!”

geef die kennis even door!

minister Hans Hillen heeft op 22 oktober het boek ‘Geef die 
kennis even door’ in ontvangst genomen van leraar van  
het jaar 2011 susanne winnubst.

In haar boek beschrijft Winnubst haar ervaringen met de 

opleiding Veiligheid en Vakmanschap aan het ROC A12 in Ede. 

Deze mbo-studie bereidt jongeren voor op een baan bij de 

krijgsmacht. Het boek is een warm pleidooi voor verbetering en 

professionalisering binnen het mbo. Want juist in het mbo is het 

onderwijs meer dan alleen het ‘even’ doorgeven van kennis. Aan 

de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van ontmoetingen 

met managers in het mbo pareert Winnubst de vele meningen  

en (voor)oordelen over het mbo. Ook staan in dit boek thema’s 

centraal als een goede docent-studentrelatie en een hechte 

betrokkenheid met de beroepsgroepen waarvoor opgeleid wordt.

alle hens aan dek voor voortijdige  
schoolverlaters

rOc van twente en twentse gemeentes hebben de handen 
ineen geslagen om schoolverlaters op weg te helpen in hun 
verdere loopbaan. Het rOc van twente heeft voor school-
verlaters een uitgebreid vangnet. nieuw in het hele hulp - 
pakket is een meerdaagse vaartocht met zeilschip de tukker.

Zo’n 60 (ex-)studenten deden begin oktober mee aan het 

programma op het zeilschip. Het doel: jongeren motiveren terug 

te keren naar het ROC van Twente, zodat ze een opleiding kunnen 

volgen, al dan niet in combinatie met een baan. De meereizende 

jongeren kregen aan boord oefeningen en gesprekken met 

deskundige begeleiders. Ook gingen ze aan de slag met de vraag: 

‘Wat is het toekomstperspectief dat ik voor ogen heb en wat moet 

ik daarvoor doen?’. Verschillende partners, waaronder werkgevers 

en gemeenten, zijn betrokken om dit programma tot een succes  

te maken. Zij begeleiden de jongeren gedurende het studiejaar  

bij het vervolgen van hun loopbaan.
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‘Ik wil de positieve 
kanten van  

adolescentie beter 
begrijpen’
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Waarom maken mensen de keuzes die ze 

maken? Dat is de vraag die Eveline Crone 

(37) drijft. Omdat de weg naar volwassen-

heid belangrijk is bij het beantwoorden 

van die vraag, raakte ze gefascineerd  

door de adolescentie. Onderzoek naar  

de hersen ontwikkeling van kinderen en 

pubers geeft Crone de handvatten om 

dieper, tot in het brein, te kijken hoe 

bepaalde keuzes worden gemaakt.  

Dat doet ze met een team van vijftien 

onderzoekers in het door haar opgezette  

Brain and Development Laboratory aan  

de Universiteit Leiden.

Resultaten van haar onderzoek tekende  

ze op in de boeken ‘Het puberende brein’ 

(2008) en ‘Het sociale brein van de puber’, 

dat in mei van dit jaar verscheen. “Maar”, 

zo spreekt de ware wetenschapper in haar 

werkkamer, “het allermooiste vind ik het 

moment waarop ik achter de computer  

zit, op zoek naar patronen.” 

de ontwikkeling van de hersenen 
verschilt per kind en per leeftijd. is dat 
een pleidooi voor development based 
learning, waarbij wordt uitgegaan  
van individuele ontwikkeling?
“Zeker. Ik ben het er helemaal mee eens 

dat dat ons einddoel is, maar op basis  

van hersenonderzoek zijn we nu nog  

niet in staat om goed op die individuele 

verschillen in te spelen. Ik denk dat we 

daar de komende tien jaar heel veel over 

gaan ontdekken.”

biedt het onderwijs nu, met alle centrale 
toetsen en examens, nog te weinig 
ruimte voor individuele afstemming? 
“Centrale examens lijken me wel nodig.  

Je moet kunnen zien of iemand een 

bepaald niveau haalt of niet. Maar de weg 

er naartoe kan voor iedereen verschillen. 

Het zou goed zijn als het onderwijs daar  voor 

verschillende mogelijkheden biedt.”

is dit ook iets waar u zich mee bezig houdt?
“Het is wel een van mijn einddoelen: hoe 

kunnen we dingen ontdekken die voor 

kinderen de wereld beter maken? Zoals 

hun schoolomgeving.”

wat zou u, op basis van uw onderzoek, 
meteen veranderen aan het onderwijs?
“Ik heb daar geen kant-en-klaar antwoord 

op. Wij onderzoeken in het lab hoe jongeren 

keuzes maken en hoe dat in relatie staat 

tot hun hersenontwikkeling. We hebben 

ontzettend veel ontdekt in de afgelopen 

tien, vijftien jaar. Aan de andere kant ben 

ik heel voorzichtig met adviezen over hoe 

je dit op school kunt gebruiken, omdat we 

nog in de beginfase zitten; het ontdekken 

van mechanismen hoe jongeren keuzes 

maken. Daarna moeten we op zoek naar 

de individuele verschillen. Waarom doen 

sommige jongeren het wel goed en andere 

niet? Daarin zetten we nu de eerste stappen. 

Vervolgens kun je programma’s maken die 

aangepast zijn aan het ontwikke lings niveau 

van jongeren en die evalueren.”

waarom zo terughoudend? met uw boeken 
geeft u docenten toch al richtlijnen?
“Anders ga ik dingen zeggen op basis van 

mijn eigen idealen, niet mijn wetenschap-

pelijke kennis. Ik krijg wekelijks ontzettend 

veel mails van mensen die me vragen hoe 

het onderwijs anders zou moeten, maar 

alles wat ik weet zet ik in mijn boeken.  

Als docenten die informatie combineren 

met dingen die ze hebben geleerd vanuit 

pedagogische theorieën of hun opleiding, 

vind ik dat natuurlijk helemaal super.  

Ik zal alleen niet zo snel zeggen: ik heb  

de heilige graal en nu adviseer ik jullie  

hoe je het onderwijs moet inrichten.”

jongeren zijn niet goed in multitasken. 
hoe komt dat?
“Multitasken is eigenlijk heel snel wisselen 

tussen taken. Hoe vaker je het doet, hoe 

beter je erin wordt. Jonge kinderen hebben 

nog moeite om irrelevante informatie te 

filteren, wat nodig is om snel te kunnen 

wisselen. Als ze rond de twaalf, dertien 

jaar zijn, kunnen ze het cognitief gezien 

eigenlijk al. Maar dan komt er een 

belangrijk aspect bij. In de adolescentie 

wordt de sociale context onder invloed 

van puberteitshormonen belangrijker.  

De adolescentie een vervelende periode? Niet als het aan ontwikkelingspsycholoog Eveline Crone 
ligt. Zij zoekt in het puberbrein naar manieren om het leerproces van jongeren te optimaliseren. 
“Positive learning bestaat, ik weet alleen nog niet hoe het werkt.”

‘ jongeren denken  
anders over excellentie  
dan volwassenen’

Tekst Annette van Soest  Illustratie Seb Jarnot – Unit CMA

Eveline Crone: 
ontwikkelingspsycholoog
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Als jongeren moeten multitasken tussen 

huiswerk en Facebook, kun je je wel 

voorstellen dat het veel moeilijker is  

om van Facebook terug te switchen  

naar huiswerk dan andersom.” 

hoe werkt dat in de hersenen?
“Puberteitshormonen hebben invloed  

op allerlei hersengebieden die te maken 

hebben met sociale relaties. Een van  

de grootste effecten die het puberteits-

hormoon testosteron heeft, is het willen 

bereiken van een hoge sociale status. Die 

behoefte wordt bijvoorbeeld gevormd in 

het vinden van peer groups. Er zijn onder-

zoeken gedaan waaruit blijkt dat die sociale 

status voor jongeren belangrijker is dan 

het halen van hoge cijfers. Soms is het 

zelfs omgekeerd gecorreleerd: hoe hoger 

je cijfers, hoe lager je sociale status.”

hoe kun je studenten bij de les houden  
als die sociale status, met al zijn prikkels, 
zo’n grote rol speelt?
“Dat is een moeilijk probleem dat eigenlijk 

niet op te lossen is. Adolescentie is nu 

eenmaal een fase waarin sociale relaties 

belangrijk zijn. Wij merken ook dat jongeren 

taken veel beter uitvoeren als zij in hun 

eentje in het lab zitten, dan wanneer ze 

worden aangemoedigd door hun vrienden. 

Ze doen het minder goed onder invloed 

van leeftijdsgenoten. Ik ben nog op zoek 

naar een manier waarop leeftijdsgenoten 

een positieve invloed hebben op het leer - 

proces. Ik denk dat positive learning bestaat, 

ik weet alleen nog niet hoe het werkt.”

heeft u al een hypothese?
“Ja, maar het onderzoek staat nog in 

de kinderschoenen.”

weer die terughoudendheid!
“Straks staat het ergens gepubliceerd en 

blijkt het niet te kloppen! Maar ik vind het 

heel belangrijk. Ik wil af van het idee dat 

de adolescentie alleen maar vervelend en 

slecht zou zijn. Ik wil de positieve kanten 

beter begrijpen. Als je weet dat de context 

zo belangrijk is, hoe kun je die dan zo 

vormgeven dat die leren optimaliseert?” 

met hoge cijfers maak je dus geen 
vrienden. is het mogelijk om de context 
zodanig vorm te geven dat goede 
schoolprestaties wél leiden tot een 
hogere sociale status? 
“Het is interessant om daarover na te 

denken. Kan dat? Of staat het vast dat  

het, als je tot de nerdgroep behoort,  

nooit meer goed komt? In Amerika geven 

sportprestaties een enorme boost aan  

je populariteit. In Nederland niet per  

se. Er zijn dus cultuurverschillen. Dan  

moet er iets zijn wat je in de omgeving 

kunt sturen.” 

wat dan precies? 
“Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het is 

meer een idee dat ik de wereld in slinger. 

Ik hoop dat mensen het oppikken. Ik zeg 

het omdat er vanuit het ministerie vaak 

wordt gedacht: we gaan bij universiteiten 

nóg meer aan de poort selecteren op hoge 

cijfers, dan gaan ze wel harder werken. 

Dan denk ik: écht niet. Jongeren denken 

anders over excellentie dan volwassenen.”

hoe zou je excellentie in het mbo  
kunnen bevorderen? 
“Als eerste moet je passie kunnen halen 

uit wat je doet. Dus als je bewust kiest 

voor een bepaalde beroepsopleiding, 

‘jongeren denken anders over excellentie dan volwassenen’
vervolg 

‘Ieder experiment 
levert nieuwe  

vragen op. Heerlijk!’

curriculum vitae

geboren: 23 oktober 1975, Schiedam

studie: Ontwikkelingspsychologie (cum laude),  

Universiteit van Amsterdam (UvA) 

werk: Hoogleraar Neurocognitieve ontwikkelingspsychologie 

(Universiteit Leiden), oprichter Brain and Development Laboratory, 

bijzonder hoogleraar Neurocognitieve en affectieve ontwikkeling  

in de adolescentie (UvA).

is het belangrijk dat je hart daar ligt.  

Ik weet niet of populariteit en status 

anders werken op een beroepsopleiding 

dan op een opleiding die je voorbereidt  

op de universiteit. Tot nu toe vinden we 

vooral patronen die voor allerlei school-

types gelden.”

waarom hebben sommige jongeren  
het – los van de omgevingsfactoren – 
moeilijker dan anderen om hun opleiding 
af te maken?
“Dat is echt zo’n domein waarin qua 

hersenonderzoek nog niets is gedaan. 

Tijdens mijn cursussen voor master-

studenten die allerlei ideeën hebben over 

dit soort onderwerpen, zeg ik ook altijd: 

doen! Iedereen zit erop te wachten.”

hoe was u zelf eigenlijk als leerling?
“Ik was brutaal, probeerde grenzen uit. 

En kon me nog niet volledig inleven in het 

perspectief van een ander. Zo heb ik eens 

tegen een economieleraar gezegd: ‘U bent 

zeker leraar geworden, omdat u het niet 

kon redden in het bedrijfsleven.’ De hele 

klas lachen; ik voelde mezelf groeien. Hij 

ging er wel heel knap op in, vertelde dat 

hij inderdaad een bedrijf had gehad dat 

failliet was gegaan. Waarna de klas aan 

zijn lippen hing.”

wanneer heeft u uw einddoel bereikt?
“Nooit, hoop ik. Ieder experiment levert 

nieuwe vragen op. Heerlijk, nieuwe 

kennis! Ik kan het iedereen aanraden 

om wetenschapper te worden.”  

BACK  STAGE



van a tot z mbo
Foto Ed van Rijswijk

terwijl ik de eerste woorden tik, bedenk ik me dat het wellicht 

leuker was geweest als u hier een column van dennis Bijleveld had 

kunnen lezen. voor wie de afgelopen weken weinig tijd had voor 

kranten: dennis is tijdens het zinderende uitblinkersgala mbo 2012 

uit 46 uitblinkers gekozen tot de beste. samen met ineke dezentjé-

hamming, kritisch boegbeeld van fme-cwm, en een onstuimige  

ali B vormde ik de jury. het zal u niet verbazen dat het moeilijk was 

(net zo moeilijk als in 2011, 2010 en 2009). en dat dit komt omdat 

het mbo bárst van het talent. heel cliché, maar zo waar.

Zo’n gala is een bijenkorf van heel gewone bijzondere mensen.  

ik licht er een paar uitblinkers uit. de toegewijde slager die voor alle 

gasten dagen worst had staan draaien. en de communicatiespecialiste 

die het mbo vergeleek met een sleutel die voor haar deuren opent.  

of de Birmese vluchtelinge, pas 3 jaar in nederland en een voorbeeld 

voor inburgeraars. 

natuurlijk, het mbo wordt soms (en soms ook terecht) van een minder 

feestelijke kant belicht. maar het uitblinkersgala is zo’n gelegenheid 

waarbij je met eigen ogen kunt zien dat het mbo jongeren kansen 

biedt, inspireert, het beste in ze naar boven haalt. en dat je ze de 

economische toekomst van dit land met een gerust hart kunt 

toevertrouwen. dit gala wordt op een fantastische wijze mogelijk 

gemaakt met, door en voor mbo’ers. alles wat je ziet (aankleding, 

optredens) en krijgt (een warm welkom, drankjes, hapjes) is van a tot z 

mbo. des te treuriger is het dat ik zoveel jongeren hoorde vertellen 

hoe oprecht ze balen als het mbo negatief in het nieuws is. Ze voelen 

zich daardoor persoonlijk zo aangesproken dat ze er hun missie van 

maken iedereen te vertellen dat er natuurlijk altijd het een en ander 

te verbeteren valt, maar dat zij het mbo prima vinden en trots zijn. 

terug naar dennis Bijleveld. als zijn column hier had gestaan, had u 

ongetwijfeld gelezen over hoe trots hij is als uitblinker 2012. gelukkig 

hoeft u zijn verhaal niet te missen: u leest het op pagina 8 in deze 

Back stage. hier moet u het dan toch doen met een column van  

jan van Zijl. die zich er op momenten als tijdens zo’n gala optimaal 

van bewust is dat dennis en zijn ruim 500.000 collega-mbo’ers  

een belangrijke reden zijn dat hij met liefde z’n werk doet. en  

stiekem met historisch besef in het achterhoofd wel eens denkt:  

auch ich bin ein mbo’er!

Jan van Zijl
voorzitter mBo raad
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‘er groeit iets uit hun handen,  
dat maakt trots!’ 

ma D
i

topsector water “Deltatechnologie, watertechnologie en 

maritieme technologie vormen samen de topsector Water: 

een groeiende branche met veel werkgelegenheid. Hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor 

werken in deze sector? Dat kinderen eerder kiezen voor 

een toekomst in water? Als voorzitter van de stuurgroep 

Human Capital Water heb ik hiervoor een agenda samen-

gesteld. Belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd een 

brede technische basis krijgen. En dat ze, ook in het mbo, 

alle tijd en ruimte krijgen om uit te vinden welk beroep 

echt bij hen past. Wij, als werkgevers, laten zien wat het 

werken in water in de praktijk te bieden heeft.”

receptie “Vandaag zetten we twee werknemers in het 

zonnetje. De één is vijftig, de ander veertig jaar in dienst. 

Beiden hebben het vak in de praktijk geleerd, want vroeger 

was een opleiding niet voor iedereen weggelegd. Een van 

hen is al met pensioen, maar werkt nog bij ons om mensen 

op te leiden. Zijn ervaring is uniek. Het merendeel van ons 

personeel is in het mbo opgeleid. Soms zijn het jongens  

die op school kansloos leken. Juist zij worden onze beste 

vakmannen. Als ze zien dat er iets uit hun handen groeit, 

stralen ze zo’n trots uit! Dan willen ze toch weer de  

schoolbanken in.”

en wat dOet Zij ZOal?

De week van Thecla Bodewes, eigenaar van Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap  
en Maritima Green Technology en spreker op MBO City.

Als zakenvrouw van het jaar 2011 zette Thecla Bodewes (43) de schijnwerpers op de 
maritieme sector in Nederland, die volgens haar de beste van de wereld is. De toezicht-
houder van het Zwolse Deltion College en voorzitter van de Human Capital agenda van 
topsector Water, denkt veel na over de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Tekst Somajeh Ghaeminia  Foto’s Jeroen Poortvliet
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polaris “Als commissaris bij het Loodswezen ben ik  

uit genodigd bij de doop van de nieuwe loodsboot Polaris.  

Een zeer innovatief schip met een brandstofbesparend 

systeem. Hij is bijna helemaal in elkaar gezet door mbo’ers  

en biedt veel opleidingsmogelijkheden. Voor studenten die  

het Loodswezen zelf opleidt, maar ook voor stagiaires van 

buiten. Gelukkig openen steeds meer roc’s een techniek-

opleiding. Ruim vijf jaar geleden solliciteerde ik naar een 

functie als lid raad van toezicht bij het Deltion College in 

Zwolle. Ik deed dat bewust omdat Deltion toen nog één  

van de weinige roc’s was met techniek. Dat moest  

behouden blijven, vond ik.”

winkelen “Omdat ik zoveel werk, heb ik 

nauwelijks tijd om te winkelen. Gelukkig 

houden de dames van Claudia Sträter in Den Haag 

vandaag de winkel langer open, zodat ik mooie 

kleding kan uitzoeken. Als je heel druk bent, 

word je efficiënt. Onlangs shopten mijn zoon 

en ik in drie kwartier tijd een nieuwe garderobe 

voor hem bij elkaar. Mijn kinderen – van 11, 13 

en 14 jaar – probeer ik zoveel mogelijk quality-

time te geven. De jongste coach ik zaterdag op 

het hockeyveld. Toen de kinderen klein waren, 

zorgde ik dat ik eerder thuis was, zodat ik ze 

naar bed kon brengen. ’s Avonds werkte ik door. 

Nu probeer ik juist de avonden voor hen vrij 

te houden.” 

op de werf “Regelmatig bekijk ik samen met 

inspecteurs een schip dat voor reparatie bij ons 

komt. Naast reparatie bouwen we ook nieuwe 

schepen. We zijn nu bezig met de nieuwbouw 

van vijf grote duwboten voor klanten in 

Zuid-Amerika. Op dit moment zit 80 procent 

van onze klanten in het buitenland. Vroeger was 

dat andersom. We zoeken telkens naar nieuwe 

markten, nieuwe landen waar vraag is naar 

onze producten. Ik vind: je moet nooit bij de 

pakken neer gaan zitten. Van de tien innovaties 

die we doen, mislukken er acht. Bij de twee die 

wel lukken, is doorzetten vereist. Anders redden 

we het nog niet. Durven, doen en doorzetten,  

is mijn advies.”
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stilzitten? 
onmogelijk!

Tekst Nathalie van Dijk  Foto Freddy Schinkel 

Licht uit, spot aan. Uit de speakers van De 

Doelen klinkt tijdens het Uitblinkersgala in 

Rotterdam een swingende dansmedley, van 

Grease tot Michael Jackson. Stilzitten? Onmogelijk! 

De voeten tikken ritmisch op de grond, de 

hoofden wiegen heen en weer. Vijfhonderd 

gasten zijn getuige van een zinderende  

dansshow van Rijn IJssel. 

Vijf jaar geleden zag de opleiding Artiest  

Dans (mbo-4) het levenslicht. Rijn IJssel  

en AtelierVelp liepen met de specialisatie  

Urban van de dansopleiding voor op de markt.  

Een direct ticket naar de WW, beweerden 

sceptici. Het tegendeel bleek waar. Een zeer 

hoog percentage studenten heeft inmiddels  

een baan gevonden in de danswereld.
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“Tim, je moeder heeft je 
broodtrommeltje gebracht”
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“Tim, je moeder heeft je 
broodtrommeltje gebracht”

De EU heeft grote plannen. In 2020 moet Europa 

‘een slimme, duurzame en inclusieve economie 

zijn in een snel veranderende wereld.’ Om dat  

te bereiken, zijn op vijf gebieden ambitieuze 

doelen geformuleerd: werkgelegenheid, 

innovatie, onderwijs, sociale samenhang en 

klimaat/energie. In dit licht bezien, is het niet 

meer dan logisch dat de EU de strijd aanbindt 

met een fiks probleem: voortijdige schooluitval. 

De Europese Commissie wil het percentage 

voortijdige schoolverlaters terugbrengen tot 

maximaal 10 procent in 2020. Ter vergelijking:  

in 2009 zat Europa gemiddeld nog op 14,4 

procent. Hoewel Nederland al goed ‘scoort’,  

zijn ook hier stevige doelen geformuleerd. OCW 

wil dat in 2016 nog 25.000 of minder studenten 

tussentijds uitvallen. In 2002 waren dat er nog 

72.000. In 2020 mag Nederland de grens van  

8 procent niet meer overschrijden. 

voorspellers
Tot zover de targets. Achter al deze cijfers ligt  

een andere wereld. Een wereld van mogelijke 

oorzaken, van potentiële uitvallers. Een wereld 

waarin de betrokken partijen – overheden, scholen, 

ouders – zoeken naar oplossingen. En een wereld 

waarin definities over elkaar heen buitelen. 

Want: wie bedoelen we met voortijdige school-

verlaters? “Dat verschilt sterk per land. Maar in 

Nederland reserveren we deze term voor degenen 

die zonder startkwalificatie van school gaan”,  

zegt Barbara de Wijk, onderzoeker bij het landelijk 

expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo).  

“Dat betekent: iedereen tussen 12 en 23 jaar 

zonder havo-, vwo- of mbo -2, -3, of -4-diploma.” 

Een heldere definitie. Helaas is er minder 

duidelijkheid over oorzaken van voortijdig 

schoolverlaten, aldus Ton Eimers, directeur  

van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en 

Arbeidsmarkt (KBA). “Het stereotiepe beeld  

van de voortijdige schoolverlater met meerdere 

ernstige problemen – verslavingen, leerproblemen, 

ziektes – klopt maar ten dele. Er is ook een grote 

groep waar het alleen gaat om verkeerde studie-

keuze en verlies aan motivatie. In feite is er 

maar één sterke ‘voorspeller’ van voortijdige 

uitval: de sociaal-economische status van een 

gezin, en daarmee samenhangend het opleidings-

niveau van de ouders.” 

kwalificatieplicht
Mbo-instellingen zien ouderbetrokkenheid als 

een belangrijke factor bij het verbeteren van 

Niet alleen Nederland bindt de strijd aan tegen voortijdig schoolverlaten, ook de Europese Unie  
doet dat. Ouderbetrokkenheid wordt gezien als een belangrijke factor om schoolprestaties te  
verbeteren. Hoe stimuleren Nederlandse mbo-opleidingen ouders zich met de opleiding van hun 
kind te bemoeien? En hoe gebeurt dat in de rest van Europa? “De kloof tussen school en thuis  
is in ons land relatief groot.” 

hoe stimuleren we 
ouderbetrokkenheid? 

Tekst Sander Peters  Illustratie Link Design, Amsterdam  Beeld HH / Blanken

Over voortijdig schoolverlaten in Nederland en daarbuiten

‘Ouderbetrokkenheid 
is in het mbo  

een relatief nieuw 
onderwerp'

Ton Eimers
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Europa

De Europese Commissie 

wil het percentage 

voortijdige schoolverlaters 

terugbrengen tot 

maximaal 10 % in 2020. 

Ter vergelijking: in 2009 

zat Europa gemiddeld 

nog op 14,4 % Hoewel 

Nederland al goed 

‘scoort’, zijn ook 

hier stevige doelen 

geformuleerd.

schoolprestaties en daarmee het voorkomen 

van voortijdig schoolverlaten. “Opvallend is”, 

vertelt ecbo-onderzoeker Régina Petit, “dat er 

naar de rol van ouders en de invloed daarvan  

op de schoolprestaties van hun kinderen veel 

onderzoek is gedaan, maar vooral in het primair 

en voortgezet onderwijs. Niet in het mbo. Terwijl 

juist daar veel jongeren problemen hebben 

waarbij de invloed van het thuisfront belangrijk 

kan zijn.” Een blinde vlek dus voor de rol van 

ouders van mbo-studenten. Maar wel een 

verklaarbare, aldus Ton Eimers. “Beroepsonderwijs 

is lange tijd gezien als een vrijwillige stap. 

Scholen straalden dat ook uit. Zo van: ‘Hier  

leer je een vak. Wil je dat niet, of doe je liever 

iets anders, dan houden wij je niet tegen. De 

leerplicht is immers voorbij.’ Die cultuur is 

inmiddels aan ’t verdwijnen, zeker na de 

invoering van de kwalificatieplicht tot 18 jaar, 

maar het verklaart wel waarom ouderbetrokken-

heid in het mbo een relatief nieuw onderwerp is.”

parents matter
Het zal niemand verbazen, de positieve effecten 

van geïnteresseerde ouders. De motiverende 

werking van ouders die vragen stellen, ouders 

aan wie je dingen kunt laten zien, en – vooral – 

van ouders die snappen waarom een diploma 

belangrijk is. Het is een gegeven: jongeren met 

zulke ouders presteren beter op school. Dit  

besef is stap een. Maar dan? Hoe bevorderen  

we ouderbetrokkenheid? Carla Gigengack  

leidt binnen ROC Midden Nederland het project 

‘Parents matter’. Idee is dat scholen uit Nederland, 

Italië, Engeland, Spanje, Duitsland en Turkije zelf 

methodes ontwikkelen om de interactie tussen 

ouder, student en school te versterken en op  

die manier het aantal voortijdig schoolverlaters 

‘Sommige ouders 
hebben geen idee 
hoe een schooldag 

eruit ziet'

Régina Petit

terug te dringen. Hard nodig, zegt Gigengack.  

“In sommige Europese regio’s verlaat 20 procent 

van de jongeren de school voortijdig als gevolg 

van een verkeerde studiekeuze, slechte loopbaan-

adviezen of onvoldoende ondersteuning vanuit 

de ouders. Op de school in München waarmee 

we samenwerken, is dat zelfs 33 procent.”

migranten
Eind 2012 komen de drie werkgroepen van 

‘Parents matter’ met de eerste aanbevelingen, 

maar de eerste onderzoeksresultaten zijn in  

juni 2012 gepubliceerd. Ondanks de verschillen 

tussen de diverse landen, in schoolsystemen en 

definities, schetst Gigengack enkele grote lijnen: 

“De focus ligt vooral op migrantenouders. Zij 

laten nu eenmaal minder vaak hun gezicht zien 

op school. Dat speelt in ons land – zo komt op 

het Bossche Koning Willem I College maar  

17 procent van de migrantenouders opdagen,  

tegen 60 procent van de autochtone ouders – 

maar ook in Italië en Duitsland.” 

Meest genoemde oorzaken: de culturele 

verschillen, de taalachterstand en een gebrek 

aan kennis van onderwijs en de arbeidsmarkt. 

“Een veelgehoorde suggestie om die kennis-

achterstand weg te werken, is ouders meer te 

betrekken bij de stages en het beroep dat hun 

kind leert. Bijvoorbeeld via ouder-student- 

conferenties of ouderbezoeken aan het stage-

bedrijf.” Ook docenten kunnen volgens Gigengack 

een rol spelen. “De school kan een paar docenten  

expliciet benoemen als carrièrecoaches. Zij 

fungeren dan als aanspreekpunt voor ouders  

en kind bij vragen over stages, arbeidsmarkt  

en beroepsperspectief.” 

positieve insteek
Ook Régina Petit wijst op het belang van 

informatievoorziening aan ouders. “Sommigen 

hebben geen idee hoe een schooldag eruitziet. 

Ze hebben zelf nauwelijks opleiding gehad, 

weten niet wat school inhoudt of welke perspec-

tieven een diploma biedt. Deze ouders zullen 

hun kind nauwelijks kunnen ondersteunen, 

zeker niet bij de beroepskeuze.”

Hoe los je dit probleem op? Barbara van Wijk 

noemt voorbeelden van over de grens – ter 

inspiratie, want keiharde resultaten zijn (nog) 

niet voor handen. “Ierland experimenteert  

met bijscholing voor ouders die zelf negatieve 
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Europa
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wil het percentage 

voortijdige schoolverlaters 
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onderwijservaringen hebben. Op die manier  

kan hun beeld over ‘leren’ bijgesteld worden  

en kunnen ze hun kind beter begeleiden. In 

Spanje benoemen scholen projecten die ouders 

en studenten vervolgens samen – in een 

zogenoemde learning community – uitvoeren, 

bijvoorbeeld het bedenken van innovatieve 

onderwijsconcepten of het opstellen van 

pedagogische uitgangspunten.”

Het gebrek aan ouderbetrokkenheid is niet 

alleen een gevolg van een informatieachter-

stand, denkt Ton Eimers. Ook de negatieve 

insteek speelt een rol. “Ook vanwege de nadruk 

op slecht nieuws staan ouders en studenten 

niet altijd te springen als ze samen moeten 

opdraven op school. Want vaak is er dan stront 

aan de knikker.” Eimers zou graag zien dat de 

ouder-kind-bijeenkomsten een positiever, en 

dus laagdrempeliger karakter krijgen. “Bijvoor-

beeld presentaties van studenten voor hun 

ouders. Over school, over hun stage, of over  

het beroep dat ze leren. Ouders trots, kind trots, 

en de betrokkenheid van de ouders neemt als 

vanzelf toe. Ik zou tegen scholen willen zeggen: 

geef ouders niet het idee dat ze af en toe langs 

mogen komen, als het de school uitkomt.  

Nee, maak ze belangrijk!”

prikkel
Bovengenoemde voorbeelden spreken boek-

delen. En in juli 2012 bleek het nog maar eens 

tijdens de EU-stedenconferentie in het Franse 

Nantes: Nederland is niet het enige land dat 

ouderbetrokkenheid stimuleert. Wander van Es, 

senior adviseur-onderzoeker bij Sardes, volgde 

het congres in Nantes op de voet: “Zeker in de 

grote Europese steden zijn voortijdige schooluitval 

en ouderbetrokkenheid actuele thema’s. Een 

belangrijke uitkomst van de conferentie: we 

moeten meer op de betrokkenheid van ouders 

focussen. Die kan prima gestimuleerd worden 

binnen het curriculum, maar ook via buiten-

schoolse activiteiten. Hoe eerder ouders ‘gezien’ 

en gehoord worden, hoe beter. Maar het is  

nooit te laat.” 

Uit een onlangs afgerond langjarig onderzoek 

onder 900 Duitse jongeren – tussen 1997 en 2011 

– bleek dat armoede een van de meest betrouw-

bare voorspellers is van voortijdig schoolverlaten, 

zegt Van Es. Zelf deed hij ook veel internationaal 

onderzoek op dit gebied. “In ons land is net als 

in Zweden en Finland relatief veel aandacht 

voor de achterblijvers, voor hen die het niet 

halen. Terwijl bijvoorbeeld Oostenrijk en 

Engeland meer inzetten op de eigen verant-

woordelijkheid, de zelfstandigheid. En de rol  

van de ouders dus juist minder groot maken.  

In Oostenrijk bouwt een student in het beroeps-

onderwijs met elk gehaald examen een soort 

‘recht op inkomen’ op. Een belangrijke prikkel 

om door te zetten. Een ander mooi idee is het 

online advies dat jongeren in Nieuw-Zeeland 

kunnen krijgen bij vragen als: hoe praat ik  

met mijn ouders over mijn schoolkeuze, mijn 

toekomst, mijn ambities? Heel praktisch, en 

mijns inziens heel bruikbaar.”

kloof
“De kloof tussen de school en de student 

enerzijds en ouders en leefomgeving anderzijds 

is in ons land groot. Groter in elk geval dan in 

Vlaanderen of Engeland”, aldus Ton Eimers van 

het KBA. “In Nederland is de school het centrum 

der dingen. Vrijwel alles is hier rond de school 

georganiseerd – gezondheidszorg, jeugdzorg, 

noem maar op.”

Dat biedt voordelen, aldus Eimers, want de 

school is de centrale plek waar we alle jongeren 

tot 18 jaar bereiken. Maar ook nadelen: “Nuttige 

zaken als jongerenwerk, de rol van buurtcentra, 

maar ook het thuisfront én ja, de arbeidsmarkt, 

zijn hier als het ware losgekoppeld van school. 

Alles wat het behalen van een diploma in de 

weg staat, wordt op school opgelost. Daarna 

staat de student er alleen voor.”

In Engeland en Vlaanderen wordt de student 

meer als onderdeel gezien van zijn buurt, wijk 

en gezinssituatie. Maatschappelijk werkers  

of jeugdwerkers kennen de studenten en hun 

ouders. Eimers: “Wie in Antwerpen spijbelt of 

definitief uitvalt, krijgt bezoek aan huis. Ook 

met hulp of advies om aan de slag te raken.  

In Engeland zijn zogenoemde personal advisors 

actief. Ik zeg niet dat de visie of werkwijze daar 

beter is, en ook de cijfers van voortijdige uitval 

tonen dat niet aan. Maar feit is dat scholen in 

ons land een flinke kloof te dichten hebben, 

willen ze via de ouders of de thuissituatie  

het aantal uitvallers terugdringen.”  
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ben ik nog wel  
een mbo’er?
Foto Ed van Rijswijk

ik ben een mbo’er, maar geen ’mbo’er’. je weet wel, dat tuig  

dat spijbelt, verslagen te laat inlevert en gewoon dom is.  

nog dagelijks kan ik mij ergeren aan het etiket dat aan het  

mbo hangt. 

ook ik ondervind zo nu en dan de gevolgen van het stereotype beeld 

van een mbo’er. een beeld waarin ik mij – en vele andere studenten 

met mij – niet herken. het beeld lijkt tegenwoordig alleen nog buiten 

het mbo zelf te bestaan. dat is jammer, want dat beeld werpt een 

donkere schaduw over het mbo. maar hoe is het nu eigenlijk ontstaan? 

ouders zetten alles op alles om hun kind naar de havo of het vwo 

te pushen. we willen onze kinderen toch niet in het welbekende 

rioolputje laten vloeien? het kind dat het beste tot zijn recht komt 

op het (v)mbo, staat vervolgens onder gigantische druk om er wat 

van te breien op het vwo. ik ken genoeg mbo-studenten die zich 

gewoon schamen, omdat zij een mbo-opleiding volgen. Zij zitten  

niet te wachten op een stortvloed aan negatieve reacties en 

ontwijken daarom liever de vraag welke opleiding ze doen. 

en dan valt het me op: we zijn verkeerd bezig in dit land. het land 

waarin wij graag ‘hokjesdenken’ en waarin het papiertje belangrijker 

is dan de persoon zelf. Zo raakte ik aan de praat met iemand in de 

trein, die mij vroeg wat ik studeer. “verpleegkunde”, antwoordde ik. 

“ah, mijn zusje zit ook op de hanzehogeschool.” die opmerking 

vergeet ik nooit meer. meneer plaatste mij al automatisch in de 

hbo-variant van de opleiding. vreemd, want bijna 50 procent van  

de studenten in nederland zit op het mbo. de kans was dus groter  

dat ik op het mbo zit, maar meneer vond mijn nederlands en 

uitstraling meer passen bij het hoger onderwijs. raar vind ik dat. 

ik vrees dat nog lang niet het laatste woord over dit onderwerp 

gezegd is. ook ik ben niet tevreden over het huidige imago probleem. 

het werpt een schaduw over mij en de andere mbo’ers. misschien 

moeten wij (ex-)mbo’ers eens in opstand komen? een paar dagen 

geen verpleegkundigen meer aan je bed, geen bakker om je brood 

te kopen en geen apk, want de lokale monteur blijft ook thuis.

Quinten Manuel
student verpleegkunde noorderpoort groningen

cOlumn
Met trots stelt de redactie 
een nieuwe columnist aan 
u voor: Quinten Manuel, 
student Verpleegkunde 

Noorderpoort. Quinten volgt 
studente Hanneke Arts op, 

die twee jaar lang vele 
inspirerende columns voor 

Back Stage heeft geschreven. 
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minister vOOr 1 daG

“Hoger onderwijs en onderzoek horen in de 

ministerportefeuille. Dat eis ik als onderwijs-

minister. Alle sectoren zijn belangrijk, maar 

hoger onderwijs is een kennispoot. Het gaat  

om wetenschappelijk én toegepast onderzoek, 

valorisatie, kennis ontwikkeling. Binding creëren 

met economische en maatschappelijke sectoren. 

“En na mijn eerste dag? Mogen er dan nog  

eens 364 dagen zijn! Want onderwijsbeleid is 

niet gebaat bij eendagsvliegen. Als onderwijs-

minister pleit ik ervoor geen grootscheepse 

wijzigingen door te voeren. Daar wordt de sector 

dol van en je desinvesteert. Ik hoop dat dit niet 

gebeurt met het nieuwe regeerakkoord. Ik zou 

dan ook de huidige hoofdlijnen doorzetten, 

zoals prestatieafspraken, het topsectorenbeleid 

en excellentie in het hoger onderwijs. Zorgen 

dat er voldoende middelen zijn om te blijven 

investeren in kwaliteit: van opleidingen en 

docenten. En grote aandacht voor praktijk-

gericht, toegepast onderzoek. Dat vormt de 

verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs.” 

“Een van de punten die nadrukkelijk mijn 

aandacht krijgt, is het sociaal leenstelsel.  

Dit stelsel heeft het predicaat ‘sociaal’ te  

zijn, maar het kan niet zo zijn dat voor grote 

groepen jongeren de toegang tot hoger onder-

wijs moeilijker wordt. De hogescholen hebben 

berekend dat door afschaffing van de basisbeurs 

15.000 studenten niet naar het hbo zullen gaan. 

Als het leenstelsel nodig is vanwege ombuig-

Thom de Graaf, voorzitter HBO-raad:

‘Als ik minister ben,  
BLIjF Ik INvESTErEN!’

ingen, kijk ik naar mogelijkheden om de 

aanvullende beurs te verruimen. Er mogen 

gewoonweg geen hoge drempels zijn tot  

hoger onderwijs. Onderwijs is nog steeds  

een belangrijke emancipatiemotor.”

“Het allerbelangrijkste vind ik dat degenen  

die het onderwijs geven, maatschappelijke 

erkenning en geldelijke waardering krijgen.  

Dat is een opdracht van de instellingen, bestuur-

ders én van de politiek. Het gaat om de kracht 

van de docent zelf. Hij moet ruimte krijgen om 

goed op te leiden, want ik vind het van groot 

belang dat hogescholen niet alleen studenten  

op de arbeidsmarkt afleveren die als professionals 

aan de slag gaan, er moeten meer vaardigheden 

bijgebracht worden. Het gaat mij om algemene 

bildung en nieuwsgierigheid. Jongeren die 

waarden kunnen onderscheiden, meedenken 

over vragen als ‘hebben oude mensen nog recht 

op behandeling?’ Verpleegkundigen hoeven  

deze vragen niet over te laten aan de specialist. 

Onder mijn ministerschap, wordt de algemeen 

vormende component van het onderwijs niet 

weggeduwd omdat we het alleen hebben over 

de economie. Docenten moeten inspireren, dat 

maakt jongeren nieuwsgierig en dat hebben  

we nodig: professionals die zich voortdurend 

afvragen hoe het beter kan. Studenten die 

kennis opzuigen! Studenten die innovatief  

zijn! Dat is excellent onderwijs.”

‘eén dag als onderwijsminister is natuurlijk wel erg kort’, reageert thom de Graaf, 
voorzitter HbO-raad en senator voor d66 in de eerste kamer. de oud-minister en voormalig 
nijmeegs burgemeester weet wel waar hij zijn stempel op drukt: erkenning, excellentie  
en toegang tot onderwijs. Zijn eerste dag begint de Graaf met een harde eis.

‘Onderwijsbeleid 
is niet gebaat bij 
eendagsvliegen’

Tekst Marie-José Linders  Foto’s Nout Steenkamp

?
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aan:

     anne bert dijkstra,  
bijzonder hoogleraar ‘Toezicht 
& socialisatie, scholen en 
onderwijsbestel’ (UvA)

onderwerp:   Hoe geef je als school invulling aan sociale en maatschappelijke taken? Wat 

werkt wel en wat niet? En hoe maak je de sociale opbrengsten van het onderwijs 

zichtbaar? Op 14 juni 2012 wijdde bijzonder hoogleraar Anne Bert Dijkstra zijn 

oratie aan dit complexe vraagstuk, waar volgens hem nog weinig over bekend is.

  Tekst José Vorstenbosch  Foto Nout Steenkamp
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“in het onderwijs gaat het niet alleen om het 

cognitieve kerncurriculum. Ook de sociale en 

maatschappelijke functie van de school is belangrijk. 

Over de kwaliteit van het onderwijs op dat domein  

is echter veel minder bekend dan over de onderwijs-

kundige effectiviteit. Hoe vullen scholen die sociale 

functie in, wat werkt wel en waar is verbetering 

mogelijk? Hoe weet je of een student over de gewenste 

sociale en maatschappelijke competenties beschikt  

en om wat voor kennis, vaardigheden en houding  

gaat het dan eigenlijk? De leerstoel is ingesteld om 

daar meer kennis over te verwerven en te onder-

zoeken hoe de sociale opbrengsten zichtbaar  

kunnen worden gemaakt.”

“van de sociale opbrengsten van onderwijs kun  

je niet één definitie geven. Globaal genomen 

zijn er drie gebieden te onderscheiden. Ten eerste  

de indirecte effecten van onderwijs, bijvoorbeeld een 

betere gezondheid en minder criminaliteit. Ten tweede 

de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke 

competenties, zoals kennis en vaardigheden om in 

verschillende situaties succesvol te kunnen handelen. 

Ten derde de bevordering van het sociaal kapitaal van 

de samenleving. Deze terreinen zijn zowel op individueel 

als collectief niveau van groot belang. Omdat onder-

wijs daar een bijdrage aan levert, verdienen de  

sociale opbrengsten van onderwijs meer aandacht.”

“omdat scholen vrij zijn om hun eigen accenten 

te leggen, is er niet één meetlat voor de sociale 

opbrengsten. Op dit moment is nog onvoldoende 

bekend welke aanpak werkt. Leg je de nadruk op 

kennis, vaardigheden of houding? Gaat het om sociale 

competenties in specifieke situaties of algemener  

om maatschappelijke betrokkenheid? En hoe kun  

je die competenties vaststellen? Het is in ieder geval  

van belang helder te formuleren wat je als school  

wilt bereiken, daar een aanpak bij te kiezen en het 

“er zijn wel instrumenten beschikbaar waarmee 

de sociaal-emotionele ontwikkeling of de 

burgerschapscompetenties van studenten gemeten 

kunnen worden. Daarnaast is het werken met 

benchmarks een mogelijkheid. Wanneer je als school  

je resultaten vergelijkt met die van andere scholen  

in een vergelijkbare situatie, kun je bekijken of je 

tevreden bent of dat er aanleiding is om in bepaalde 

aspecten extra te investeren. Een andere route is  

de resultaten op enig moment te vergelijken met  

die van één of twee jaar later, om een beeld te  

krijgen van de ontwikkeling. Regelmatig evalueren 

binnen de school kan inzichtelijk maken of het 

onderwijs het beoogde effect heeft.”

“naast scholen speelt de omgeving een rol bij de 

ontwikkeling van sociale en maatschappelijke 

competenties: ouders, vrienden en bijvoorbeeld de 

media. Ook daarom is het van belang dat scholen 

transparant zijn over de doelen die ze nastreven en 

wat ze van anderen verwachten. Dat biedt ouders en 

studenten de mogelijkheid te bepalen of dat past bij 

hun verwachtingen. Daarbij hoort ook het zichtbaar 

maken van de resultaten van onderwijs: wat leren  

de studenten? Juist een school die ouders en studenten 

serieus neemt, wil kunnen laten zien waar het onderwijs 

toe leidt. Het is in de eerste plaats aan de school om 

daarvoor de instrumenten te bepalen.”

vraag 1:   waarom is deze leerstoel ingesteld? weten 
scholen zelf niet wat hun sociale opbrengsten zijn?

vraag 2:   in uw oratie zei u dat de sociale opbrengsten van 
onderwijs meer aandacht verdienen. waarom?

vraag 3:   scholen geven zelf invulling aan hun sociale taak. 
hoe kun je te weten komen wat werkt?

vraag 4:   kunnen scholen dan nog op geen enkele manier 
die sociale opbrengsten in kaart brengen?

vraag 5:   hoe verhoudt de aandacht voor sociale 
opbrengsten zich tot de rol van ouders  
in de opvoeding?

resultaat regelmatig te evalueren. Het onderzoek  

richt zich op de vraag hoe sociale opbrengsten 

gemeten kunnen worden en welke bijdrage  

scholen daaraan kunnen leveren.”
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Bedrijfsschool nieuwe stijl hanteert een andere logica

de subtiele balans 
tussen opleider 
en werkgever
Tekst Guus Mater  Foto ROC van Amsterdam en NedTrain
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Gedreven door de vergrijzing en een dreigend tekort aan monteurs heeft de NS als een  
van de eerste grote bedrijven een eigen vakschool opgezet: de TechniekFabriek. NS-dochter 
NedTrain doet dat in samenwerking met het ROC van Twente en het ROC van Amsterdam. 
Treinmonteurs zijn hard nodig en steeds schaarser.

Het tekort aan technisch personeel vormt een grote bedreiging 

voor Nederlandse bedrijven. Het Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht 

becijferde dat het aantal vacatures in deze sector in 2016 zal 

oplopen tot 150.000. Vooral op mbo-niveau is het probleem 

groot. Het lijkt dan ook niet zo gek dat bedrijven roc’s een 

handje helpen door bedrijfsscholen of vakscholen nieuw 

leven in te blazen, zoals de NS stelde. Maar is een dergelijke 

school wel goed voor de kwaliteit van het middelbaar 

beroepsonderwijs? En weten roc’s en bedrijfsleven elkaar 

voldoende te vinden?

veel belangstelling
De interesse voor de TechniekFabriek is groot. Voor het eerste 

jaar hebben zich 300 kandidaten gemeld. De vijftig beste 

konden dit najaar beginnen met de opleiding Monteur 

Mechatronica (mbo-2). In samenwerking met het ROC  

van Amsterdam is de TechniekFabriek gestart met een 

mbo-3-opleiding Machinist Railvervoer. Oud-minister 

Marja van Bijsterveldt stelt zich vierkant achter de scholen: 

“Initiatieven als deze, waarbij vakopleidingen en het bedrijfs-

leven elkaar nadrukkelijk opzoeken om samen de werknemers 

van de toekomst op te leiden, zijn een belangrijk voorbeeld’’, 

zei de voormalige bewindsvrouw bij de feestelijke opening.

“Ik ben niet van de stroming die zegt dat de roc’s tekort 

schieten’’, zegt Koen Sueters, manager van de Techniek-

Fabriek.” Maar het is onmiskenbaar dat er een gat aan 

praktijkervaring bestaat tussen de gouden handjes die 

wij nodig hebben en de mensen die het roc aflevert. Onze 

monteurs moeten vanaf dag één dat ze in dienst zijn 100 

procent veilig werken. Voor de theoretische basis zijn we 
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Foto NedTrain

de subtiele balans tussen opleider en werkgever
vervolg 

bij verschillende roc’s langs geweest. Sommige 

roc’s wilden docenten tegen betaling beschik-

baar stellen. Dat was niet ons idee. Het roc blijft 

de opleidende partij. Het ROC van Twente heeft 

lef getoond hier in te stappen.’’

De baangarantie is een belangrijke reden voor 

het enthousiasme waarmee de opleiding is 

begroet. Sueters: “In het eerste jaar hebben de 

studenten een stageovereenkomst, in het tweede 

jaar bieden we een cao-loon, tussen de 1.100  

en 1.500 euro. Daarna zijn ze gediplomeerd 

basismonteur. De pneumatiek waarover ze bij 

de deursystemen van een trein leren, kunnen ze 

ook toepassen op liftsystemen of in de industrie. 

Al zien we natuurlijk het liefst dat de monteurs 

bij ons blijven werken. De overheid zou zich in 

haar opleidings eisen flexibeler kunnen opstellen. 

Als je aanstaande techneuten verplicht 

Nederlands geeft, vreet dat tijd. Het bedrijfs-

leven vraagt om iets anders dan een opleiding 

waar geen direct verband is tussen de vakken 

op school en het werk op de stageplaats.’’

dezelfde taal 
Volgens Jos Toebes sluit de opleiding aan bij  

de huidige tijdgeest. De directeur van het MBO 

College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek 

van het ROC van Twente spreekt nadrukkelijk 

‘We hebben de  
verantwoordelijkheid 

breed op te leiden  
en zijn gebonden  
aan wetgeving’

Jos Toebes

van een vakschool en niet van een bedrijfsschool. 

“Stork had veertig jaar een bedrijfs  school. Die  

tijd komt niet meer terug. Dat de mbo-opleidingen 

niet aansluiten op de beroepspraktijk is voor een 

deel waar. Maar als het bedrijfsleven zegt dat het 

mbo niet leert wat zij wil, is dat toch hypocriet. 

We hebben de verantwoordelijkheid breed op  

te leiden en zijn gebonden aan de wetgeving.’’

Het was geen toeval dat de NS bij Toebes aan-

klopte. “In Rijssen hadden we al een aantal 

kleine techniekbedrijven aan monteurs op het 

gebied van mechatronica geholpen. Daar bleek 

al dat we dezelfde taal spreken. Want dat blijkt 

weleens een probleem. Elke partij heeft hier  

een eigen taak. Het roc is verantwoordelijk voor 

het onderwijs, de bedrijven leveren het nood-

zakelijke lesmateriaal. Het is zaak dat beide 

partijen elkaar accepteren.’’

omgekeerde leerweg
Sueters en Toebes hadden kennisgenomen  

van de opvattingen van Erica Aalsma. Haar 

filosofie van de Omgekeerde Leerweg is een  

van de uitgangspunten van het project. Onderwijs 

begint op de werkplaats, zegt de vrouw die in 

haar eentje De Leermeesters vormt. “Je moet 

leren voor een diploma vanuit het werk. Het 

beroepsonderwijs is gedeformeerd en stelt zich 

vaak verheven op. Terwijl het toch afhankelijk  

is van het bedrijfsleven. Veel docenten hebben 

te weinig kennis van wat er in de praktijk 

gebeurt. Als onderwijs en bedrijfsleven elkaar  

als gelijk waardige partners beschouwen,  

zijn we al een stuk verder.’’ 

De inbreng van beide partijen vereist een subtiel 

evenwicht. De onderwijsadviseur heeft ervaring 

opgedaan bij het Koning Willem I College in Den 

Bosch met De Waterfabriek. Daar is een productie-

lijn opgezet voor het vullen en verpakken van 

flesjes water. Heineken trad op als adviseur.’’ 

Operators, marketingmedewerkers en verkopers 

kunnen het werk in de praktijk leren. Het is  

wel een andere logica.’’ Als duidelijk is hoe de 

productie lijn werkt en in elkaar zit, begrijpen  

ze ook eerder de theorie daarachter, wil Aalsma 

maar zeggen. 

intensief contact met de horeca
Theo Moolenaar zorgt voor een ander geluid  

uit de praktijk. Hij is opleidingsmanager Horeca, 

Bakkerij, Facilitair bij het ROC van Amsterdam  

en had een eigen restaurant. In de hotelschool 
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Foto ROC van Amsterdam

Theo Moolenaar  
haalde sterrenkok 

Lucas Rive (foto) naar 
zijn school: 'Door zo'n 
topper uit de praktijk, 

wordt onderwijs  
vanzelf spannend.'

heeft deze zij-instromer opnieuw alles bij de 

hand. Daarom haalt hij Lucas Rive, kok van  

De Bokkedoorns (twee sterren), naar zijn school.  

“Hij is onze ambassadeur. Als studenten met een 

topper uit de praktijk kunnen werken, wordt het 

onderwijs vanzelf spannend. Onze school levert 

koks en gastheren (m/v) aan restaurant keten 

LaPlace en de driesterrenzaak van Jonnie Boer. 

Dat is een wereld van verschil. Overleg met het 

bedrijfsleven over de invulling van het onderwijs 

is dan ook noodzakelijk.’’

Al gaat het door de crisis aanzienlijk minder  

in de horeca, op school merkt Moolenaar daar 

niet veel van. “Acht jaar geleden hadden we  

450 studenten, nu zijn dat er 1.200, we zijn de 

grootste horeca school van Nederland. Amsterdam 

heeft vijf nieuwe grote hotels nodig. Eén hotel  

is al goed voor zestig koks. Waar zouden die 

vandaan komen?’’ Moolenaar vertelt dat het 

intensieve contact met de horeca zijn roc alleen 

maar sterker maakt. Als er iets mis dreigt te 

gaan, is er een digitaal studentvolgsysteem, 

waarmee een docent aan de bel kan trekken.

nieuwe injectie 
Harrie Bemelmans is unitdirecteur van de 

vernieuwde mbo-opleiding Verpleegkundige  

van het Nova College in Haarlem. Dankzij de 

vorig jaar ondertekende samenwerking tussen 

het Nova College en vier regionale ziekenhuizen 

heeft de opleiding Verpleegkundige ‘een nieuwe 

injectie’ gekregen. Bemelmans: “Die ziekenhuizen 

willen de beste verpleegkundigen. Als wij die 

kunnen leveren, heeft ons roc recht van bestaan.” 

Door de samenwerking met de vier zieken-

huizen ervaren de studenten al in een vroeg 

stadium of werken in de zorg voor hen de juiste 

beroepskeuze is. Tegelijkertijd is het een goede 

voor bereiding op hun tweede studiejaar waarin 

ze stage lopen op de verpleegafdelingen. 

De vernieuwde opleiding speelt zich nu veel 

meer in het ziekenhuis af, zodat je je kunt  

afvragen wat de grenzen van het school- 

gebouw zijn. Zo krijgen de studenten onderwijs 

van docenten uit het ziekenhuis in speciaal 

ingerichte leslokalen. De nieuwste ontwikkelingen 

in de zorg zijn verwerkt in de lesstof, die veelal 

digitaal wordt aangeboden. Ook oefenen 

studenten in het skillslab. Van de bouw van  

een eigentijdse verpleegstersflat zal echter  

geen sprake zijn, verzekert Bemelmans.  

“Bij de vormgeving van de opleiding liepen  

we tegen cultuurverschillen aan, zoals onze 

schoolvakanties en de wensen van een 24/7-bedrijf 

als een ziekenhuis. Binnen de wettelijke voor - 

waarden hebben we elkaar gevonden. Ook de 

zeggenschap is helder, het roc levert tenslotte  

de erkende diploma’s.’’

oude traditie
Met de twee opleidingen van NedTrain zegt  

de NS terug te vallen op een oude traditie. Zo 

kende het bedrijf, net als elektronicaconcern 

Philips vroeger, eigen vakscholen. Die van 

Philips was sinds 1929 kweekplek voor eigen 

personeel. In 1989 sloot de vakschool, een gevolg 

van de veranderde visie op in-company leren. 

Na lange leegstand koos ROC Eindhoven ironisch 

genoeg elf jaar later zijn domicilie in die oude 

bedrijfsschool.  
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‘back off maakt 
vrouwen weerbaarder’
Tekst Samar Haddad  Foto’s Gerry Hurkmans

Een alarm dat functioneel én mooi is. Joyce Witteveen 

(21) en haar medestudenten bedachten voor hun 

afstuderen een draagbaar alarm in de vorm van  

een sieraad. ‘Back Off’ is verkrijgbaar als ketting  

en tassenhanger. 

“Veel vrouwen voelen zich ’s avonds en ’s nachts 

onveilig op straat. Hoewel ze mentaal sterk zijn, 

kunnen ze weinig doen tegen een belager die groter 

en sterker is. Een paar jaar geleden ben ik zelf 

aangerand. Het heeft twee jaar geduurd voordat ik 

weer mensen durfde te vertrouwen. Doordat mijn 

moeder een alarm voor mij kocht, durfde ik weer 

dingen buiten de deur te gaan doen. Van de politie 

heb ik weinig hulp gekregen. Nadat ik aangifte had 

gedaan, werd me verteld dat ik niet moest verwachten 

‘er nog iets van te horen’. Slachtofferhulp heeft me 

gelukkig wel geholpen. Maar het machteloze gevoel 

dat ik heb gehad, wens ik geen enkele vrouw toe.”

Naam: joyce witteveen
Opleiding: kleur en interieur,  
cibap vakschool voor verbeelding
Product: back off

NIEUW!!!
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joyce is inmiddels afgestudeerd en verkoopt het alarm via internet: 

“als je back off bestelt, kun je een eigen kleur en motief kiezen.  

het sieraad is er onder meer in de vorm van een hartje of boeddha.  

ik zet het product met de hand in elkaar.”

“door een pin uit het sieraad te trekken, gaat het alarm af. hierbij klinkt een hoge 

toon die oploopt tot 130 decibel. daar word je als belager niet blij van. ook trekt  

het geluid de aandacht van omstanders.”

“Door het alarm voelen vrouwen zich weer baarder.  

We hebben inmiddels negenhonderd producten 

verkocht. Een deel van de opbrengst, ongeveer 

vijfhonderd euro, is naar Slachtofferhulp gegaan.”
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DE coNclUsIE

7+
Back off is mooi vormgegeven en het alarm 

draagt bij aan een gevoel van veiligheid.  

de vraag is alleen of omstanders in de 

praktijk ook echt op het alarm reageren.

7

7,5

whitley bos (21) studeert maatschappelijk werk en dienstverlening

“Toen ik stage liep op een school voor zeer moeilijk opvoedbare 

jongeren, heb ik een Back Off-tassenhanger gekocht. De eerste 

periode droeg ik die voor de zekerheid in mijn zak. Later was 

dat niet meer nodig, omdat er een vertrouwensband met de 

leerlingen was. De hanger heb ik altijd aan mijn tas zitten; dat 

vind ik vooral ’s avonds en ‘s nachts een veilig idee. Back Off 

maakt zoveel lawaai dat het een belager hopelijk afschrikt  

en dat andere mensen er juist op afkomen.” 

DE jUry...

8

Harry Crielaars, directeur Slachtofferhulp Nederland

“Of het alarm belagers ook écht afweert, hangt 

af van de locatie en situatie. In een drukkere 

omgeving zullen omstanders sneller reageren. 

In een verlaten gebied zal het de dader misschien 

even afschrikken, maar niet tegenhouden. Toch 

is Back Off een mooi product dat kan bijdragen 

aan een gevoel van veiligheid. Als het alarm in 

een onveilige situatie kan zorgen voor hulp uit  

de omgeving, voorkomt het wellicht dat iemand 

slachtoffer wordt.”

cynthia noordzee (31) strafrecht-  

en vreemdelingenrechtadvocaat en  

vechts portlerares bij stichting karate  

030, waar ze ook zelfverdedigingsles  

aan vrouwen geeft

“Vaak denkt iedereen dat alleen de 

slachtoffers bang zijn, maar belagers 

hebben ook angst. Ze willen niet  

gepakt en niet vervolgd worden.  

Ik denk zeker dat dit alarm een 

afschrikwekkende werking kan 

hebben. Het gevaar is echter wel dat 

omstanders niet reageren, omdat  

ze het alarm niet herkennen.'
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Pittige taal van… 
donny gieskens
Tekst Luuk Obbink  Foto Bram van den Dool

hoe kijk je terug op je opleiding bij het roc leiden?
“ik heb een geweldige tijd gehad en kreeg alle 

kansen om me te ontwikkelen. de school was flexibel: 

toen ik vier maanden voor stage in india, mexico, 

monaco en houston zat, kon ik mijn toetsen gewoon 

daar doen. door het projectmatig en competentiegericht 

onderwijs kon ik zelf in alle vrijheid aan de slag gaan met mijn 

leerdoelen. Bij roc leiden werken heel veel enthousiaste docenten. 

hun passie straalt af op de studenten.”

maar...?
“niet alles ging goed. Bij de zogeheten satellietvakken, zoals  

engels en nederlands, was me vaak niet duidelijk wat er van mij  

werd verwacht. hierdoor was het heel lastig om vooruit te werken. 

daar heb ik vaak iets over gezegd, maar in vier jaar tijd is het me  

niet gelukt om dit te veranderen. doordat docenten van deze vakken 

hun lesmateriaal zelf maakten, was bovendien de kwaliteit wisselend. 

soms was het lesmateriaal een rommeltje.”

deze docenten maakten er dus een potje van?
“dat is eerder het management te verwijten. je kunt van docenten 

met een contract van veertig uur niet verwachten dat ze zeventig  

uur werken. Ze hebben er simpelweg niet de tijd voor. wel vind ik dat 

sommige docenten meer kunnen doen om studenten te motiveren. 

ik heb meegemaakt dat een medestudent bij de tweede keer dat hij 

te laat in de les kwam, te horen kreeg dat hij niet geschikt was voor 

het vak. natuurlijk maken sommige studenten er een potje van,  

maar je moet ze niet allemaal over één kam scheren.”

maar het is toch logisch dat docenten een  
punthoofd krijgen van laatkomers?

“ik verwacht een meer professionele houding van docenten. 

misschien heeft de student wel een goede reden. vraag daarnaar. 

ik weet dat veel klasgenoten die ook wel eens te laat kwamen, nu op 

goede posities in bedrijven zitten. stigmatisering straalt negatief af 

op de studenten. en hbo’ers en vwo’ers komen ook wel eens te laat.”

kortom: docenten moeten studenten meer motiveren?
“ja, maar het management heeft daar ook een rol in. hoe vaak  

heb ik niet meegemaakt dat ik door lesuitval drie tussenuren moest 

wachten voor 45 minuten les? heel demotiverend. dat moet toch 

anders kunnen? en dan maar klagen dat studenten geen inzet  

hebben en niet komen opdagen.”

goede adviezen, daar werd zeker niet naar geluisterd?
“vaak niet, maar ik moet zeggen: soms wel. als voorzitter van  

de door mij opgerichte deelnemers adviesraad heb ik gepleit voor 

grotere lockers, waar een laptop in past. als de bestuurders de 

tussenuren niet kunnen vermijden, laten ze dan in ieder geval  

ervoor zorgen dat je niet uren met je laptop hoeft te slepen.  

en zie, dat advies is ter harte genomen.”

Donny Gieskens (22) was op de ICT Academie 
Leiden van het ROC Leiden geen gemiddelde 
student: met zijn inspanningen voor competentie-
gericht onderwijs, huiswerkondersteuning aan 
medestudenten en de oprichting van een advies-
raad, schopte hij het in 2008 tot Uitblinker van 
ROC Leiden. Als teamleider ict bij Microsoft 
Nederland is hij dan ook niet verkeerd terecht-
gekomen. Terugkijkend heeft hij wel enkele 
adviezen aan het mbo.

‘Docenten moeten  
studenten niet over  
één kam scheren.’
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“bij goed beroepsonderwijs gaat het 

om een podium geven aan talent. 

een beroemde uitspraak over onder-

wijs is immers: ‘education is not 

filling a bucket but lighting a fire’.”

demissionair minister van Bijsterveldt roept tijdens  

de opening van het studiejaar van het koning willem i 

college mbo-studenten op om hun talent te laten 

vlammen.

“met 'fawaka' en 'hé kil' komen 

mbo-studenten er niet.”

de straattaal beheersen mbo’ers als geen ander, maar 

een fatsoenlijke sollicitatiebrief schrijven is een brug 

te ver, beweert rotterdamse onderwijswethouder 

hugo de jonge in het ad.

“als het aan mij ligt, mag uw school 

niet langer om drie uur de deuren 

sluiten. de school moet open van 8 uur 

’s ochtends tot 10 uur ’s avonds, vijf 

dagen per week en 52 weken per jaar!"

hoogste tijd om de ‘van half negen tot drie’-mentaliteit 

overboord te gooien, vindt fme-voorzitter ineke 

dezentjé hamming-Bluemink bij de opening van  

het studiejaar van het albeda college.

“het nederlandse middelbaar 

beroepsonderwijs dreigt te  

verschoolsen.” 

als we niet tijdig ingrijpen, groeit het mbo steeds 

meer richting havo, concludeert professor dr. loek 

nieuwenhuis (open universiteit) op basis van 

internationaal literatuuronderzoek.

“het kost inderdaad 10.000 of wat 

meer banen. die mensen die hun 

baan verliezen bij die leemlagen  

van het management, kunnen  

voor de klas komen!”

de ingreep uit het sp-programma in het hbo en  

mbo kost meer dan 10.000 fte aan banen. maar  

niet getreurd, woordvoerder jasper van dijk heeft 

voor iedereen een baan als docent in het verschiet 

[scienceguide].

“de hervorming binnen de fnv moet 

voor 30 april 2013 klaar zijn. dat 

wordt nog een hele klus. 'maar als het 

makkelijk was, zat er wel een ander.''

maar één man is in staat deze complexe klus te klaren, 

weet interim-voorzitter ton heerts. ‘me, myself and i’ 

[nu.nl].

"mevrouw van bijsterveldt heeft 

een paar kilo boter op haar hoofd, 

want het was een bewuste strategie 

van de overheid om te streven naar 

50 procent hoger opgeleiden."

arbeidseconoom ronald dekker van de universiteit 

van tilburg reageert tegen Bnr op de zorgen die  

van Bijsterveldt uit over het imago van het mbo.

“ons onderwijs selecteert niet  

op talent, maar op zwakte.”

weg met die eenheidsworst, vindt hoogleraar  

mirjam van praag in het nrc. een kind dat niet  

van alle markten thuis is, moet elk vak op zijn  

eigen niveau kunnen volgen.

“in plaats van de leerplichtleeftijd te verlengen, zou iedereen  

vanaf het 12e levensjaar een levenslang leerrecht moeten krijgen. 

men staat eerder op zijn rechten dan op zijn plichten.”
met onwillige honden is het slecht hazen vangen, weet cultuurhistorica en ex-docent mirjam hommes [volkskrant].


