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De schoolbestuurder bepaalt wat er op school 

gebeurt, de gemeente houdt zich bezig met 

probleemjeugd en de bedrijfsdirecteur schrijft 

voor hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. 

Iets te zwart-wit geschetst wellicht, maar zo  

zat de maatschappij tot enkele decennia wel 

ongeveer in elkaar. Het werkterrein van 

bestuurders was helder: ieder z’n eigen toko.

“Die tijd is voorbij”, zegt Theo Camps, 

bestuursvoorzitter van organisatieadviesbureau 

Berenschot en hoogleraar Organisatiekunde en 

Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. 

“Vroeger was bij grote instellingen als 

onderwijsorganisaties een vrij duidelijke 

scheiding tussen binnen- en buitenwereld.  

Je interne organisatie kon je in feite inrichten, 

zoals je wilde. Veel zaken werden niet betwist. 

Tegenwoordig moet je daarentegen over veel 

onderwerpen overleggen met je stakeholders.  

In het geval van het beroepsonderwijs zijn dat 

bijvoorbeeld het bedrijfsleven en regionale 

overheden. De transparantie is enorm 

toegenomen en daarmee is de vanzelfsprekende 

legitimiteit afgenomen. Vragen als ‘Welke 

opleidingen willen wij aanbieden?’ of ‘Willen  

wij wel of geen vakcolleges?’ moet je in 

samenwerking met het bedrijfsleven 

beantwoorden. Tegelijkertijd is het interne 

bestuurswerk ook complexer geworden door 

verschuivende eindtermen, de opschaling van 

organisaties, meer inhoudelijke betrokkenheid 

van ouders en studenten en de toegenomen 

noodzaak om met incidenten te kunnen 

omgaan. Door al die veranderingen wordt  

van bestuurders een aanmerkelijk hoger niveau 

gevraagd dan voorheen.”

“Het werk van de bestuurder is niet simpeler 

geworden”, zegt ook Goos Minderman, 

hoogleraar Public Governance en Public Law  

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Maar 

tegelijkertijd wel leuker.” Minderman zag de 

afgelopen jaren een ‘verversing van de top’ in het 

onderwijsbestuur. “De overheid gaat veel minder 

dan voorheen over lessentabellen, huisvesting, 

financiering, et cetera. De bestuurders die 

gewend waren dat veel vanuit het Rijk werd 

bepaald, hebben plaatsgemaakt voor bestuurders 

met meer zelfstandigheid. Die bellen niet meer 

naar het ministerie met de vraag: ‘Hoe willen 

jullie het hebben?’ Ze zoeken liever draagvlak bij 

hun stakeholders: gemeenten, bedrijfsleven, 

medewerkers, studenten.”

De ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’, die 

vanaf augustus 2014 voor leden van de 

vereniging MBO Raad geldt, sluit goed op de 

vernieuwde bestuursstijl aan, vertelt Minderman. 

“Een goede bestuursstijl is voor een groot deel 

niet kwantificeerbaar. Het gaat bijvoorbeeld om 

vragen als: zorgt de bestuurder ervoor dat wij 

als serieuze gesprekspartner worden gezien?”

MENSENWERK
Bestuurder Frank van Hout herkent zich in het 

geschetste beeld. Hij is blij dat de branchecode 

Met de vuist op tafel slaan is ‘old school’. Een moderne bestuurder luistert, verbindt, 
zoekt de dialoog, zet de juiste mensen bij elkaar. Om uiteindelijk overigens wél de laatste 
knoop door te hakken. Welke vaardigheden heeft een moderne mbo-bestuurder nodig? 
Betrokkenen en deskundigen reflecteren.

 BESTUREN ANNO 2014: 
luisteren en verbinden

Tekst Berber Bijma  Foto Link Design, Amsterdam

Modern beroepsonderwijs vraagt nieuw type bestuurder

‘Van bestuurders 
wordt een 

aanmerkelijk hoger 
niveau gevraagd’

Theo Camps
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veel aandacht geeft aan bestuurskwaliteiten die niet in cijfers 

zijn uit te drukken, zoals transparantie, aanspreekbaarheid en 

het organiseren van tegenspraak. “Dat voorkomt de illusie dat  

we de zaken op orde hebben als de cijfers goed zijn. Besturen  

is mensenwerk.”

Van Hout kwam in 2007 als interimmer naar het Friesland 

College in Leeuwarden, om twee jaar later bestuurder in vaste 

dienst te worden. “Met de oude bestuursstijl – die ik van nabij 

kende door vijftien jaar trainings- en advieswerk – was dat ’m 

niet geworden. De moderne manier van besturen ligt mij: 

regisseur zijn, verbinden, de dialoog op gang brengen. Maar 

natuurlijk moet je soms wel zeggen: nu gaan we even linksaf.  

Er is ruimte, maar wel binnen een set afspraken.”

De belangrijkste competentie voor een moderne mbo-bestuurder 

omschrijft Van Hout als ‘omgevingssensibiliteit’. “Je moet  

goede voelhorens hebben voor de signalen van studenten, 

medewerkers, regionale overheden en bedrijven. Die signalen 

moet je bovendien betekenis kunnen geven voor je eigen school.”

Ook benaderbaarheid vindt Van Hout belangrijk. “In het begin 

van mijn bestuurderstijd hoorde ik van verschillende mensen  

dat ze voor het eerst in de bestuurskamer kwamen. Doe-maar-

gewoon is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Er is teveel een 

beeld ontstaan van bestuurders die vanuit hun ivoren toren 

zaten te besturen. Overal in de maatschappij is autoritair 

leiderschap aan het verdwijnen; het is goed dat dat ook in  

het onderwijs gebeurt.”

TRANSPARANTIE
Voor Van Hout was het werken in een team een van 

de belangrijkste beweegredenen om zijn 

interim-werk om te zetten in een vaste baan. 

“Als adviseur zei ik: ‘Tot volgende maand’, 

nu zeg ik: ‘Tot morgen’. Het is prachtig 

om met elkaar verder te bouwen aan 

een school.” Van Houts collega-

bestuurder Jeanette Noordijk, sinds 

vorig jaar werkzaam aan het Koning 

Willem I College in Den Bosch, 

wilde na twaalf jaar werken op het 

ministerie graag weer ‘met de 

benen in de klei’ werken, vertelt ze. 

Voorafgaand aan haar loopbaan  

bij het ministerie had ook zij een 

adviserende functie in het mbo, maar ze ziet minder dan Van 

Hout een vernieuwing in de bestuursstijl. “De competenties die 

een bestuurder moet hebben, zijn in mijn ogen grotendeels 

dezelfde als tien of vijftien jaar geleden. De taken van de 

bestuurder zijn wel wat veranderd. De tijd van de roc-vorming 

was een tijd van opbouw en reorganisatie, nu is besturen iets 

meer een kwestie van consolidatie. Wat niet wegneemt dat er 

altijd hectiek blijft. Ons onderwijs is bij uitstek 

arbeidsmarktgevoelig, dus je moet niet stil willen zitten.”

Wat door de jaren heen níet is veranderd, aldus Noordijk, 

is dat de primaire betrokkenheid van bestuurders bij hun team 

en hun studenten moet liggen en dat de bestuurders moeten 

werken aan breed draagvlak. “Wat wel is veranderd, is dat er 

meer transparantie wordt geëist en dat de vraag van de 

maatschappij explicieter is geworden. Voortijdig schoolverlaten 

bijvoorbeeld is een zware dobber die vooral bij ons ligt. Het 

aantal zorgstudenten is toegenomen, de maatschappij is er  

niet makkelijker op geworden. Scholen, met name in het 

beroepsonderwijs, zijn de locaties waar studenten die het elders 

in de samenleving niet kunnen vinden, zich moeten zien te 

redden. Je kunt niet zeggen: wij zijn een school, dus daar zijn 

we niet voor. Die opgave ligt simpelweg op ons bord.” Maar  

wat Noordijk betreft wel met grenzen. “De grens ligt bij de  

vraag of er nog goed onderwijs is te geven. Primair blijven wij 

een school, geen zorginstelling. Als goed onderwijs geven niet 

meer lukt, bijvoorbeeld doordat er een crimineel in de klas zit, 

ligt daar wat mij betreft de grens van onze verantwoordelijk-

heid.”

PEDAGOGISCH KLIMAAT
Noordijks Rotterdamse collega Erik 

Hietbrink ziet diezelfde verschuiving in 

de populatie van het beroeps-

onderwijs. Hij is bestuursvoorzitter 

bij de STC-Group, een instelling 

voor beroepsonderwijs (vmbo  

tot hbo-plus) voor scheepvaart, 

transport en havenindustrie. 

Hietbrink is al sinds 1987  

actief als bestuurder in het 

beroepsonderwijs. “Aan het 

pedagogisch klimaat worden 

meer eisen gesteld dan 
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Profiel van de  
nieuwe bestuurder

Aanspreekbaar
 Voelhorens voor 
omgeving
Verbinder 
Authentiek
Adaptief vermogen

Analytisch sterk

BESTUREN ANNO 2014: LUISTEREN EN VERBINDEN
VERVOLG 

voorheen. Dat ligt niet zozeer aan wat de 

maatschappij van ons vraagt, maar aan de 

populatie die veranderd is. Daar moet je als 

school niet over klagen, daar heb je  

’t simpelweg mee te doen. Een strakke 

uitvoering is van belang: heldere en goed 

gevulde roosters en lik-op-stukbeleid als er iets 

misgaat. Voor zulke randvoorwaarden moet je 

wat meer aandacht hebben dan voorheen, maar 

als je dat goed doet, merk ik niet veel verschil 

met een jaar of vijftien geleden.”

Dat het bedrijfsleven meer transparantie eist, 

ervaart Hietbrink niet, in tegenstelling tot zijn 

collega’s. “Onze relatie met het bedrijfsleven is 

al die jaren eigenlijk gelijk gebleven. Het komt 

erop neer dat veel bedrijven maar blijven roepen 

dat het onderwijs niet op de arbeidsmarkt 

aansluit. Als je ze vervolgens vraagt om op 

papier te zetten wat ze kwalitatief en 

kwantitatief dan missen, komt er niets.”

Hietbrink heeft door de jaren heen ervaren dat 

het belangrijk is om als onderwijsbestuurder 

authentiek en creatief te zijn. “Bestuurders 

moeten hun stip op de horizon helder hebben: 

waar wil ik naartoe op de lange termijn? Snel 

veranderende regelgeving wil die visie nog 

weleens dwars zitten, daarom moet je als 

bestuurder ook adaptief vermogen en creativiteit 

hebben. Wij zijn bijvoorbeeld nooit een roc 

geworden en van het competentiegericht 

onderwijs hebben we ons ook niet veel 

aangetrokken. Voldoende inhoudelijke  

kennis en de nodige vasthoudendheid zijn  

een voorwaarde voor een goede discussie  

met de minister, als dat nodig is.”

Ook analytisch vermogen vindt Hietbrink 

cruciaal. “De hr-afdelingen van bedrijven kijken 

meestal geen vijf jaar vooruit. Wij moeten dat 

wel doen. Wat is er over vijf jaar op de 

arbeidsmarkt nodig? Die mensen moeten we  

nú gaan opleiden.”

INTERVISIE
Mogen alle competenties die een hedendaagse 

bestuurder moet hebben, wel geëist worden? 

Jeanette Noordijk vindt van wel. “Een schaap 

met vijf poten mag best gevraagd worden. Wij 

worden niet voor niets goed betaald. Anderzijds: 

het is erg belangrijk om bestuurswerk niet in je 

eentje te doen. Het is goed als een raad van 

bestuur uit meerdere mensen bestaat.”

Theo Camps (Berenschot) onderschrijft dat, 

onder meer op basis van onderzoek dat hij in 

het verleden deed naar gemengde teams. “Met 

meerdere mensen leg je simpelweg een breder 

profiel op tafel, met meerdere competenties. 

Belangrijk is wel dat je uitgaat van hetzelfde 

waardensysteem. Dat is voorwaarde om elkaar 

te kunnen aanvullen en te kunnen aanspreken 

bij meningsverschillen.”

Zowel Noordijk als Van Hout zoeken regelmatig 

collega-bestuurders van andere mbo-scholen op. 

Van Hout: “We voelen een gedeelde verant-

woordelijk heid voor de sector en spreken elkaar 

aan op hoe we onze scholen vormgeven. De 

vraag of je wel of niet met private aanbieders 

wilt samenwerken, is momenteel bijvoorbeeld 

echt een gespreksonderwerp onder bestuurders. 

Voor mij zijn intervisiegesprekken met collega’s 

en met bestuurders van buiten de sector de kern 

van mijn eigen professionalisering.”  
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UITBLINKER 

Lodewijk Hoekstra presenteert het RTL4-programma Eigen Huis & 
Tuin, levert een bijdrage aan Koffietijd, heeft met Green Kids een 
kinderprogramma en is mede-eigenaar van een duurzaam buiten-
label. De basis voor zijn carrière legde hij op het aoc in Houten, 
waar hij de opleidingen Kaderfunctionaris groenvoorziening en 
Begeleiden bos- en natuurterreinen combineerde. 

Tekst Pieter Matthijssen  Foto Gerry Hurkmans

“Ik ben opgegroeid in Eemnes, een poldergebied met uitgestrekte 

weilanden. Als kind was ik veel buiten, vaak in de tuin van mijn 

ouders. Toen al vond ik het leuk om te snoeien en hagen te 

knippen. Na mijn havo wilde ik graag verder in het groen. Met 

mijn handen werken en lekker praktisch bezig zijn. Kortom: 

tuinman worden. Qua niveau kon ik naar het hbo, maar een 

opleiding tot tuinarchitect of inrichtingsplanner zag ik niet zitten. 

Dat vond ik te theoretisch.

Daarom ging ik naar het mbo. Naar het aoc in Houten. Door mijn 

havo-achtergrond mocht ik een aantal vakken skippen, zodat ik 

de studies Kaderfunctionaris groenvoorziening en Begeleiden 

bos- en natuurterreinen kon combineren. Volgens mij ben ik de 

mbo’er met de meeste praktijkdagen ooit. Als ik niet in de natuur 

aan het werk was, ging ik lassen of tractor rijden. Ik vond het 

heerlijk om grenzen te verleggen en steeds nieuwe dingen te 

ontdekken. 

Op het mbo heb ik geleerd mijn hart te volgen. Respect te hebben 

voor de natuur en voor de mensen met wie ik samenwerk. Mijn 

mbo-diploma is niet zomaar een papiertje, maar mijn ‘ticket to 

freedom’. Ik ben een ambachtsman met veel praktische skills, 

kan overal ter wereld aan de slag. Dat is ook mijn tip aan de 

mbo’ers van nu: doe wat je leuk vindt. Dan heb je de punten voor 

het inkoppen.

Na het mbo ben ik hbo Bedrijfskunde gaan doen; een bewuste 

keuze. Tuinman zijn vond ik geweldig, maar ik wilde meer. Een 

eigen bedrijf runnen en zo de branche verder helpen. Vervolgens 

ging het snel. Voor ik het wist, kwam RTL langs met de vraag of ik 

Eigen Huis & Tuin wilde presenteren. Mijn passie overdragen op 

een groot publiek en tegelijkertijd werken aan het wat oubollige 

imago van de ouderwetse tuinder: dat leek me wel wat!

Daarmee was de cirkel rond. Als ik mensen vroeger vertelde dat 

ik tuinman was, dachten ze dat ik iedere dag stond te schoffelen. 

Dat deed ik óók, maar er was zoveel meer. Met mijn bijdrage op 

televisie probeer ik iets aan dat beeld te doen. Tuinmannen 

bouwen schuttingen en leggen tegels, maar ze willen vooral 

tuinen laten léven. Die basisgedachte zouden mbo-opleidingen 

ook moeten uitstralen. In hun manier van lesgeven, de manier 

waarop ze tegen het vak aankijken en hun studenten benaderen. 

Laatst las ik een folder van mijn oude school. En weet je? Wat ik 

zag, beviel me wel.”

‘MIJN mbo-diploma IS  
MIJN TICKET TO FREEDOM’
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Dit is de laatste column van 

Quinten Manuel. De redactie  

bedankt Quinten voor alle mooie 

columns die hij het afgelopen  

anderhalf jaar voor Back Stage 

heeft geschreven.

ALLESKUNNER of 
SPECIALIST?

Foto Ed van Rijswijk

 

Veel mbo-opleidingen leiden je op tot een beroepsprofessional. Dat 

is ook de essentie van het mbo, omdat het om beroepsonderwijs 

gaat. In een aantal studiejaren word je opgeleid en klaargestoomd 

voor de arbeidsmarkt. Dat gaat niet altijd vlekkeloos. 

Die waarneming werd bevestigd toen ik via google op zoek ging naar 

informatie over ’mbo en werkloosheid’. Het aantal artikelen blies mij 

zowat van mijn stoel. Ontmoedigend. Hoe kan het zo zijn dat we in dit 

land mbo’ers opleiden die uiteindelijk werkloos op de bank terecht 

komen? Een kwalijke zaak. Werkloosheid treft niet alleen de werkloze 

zelf, maar de hele Nederlandse staat. Die ziet haar financiële 

investeringen met de noorderzon vertrekken. Terwijl ik aan mijn oude 

roc denk, filosofeer ik over het achterliggende probleem. Wie is hier 

nu verantwoordelijk? De scholen, de arbeidsmarkt, de student zelf? 

En nog belangrijker: hoe lossen wij dit op? 

Tegenwoordig komt de discussie over breed versus smal onderwijs 

steeds meer op gang. Deze discussie doet mij altijd denken aan een 

oud-docent, die het verschil tussen een huisarts en specialist 

uitlegde. De huisarts is iemand die weinig van alles weet en een 

specialist weet veel van weinig. Een leuke en voor deze discussie ook 

relevante anekdote. De centrale vraag is immers: willen wij van 

mbo’ers specialisten of alleskunners maken? Wat vergroot hun 

kansen op de arbeidsmarkt?

De discussie loopt hier al snel mank. Dit hoort geen óf óf-discussie  

te zijn, maar én én. We moeten mbo’ers kneden tot specialist in hun 

beroepsgroep, met ook vaardigheden buiten hun eigen specialisme. 

Neem bijvoorbeeld studenten Marketing die worden opgeleid  

ot marketingspecialist. Ik kan mij goed voorstellen dat zij 

tegelijkertijd vaardigheden leren als ondernemen en debatteren. 

Basale vaardigheden die het cv aanzienlijk verrijken. Mocht de 

student na zijn afstuderen geen baan in de marketing kunnen  

vinden, dan heeft deze student toch voldoende bagage om zijn 

horizon te verbreden naar vacatures in een (iets) andere richting. 

Het combineren van vakmanschap en bredere vaardigheden zorgt 

niet alleen voor een rijker cv, maar ook voor meer ervaring en 

creativiteit in je doen en handelen. Zo ben je als afgestudeerde 

mbo’er uiteindelijk toch een alleskunner. In je vak én daarbuiten! 

Quinten Manuel
Hbo-student en voormalig mbo-student 

COLUMN
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MBOóhtjes
WIST U DAT?

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

De breedte van een opleiding en het relatieve loon per  
opleidingscategorie (gemiddelde over 2010-2012)

Het relatieve loon van schoolverlaters werkzaam buiten ten  
opzichte van binnen de richting (gemiddelde over 2010-2012)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

mbo groen

mbo techniek

mbo sociaal-cultureel

mbo gezondheidszorg

mbo economie

MEER dan gemiddeld relatief loon (=loon buiten t.o.v. binnen richting)

MINDER dan gemiddeld relatief loon (=loon buiten t.o.v. binnen richting)

M
IN

D
ER

 d
an

 g
em

id
d

el
d 

w
er

kz
aa

m
 b

u
it

en
 r

ic
h

ti
n

g M
EER

 d
an

 g
em

id
d

eld w
erkzaam

 b
u

iten
 rich

tin
g

hbo techniek

hbo onderwijs

hbo paramedisch

mbo sociaal-cultureel

mbo gezondheidszorg

mbo economie

hbo economie
mbo techniek

mbo groen

hbo groen

hbo sociaal-cultureel

BREED OF SMAL OPLEIDEN 
Een belangrijke vraag bij het vormgeven 

van opleidingen, is de mate waarin je 

gericht opleidt voor een beroep. 

Onderzoeksbureau ROA heeft gekeken 

naar de relatie tussen de breedte van de 

opleiding en de positie op de arbeids-

markt. De opleidingsbreedte is daarbij 

gebaseerd op drie indicatoren: in hoeveel 

verschillende beroepen afgestudeerden 

terechtkomen, de spreiding over 

bedrijfssectoren en de mate waarin 

schoolverlaters buiten hun opleidings-

richting werkzaam zijn.

Vooral het werken buiten de richting is 

een risico voor afstudeerders. Dit gaat 

gepaard met een loonverlies van ongeveer 

8% voor schoolverlaters een jaar na 

afstuderen (zie de eerste tabel). Een 

mogelijke verklaring is dat de aansluiting 

op de arbeidsmarkt minder goed is voor 

deze afstudeerders, met productiviteits-

verlies tot gevolg. De tweede tabel laat 

zien dat ‘mbo economie’ een redelijk 

succesvolle, brede opleiding is. De 

relatieve beloning van werken buiten de 

richting is hier hoger dan gemiddeld. Het 

absolute loon is overigens wel lager dan 

bij werk binnen de opleidingsrichting, 

vanwege het eerder genoemde gemiddelde 

loonverlies van 8%. ‘Mbo gezondheidszorg’ 

en ‘mbo sociaal-cultureel’ zijn voor-

beelden van smalle opleidingen met een 

sterke positie binnen de eigen richting.

Bron: ROA, 2013
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Een week lang de baas in een hotel

Twee volgeboekte hotels en honderden tevreden gasten. 
Studenten Gilde Opleidingen, weten nu wat er moet gebeuren 
om dát voor elkaar te krijgen. Van 3 tot en met 8 februari waren 
zij de baas in Hotel Arcen en Hotel Asselt. 

Ongeveer zestig studenten uit het eerste, tweede en derde jaar 

draaiden mee als hotelmedewerker; van de bediening tot de 

keuken en van de receptie tot de schoonmaak. Studenten van 

Wellness en beauty in Venlo werkten daarnaast in het 

Wellnesscentrum van Hotel Asselt: ze gaven massages en  

runden de sauna. 

Afremmen 

Teammanager André Duijghuisen is trots op zijn studenten.  

“Ze hebben een enorme betrokkenheid getoond. Een paar keer 

heb ik ze zelfs moeten afremmen. Het is niet de bedoeling dat  

je als manager van zes uur ’s morgens tot een uur ’s nachts 

onafgebroken aan het werk bent. In zo’n geval moet je goede 

afspraken maken over de verdeling van taken. Ook in de horeca 

moet je aan jezelf denken en jezelf niet voorbijrennen.”

Vmbo-leerlingen AOC Oost speeddaten 

met mbo’ers  

Vierdejaars vmbo-leerlingen van AOC Oost in Twello hebben in 
januari een ‘speeddate’ gehad met 45 oud-leerlingen die nu een 
mbo-opleiding volgen. Mbo-studenten van onder andere 
Aventus Deventer, Deltion College Zwolle, Landstede Raalte, 
Cibap Zwolle en ROC Nijmegen deden mee.

In korte gesprekjes van tien minuten konden de aoc-leerlingen 

aan de mbo-studenten vragen stellen over de verschillende 

mbo-scholen, de opleidingen, de intakeprocedure maar vooral 

ook over de overgang van het vmbo naar mbo. Volgens decaan 

Alie de Haas van AOC Oost is het nog steeds zo dat te veel 

leerlingen uitvallen op het mbo. Het maken van een keuze  

blijkt niet eenvoudig. De Haas: “Wij proberen onze leerlingen 

door verschillende activiteiten, zoals stages, meeloopdagen,  

open dagen en ook het speeddaten, goed voor te bereiden op  

hun toekomst.”

Terug in de tijd

Geïnspireerd door een schilderij uit de 17e eeuw hebben 
studenten Fashion & Styling van Landstede MBO kragen 
ontworpen, die tijdens de expositie State of the Arts van  
het Stedelijk Museum in Zwolle worden tentoongesteld.  
De expositie is te bezoeken tot 5 mei.  

De ontwerpen van de studenten worden getoond tussen het  

werk van gerenommeerde kunstenaars. De studenten verzorgen 

bovendien een modeshow op de trap van het museum, waarin  

ze aan het publiek laten zien hoe je de gemaakte kragen kunt 

dragen. Ook staat vier keer een workshop op de agenda, die de 

studenten samen met docenten aan bezoekers geven. In deze 

workshops leren de bezoekers hoe zij een eigen hippe kraag 

kunnen maken.
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‘Als we de  
uitgaven aan scholing  

en onderzoek niet  
opschroeven, wordt het  
arbeidsmarkt perspectief  

er tot minimaal 2018  
niet beter op’
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Wat doet werkloosheid met jongeren? 
“De sociale participatie gaat omlaag: ze 

gaan niet meer uit of op vakantie. Maar ze 

stellen ook die koopwoning maar even uit, 

of hun kinderwens. Heel logisch. Ze gaan 

vrijwilligerswerk doen of proberen zelf 

werk te creëren door kleinschalig 

ondernemerschap. Je ziet ook verdringing: 

hoogopgeleiden gaan laaggeschoold werk 

doen om toch maar bezig te blijven.”

Stevenen we af op een ‘verloren 
generatie’? 
“Als je dat aan jongeren zelf vraagt, is het 

antwoord heel simpel: nee. Ik vind het 

verbazingwekkend hoe positief en 

optimistisch ze blijven. Dat is een groot 

verschil met de jaren tachtig, toen 

jongeren het gevoel hadden dat ze de  

grip op het leven verloren.”

Hoe verklaart u dat verschil?
“In de jaren tachtig stapelde de 

problematiek zich op: hoge werkloosheid, 

een gebrek aan betaalbare woningen, de 

Koude Oorlog. Doe Maar zong over de bom. 

In de tussentijd is er ontzettend veel 

veranderd. Er is een kleiner vangnet  

vanuit de overheid. Denk maar aan de 

verlaging en kortere duur van WW-

uitkeringen. Daarnaast worden jongeren 

opgeleid in een systeem dat eigen 

verantwoordelijkheid benadrukt. 

Bovendien verandert het discours in de 

samenleving: je kunt niet achterover 

leunen, maar moet voortdurend blijven 

investeren in je kennis en vaardigheden. 

Het is deze combinatie die ervoor zorgt  

dat jongeren niet willen falen. Dat laatste 

is vanuit sociologisch oogpunt erg 

interessant. Persoonlijk falen is misschien 

wel het grootste taboe van deze tijd.”

Als falen geen optie is, wordt de druk om 
te slagen alleen maar groter. 
“Het levert stress op, ja. Maar die moet 

binnenskamers blijven.”

Daar word je toch doodongelukkig van?
“Het is vallen en opstaan. Jezelf telkens 

weer oprapen is tegelijkertijd een ideaal 

psychologisch mechanisme om met 

tegenslag om te gaan. De Nederlandse 

jeugd gebruikt optimisme als 

zelfmedicatie. En degenen die het alleen 

niet aankunnen, zoeken gelijkgestemden 

op. Middelbaar en hoogopgeleiden 

proberen er via netwerkbijeenkomsten en 

cv-trainingen weer bovenop te komen. 

Voor jongeren aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt, die minder vaardigheden of 

geen netwerk hebben, zijn er nog altijd de 

jongerentrajecten vanuit de Sociale Dienst 

als achtervang.” 

Jongeren zien zichzelf dus niet als 
verloren generatie. Hoe kijkt u daar 
tegenaan als arbeidssocioloog?
“Er is veel onderzoek gedaan naar de 

jeugdwerkloosheid in de jaren tachtig. 

Over het algemeen kost het twintig jaar 

voordat alle littekens verdwenen zijn.  

Dan gaat het om de kans om weer 

werkloos te worden op latere leeftijd, 

inkomensontwikkeling en beroepsstatus. 

Dat is een lange tijd, zeker als je nagaat 

dat het hoogtepunt van de crisis toen 

maar vier, vijf jaar duurde. De huidige 

crisis duurt twee keer zo lang: tot 2018  

is er naar verwachting alleen maar 

vervangingsvraag, dus geen werkgelegen-

heidsgroei, terwijl er wel een grote instroom 

van mensen op de arbeidsmarkt is.”

Duurt het nu dan veertig jaar, voordat de 
littekens weg zijn?
“Aan zo’n inschatting durf ik mijn vingers 

niet te branden, maar het gaat wel veel 

langer duren voordat die achterstand is 

ingelopen. Ik geloof ook niet in positieve 

geluiden over de vergrijzing. Die lost niets 

op. Sterker nog, we moeten langer 

doorwerken. Bovendien zie je in landen 

waar de vergrijzing heeft toegeslagen, 

Japan bijvoorbeeld, dat werk ook gewoon 

kan verdwijnen onder invloed van 

automatisering of outsourcing. De 

vergrijzing als oplossing is flauwekul.”

Waarom verheffen jongeren hun 
collectieve stem niet? 
“Protesteren haalt niets uit. Het is een 

economisch probleem, dus waarom zou je 

naar het Malieveld gaan? Om aan Rutte te 

vragen de internationale economische 

crisis op te lossen? Dat kan hij niet in zijn 

eentje. Daarnaast speelt hier weer het 

mechanisme mee dat falen een taboe is. 

De werkloosheid blijft stijgen. Vooral jongeren zijn kwetsbaar en komen moeilijk aan de bak. 
Arbeidssocioloog Fabian Dekker (35) dook voor zijn boek ‘Bankzitten’ in de psyche van de huidige 
generatie jeugdwerklozen en werd verrast door hun optimisme.

‘ NEDERLANDSE JEUGD GEBRUIKT  
optimisme ALS ZELFMEDICATIE’

Tekst Annette van Soest Illustratie Seb Jarnot – Unit CMA

Fabian Dekker: arbeidssocioloog

BACK  STAGE

12 / 13



De jeugd wil zich niet identificeren met 

andere werklozen. Dan ga je je niet 

collectiviseren als een achtergestelde 

groep op de arbeidsmarkt.”

Gaan mbo’ers op een andere manier met 
hun situatie om dan hbo’ers?
“Wat opvalt in zoekgedrag, is dat wo’ers  

en hbo’ers hun sociale netwerk beter 

gebruiken. Ze onderschrijven het belang 

van sociale media en maken er gebruik 

van. Mbo’ers en jongeren zonder 

startkwalificatie zoeken het vooral in  

de directe eigen kring: beste vrienden, 

familie. Dat beperkt hun mogelijkheden, 

want hoe meer personen je kent, hoe 

sneller je aan de bak komt. De strategie 

van de hoger opgeleide werkzoekenden  

is dus vruchtbaarder dan die van de 

werkzoekenden in de lagere segmenten 

van de arbeidsmarkt.”

Wat kunnen het bedrijfsleven en 
beroepsonderwijs doen om de kansen  
op werk te vergroten?
“Vaak wordt een betere aansluiting van 

het onderwijs op de arbeidsmarkt als dé 

oplossing gezien. Ik geloof daar niet in. 

Dat is zo’n ad-hoc-gedachte; vanuit een 

kortetermijnperspectief kijken naar de 

mismatch op de arbeidsmarkt. Het gaat 

juist om langetermijnontwikkelingen, 

zoals het verdwijnen van het midden-

segment van de arbeidsmarkt door 

vergaande automatisering. Dat maakt het 

belang van een hoog opleidingsniveau 

steeds groter. Of het belang van de keuze 

voor een studie die ict-proof is. Je wilt niet 

dat je baan later wordt overgenomen door 

een robot.”

Moet het onderwijs dan helemaal niet 
ingaan op de vraag van werkgevers?
“Het onderwijs kan alleen maar met 

vertraging reageren op wat werkgevers 

willen. Er wordt voortdurend een 

varkenscyclus gecreëerd. Nu moeten we 

weer allemaal de zorg en techniek in.”

Daar zijn toch ook tekorten? Er is zelfs 
een Techniekpact gesloten.
“Op korte termijn is er werk, ja. Maar ik 

voorspel je dat we daar over tien jaar 

overschotten aan vakmensen hebben.  

De waan van de dag regeert. Per saldo is  

er gewoon te weinig werk de komende tijd. 

Ik zie veel meer in een fundamentele 

oplossing, zoals economisch herstelbeleid.”

Gelooft u eigenlijk in het nut van een 
ambassadeursaanpak jeugdwerk loos -
heid?
“Het is heel positief dat er publiek-private 

coalities worden gesmeed, bijvoorbeeld in 

de uitzendbranche. Ik zie het vooral als 

een initiatief om het bedrijfsleven bewust 

te maken en te enthousiasmeren. 

Natuurlijk kun je er kritische kant-

tekeningen bij zetten. Hoe effectief is  

het? Ik ben positief ingesteld. Iedere baan 

is er één. Ik heb het idee dat er meer 

leer-werkbanen zijn bijgekomen. Voor de 

bbl’ers en bol’ers levert het dus zeker wat 

op. Of het ook betaalde, volwaardige banen 

oplevert nadat ze zijn afgestudeerd, daar 

ben ik sceptisch over. Het is geen grote 

banenmotor.”

En startersbeurzen?
“Daarvoor geldt hetzelfde. Dat jongeren 

zes maanden een startersbeurs krijgen om 

werkervaring op te doen, is positief. Maar 

het is projectmatig beleid; een tijdelijke 

‘NEDERLANDSE JEUGD GEBRUIKT OPTIMISME ALS ZELFMEDICATIE’
VERVOLG 

CURRICULUM VITAE

Geboren: 18 mei 1978, Rotterdam

Studie: Arbeidssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

Werk: Onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, eerder 

werkzaam bij Verwey-Jonker Instituut en Universiteit Utrecht

Thema’s: Flexibilisering van de arbeidsmarkt, zzp’ers,  

jeugdwerkloosheid en sociale ongelijkheid

pleister. Het levert geen werk op. Ook hier 

geldt: economische groei is het medicijn. 

Er zijn drastische oplossingen nodig.”

Zoals?
“Schulden kwijtschelden om consu-

mentenbestedingen aan te zwengelen. 

Nederland is het land met de hoogste 

hypotheekschulden ter wereld. Als we  

die deels kwijtschelden, gaan mensen 

meer geld uitgeven. Dat wakkert de 

economische groei aan.”

Wie betaalt die rekening?
“Het is een herverdelingsmechanisme 

tussen rijk en arm. Daar zit de pijn,  

want spaarders zullen een deel van hun 

spaartegoeden zien verdampen. Ik weet 

dat hier electoraal geen draagvlak voor is. 

Wat veel makkelijker te realiseren is, maar 

ook dat is een politieke keuze, is het op 

poten zetten van een grotere inves-

teringsagenda. We hebben de mond vol 

van de kenniseconomie. Tegelijkertijd 

bezuinigt de overheid al jaren op R&D-

uitgaven. Technologische innovatie is  

een van de belangrijkste drijfveren van 

economische groei. Waarom schroeven we 

de uitgaven aan onderzoek en scholing 

dan niet op?”

Omdat dit kabinet in de 
bezuinigingsstand staat.
“Dan is mijn voorspelling dat het arbeids-

marktperspectief er tot minimaal 2018 

niet beter op wordt. Een zwart scenario 

voor de jeugd.”

Welk advies heeft u voor deze jongeren?
“Ontwikkel competenties die zich minder 

makkelijk laten automatiseren. Heb je een 

mbo-studie gedaan, studeer door op 

hbo-niveau. Aan de slag gaan als zzp’er 

kan een optie zijn, mits je een netwerk 

hebt. Werk onder je niveau, want een 

werkgever heeft liever iemand die 

overgekwalificeerd is dan iemand die op 

de bank zit. En kijk eens over de grens. Het 

verbaast me dat de mobiliteitsbereidheid 

van de Nederlandse jeugd laag is. Zoek 

werk in het buitenland.”   
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COLUMN

AFVINKLIJSTJE
Foto Ed van Rijswijk

Keuzegids mbo-studies, onderzoeken naar medewerkers- en 

studenttevredenheid (en straks ook stakeholderstevredenheid), 

benchmark mbo… Geen enkel onderwijs dat zó op kwaliteit wordt 

getoetst als het mbo. Ik hoor het critici al zeggen: ‘Dat zal dan wel 

nodig zijn!’. Die critici verwijs ik graag naar de (openbare) uitkomsten 

van genoemde publicaties: ‘we’ staan er over het algemeen heel 

behoorlijk voor. 

Des te opmerkelijker is het dat uit onderzoeken van de Inspectie van 

het Onderwijs (te) vaak een ander beeld naar voren komt. Laat ik 

duidelijk zijn: wij zijn vóór de inspectie. In het op orde houden van de 

kwaliteit van opleidingen speelt de inspectie een belangrijke 

‘aanjaagrol’ en dat moet vooral ook zo blijven. Echter, de inspectie 

zou z’n rol wel anders kunnen invullen. Door te breken met de 

zogenoemde ‘afvinklijstjes’. 

Ik weet dat de inspectie zich niet herkent in het afvinkbeeld. Maar: als 

zowel het mbo als ook het vo het inspectietoezicht zo kwalificeert, 

zou er dan toch een kern van waarheid in zitten? 

Het is wél hoe scholen het ervaren: de inspectie komt voor een 

opleiding, vinkt een lijstje af en velt een oordeel dat dan ‘de staat van 

de instelling’ heet. En zo kan het gebeuren dat een opleiding, die 

onder meer in de Keuzegids als beste wordt geridderd en tevreden 

studenten en medewerkers heeft, als ‘onvoldoende’ wordt beoordeeld 

vanwege een aantal rode vinkjes. Met als consequentie: een negatief 

oordeel voor de ‘staat van de instelling’. Zomaar één voorbeeld. 

We hebben dus te maken met twee werkelijkheden. Die van de scholen: 

op allerhande manieren leggen ze transparant verantwoording af over 

hun doen en laten, met als primair doel kwalitatief goed onderwijs 

leveren (en secundair een reputatie opbouwen). En die van de 

inspectie, die een opleiding toetst en onderaan de streep op basis van 

rode vinkjes de ‘staat van de instelling’ als ‘onvoldoende’ in een hoek 

parkeert. Ik ben ervan overtuigd dat de inspectie dit niet bewust doet, 

maar zelf onvoldoende kan meebewegen met de andere werkelijkheid 

van meten = weten. 

Daar ligt dan ook meteen de oplossing. De inspectie zou zijn oordeel 

te allen tijde moeten kunnen baseren op de tevredenheids- en 

leerresultaten van studenten, medewerkers en straks ook het 

bedrijfsleven. Worden de scholen blijer van en uiteindelijk de 

inspectie zelf ook. 

Lijkt me er een voor het afvinklijstje van de minister. 

Jan van Zijl
Voorzitter MBO Raad
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‘JOB IS VEEL professioneler GEWORDEN’

Ma W
o

STAGE “Mijn stages hebben veel raakvlakken met het 

voorzitterschap bij de JOB. Voor mijn opleiding Interieur & 

exterieur aan het SintLucas in Boxtel werk ik bij een bureau 

voor interieurdesign. Samen met collega’s richt ik een 

gebouw van beneden tot boven helemaal in. Van de 

aannemer tot de stoffeerder: ik heb contact met iedereen, 

het hele plaatje moet kloppen. Inhoudelijk is het anders 

dan werken voor JOB. Maar het proces is hetzelfde. Dat zit 

in de communicatie. Als voorzitter zie je veel, maar je moet 

toch sturen naar het doel dat je wilt bereiken. Bij de 

inrichting van een pand is dat niet anders.”

LEDENVERGADERING JOB “Hoe kunnen we meer leden 

binnenhalen? Wat staat er in het visiedocument dat we 

naar Den Haag gaan sturen? Hoe vernieuwen we ons 

huisreglement? Tijdens de ledenvergadering praten we  

over allerlei zaken. Naast mijn opleiding en stage ben ik 

gemiddeld twintig uur per week met de JOB bezig. We 

hebben het afgelopen jaar een flinke slag gemaakt in het 

professioneler maken van onze organisatie. Zo wordt de 

JOB-monitor - een online-enquête voor studenten - voor 

het eerst via alle mbo-scholen ingevuld. Daar ben ik trots 

op. Want hoe beter het contact met studenten, hoe sneller 

wij hun belangen kunnen behartigen.”

EN WAT DOET HIJ ZOAL?

De week van Michiel Steegers, voorzitter van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

In het besturen en creatief bezig zijn ziet Michiel Steegers (19) veel overeenkomsten. De 
trotse voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vindt dat mbo’ers 
steeds beter worden vertegenwoordigd. Maar daar moeten ze zelf ook wat voor doen.

Tekst Somajeh Ghaeminia  Foto’s Jeroen Poortvliet
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OP MISSIE IN DEN HAAG “Voorafgaand aan een 

onderwijsdebat in de Tweede Kamer proberen we altijd met 

Kamerleden te praten over het mbo. Zeker nu de minister het 

kwalificatiebeleid onder de loep neemt. Kleine opleidingen die 

niet rendabel zijn, houden op te bestaan. Dat vinden we 

uiteraard jammer. Wij benadrukken dat die studenten wel 

goed moeten worden voorgelicht en begeleid naar een nieuwe 

studie. Daarnaast vinden we dat de kwaliteit van docenten 

omhoog mag en dat de communicatie tussen student en 

school intensiever moet. Ook blijven we vinden dat de 

ov-studentenkaart voor alle mbo’ers gratis moet zijn, dat  

geldt eveneens voor diegenen die minderjarig zijn.” 

BORREL MET VOORZITTERS “Als voorzitters  

van jongerenorganisaties hebben mijn collega’s 

bij de Landelijke Studenten Vakbond, het 

Interstedelijk Studenten Overleg, FNV Jong,  

CNV Jongeren en ik een uniek baantje. Het is 

leuk en nuttig om elkaar af en toe te zien en 

ervaringen uit te wisselen. We zitten alle vijf  

bij verschillende partijen aan tafel en kunnen 

invloed uitoefenen. In een paar dossiers trekken 

we samen op, als het gaat om medezeggenschap 

van studenten bijvoorbeeld. Die moet niet nog 

ingewikkelder worden gemaakt. Maar ook 

studentenraden hebben een taak als het gaat 

om inspraak. Vele raden kunnen professioneler; 

hier gaan wij ze in trainen.” 

 

KUNST KIJKEN “In mijn vrije tijd sta ik het liefst uren 

voor een mooi schilderij of beeldhouwwerk. 

Michelangelo, Da Vinci, grote meesters uit de 

renaissance zijn mijn favorieten. Zoals zij de 

werkelijkheid hebben nagebootst, de schoonheid 

ervan, dat vind ik zo knap. Maar ook de verhalen die 

achter de kunst schuilen, intrigeren me. Daarom lees 

ik graag de boeken van bestsellerauteur Dan Brown. 

Het Rijksmuseum staat hoog op mijn lijstje van 

favoriete musea. Ook vanuit mijn opleiding gezien 

ben ik nieuwsgierig naar de inrichting na de 

verbouwing. Maar mijn bestuurservaring bij JOB 

vraagt veel van mijn vrije tijd: je moet er wat voor 

over hebben.”

Za
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IN BEELD

Tekst Nathalie van Dijk   

Foto Stichting Nederlands Debat Instituut

Dat onze mbo’ers gouden handen hebben, staat 

voor velen buiten kijf. Maar mbo’ers en rap van 

tong? Die optelsom is minder snel gemaakt. 

Toch heeft het mbo heel wat verbaal talent in 

huis. Dat bleek tijdens het MBO Debattoernooi 

2014 op 7 februari, waar 16 mbo-scholen uit  

heel Nederland de verbale strijd met elkaar  

aangingen. De teams debatteerden o.a. over  

het Nederlandse immigratiebeleid en het 

studiefinancieringsstelsel. Debatteren is een 

bewezen middel om jongeren voor te bereiden 

op actief burgerschap. Zij leren spreken, 

luisteren en argumenteren. Ook leren jongeren 

standpunten van verschillende kanten te 

bekijken, te bevragen en te begrijpen. Na een 

zinderend finaledebat tussen ROC Tilburg en 

Zadkine uit Rotterdam bleek Zadkine de beste 

sprekers in huis te hebben. 

WOORDENSTRIJD 
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Breed WAAR HET 
KAN, smal WAAR 
HET MOET

Gevraagd: specialistische vaklui of flexibele generalisten?

Tekst Sander Peters Foto Ton Poortvliet / HH
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‘Een representatieve jongen – beleefd, communicatief – maar hij kan geen hamer vasthouden.’ 
Om dit soort verzuchtingen van werkgevers te voorkomen, moet vakmanschap meer ruimte 
krijgen in het mbo. Vinden sommigen. Anderen roepen het tegengestelde. Alleen een hamer 
vasthouden is niet voldoende op de hedendaagse ‘vloeibare’ arbeidsmarkt. Kiezen we voor 
een breed of smal mbo: wat vinden vier insiders?

DE SCHOOLBESTUURDER

Fred van der Westerlaken, voorzitter raad van bestuur 
Tilburgse Onderwijsgroep:

“In de dertig jaar dat ik in het mbo werk, is deze discussie 

voortdurend gevoerd. We staan middenin de samenleving, 

iedereen heeft een mening over ons. Regelmatig 

krijgen we forse kritiek - soms terecht, meestal 

niet. Maar juist dat is de charme van het 

mbo. Het is gewoonweg belangrijk werk. Wij 

leiden het fundament van de maatschappij 

op. En daarbij zeg ik nadrukkelijk: we leiden 

jonge mensen op voor een carrière, niet 

voor een beroep. Dat kan ook niet anders, 

want wanneer een twaalfjarige op het 

vmbo aan zijn doorlopende leerlijn begint, 

duurt het zeker nog zes jaar voordat hij met 

een mbo-diploma naar buiten loopt. In zes 

jaar verandert de wereld. En dus ook de 

arbeidsmarkt met de verschillende beroepen. 

Die veranderingen zijn nauwelijks te voorspellen. 

Daarom bereiden wij mensen voor op een carrière door ze 

algemene vaardigheden bij te brengen. Let wel: in de laatste

fase voor het afstuderen willen we ze óók echt een vak leren. 

Het is dus én én: wij proberen het onderwijs zodanig vorm te 

geven, dat we beide doelen kunnen bereiken. Dus de 

werkgever moet niet zeggen: ‘Nette, fatsoenlijke jongeman, 

maar kan geen hamer vasthouden’, maar ook niet andersom: 

‘Prima timmerman, maar hij weet zich niet te gedragen 

tegenover zakelijke relaties.’ Snap je? 

Wel is het zo dat het aanleren van algemene 

vaardigheden – de verbreding – in het mbo 

altijd in een beroepssetting plaatsvindt.  

Dit onderscheidt het mbo van andere 

onderwijsvormen. Bij de invulling hiervan 

betrekken de scholen het bedrijfsleven, 

zonder dat het functiegerichte cursussen 

worden. Die werkgevers zijn daar tevreden 

mee. Ik hoop dat de ontwikkeling naar 

brede opleidingen met voldoende 

aandacht voor vakmanschap, ook in de 

nieuwe kwalificatiedossiers terugkeert. 

Dat we niet in de ‘oude kokers’ blijven 

hangen – zorg, techniek, ict, noem maar op – 

maar sectoroverstijgend te werk gaan. Wat is zorg 

tegenwoordig zonder techniek of ict? Een geamputeerde 

opleiding.”

‘We bereiden 
jongeren voor op een 
carrière, niet op een 

beroep!’

Fred van der Westerlaken
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BREED WAAR HET KAN, SMAL WAAR HET MOET
VERVOLG 

DE WERKGEVER

Fabienne Bont, directiesecretaris Koninklijke 
Horeca Nederland:

“Een te brede opleiding heeft negatieve  

gevolgen voor de directe inzetbaarheid van de 

gediplomeerde. Het bedrijf moet dan meteen 

stevig investeren in zijn nieuwe medewerker. 

Dat maakt gediplo meerden minder 

aantrekkelijk voor werkgevers. Te smal en 

specifiek opleiden is evenmin goed voor het 

bedrijfsleven én de jongeren. De bedrijfstak 

verandert voortdurend: nieuwe formules, 

andere werkmethodes en nieuwe producten. 

Werknemers van nu moeten hier op kunnen 

inspelen. Daar zijn generieke vaardigheden  

voor nodig. 

Kortom, we moeten zoeken naar een goed 

evenwicht. 

Hoe doe je dat? Door met elkaar in gesprek te 

gaan – op landelijk niveau, op brancheniveau  

en op het niveau van het bedrijf en het roc. 

Zonder te veel te worden beperkt door landelijk 

opgelegde restricties. Met maatwerk dus. 

Gelukkig heeft de horeca in dat opzicht 

inmiddels een stevige overlegstructuur 

opgebouwd. Samen moeten we ervoor zorgen 

dat de gediplomeerde als aankomend vakman 

inzetbaar is in het bedrijf. Daar hoort wat ons 

betreft ook aantrekkelijk onderwijs bij: 

eigentijds, inspirerend en heel dicht bij de 

praktijk. Scholen zouden hiervoor nog veel  

meer de samenwerking met het bedrijfsleven 

moeten zoeken. Veel ondernemers en 

werknemers zijn graag bereid om een bijdrage 

te leveren aan goed onderwijs, niet alleen in  

het leerbedrijf maar ook binnenschools. 

Kenmerkend voor de horeca is, dat er heel  

veel ‘on the job’ wordt geleerd maar dat het 

aantal horecawerknemers dat via cursussen  

en (vervolg)opleidingen aan zijn ontwikkeling 

werkt, vrij laag is. Het zou goed zijn als  

er een beter aanbod van laagdrempelige,  

DE ONDERZOEKER

Hans Heijke, hoogleraar Economie en  
oprichter Researchcentrum voor Onderwijs  
en Arbeidsmarkt (ROA): 

“Scholen zetten een product op de markt.  

Zo simpel is het. En als je als mbo-school 

doelmatigheid nastreeft, is het zaak heel goed 

de arbeidsmarkt te bestuderen. Vraag je af: 

voldoen mijn gediplomeerden aan de eisen  

van de arbeidsmarkt? Let op: ik zeg niet ‘de 

eisen van werkgevers’. Het is breder. Deze  

jonge mensen staan aan de vooravond van  

een werkend leven en daar moeten ze op  

voorbereid zijn. 

Wij hebben in het rapport ‘Smal versus breed’ 

vastgesteld dat mbo’ers die een smalle (vak-)

opleiding hebben gevolgd, langer naar een baan 

moeten zoeken dan breed opgeleide mbo’ers. 

Ook moeten ze sneller uitwijken naar een baan 

buiten het eigen beroep en beneden hun 

opleidingsniveau. Waar zit ’m dat in? De 

Nederlandse arbeidsmarkt verandert sneller 

dan voorheen. Beroepen veranderen, vanwege 

innovatieve technieken, maar ook doordat 

vakgebieden met elkaar verbonden raken.  

Denk aan de verbinding tussen zorg en wonen 

of de grafische industrie en ict. Ook de 

maatschappij speelt een belangrijke rol: 

bedrijven en organisaties hebben met meer 

prikkels te maken. Klanten worden ook 

mondiger; ze stellen kritische vragen en 

verwachten een bepaalde service. 

Het mbo doet er daarom verstandig aan in het 

curriculum voldoende aandacht te besteden  

aan algemene vaardigheden die nodig zijn voor 

een succesvolle loopbaan op de lange termijn. 

Communicatieve vaardigheden natuurlijk,  

maar ook inhoudelijke verbreding. Waarom  

leer je mensen die een schildersopleiding doen, 

niet iets over chemie en hoe verfstoffen op 

verschillende materialen inwerken? Dan kan  

zo iemand bijvoorbeeld ook bij een verffabriek 

‘De vaardigheid 
om kennis over te 
dragen naar een 
ander vakgebied 

wordt steeds 
belangrijker’

Hans Heijke

‘Mbo-opleidingen  
zouden bedrijven  

meer kunnen  
verleiden met een 

vraaggericht aanbod’

Fabienne Bont
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DE BRUGGENBOUWER 

Ineke Delies, lector Duurzame innovatie  
in de regionale kenniseconomie, Stenden 
Hogeschool/Alfa-college:

“Smal of breed? Voor mij ligt het antwoord 

meer in de richting van ‘breed’. Hier in de 

regio Drenthe en Groningen heb ik samen 

met een groot aantal mkb-bedrijven onder   -

zocht welke innovaties in het werkveld – en 

daaruit voortvloeiend ook in het beroeps-

onderwijs – nodig zijn. De uitkomst? 

Bestaande opleidingen verbinden. Die 

verbindingen mogen best onconventioneel, 

ongebruikelijk of ‘wild’ zijn. De arbeidsmarkt 

verandert en dat vraagt om bruggen tussen 

sectoren. 

In ‘mijn’ twee scholen ben ik aan de slag 

gegaan: om welke verbindingen vraagt  

het werkveld? Enerzijds om concrete 

ver bindingen tussen innovatieve bedrijven 

en het beroepsonderwijs. Voor het onderwijs 

zelf vraagt het werkveld om verbindingen 

tussen diverse disciplines en opleidings-

niveaus. Momenteel vooral tussen de 

disciplines zorg/welzijn en wonen –  

hier wonen nu eenmaal veel ouderen die 

zorg nodig hebben én langer thuis moeten 

blijven wonen – en tussen zorg en techniek. 

En ook tussen hbo en niveau 3-4 van het 

mbo. Wat we nu aanbieden, zijn een soort 

gecombineerde leeromgevingen.  

Dat betekent dat techniekstudenten soms 

les krijgen samen met zorgstudenten. En 

vice versa. Ook lopen ze soms gezamenlijk 

stage. Ja, dat was even wennen, maar de 

meeste jongeren – en ook de bedrijven en 

docenten – zien er nu echt de lol van in en 

de voordelen voor de langere termijn. 

Studenten zijn breder inzetbaar, zonder dat 

ze – en dat is echt heel belangrijk! – het 

vakmanschap overboord gooien. We leiden 

mensen op die gewend zijn over de grenzen 

van hun vakgebied heen te kijken en 

nieuwe verbindingen te leggen. Hierdoor 

kunnen ze zich makkelijker in nieuwe 

omgevingen bewegen. Voorbeeld? Een 

cv-monteur die een kijkje in de gezond-

heidszorg heeft genomen, communiceert 

wellicht beter met hulpbehoevende 

ouderen. De ongeveer zestig bedrijven en 

organisaties met wie we samenwerken, 

hebben behoefte aan dergelijke breed 

opgeleide medewerkers. En wij hopen 

natuurlijk dat onze gediplo meerden straks 

blijven innoveren, samen met onze scholen. 

Dat is voor mij de cruciale positie van het 

beroepsonderwijs in deze regio: samen  

met de werkgevers zoeken naar duurzame 

innovatie en inzet baarheid. Daarbij spelen 

onze specialistische generalisten of gene-

ralistische specialisten een grote rol.”   werken. Leg verbin dingen met 

andere vakgebieden: breng 

jongeren die een vliegtuig-

techniekopleiding doen, 

bijvoorbeeld de beginselen van 

logistiek bij. En breng deze jonge 

mensen ook een bepaalde nieuws-

gierigheid bij. Leer ze reflectie-

vaardigheden, zodat ze niet alleen 

weten hoe iets moet maar ook 

waarom! Zo ontwikkelen ze een 

bepaalde ‘academische houding’, 

zodat ze hun hand niet omdraaien 

voor een cursus meer of minder. 

Een dergelijke houding wordt 

straks meer en meer van ze 

gevraagd. Het gaat niet meer alleen 

om vakkennis, maar ook om de 

vaardigheid en de flexibiliteit om 

die kennis te gebruiken en ‘over  

te dragen’ naar een andere sector 

of vakgebied.” 

‘We zoeken nieuwe 
verbindingen 

tussen bestaande 
opleidingen’

Ineke Delies

gerichte cursussen op scholen en 

trai nings    instituten komt: zoveel 

mogelijk op maat en aansluitend 

op specifieke praktijkwensen.  

Ik vind mbo-opleidingen hier vrij 

passief in. Zij kunnen bedrijven 

en werknemers veel meer 

verleiden met een aan trekkelijk 

en vraag gericht aanbod. Verder  

is het belangrijk dat docenten  

de stap naar het bedrijf maken, 

komen kijken en luisteren, stage 

lopen en samen met bedrijven 

invulling geven aan hun lessen. 

Theorie en praktijk komen  

zo echt samen. Het onderwijs 

wordt er voor iedereen leuker 

door. Én beter!”
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WIN-WIN!
Foto Ed van Rijswijk

 
Als docent op een mbo-school is het mijn taak mbo-studenten op te 

leiden tot een goed beroepsbeoefenaar. Ik bereid onze ict-studenten 

voor op een baan als ict- of netwerkbeheerder. Een concreet beroep 

dus. Een beroep dat ook continu in beweging is. 

Het mbo moet een maximale bijdrage leveren aan de vereiste 

beroepscompetenties, zodat de student zich ontwikkelt - en ook 

steeds blijft ontwikkelen - tot een goed beroepsbeoefenaar. Qua 

kennis en sociale vaardigheden is het belangrijk dat onze studenten 

optimaal zijn voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt. 

Door continue communicatie met het beroepenveld weet ik wat er 

speelt bij bedrijven. Ik vind het belangrijk dat ik voortdurend op de 

hoogte ben én blijf van de laatste ontwikkelingen in de ict. De 

ict-wereld verandert snel, zeer snel. Op routine draaien? Vergeet het 

maar! Dat kan ik me niet veroorloven. Sterker nog, de Wet op de 

beroepen in het onderwijs schrijft voor dat ik de actualiteit van het 

vakgebied in mijn lessen verwerk. 

Klinkt aannemelijk allemaal, maar de praktijk blijkt weerbarstiger.  

Zo heb ik te maken met door het onderwijsteam gekozen les-

materiaal. Dat de beroepspraktijk vakinhoudelijk steeds verandert, 

heeft voor het team geen prioriteit. Dit betekent dat ik een continu 

gevecht moet leveren om het lesmateriaal te laten aansluiten op  

de laatste ict-ontwikkelingen. Daarbij is de arbeidsmarkt ook nog 

eens lastig te voorspellen. Mijn studenten worden misschien opgeleid 

voor een beroep dat over vijf jaar niet meer bestaat of is wegge    -

auto ma tiseerd. De snel veranderende arbeidsmarkt en vakkennis is 

een dilemma waar ik en ook andere docenten mee te maken hebben. 

Om sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen in het werkveld, 

moeten we het bedrijfsleven veel meer bij het onderwijs betrekken. 

Ja, dat kost tijd, veel tijd. Maar ik vind dat managers ons die extra  

tijd moeten geven. Bedrijven zijn van goede wil, dat merk ik.  

Zij zijn bereid studenten presentaties te geven en een stuk 

verantwoordelijkheid te nemen in het onderwijs. Mbo’ers zijn immers 

ook potentiële werknemers.

Zo werken we samen aan een toekomstbestendig mbo. De scholen 

zorgen ervoor dat studenten met de juiste, brede bagage de 

arbeidsmarkt op gaan. En bedrijven investeren in up-to-date 

vakkennis van mbo’ers, zodat die aan hun praktijkwensen voldoen. 

Win-win!

Elmer Veerhoff 
Docent Nova College Haarlem

COLUMN
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MINISTER VOOR 1 DAG

“Het is al zeker tien jaar gaande: een opwaartse 

druk in het vmbo, waardoor meer leerlingen 

kiezen voor vmbo-t, havo en vwo en steeds 

minder voor de basis- en de kaderberoeps-

gerichte leerweg van het vmbo. De verwachting 

is dat in 2020 nog maar een kwart hiervoor kiest. 

Van leerlingen in de basisberoepsgerichte 

leerweg maakt bovendien 63 procent gebruik 

van leerwegondersteunend onderwijs. Dat 

betekent dat ze minstens twee jaar leerachter-

stand hebben of een gedragstoornis. De grens 

met speciaal onderwijs lijkt verdwenen en het 

beroepsonderwijs voldoet niet voor deze leerlingen.

Ik vind het bijna misdadig om deze leerlingen 

op grond van een Cito-toets op hun twaalfde 

voor een beroep te laten voorsorteren. Als je een 

leerachterstand hebt opgelopen, ben je kennelijk 

alleen nog geschikt om een vak te leren. We 

doen hiermee niet alleen de leerlingen tekort, 

maar ook de maatschappij. Ze worden nu al 

geweigerd op mbo-niveau 2 op grond van de 

reken- en taaltoets, waardoor het probleem bij 

de leerlingen komt te liggen. Mbo-opleidingen 

moeten het hebben van leerlingen die vmbo-t 

hebben gevolgd, maar die hebben nog nooit iets 

met hun handen gedaan. Dat geldt ook voor 

mbo-studenten die van de havo komen.

Als minister zou ik juniorcolleges instellen, net 

als de Onderwijsraad voorstelt. Met breed, meer 

vormend onderwijs, waarin deze leerlingen hun 

leerachterstand wegwerken, maar ook de wereld 

 Anja Vink, onderwijsjournalist

‘Als ik Jet was, ZOU IK  
HET VMBO AFSCHAFFEN’

leren kennen. Veel leerlingen komen nooit 

buiten hun buurt, behalve op reizen naar Turkije 

of Marokko. Laat ze stages lopen. Ze zijn niet 

dom, maar sleuren wel een jarenlange 

taalachterstand met zich mee. Afhankelijk van 

de behoefte kan zo’n opleiding één tot drie jaar 

duren, waarna de leerlingen alsnog naar het 

vmbo-t, de havo of het mbo kunnen.

Uiteraard heeft dat ook z’n weerslag op het mbo, 

dat hierdoor een kwalitatief betere instroom 

krijgt en zich minder hoeft bezig te houden  

met het wegwerken van achterstanden en 

algemeen vormend onderwijs. Het mbo kan  

zich zo richten op het echte beroepsonderwijs. 

Dat dreigt nu uit het mbo te verdwijnen, terwijl 

we vakmensen hard nodig hebben. Tegelijkertijd 

moet het voortgezet onderwijs ook aan de slag 

met maakonderwijs. Waar mogelijk samen met 

het mbo.

Tot slot zou ik meer investeren in tweede-

kansonderwijs. Zelf heb ik op m’n 22e tussen 

oudere dames op de moedermavo mijn vwo-

diploma gehaald. Soms gaat het nou eenmaal 

niet helemaal zoals gepland. Het is tegenwoordig 

veel moeilijker om dan alsnog een opleiding af 

te ronden. Uitval kost geld en bovendien blijft 

talent zo onbenut. Aan tweedekansonderwijs zit 

natuurlijk een prijskaartje, maar dat geldt voor 

alles. Dat brengt de vraag op tafel: wat hebben 

we eigenlijk over voor het onderwijs?”

Wie redelijk kan leren, doet op school nooit iets met z’n handen, terwijl een beroepsopleiding  
er alleen nog is voor kinderen met een leerachterstand. Dat moet anders, vindt Anja Vink (50), 
onderwijsjournalist en auteur van het boek ‘Van deze kinderen ga je houden’, waarvoor ze in 
Rotterdam een jaar een vmbo-klas volgde. ‘Ik zou het vmbo in deze vorm afschaffen.’

‘Als minister zou 
ik meer investeren in 

tweedekansonderwijs. 
Soms gaat het nou 

eenmaal niet  
zoals gepland’

Tekst Luuk Obbink Foto Nout Steenkamp
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VIJF VRAGEN AAN…

Aan:

     AUKJE NAUTA,  
bijzonder hoogleraar 
‘Employability in werkrelaties’

Onderwerp:   Wat is professionele ruimte? Hoe breng je een cultuur tot stand waarin 

onderwijsprofessionals hun talenten optimaal benutten ten bate van het 

onderwijs? Aukje Nauta pleit voor goede dialogen op de werkvloer, dienend 

leiderschap en meer ruimte voor het experiment. ‘Wees maar eens  

professioneel ongehoorzaam.’

  Tekst José Vorstenbosch  Foto Nout Steenkamp
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“Wat het voor mij inhoudt, is dat mensen de 

autonomie hebben om hun professie in te 

vullen, zoals het hen goeddunkt. Om als gekwali-

ficeerd docent je vak goed uit te oefenen, is een zekere 

autonomie nodig. Maar in het onderwijs is sprake van 

tegenstrijdige signalen. Aan de ene kant pleiten we 

voor meer professionele ruimte, aan de andere kant 

spijkeren we de boel dicht met strakke eindtermen  

en voorschriften. Door de negatieve verhalen in de 

media over falende besturen en uit de hand gelopen 

huisvestingsprojecten is het onderwijs in een kramp 

geschoten. Onderwijsprofessionals ervaren juist 

steeds minder autonomie, doordat er meer  

controles komen.”

“Volledige autonomie bestaat niet. Waar mensen 

samenwerken, komen ze elkaar tegen en 

kunnen belangen tegengesteld zijn. Mijn oplossing  

is de dialoog. Binnen een onderwijsteam continu  

met elkaar praten over de vraag wat goed onderwijs  

is en daar afspraken over maken. Iedereen heeft  

dan inspraak, maar je komt als team wel tot een 

gezamenlijke professionele standaard. Zo houd je de 

kwaliteit hoog. In het onderwijs is vaak sprake van een 

eilandjescultuur. Als je de deur van het lokaal achter je 

dichttrekt, heeft niemand meer iets over jouw werk te 

zeggen. De vraag is of het onderwijs daar beter van 

wordt. Daarom pleit ik voor een voortdurende vorm 

van intervisie.”

“Op individuele basis praat de onderwijs-

professional met zijn leidinggevende over 

professionele ontwikkeling. Het is zaak om daarbij 

zoveel mogelijk uit te gaan van waar iemand goed in  

is en wat hij leuk vindt. Het zou mooi zijn om zulke 

gesprekken ook op te schalen naar het niveau van het 

onderwijsteam. Wat is professionele ruimte eigenlijk 

en hoe willen we die benutten? Welke talenten zijn er 

en welke willen we nog ontwikkelen? Je kunt de taken 

zo verdelen dat iedereen maximaal gemotiveerd is en 

“De kunst is om minimaal te voldoen aan de 

eisen van de overheid en je als bestuurder  

of manager verder vooral te richten op de dingen  

die je zelf belangrijk vindt. Managers zouden  

eigenlijk innovatiemedewerkers moeten worden die 

de maatschappelijke ontwikkelingen doorvertalen 

naar het onderwijs. Dus niet alleen bezig zijn met 

spreadsheets, maar ook af en toe het personeel bij 

elkaar roepen. Organiseer dialoogtafels om te praten 

over nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld: de 

verwachting is dat het aantal zzp’ers zal toenemen  

en dat minder mensen een vaste baan krijgen. Dat 

betekent dat in het beroepsonderwijs ondernemer-

schap structureel op de agenda moet staan.”

“Per saldo is een werknemer altijd afhankelijker 

van een werkgever dan andersom. Ik pleit wel 

voor dienend leiderschap. Je bent als bestuurder niet 

de baas, maar je ‘dient’ de onderwijsprofessionals om 

zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daarnaast moet 

er meer ruimte zijn voor experimenten. Ik raad 

onderwijsprofessionals aan vanuit hun eigen kracht 

initiatief te nemen en daarbij fouten te durven maken. 

Wees maar eens professioneel ongehoorzaam. Het is 

natuurlijk wel handig om daarover te communiceren 

en je steeds af te vragen of je goed bezig bent. Zorg ook 

dat je collega’s er niet te veel nadeel van ondervinden 

en er zelfs van leren. Op die manier draag je bij aan 

onderwijsvernieuwing.”

Vraag 1:   In het onderwijs is professionele ruimte een ‘hot 
item’. Wat houdt dit begrip volgens u in?

Vraag 2:   Hoe kun je er toch voor zorgen dat onderwijs-
professionals het beste uit zichzelf halen?

Vraag 3:   Een professionele cultuur creëren vraagt dus 
meer dan een goed functioneringsgesprek 
voeren?  

Vraag 4:   Mbo-scholen moeten blijven innoveren. Hoe 
kunnen bestuur en management dat stimuleren?

Vraag 4:   Een gelijkwaardige arbeidsrelatie tussen 
werkgever en werknemer, is dat geen wassen 
neus?

op zijn talent wordt ingezet. Wat voor de een een lust 

is, kan voor de ander een last zijn. Ik pleit ervoor om 

het werkoverleg creatiever te gebruiken voor 

professionele ontwikkeling en taakverdeling.”

BACK  STAGE
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In ieder internationaal vergelijkend onderzoek 

komt het Nederlandse onderwijs goed uit de 

bus. Het predicaat ‘wereldklasse’ gaat misschien 

te ver, maar zoveel zitten we er niet naast. Toch 

kan wat nu voldoet, morgen compleet achter-

haald zijn. Wie daarop niet is voorbereid, loopt 

straks achter de feiten aan. Dat realiseren de 

Onderwijsraad en de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR) zich ook. De 

toekomst van het onderwijs en de arbeidsmarkt 

speelt zich niet straks af, maar nu. 

Abstract? Nee hoor. De vaste baan voor het 

leven is nu al achterhaald. Flexwerk wordt de 

norm. In 2010 nam volgens UWV het aantal 

nieuwe vaste aanstellingen met 97 procent 

af en het aantal zzp’ers neemt al jaren toe. 

Automatisering en digitale revoluties - nog 

zoiets. Waarom zou je nog in een winkel gaan 

werken als alles online kan worden besteld? 

Gebeurt nu al. 3D-printers verkeren nu nog in 

experimentele fases, maar veel vakmensen 

worden straks overbodig als met een 3D-printer 

een computerontwerp binnen enkele minuten 

tijd tastbaar wordt. 

Het behoeft weinig uitleg dat vooral mbo’ers 

deze veranderingen gaan merken. Als we ons 

bedenken dat nu zo’n zestig procent van de 

Nederlandse jongeren een mbo-opleiding  

volgt, heeft dat enorme consequenties voor 

de toekomst. Het beroepsonderwijs moet ze 

voorbereiden op een onzeker voorland. En 

daartoe moet ook het mbo zelf meebewegen. 

De basiskwaliteit van het mbo is goed, maar 

er is nog te weinig visie op wat het onderwijs 

studenten moet bijbrengen, zo waarschuwt de 

Onderwijsraad in het vorig jaar verschenen 

rapport ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit – 

de stand van educatief Nederland’. Door de vele 

prestatieverhogende maatregelen van de 

afgelopen jaren hebben scholen onvoldoende 

ruimte eigen accenten te leggen of te 

vernieuwen. 

ELEMENTAIRE VAARDIGHEDEN 
De WRR pleit ondertussen voor meer landelijke 

richtlijnen voor de curricula, zo blijkt uit het 

eveneens vorig jaar verschenen rapport ‘Naar 

een lerende economie’. Studenten zouden meer 

moeten leren van andere opleidingen en 

disciplines, met vooral meer aandacht voor 

vakoverschrijdende vaardigheden zoals 

problemen oplossen, flexibel denken en 

communiceren. Academici voor mbo-klassen 

zouden daarbij helpen. En aangezien het mbo 

ook goede burgers moet afleveren, is meer 

aandacht voor ‘zachte’ vakken als geschiedenis 

en culturele vorming een goed idee. 

Docent Dierenartsassistent Sara Albone van 

Groenhorst in Barneveld is enthousiast over de 

voorstellen, maar ziet wel praktische bezwaren. 

De maatschappij en de arbeidsmarkt staan aan de vooravond van grote veranderingen. 
Vooral middelbaar opgeleiden zullen dat gaan merken. Maar is het mbo daarop voor-
bereid? ‘Het mbo leidt nu op voor achterhaalde functieprofielen.’ 

DE toekomst IS NU

Tekst Sander van der Ploeg  Illustratie Inge Zonneveld

Mbo moet inspelen op maatschappelijke verandering

Het beroepsonderwijs 
moet Nederlandse 

jongeren voorbereiden 
op een onzeker 

voorland
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DE TOEKOMST IS NU
VERVOLG 

Het curriculum uitbreiden met een theoretisch 

vak als geschiedenis, lijkt de Docent van het 

Jaar 2013 geen goed idee. “Mijn studenten zijn 

al druk bezig met theorievakken als Engels en 

rekenen. Als er meer theorievakken bijkomen, 

moeten die zoveel mogelijk aansluiten bij de 

praktijk.” En kennis opdoen van andere 

disciplines dan? “Uitstekend”, zegt Albone, 

“maar is daar wel tijd voor? Veel opleidingen 

zijn al ingekort van vier naar drie jaar.”

Daarbij komt dat het mbo de afgelopen jaren 

al veel beleidsaanpassingen moest doorvoeren. 

“Scholen zetten zich constant in om aan de 

nieuwe regelgeving te voldoen”, zegt Albone. 

“Dit vereist energie en remt de creativiteit waar 

de Onderwijsraad en de WRR zo voor pleiten.” 

Albone deelt daarom de conclusie van de WRR: 

er is te weinig visie voor de lange termijn op het 

onderwijs. “Scholen zouden meer autonoom 

moeten zijn om hun studenten zo goed mogelijk 

voor te bereiden op een vaak onzekere arbeids-

markt”, zegt Albone, “maar die ruimte is er nog 

onvoldoende.”

Als we de toekomst konden voorspellen, zou 

onderwijsbeleid zeer gemakkelijk zijn. Farid 

Tabarki is als trendwatcher wel bekend met de 

realiteit van straks. De hiërarchische, industriële 

maatschappij van nu maakt plaats voor een 

digitaal tijdperk, waarin het individu aan zet is. 

“Het onderwijs, en met name het mbo, is gericht 

op de functieprofielen van het bedrijfsleven”, zegt 

Tabarki. “Alleen raken deze profielen achterhaald; 

ze stammen uit het industriële, hiërarchische 

tijdperk. Het onderwijs moet hierop inspelen om 

studenten de juiste vaardigheden bij te brengen 

voor een nieuwe tijd.” 

Flexibiliteit, creativiteit, samenwerken en 

communicatie zijn hierbij essentieel, denkt 

Tabarki. “Dat heeft de WRR goed gezien. De 

werknemer van morgen werkt aan steeds 

wisselde projecten in teams die constant 

veranderen. Het gaat om targets halen, die 

altijd verschillen. Scholen moeten studenten 

die vaardigheden bijbrengen. Dat vereist een 

mentaliteitsomslag.”

OUD DENKEN
Als het mbo doorgaat op de huidige weg, schaft 

zij zichzelf af, voorspelt Tabarki. Tenzij het mbo 

zich opnieuw uitvindt en opleidt voor de nieuwe 

economie. “Begin ermee de vaste curricula af 

te schaffen. Die leiden nergens meer toe. En 

geloof me, over vijf tot tien jaar is dat op ieder 

roc gebeurd.”

Den Haag mag meedenken van Tabarki, maar 

van bovenaf nieuwe richtlijnen opleggen is 

volgens hem niet de oplossing. “Dat is ‘oud’ 

denken. De politiek, het bedrijfsleven, het 

onderwijs en de studenten moeten samen de 

juiste oplossingen en balans vinden. Alleen zo 

kan die flexibiliteit worden bereikt.”

Floor Dijkstra, opleidingsmanager van 

FrieslandCampina, kan zich grotendeels in 

Tabarki’s woorden vinden. De zuivelgigant is 

genomineerde voor het Leerbedrijf van het 

Jaar 2013 en staat volgens haar voor grote 

technologische ontwikkelingen. Werknemers 

moeten daarop kunnen inspelen en snel ook. 

Vakkennis alleen is niet voldoende. Gedrags-

competenties als flexibiliteit en creativiteit 

zijn ook een vereiste geworden. 

FrieslandCampina kampt met een kwaal 

die in vele branches speelt: vergrijzing. “De 

gemiddelde leeftijd bij ons is vijfenveertig tot 

vijftig jaar”, zegt Dijkstra. “Als die generatie 

straks afzwaait, lekt veel kennis en kunde weg.” 

En daar blijft het niet bij. Volgens Dijkstra is de 

instroom van nieuwe, talentvolle werknemers te 

laag, vooral bij de technische mbo-functies. “Het 

mbo levert voldoende laboranten, maar niet de 

technici waar wij om zitten te springen”, zegt 

Dijkstra. “Het mbo en het bedrijfsleven moeten 

dus nog intensiever samenwerken om aan 

elkaars wensen te voldoen.”

‘BEDRIJFSLEVEN AAN ZET’
Een uitstekend idee, vindt Marc van der Meer, 

bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt 

aan de Universiteit van Tilburg en weten-

schappelijk adviseur van de mbo-sector. 

Maar dan is het bedrijfsleven wel aan zet. 

“Ondernemingen moeten nog duidelijker hun 

wensen aan het onderwijs doorgeven”, zegt hij. 

“Het onderwijs loopt altijd enkele jaren achter 

‘Van bovenaf  
nieuwe richtlijnen 
opleggen is oud 

denken’

Farid Tabarki
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op de economische ontwikkelingen. Hoe sneller 

het onderwijs signalen uit het bedrijfsleven kan 

oppikken, des te beter.” Eigenzinnig samenwerken 

met het regionale bedrijfsleven zit er in het 

huidige politieke klimaat echter niet in, denkt 

Van der Meer. Scholen zitten gevangen tussen de 

richtlijnen van Den Haag en de eigen wens tot 

autonomie. De balans daarin vinden is moeilijk. 

Het mbo moet bij uitstek inspelen op de wensen 

van het mkb en op lokale economische 

ontwikkelingen, vindt Van der Meer. “De politiek 

zou het mbo ruimte moeten geven en moeten 

investeren in het beroepsonderwijs. De arbeids-

markt van morgen vraagt om breed vakmanschap 

dat zelf investeringen uitlokt en nieuwe banen 

kan scheppen. Hoe is alleen lastig te voorspellen. 

Laat staan dat Den Haag weet waar bijvoorbeeld 

het Alkmaarse bedrijfsleven over tien jaar op zit 

te wachten.”

Gelukkig is de uitgangspositie van het mbo 

goed, denkt Van der Meer. Het mbo werkt al 

nauw samen met de overheid en het bedrijfs-

leven en dat is uniek in de wereld. “Ons beroeps-

onderwijs is staats- noch marktgeleid. Een 

prima zaak. Natuurlijk zijn vaardigheden als 

creativiteit en flexibiliteit belangrijk, maar onze 

mbo’ers weten zich over het algemeen prima te 

redden. Heb je een diploma op niveau drie of 

vier, dan kom je er wel. Nu en in de toekomst.”

GEÏNTEGREERD BEROEPSONDERWIJS
Dat de ‘visie’ op het mbo tekort zou schieten, 

zegt Van der Meer daarom niet zoveel. “Dat is 

vooral een politieke discussie.” Dit betekent 

beslist niet dat het mbo gerust achterover kan 

leunen, waarschuwt Van der Meer. “Een van 

de mooie kanten van het Nederlandse onderwijs 

is dat je kunt doorleren. Je kunt van het vmbo 

naar het hbo als je wilt. Ik hoop dat we gaan 

toewerken naar een geïntegreerde beroeps-

kolom. Door sterke bestuurlijke samenwerking 

van alle geledingen tussen het vmbo en het hbo 

moet dat mogelijk zijn.” Volgens Van der Meer 

vormen de overgangen van het vmbo naar het 

mbo en verder naar het hbo de scharnierpunten. 

“Daar zie je de meeste uitval, terwijl de 

Nederlandse geleidelijke leerweg zoveel kansen 

biedt voor zowel theoretisch als praktisch 

ingestelde studenten. Als we dat weten op 

te lossen, creëer je een geïntegreerd beroeps-

onderwijs dat klaar is voor de toekomst.”

EINDE LEERFABRIEK
Zo ver is het nog niet, vindt Ibrahim Ghazi. Hij 

is student International Business Studies en 

voorzitter van de centrale studentenraad van 

het ROC van Amsterdam. Wil het mbo klaar zijn 

voor morgen, dan moet er nog veel veranderen. 

Academici voor de klas, zoals de WRR bepleit, 

daar ziet Ghazi wel wat in. “Zij weten echt waar 

ze over praten en daar kunnen we veel van 

leren. Zeker als je wilt doorstromen naar het 

hbo, zoals ik.” Een mbo-diploma is voor hem 

niet genoeg. “Wie ambitieus is, weet dat je het 

daarmee niet ver genoeg schopt”, zegt Ghazi. 

“Werkgevers willen hbo’ers, omdat ze over meer 

kennis en kunde beschikken.”

“Maar”, voegt Ghazi toe, “dat maakt het mbo 

niet kansloos. Ik hoop dat het mbo met zijn 

tijd meegaat en meer gebruik maakt van 

interactieve leermiddelen, zoals iPads. Met 

enthousiaste docenten die je steunen. Dat 

je geen nummer meer bent in een grote 

studentenfabriek. Gebeurt dat, dan gaan 

studenten met plezier naar school. En dat 

is misschien wel de beste drijfveer om ver 

te komen.”

Trendwatcher Tabarki voorziet ook een dergelijke 

rol voor het mbo. “Een docent wordt een 

motivator”, zegt hij. “Zijn didactische rol blijft 

bestaan, maar de techniek zal veel van zijn werk 

overnemen. iPads die bijhouden hoe snel een 

student de stof leest. Algoritmes die fouten 

bespeuren en de student verder op weg helpen, 

met een gemotiveerde docent in een mentorrol. 

Ontken verandering niet, maar ga erin mee. 

Beter voorbereid kun je dan niet zijn.”    
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UITVINDINGEN

‘SCHONE MESSEN IN EEN 
HANDOMDRAAI’
Tekst Samar Haddad  Foto Ed van Rijswijk

Joep Smolders en drie medestudenten vormen  

samen een studentenbedrijf, dat met het product  

de Knife Cleaner de markt wil veroveren. De  

Knife Cleaner maakt het voor keukenmedewerkers 

mogelijk om in een handomdraai hun vuile messen 

te reinigen volgens de strenge hygiënenormen.  

Het showmodel is klaar, maar het duurt nog  

even voordat de techniek achter het product af is. 

“We wilden een product verzinnen dat een probleem 

oplost. Uit ons marktonderzoek bleek dat koks 

meerdere messen hebben, maar dat zij vaak met  

één duur lievelingsmes werken dat niet in de vaat-

wasser mag. De Knife Cleaner Cleaner reinigt het 

mes binnen vijf tot tien seconden grondig, waar - 

door een kok de hele dag zijn lievelingsmes kan 

gebruiken. Vooral in grote ketens en keukens kan  

de Knife Cleaner tijd en geld besparen.”

Naam: Joep Smolders
Opleiding: Ondernemer detailhandel, 
Rijn IJssel
Product: Knife Cleaner

NIEUW!!!
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Joep Smolders gelooft er heilig in dat de Knife Cleaner 

potentie heeft. Als dat zo is, maakt het studentenbedrijf 

na een jaar een professionele doorstart.

De Knife Cleaner werkt op stroom en kan worden aangesloten op de 

vaste wateraansluiting. Het water loopt langs een verwarmings-

element en gaat, via een compressor, onder hoge druk naar enkele 

sproeiers. Die richten het water op de schacht waar het mes in zit, 

zodat binnen vijf tot tien seconden al het vuil verwijderd is. Het 

vervuilde water stroomt direct door naar de lekbak onderin. 

De studenten mogen de Knife Cleaner laten zien op een 

internationale beurs in Israël. Dit is een belangrijk driedaags 

evenement voor studentenbedrijven wereldwijd.
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6

7

Joost den Ouden, instructeur Koksopleiding 

MBO Amersfoort

“Een omslachtig apparaat voor een 

eenvoudige handeling. Als ik aan het 

werk ben, ligt mijn mes naast de 

snijplank en eens in de zoveel tijd 

maak ik het schoon met een spons.  

We hebben in de keuken al zoveel 

apparaten die energie en onderhoud 

vergen. Ik ben ervoor om dingen zo 

simpel mogelijk te houden. Misschien 

ga je het apparaat wel gebruiken als 

het eenmaal in de keuken staat.”

Dennis Favier, creatief directeur bij Top BV, dienstverlener voor 

voedselinnovatie

“Ik zie veel potentie in het idee van de Knife Cleaner, vooral in 

de horeca en foodservice, maar ook bij slagerijen en in de 

voedselindustrie, waar besmetting een groot risico is. Wij 

denken dat de Knife Cleaner, mits technisch goed uitgevoerd, 

beter werkt dan wat er tot nu toe op de markt is.”

DE JURY…

DE CONCLUSIE

7
De tijd- en geldbesparing van de Knife Cleaner 

is voor gewone keukens marginaal. Voor 

voedselindustrieën waar het personeel met 

veel messen werkt en besmetting een 

risico is, heeft het product wel 

toegevoegde waarde. 

8

Wendeline van den Nagel, eigenaar van 

cateringbedrijf De Blauwe Kameel in Utrecht

Een keukenapparaat heeft kans van slagen 

als het arbeidskosten bespaart en dus geld 

oplevert. Voor mijn bedrijf is de besparing 

van de Knife Cleaner te marginaal. Het 

apparaat is wel origineel bedacht en het 

ontwerp is mooi en eenvoudig. Het is 

meteen duidelijk hoe je het moet 

gebruiken, daar houd ik van. 

UITVINDINGEN

‘SCHONE MESSEN IN EEN HANDOMDRAAI‘
VERVOLG 
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Pittige TAAL VAN… 
ROBBERT COENMANS
Tekst Corien Lambregtse Foto SER

Waarom moet de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid topprioriteit zijn? 
“De jeugdwerkloosheid kost twee miljard euro per 

jaar. Dat is enorm veel geld. Maar de immateriële 

schade is nog veel groter. Ik heb zelf een jaar lang in 

de horeca gewerkt, toen ik na mijn rechtenstudie 

geen baan kon vinden. En ik was niet de enige. Elke 

keer dat je een afwijzing krijgt, denk je: ik ben niet 

goed genoeg. Dat gevoel van mislukking bij jongeren is de 

allerbelangrijkste reden om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.”

Het kabinet doet toch al van alles om de jeugdwerkloosheid 
tegen te gaan?
“Er zijn allerlei initiatieven. De startersbeurs bijvoorbeeld, bedoeld 

om jongeren een werkervaringsplaats te bieden. Het School  

ex-programma stimuleert jongeren om door te studeren. En vergeet 

ook de sectorplannen niet, die als doel hebben om banen voor 

jongeren te creëren. Regionaal is er zo’n 25 miljoen euro beschikbaar 

om jongeren aan een baan te helpen. Dat is veel te weinig. Ook zit  

er te weinig centrale regie op de plannen. In het Europees 

jeugdgarantieplan zijn twee opties opgenomen voor werkloze 

jongeren onder de 27 jaar: je gaat weer naar school of je krijgt een 

baan. In Nederland wordt dat plan niet ingevoerd, omdat we dat  

al ongeveer zouden doen. Hoe komt het dan dat er toch zoveel 

jongeren thuiszitten?” 

Intussen verdringen de hbo’ers de mbo’ers van de arbeidsmarkt.
“Dat is heel erg rot voor mbo’ers, maar voor hbo’ers en wo’ers is het ook 

niet fijn om onder hun opleidingsniveau te werken. Of ze zich ervan 

bewust moeten zijn dat ze de plaats van een mbo’er innemen? Ik weet 

het niet. Zij moeten ook hun huur betalen. Zo’n baan in de horeca terwijl 

je rechten of economie hebt gestudeerd, is pure wanhoop.” 

Je schreef onlangs dat het een ramp zou zijn als mbo’ers 
massaal voor een hbo-studie zouden kiezen. Dat meen je toch 

niet?
“Als alle mbo’ers nog een hbo-studie willen doen, hebben we een 

groot probleem in Nederland. Onze economie draait op mbo’ers. 

Nederland heeft ze dus hartstikke hard nodig. Natuurlijk moet iedere 

mbo’er die wíl doorstuderen, dat ook kúnnen doen. Ik vrees dat het 

voor mbo’ers financieel heel moeilijk gaat worden om door te 

studeren. Dat is zonde. Iedereen zou toch de kans moeten krijgen om 

het beste uit zichzelf te halen?”

Hebben jongeren tegenwoordig nog wel pit om voor zichzelf op 
te komen? Je ziet ze nooit demonstreren. 
“Haha, demonstreren is ook wel heel erg van vroeger. Vijftigplussers 

gaan op een veld staan om zich te laten horen, jongeren organiseren 

zich via internet. Minder zichtbaar, maar wel zo effectief. De groep 

die het minst van zich laat horen, zijn de dertigers en veertigers. 

Jongeren zijn zeker wel aanwezig en betrokken. Als ik gastlessen geef 

op een mbo, valt het me altijd op hoe scherp en ingelezen die 

studenten zijn. De jongeren van nu willen de wereld nog steeds 

verbeteren.”

Als er geen mbo’ers zouden zijn, is dat een 
ramp voor de economie. Toch moet elke mbo’er 
die wil doorstuderen, dat kunnen doen, vindt 
Robbert Coenmans, voorzitter van FNV Jong.  
Al was het maar om aan de jeugdwerkloosheid 
te ontsnappen. Bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid verdient een plek bovenaan de politieke 
agenda.

PITTIGE TAAL 

‘Demonstreren is  
heel erg van vroeger’
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“Misschien moet mbo voortaan 

voor Minder Bescheiden Opstellen 

staan.”

Bescheidenheid brengt het mbo nergens, vindt Leraar 

van het Jaar 2013 Sara Albone. Dus bestuurders, 

docenten en studenten: rug recht en borst vooruit 

[Nationale Onderwijsgids]!

“Roc’s zijn ecosystemen. We houden 

in de gaten wat de arbeidsmarkt-

relevantie is (…), maar het is niet 

goed alleen naar dit moment te 

kijken. Straks is er geen tegelzetter 

in Gelderland meer te vinden.”

Op bestelling een blik arbeidskrachten open trekken,  

is niet de dagelijkse realiteit in mbo-land.  

De arbeidsmarkt van vandaag is niet die van morgen, 

weet bestuursvoorzitter René van Gils van het 

Graafschap College [www.aob.nl]. 

“Eigenlijk ben je dus zonder mbo 

naakt.”

Zonder hoed, kleding, schoenen en make-up van en 

door mbo’ers zou PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing 

zich wel héél erg bloot geven op Prinsjesdag  

[www.regiocollege.nl]. 

“Het extra bedrag voor het onder-

wijs in het Herfstakkoord is er door 

ons gekomen. Het is niet een grab-

belton voor iedereen.”

D66-Kamerlid Paul van Van Meenen speelt voor 

Sinterklaas, maar is niet van plan alle partijen in de 

buit te laten delen [Volkskrant].

“Het probleem is dat veel studenten 

een zes als een ‘studententien’ zien.”

De uitholling van het Nederlandse onderwijs ligt aan 

de student zelf, waarschuwt Fatma Capkurt, student 

aan de Universiteit van Tilburg  

[Volkskrant].

Als je focust op kennis die al bestaat, 

leid je op voor het beroep van 

gisteren. Eigenlijk zouden we terug 

moeten naar (…) beroepsonderwijs 

zonder beroepen.”

Volgens lector Loek Nieuwenhuis is het hoog tijd dat 

het beroepsonderwijs zich bevrijdt van het stoffige 

harnas van kwalificatiedossiers en curricula [Profiel].

“Iedereen in het onderwijs zegt wel 

‘mijn deur staat altijd open’, maar er 

komt niemand naar binnen. Dat is 

treurig.”

Docenten moeten weer gaan geloven in hun eigen 

professionaliteit en de macht over hun werk naar zich 

toetrekken, vindt docent René Kneyber  

[www.besturenraad.nl].

“Als we willen investeren in een 

betere relatie, moeten jullie echt 

stoppen met het beschimpen van 

bestuurders. Met generalisaties  

als  ‘zakkenvullers’ wordt het  

nooit wat.”

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad, wil best de 

relatie met de AOb verbeteren, maar de liefde moet 

wel van twee kanten komen [Onderwijsblad].

“Onze arbeidsmarkt moet moderniseren. We hebben nu een twee-

deling van mensen met een vast contract en daaromheen allerlei 

flexibele schillen. Vijftig tinten flexibel noem ik dat.”

In zijn pleidooi voor een betere bescherming van de flexwerker, toont socioloog Ton Wilthagen zich een belezen man [website NPO].


