
JUNI 2014

O
pi

n
ie

bl
a

d
 O

v
er

  

be
rO

ep
sO

n
d

er
w

ij
s 

en
 e

d
u

c
a

t
ie

Ba
ck

      s
ta

ge
#25

BackstagemagazINe.Nl

De GezonDe School
Fit aan het werk

MenS & Machine
robotS op De  
arbeiDSMarkt

De basis op orde
FocUs op VakmaNschap VaN start

Michiel hietkaMp
‘MaDe in hollanD alS 
kwaliteitSkenMerk’



28 De gezoNDe school 
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“In deze conclusies kan ik mij prima vinden”. 

Deze woorden sprak Jan van Zijl, voorzitter 

van de MBO Raad, op 30 november 2010 bij de 

presentatie van het rapport van de commissie-

Oudeman. Het advies van de door toenmalig 

staatssecretaris Van Bijsterveldt in het leven 

geroepen commissie werd niet alleen door  

de MBO Raad positief ontvangen. In brede  

kring – onderwijsinstellingen, werkgevers, 

politiek – konden de aanbevelingen op 

instemming rekenen.

Het is dan ook niet vreemd dat het Oudeman-

rapport de basis vormt van het actieplan Focus 

op Vakmanschap 2011-2015. Dit plan moet  

meer ruimte geven aan kwalitatief goed 

beroepsonderwijs en het aanleren van 

vakmanschap (zie kader voor een overzicht  

van alle maatregelen). Het kabinet wil dat dit 

actieplan - en de bijbehorende wetswijzigingen 

- aan het eind van deze kabinetsperiode hebben 

geleid tot een verhoging van de kwaliteit van 

het mbo, een vereenvoudiging van het mbo-

stelsel en het op orde brengen van besturing  

en bedrijfsvoering binnen het mbo. Het motto 

daarbij is: de basis op orde, de lat omhoog. 

Uiteindelijk wil de minister van OCW dat  

‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ ertoe leidt 

dat studenten mbo-scholen een dikke zeven  

als rapportcijfer geven. 

INgrIJpeND
Inmiddels zijn er kleine stappen gezet met de 

gefaseerde invoering van het actieplan. Eén van 

de belangrijkste deadlines ligt echter nu in  

het verschiet: 1 augustus 2014. Vanaf die  

dag namelijk moeten scholen onder meer de 

intensivering van het onderwijs (de verhoging 

van het aantal jaarlijkse uren onderwijstijd naar 

1.000 uren), het verkorten van de middenkader-

opleidingen van vier naar drie jaar en de

maatregelen rond de nieuwe entreeopleidingen 

ingevoerd hebben. Het mbo staat dus aan de 

vooravond van een ingrijpende operatie. “Dat 

kun je wel zeggen, ja”, stelt Hermien Hendrikx, 

lid van het college van bestuur van ROC Midden 

Nederland. “Het is een dermate complexe 

operatie dat ik wel eens twijfel of iemand het 

overzicht heeft over de gevolgen van al deze 

maatregelen. De gevolgen voor de scholen dus: 

de docenten, de studenten, de afdelingen 

financiën, administratie en P&O, en voor  

onze belangrijke partners: de werkgevers.” 

prImaIr proces
Hendrikx wil expliciet benadrukken dat ze de 

doelstellingen van Focus op Vakmanschap deelt. 

“Laat daar geen misverstand over bestaan: de 

lat moest omhoog. Er moet meer kwaliteit 

geleverd worden tegen lagere kosten.” Hendrikx 

heeft haar bedenkingen bij de gekozen aanpak. 

“De loskoppeling van de opleidingsstructuur en 

de inhoud van de dossiers, had achteraf gezien 

beter anders gekund. In een aantal gevallen 

leidt dat tot een verlengde transitietijd en 

verspilde energie. Bovendien is het maar de 

vraag of de 1.000-urennorm daadwerkelijk  

tot verhoging van prestaties leidt. Ik ken geen 

1 augustus 2014 is D-day. Een aanzienlijk deel van de maatregelen uit het actieplan 
Focus op Vakmanschap moet dan ingevoerd zijn. Wat verandert er precies (en wat niet)? 
Hoe hebben scholen zich hierop voorbereid? En: welke impact heeft dit alles op docenten, 
studenten én de werkgever? ‘Het is een enorm karwei, maar de lat moest omhoog.’

klaar Voor De 
start? aF!

Tekst Sander Peters  Illustratie Link Design, Amsterdam

Ingangsdatum Focus op Vakmanschap in zicht

‘Ik ben wel eens 
bang dat we straks 
een prima opgeleide 
kok afleveren die de 
pannen niet herkent’
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klaar Voor De start? aF!
VerVolg 

onderzoek dat dat aantoont.” Volgens Hendrikx 

moet de focus op het primair proces liggen als je 

beter onderwijs nastreeft. “De pedagogisch-

didactische relatie van de docent met de 

studenten, diens up-to-date kennisbasis  

van het vak en de toepassing daarvan in de 

beroepspraktijk. De professionalisering in die 

driehoek, daar komen we nu niet eens aan  

toe door alle structuurwijzigingen.” De voorbije 

twee jaar heeft Hendrikx – haar reserves ten 

spijt – de organisatie ondersteund bij het 

klaarstomen voor de wetswijziging die uit  

Focus op Vakmanschap voortkomt.  

“Dat viel, en valt, niet altijd mee. Juist vanwege 

de fasering en beleidsopeenstapeling. Onze 

scholen zijn zeer divers – qua inhoud, qua 

ontwikkelingsfase en ook qua historie. 

We hebben een meerjaren-, beleids- en 

implementatieplan opgesteld, ik overleg 

regelmatig met de collegedirecteuren, maar  

het echte werk vindt plaats binnen de scholen, 

op de werkvloer. De implementatie is een  

enorm karwei.”

eNtreeopleIDINg
Jolanda Cörvers weet ook wat er allemaal op 

scholen afkomt. Als projectmanager op het 

Albeda Startcollege én adviseur bij het Platform 

Entree van de MBO Raad heeft Cörvers veel tijd 

en energie gestoken in de ontwikkeling van  

de nieuwe entreeopleidingen. Met name de 

‘moeilijkere doelgroep’ binnen de huidige 

niveau 1-opleidingen heeft haar interesse.  

En baart haar zorgen: “Zijn er straks voldoende 

banen voor degenen die per se willen gaan 

werken. Waar kunnen zij hun vakmanschap 

uitoefenen en bijspijkeren? Toegegeven: het  

zijn geen studenten die zomaar even de 

arbeidsmarkt oprollen. Maar als ze eenmaal op 

hun plek zitten, heb je goede handjes aan hen.”

Voor een goede aansluiting tussen de entree-

opleiding en arbeidsmarkt, is samenwerking 

met de gemeente noodzakelijk, weet Cörvers.  

In ‘haar’ regio Rotterdam heeft de gemeente het 

afgelopen jaar nadrukkelijk de lead genomen  

en contact gezocht met Zadkine en het Albeda 

College. De boodschap? “Laten we de entree-

opleiding samen zo goed mogelijk vormgeven. 

Scholen en gemeenten moeten zich samen  

de vraag stellen: welke profielen van het 

entreedossier gaan we uitvoeren? En vervolgens: 

wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk 

voor? Ook moeten scholen duidelijkheid 

scheppen over het studieadvies: gemeenten zijn 

nogal eens bang dat we de studenten zomaar op 

straat zetten halverwege de rit. Dat is natuurlijk 

niet zo.”

keUzes makeN
Ook het contact met het voortgezet onderwijs  

is belangrijk, stelt Cörvers. “De entreeopleiding 

is maar kort. Eén jaar, 1.000 uur. Daarin rest ons 

weinig tijd om deze complexe jongeren klaar  

te stomen voor werk. We moeten er voor zorgen 

dat de tijd dat deze jongeren op school zitten, 

dus ook in het vo, zo goed mogelijk benut wordt. 

Daar hebben alle partijen, en op de eerste plaats 

de jongeren zelf, baat bij.”

Weinig tijd, daar weet Tinus Bunthof alles van. 

Als afdelingsdirecteur Mobiliteit en Logistiek op 

het Koning Willem I College heeft hij de voorbije 

twee jaar de ‘intensiveringsoperatie’ (verkorting 

van de opleidingen en verhoging van de 

urennorm, red.) in goede banen geleid. “Het 

belangrijkste knelpunt was en is de inkorting 

van middenkaderopleidingen van vier naar  

drie jaar. In opleidingen waar de nadruk op 

vaardigheden ligt, dat speelt bijvoorbeeld in 

‘mijn’ auto- en logistiekbranche maar ook in  

de horeca, daar is die versnelling gewoon heel 

lastig te realiseren. Ik snap waarom de overheid 

dit besluit nam, maar voor ons betekent het 

keuzes maken. Moeilijke keuzes.”

opeN commUNIcatIe
Bunthof en de zijnen constateerden dat ‘als 

Focus op Vakmanschap inderdaad zo ingevoerd 

wordt, dat we dan bepaalde dingen niet meer 

kunnen doen’. Bunthof: “Voor de duidelijkheid: ik 

spreek vooral over bbl-opleidingen.  

De beroepsbegeleidende leerweg moet niet  

alleen terug van vier naar drie jaar, ook komt  

er meer nadruk op taal en rekenen. Op zich 

prima, maar ik ben wel eens bang dat we straks 

een prima opgeleide kok afleveren die de pannen 

niet herkent.”

Gekkigheid natuurlijk, geeft Bunthof toe, maar 

de onderliggende boodschap is duidelijk: 

Maatregelen actieplan  
Focus op Vakmanschap

1. VerhogINg oNDerwIJskwalIteIt
•  Meer onderwijstijd, kwaliteit diploma’s omhoog en 

professionelere docenten:

 o Hogere urennorm voor bol- en bbl-opleidingen;

 o Mbo-niveau 4 van vier naar drie jaar terugbrengen;

 o  Versterking van de loopbaanoriëntatie en 

beroepskeuzevoorlichting;

 o  Centrale examens voor Nederlands en rekenen  

(en Engels voor niveau 4);

 o  Sectorale examenstandaarden (examenprofielen)  

voor beroepsgerichte vakken;

 o  Professionalisering van docenten, onder andere  

op basis van het Professioneel Statuut.

• Vermindering van kwalificaties en opleidingen:

 o  Vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur door 

vermindering en verbreding van het aantal 

kwalificaties;

 o  Afstemming in het regionale opleidingenaanbod;

 o Samenwerking vmbo/mbo/hbo.

2. VereeNVoUDIgINg VaN het stelsel
• Beëindiging drempelloze instroom mbo-niveau 2;

• Introductie van entreeopleidingen, voorheen mbo-niveau 1;

•   Terugbrengen vavo naar de roc’s met rechtstreekse 

bekostiging door het Rijk.

3. BestUrINg eN BeDrIJFsVoerINg op orDe
• Versterking van de kwaliteitsborging;

•  Tevredenheidsmetingen onder studenten, medewerkers  

en regionaal bedrijfsleven;

• Versterking intern toezicht door raden van toezicht;

• Modernisering van de bekostiging;

•  Introductie prestatiebox als instrument voor 

resultaatafspraken met mbo-scholen;

• Invoering van proportioneel inspectietoezicht.

Wat moet behouden blijven? 
Er gaat nogal wat veranderen met de invoering van Focus op Vakmanschap. 

Dat roept tegelijk ook de vraag op: wat gaat dermate goed dat het behouden 

zou moeten blijven? Jeroen Rijks, docent horeca aan het Horizon College, 

probeert deze vraag samen met student Jeffrey Beermann te beantwoorden. 

“Allereerst hopen we dat de opleidingsduur drie jaar blijft, vanaf nu.  

Wij werken daar al langer mee en dat bevalt prima. Studenten vinden die 

duur beter te behappen; ze kijken makkelijk naar de horizon. Het doel – 

werken – hebben ze in zicht, en dat werkt motiverend.” 

Punt twee is volgens Beermann dat de digitalisering niet doorslaat. “Ik en 

mijn medestudenten hopen dat de ‘ouderwetse klassikale les’, met een 

echte docent en met boeken als naslagwerk, behouden blijft. Dat geeft 

structuur en vertrouwen.” Jeroen Rijks voegt hier aan toe: “Dat betekent 

overigens niet dat de opleiding niet praktijkgericht is. Maar ook de 

schooluren kun je praktijkgericht invullen. Hopelijk gebeurt dat met de  

extra uren straks ook. Mooie projecten als bijvoorbeeld ‘het schoolrestaurant 

runnen’, dat vinden onze studenten prachtig en uitdagend.” 

Tot slot: Jeffrey Beermann hoopt ook dat de huidige flexibiliteit overeind 

blijft. “De mogelijkheid die wij hebben om onze eigen opleiding vorm te 

geven, zelf het moment kiezen voor een examen bijvoorbeeld. Dat past  

bij deze tijd. Ik zou niet meer zonder kunnen en willen.”

kunnen scholen in drie jaar tijd een fatsoenlijke 

vakman of -vrouw klaarstomen? Bunthof:  

“We hebben als school besloten hierover heel 

open met werkgevers te communiceren.  

Over de beperkingen die de wetswijziging  

ons stelt. Samen met het bedrijfsleven hebben 

we geconcludeerd dat de rol van het bedrijf  

in de opleiding - dus na de diplomering - niet 

verder vergroot kan worden. In deze tijd zitten 

werkgevers daar niet om te springen.” En dus 

moet er tijd ‘gewonnen’ worden in het 

onderwijs. Hoe? Door dubbelingen eruit te 

halen. “Tot op zekere hoogte”, waarschuwt 

Bunthof, “want oefenen met dure apparatuur, 

daar is de school nu eenmaal voor. Een andere 

optie, nog minder aanlokkelijk: bepaalde 

innovatieve ontwikkelingen - denk aan ICT  

en voertuigcommunicatie - niet opnemen in  

het curriculum. Maar goed: links- of rechtsom, 

het wringt enigszins. En we weten pas over  

drie jaar wat dit betekent voor de kwaliteit  

van onze gediplomeerden.”  

‘Er moet meer 
kwaliteit geleverd 

worden tegen lagere 
kosten’ 
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uitblinker 

Tekst Samar Haddad  Foto Gerry Hurkmans

Nathan Burggraaf heeft een passie voor het slagersvak. Van vlees 
uitbenen tot worsten maken, àlles zelf doen is de uitdaging. De 
23-jarige student van sVo vakopleiding food werd in januari 
Nederlands kampioen tijdens de Nationale slagerscompetitie.  
In september strijdt hij met Joey Baan voor de europese titel 
tijdens de internationale Young Butchers’ competition. 

“Mijn ouders hebben een slagerij in Culemborg en van jongs  

af aan help ik al mee in het bedrijf. Zo ben ik in het vak gerold.  

De uitdaging van het slagersvak is om met de trend mee te gaan 

en klanten een ‘lekker-eten-winkel’ te bieden met zelfgemaak  

te producten. Juist met vers vlees bezig zijn, uitbenen, schoon-

maken en bijna alle producten zelf maken is voor mij de uit-

daging. Dat maakt het vak mooi en zorgt voor kwaliteit. Het 

slagersvak zit in mijn hart en het is de uitdaging dit ambacht  

in stand te houden.

Elke slagerij is anders en heeft haar eigen manier van werken.  

Ik wilde meer verdieping en meer kennis opdoen over andere 

producten en processen in het slagersvak. Dat leer je op de 

vakschool. Het praktijkgerichte leren vind ik prettig en dat de 

docenten vakmensen zijn, ervaar ik als een grote meerwaarde.

Ik ben begonnen met de opleiding Winkelslager. Nu volg ik  

de opleiding Slager-worstmaker die onder meer ingaat op de 

productieprocessen van de worstmakerij. 

Het produceren van verschillende worstsoorten is een belangrijk 

deel van de opleiding. In één periode ben je alleen maar bezig 

met het leren maken van bijvoorbeeld leverworstsoorten, terwijl 

een andere periode draait om kookworstsoorten of gedroogde 

worstsoorten. Dat vind ik zeer interessant.

Dat ik ben geselecteerd voor de International Young Butchers’ 

Competition is bijzonder. Dit was mijn ultieme doel en het is  

heel gaaf dat ook echt te bereiken. Om ons voor te bereiden op  

de wedstrijd krijgen we zeventien een-op-een-trainingen van de 

beste vakdocenten en ambachtslieden van Nederland. Alleen al 

het bijwonen van de trainingen, waarin ik zoveel kan leren, vind 

ik heel erg gaaf. Maar mijn uiteindelijke doel is het veroveren van 

de Europese titel.

Ik zeg niet snel over mezelf dat ik een voorbeeld ben voor andere 

mbo’ers. Maar als ik medestudenten spreek die geïnteresseerd 

zijn, probeer ik ze wel enthousiast te maken voor verdieping in 

het vak en voor wedstrijden. Het gaat namelijk niet alleen om 

een biefstukje afsnijden, schoonmaken, verkopen en weer naar 

huis gaan. Juist door met je vak bezig te zijn, veel te leren en open 

te staan voor persoonlijke verbetering kun je ver komen. Na mijn 

opleiding wil ik samen met mijn broer het bedrijf van mijn 

ouders voortzetten. Het is onze ambitie de zaak nog beter te 

maken, nog meer te vernieuwen en groei te creëren.”

’Ik wil DIt amBacht 
IN staND hoUDeN’

Denk Na!
Foto Ed van Rijswijk

Sinds augustus 2013 ben ik bezig met de opleiding Management 

handel. Spannend zo’n nieuwe opleiding! op het moment van 

inschrijven ben je je er vaak nog niet van bewust wat de opleiding 

nu allemaal precies inhoudt. natuurlijk ben ik naar de open dagen 

gegaan en heb ik vragen gesteld aan docenten. Maar toch... het 

blijft een beetje afwachten.

Dan is het eindelijk zover. De eerste schoolweek begint en je vraagt je 

af of je een leuke klas krijgt, wie je docenten zijn en wat je die week 

gaat doen. Die eerste week ging toch wel heel anders dan ik verwacht 

had. we begonnen meteen met twee keer een zogenoemde snuffel-

stage van twee dagen. bij verschillende bedrijven in de stad. hierdoor 

werd ik me in die eerste week al bewust van wat er de komende vier 

jaar van me verwacht wordt en naar welk niveau de opleiding streeft. 

na de zeer leuke snuffelstages begonnen de lessen. De eerste twee, 

drie lessen werden vooral in beslag genomen door veel gepraat, 

kennismaken, een diepgaande uitleg over wat het vak inhoudt en 

natuurlijk de eisen die elk vak stelt. ook werd er herhaaldelijk gepraat 

over de motivatie. en motivatie blijft op het mbo toch een belangrijk 

punt. Je kunt er voor kiezen de hele dag niks te doen. en denken dat 

het allemaal wel goed komt. of de hele dag praten of moeilijk doen 

tegen de docenten. 

Maar wat heb je hieraan? laat ik het je zeggen: helemaal niets!  

Je houdt hierdoor andere studenten van hun werk af. Studenten  

die wél gemotiveerd en geïnteresseerd zijn. ik geef daarom ook het 

advies: denk goed na welke opleiding je kiest. want je na één week  

al afvragen “wat doe ik hier?”. Daar heeft niemand wat aan!

Dennis van Tienen
Student bij Gilde opleidingen

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

hoe gezoND zIJN oNze mBo-stUDeNteN? 
Bewegen studenten voldoende? Eten ze 

gezond? En hoe zit het met het drugsge-

bruik, roken en alcohol? Antwoorden op 

deze en andere vragen komen uit Testje-

leefstijl. Jaarlijks doen tientallen mbo-

scholen en duizenden studenten mee aan 

deze online leefstijltest. Ze doen een 

fittest,  beantwoorden online vragen over 

hun leefstijl, maken een actieplan en 

evalueren dit plan.

Testjeleefstijl helpt studenten bij het 

maken van gezonde keuzes. Ze krijgen 

tips over hoe ze hun  leefstijl kunnen 

verbeteren. De tips gebruiken de studen-

ten voor het opstellen van hun eigen 

actieplan. 

Meer informatie: www.testjeleefstijl.nl en 

www.testjeleefstijl.nl/over 

wk-hockey als praktijkles voor roc 
mondriaan

ruim achthonderd studenten van rOc mondriaan staken de 
handen uit de mouwen tijdens het wk-hockey dat van 31 mei 
tot 15 juni werd gehouden in den Haag. 

De WK-organisatie kreeg zo de benodigde menskracht en de 

studenten deden praktijkervaring op die onmisbaar is bij het 

behalen van hun diploma. Studenten werkten als gastheer  

en gastvrouw in de bediening en achter de bar, als beveiliger  

in en rondom de stadions, als ballenmanagers, als hostesses  

voor de ontvangst van (buitenlandse) gasten, ze hielpen bij 

activiteiten zoals streethockey en gymlessen voor basisschool-

leerlingen en ze gaven informatie over gezonde voeding. 

in de praktijk
Harry de Bruijn, bestuurslid van ROC Mondriaan, is blij en trots. 

“Wij helpen graag mee Den Haag op de kaart te zetten en voor 

onze studenten en docenten is het een fantastische real life 

praktijkomgeving.” Ook de studenten zijn enthousiast:  

“Het was een geweldige praktijkervaring en nog leuk ook!”

student voor de leeuwen 

verpleegkundestudent en uitblinker 2013 cok steenbergen van 
het albeda college werd voor de leeuwen gegooid in moldavië. 
en hij is niet de enige. voor het tv-programma ‘voor de 
leeuwen’ van krO-ncrv gingen vijf mbo-studenten in het 
buitenland een uitdaging aan in hun vakgebied.

Voor de Leeuwen toont op een spannende manier het nut van 

goede vakopleidingen. Het programma laat ook zien dat jongeren 

veel kunnen bereiken met een mbo-opleiding. De tv-serie sluit 

de activiteiten af van de Stichting BBN dat al eerder met Tuvalu 

Media een aantal tv-programma’s maakte zoals Xperience. Ook 

de TV Academy, die mbo-, hbo- en wo-studenten opleidt voor de 

tv-wereld, is nauw betrokken bij de serie.

nieuwsgierig geworden? 
Van 8 juli tot en met 5 augustus zijn de vijf uitzendingen te zien 

op dinsdagen om 21.35 uur op Nederland 3. 

groenhorst Barneveld op chinese toer

wel eens gehoord van Huishan dairy? dat is een grote chinese 
melkproducent en melkverwerker waarmee Groenhorst 
barneveld onlangs een samenwerkingscontract heeft getekend.

Docenten van Groenhorst gaan twee keer les geven in melkvee-

houderij in China en Chinese studenten komen naar Barneveld 

om daar in drie maanden hun mbo-opleiding af te ronden.

In China is een gebrek aan goed personeel. De combinatie van 

theorie en praktijk ontbreekt in het onderwijssysteem. Hierbij 

gaat Groenhorst een rol spelen. Voor de studenten van Groen-

horst zorgt de samenwerking voor internationalere opleidingen 

en ook docenten kunnen internationale ervaring opdoen. 

Resultaten mbo-studenten op verschillende leefstijlthema’s

De leefstijltest is ingevuld door 15.952 mbo-studenten van 

21 verschillende mbo-scholen (peildatum 3 mei 2014).

*    Volgens de norm zouden ze minimaal dertig minuten per dag matig intensief moeten 

bewegen en minimaal drie keer per week minimaal twintig minuten zwaar intensief.

**   Mannen: zes of meer glazen alcohol bij een gelegenheid, vrouwen: vier of meer glazen 

alcohol bij een gelegenheid.

Bron: Stichting Testjeleefstijl.nu

 Niet dagelijks ontbijten

Matig of hoog risico op een angststoornis of depressie

Eenzaam 

Mogelijk gehoorschade

Risicogedrag ten aanzien van condoomgebruik

Recent drugsgebruik

Rookt

In de afgelopen maand minimaal een keer binge drinking**

In de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met bedreiging

In de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met mishandeling

In de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met seksueel gweld

17%

14%

13%

Onvoldoende bewegen*

Overgewicht of obesitas

55%

34%

63%

60%

19%

34%

15%

35%

36%

39%
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Bijna 32 procent, over wie hebben  
we het?
“Dat is een fors percentage. Het gaat om 

kinderen van de grootste migranten-

groepen in Nederland; denk aan Turken  

en Marokkanen. Maar ook Somaliërs, 

Surinamers en Antilianen. Hun ouders 

hebben een niet-westerse afkomst.” 

waarom komen zij niet aan het werk?
“Ten eerste wordt er nog altijd gediscrimi-

neerd op de arbeidsmarkt, vaak onbewust. 

Jongeren die een ander kleurtje hebben en 

een aparte naam of een hoofddoekje 

dragen worden vaker geweigerd. In het 

rapport ‘Maak baan voor een nieuwe 

generatie’ van de Sociaal-Economische 

Raad (SER) staat beschreven dat in 

selectieprocedures en intakegesprekken 

deze jongeren minder vaak voor een 

vervolggesprek worden uitgenodigd dan 

autochtone jongeren. Zonder dat er 

verschil is in opleiding of ervaring. Als  

we in Nederland vinden dat iedereen 

gelijke kansen heeft, moet daar snel  

iets aan gebeuren. De SER heeft hier 

onlangs een advies over uitgebracht.” 

Dat kan toch niet de enige oorzaak zijn?
“Nee. De jongeren die met de SER hebben 

gesproken, benadrukken dat andere 

factoren een grotere drempel vormen  

bij het vinden van werk. Zo zijn er veel 

jongeren uit deze groep die de Nederland-

se taal niet vlekkeloos beheersen. Met de 

steeds hogere eisen die de arbeidsmarkt 

stelt, is dit funest voor een carrière.

Daarnaast blokkeren cultuurverschillen 

soms een loopbaan. Migrantenmeisjes 

bijvoorbeeld; ze doorlopen hun schoolcar-

rière moeiteloos en met betere resultaten 

dan de jongens. Maar eenmaal klaar om te 

werken, blijven ze in verhouding vaker 

thuis om zich op gezinstaken te richten.” 

een andere reden voor de hoge werkloos-
heid is een verkeerde studiekeuze. hoe 
kan dit worden beïnvloed?
“Migrantenjongeren kiezen beroepen  

die in hun cultuur een bepaalde status 

genieten. Denk aan een studie economie 

of rechten. Juist in die sectoren vallen de 

laatste jaren de zwaarste klappen. Veel 

administratief werk in de financiële sector 

is gedigitaliseerd. Die markt is heel slecht. 

De studiekeuze wordt vaak sterk bepaald 

door de ouders. Die zeggen: ‘vooral niet je 

handen vies maken in de techniek, je 

moet carrière maken!’ En daarmee 

bedoelen ze: een carrière aan de Zuidas. 

Maar zij kwamen in een heel andere tijd 

de arbeidsmarkt op dan hun kinderen nu. 

Bij CNV Jongeren proberen we te laten 

zien dat in de technieksector, waar op dit 

moment veel werk is, glansrijke carrières 

wachten. Die goedbetaald zijn ook. Een 

beginnend advocaat verdient niet veel 

meer dan een goede techneut op mbo-

niveau. Uit een onlangs verschenen 

rapport van de Erasmus Universiteit blijkt 

dat een stage in de technieksector een 

student 380 euro per maand oplevert, 

terwijl de gemiddelde stagevergoeding  

op 235 euro ligt. Dus zelfs als stagiaire  

ben je beter af.”

Een goede opleiding, maar niet aan de bak: 31,8 procent van de jongeren met een migranten-
achtergrond is werkloos. ‘Raak bevriend met een bejaarde’, adviseert Michiel Hietkamp (27), voor-
zitter van CNV Jongeren, plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad en één  
van de initiatiefnemers van Link2Work.

‘maDe IN hollaND’ 
moet eeN kwaliteitsmerk 
worDeN’

Tekst Somajeh Ghaeminia  Illustratie Seb Jarnot – Unit CMA

michiel hietkamp,  
cNV Jongeren en ser:

‘Maak baan voor een 
nieuwe generatie’
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In alle onderzoeken wordt het gebrek aan 
een uitgebreid netwerk als dé oorzaak 
van werkloosheid onder migranten-
jongeren genoemd. hoe dat netwerk  
te vergroten?
“Het netwerk van jongeren van migran-

tenafkomst blijkt minder uitgebreid te zijn 

dan van andere groepen. Dat is deels te 

verklaren omdat ze vaak hun contacten 

zoeken in hun eigen etnische groep. Deze 

jongens en meisjes moeten er hard aan 

werken om daar uit te komen. Via het 

SER-project Link2Work, dat is begonnen  

in Amsterdam en Rotterdam, worden 

jongeren en jongerenorganisaties gekop-

peld aan mentoren. Dat zijn ervaren 

professionals met een uitgebreid netwerk 

die deze jongeren willen helpen bij het 

maken van een goede studiekeuze, het 

zoeken naar een stage en het vinden  

van een ingang op de arbeidsmarkt.  

De eerste resultaten komen binnenkort.”

wat kunnen jongeren nog meer doen, 
behalve zich inschrijven voor link2work?
“De beste tip die ik heb gehoord, is: raak 

bevriend met bejaarden. Oudere mensen 

hebben een groot netwerk en veel 

ervaring. Juist de oude buurman of de 

gepensioneerde bij de voetbalclub zijn  

de mensen die je verder kunnen helpen  

bij je carrière. Niet de vriend waarmee je 

op de X-Box zit of de vriendin waarmee  

je gaat shoppen. Het is zaak dat je verder 

kijkt dan je eigen wereldje. Slim werken, 

bevriend raken met mensen waar je  

op het eerste oog nooit bevriend mee zou 

raken. En verder: ga iets doen buiten de 

school om. Van onze bestuursleden komt 

de helft uit het mbo. Ze hebben zich 

opgewerkt door overal actief te zijn. Word 

lid van een medezeggenschapsraad, sluit 

je aan bij een bond of andere club. Als je 

goed zoekt, kun je steeds meer vinden.”

hoe kan het mbo bijdragen aan betere 
kansen voor kwetsbare jongeren op de 
arbeidsmarkt? 
“De arbeidsmarkt van de toekomst heeft 

geen behoefte aan meer hoogopgeleide 

denkers maar aan mensen die goed zijn 

met hun handen en iets kunnen creëren. 

Vakmanschap klinkt oubollig, maar 

vakmensen zijn juist de onmisbare 

werknemers met expertise. Zij worden 

opgeleid in het middelbaar beroepsonder-

wijs. Dit punt wordt benoemd in de 

toekomstvisie ‘Make it in the Netherlands’ 

van de SER. Aan de ene kant krijgt de 

arbeidsmarkt te maken met steeds meer 

complexe vraagstukken, en dat vraagt  

om denkvermogen om die op te lossen. 

Aan de andere kant is er een grote vraag 

naar de maakindustrie. En die is in ons 

land de laatste jaren verwaarloosd. In 

Duitsland gebeurt het tegenovergestelde. 

Daar staat ‘Made in Germany’ voor 

kwaliteit. Het mbo heeft de opdracht om 

‘Made in Holland’ tot een kwaliteitsmerk 

te maken.”

gebeurt dat nu te weinig?
“Absoluut. Als je ziet hoe wij de techniek 

hebben verwaarloosd, hoe weinig mensen 

in die sector werken terwijl de vraag zo 

groot is. We hebben daarin veel te winnen. 

Mbo-scholen zouden meer kunnen doen 

om ouders van niet-westerse komaf beter 

voor te lichten over de arbeidsmarktmoge-

lijkheden. Ik begrijp niet dat er nog steeds 

‘maDe IN hollaND’ moet eeN kwalIteItsmerk worDeN’
VerVolg 

‘Veel van onze 
bestuursleden 

komen uit het mbo; 
ze hebben zich 
opgewerkt door 

overal actief te zijn’

cUrrIcUlUm VItae

geboren: 4 december 1986, Eelde

studie: Arbeidsrecht en filosofie aan Universiteit Groningen

werk: voorzitter CNV Jongeren, plaatsvervangend lid Sociaal-

Economische Raad, lid SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel 

Migrantenjongeren (BAM), bestuurslid stichting Pensioenlab, adviseur 

Wajong Werkt

geen studiebijsluiter is die laat zien welke 

opleiding wat oplevert. Ik weet dat er plan-

nen zijn om die te introduceren, toch is 

het jammer dat het zo laat van de grond 

komt.”

waar zit de grootste belemmering naar 
werk voor de meest kwetsbaren via het 
mbo?
“Het mbo kampt met een tekort aan stages 

in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), 

waar leren en werken worden gecombi-

neerd. Dat is voor migrantenjongeren bij 

uitstek een manier om werkervaring op  

te doen, vaardigheden te leren en te 

bouwen aan een professioneel netwerk.  

In die combinatie ligt de kracht van het 

mbo. Het bedrijfsleven heeft daar ook een 

rol in. Evenals de overheid die meer geld 

voor de bbl-stages heeft beloofd. CNV 

Jongeren blijft er bij de politici en de 

vakbonden op hameren dat dit geld - vier-

honderd miljoen euro - ook echt terecht-

komt bij de jongeren. Want de jongeren 

die een bbl-traject willen volgen, blijken 

juist de jongeren te zijn die werkloos 

raken. Binnenkort gaan we hier opnieuw 

over praten met het ministerie. Want 

iedere jongere in dit land heeft recht  

op een goede stage en een baan.’’ 

Leven Lang Leren 2.0
Foto Ed van Rijswijk

De laatste tijd zijn we overspoeld met een stortvloed aan verontrustende 

berichten dat De Middenklasse Verdwijnt!!!! oké, we doen er zelf een beetje 

aan mee door er ook in deze back Stage een artikel aan te wijden. het gaat 

immers om de toekomstige banen van ‘onze’ studenten op de niveaus 2 en 3. 

Die er straks dus niet meer zullen zijn. 

De arbeidsmarkt verandert, en sneller dan het licht. Die beweging moeten we  

als hofleverancier van die arbeidsmarkt natuurlijk serieus nemen. Mbo-scholen 

doen dat, nauwkeurig, in de regio, samen met het bedrijfsleven. en luiden ook  

de noodklok. wie het nrcweekenD van 17/18 mei nog niet onderin de 

kattenbak heeft liggen, zou pagina o&D9 er even op na moeten slaan. Daar 

waarschuwen een gewaardeerde mbo-bestuurder en een hoogleraar samen 

voor het verdwijnen van miljoenen banen in de zorg en de techniek. U weet wel, 

de sectoren die nu met stip op 1 staan in het lijstje arbeidsmarkttekorten van  

de overheid. Dat vooruitzicht vraagt van beleidsmakers en onderwijs om een 

(re)actie die het verschil gaat maken, die de mbo’ers van nu duurzaam flexibele 

werknemers maakt op de arbeidsmarkt van morgen. 

ingrijpen dus. Maar het ook van een andere kant bekijken. want voor wat weg 

gaat, komt ook iets terug. nieuwe arbeid, al is nog moeilijk te voorspellen hoe 

die er dan uit zal zien. en: ook leren van het verleden. zo’n drastische 

arbeidsmarktverandering hebben we immers al eerder meegemaakt. in de  

jaren ’80/’90 van de vorige eeuw (klinkt verder weg dan het was) vormde 

automatisering de grote bedreiging voor bijvoorbeeld dienstverlening en 

loketfuncties, maar ook voor veel banen in de klassieke maakindustrie. 

Desondanks heeft het grote aanbod arbeidskrachten dat ook in deze periode 

ontstond niet geleid tot echt grote werkloosheid. De meeste werknemers, met 

het opeens verkeerde beroep, bleken goed in staat flexibel hun weg te vinden  

op die nieuwe arbeidsmarkt, door zich bij of om te scholen. 

Die nieuwe arbeidsmarkt: wat vraagt die van het mbo? kort gezegd, flexibel 

opleiden, breed opleiden, ánders opleiden. en de herwaardering dat onderwijs  

er niet alleen is om op te leiden voor een diploma maar ook voor daarna; om 

aangesloten te blijven op die veranderende arbeidsmarkt. leven lang leren 2.0 

dus. Daarnaast: een scherpe visie van bedrijfsleven en onderwijs op de nieuwe 

arbeidsmarkt. Daarvoor moeten we opleiden. niet straks, maar nu. Die 

arbeidsmarkt van de toekomst is echt dichterbij dan we denken. 

Jan van Zijl
Voorzitter Mbo raad

cOlumn
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’meer power Voor De stUDeNteN’

ma D
i

Do

wo

BaaNVaarDIg De school VerlateN “Aanvankelijk ging 

ik strak voorbereid de lessen in. Dat gaf me houvast, maar 

het werkte niet. Ik dacht dat de studenten niet 

geïnteresseerd waren. Toen ik me blootgaf, kwam de 

boodschap wel over. Vakinhoudelijk ben ik best te 

vervangen door een andere dierenarts. Via persoonlijke 

interactie probeer ik iets los te maken. Ik maak veel uren,  

al heb ik een werkweek van vier dagen. Maar wie dat met 

plezier doet, ervaart geen overdreven werkdruk. Het helpt 

als je ziet dat studenten zich zekerder voelen en klaar zijn 

om een rol in de maatschappij te spelen. Ze moeten 

baanvaardig de school verlaten.” 

geeN kNUFFelopleIDINg “In een hondenpension in Baarn 

brengen studenten in de praktijk wat ze op school hebben 

geleerd. De overgrote meerderheid, wel 95 procent, is 

meisje. Ze doen iets wat hen aanspreekt. Al gaat de helft 

misschien niet als dierenartsassistente werken; ze gaan 

verder studeren, bijvoorbeeld een opleiding Verpleegkunde. 

Die vier jaar, met havo als basis is het korter, is zeker geen 

knuffelopleiding. Dat is een belediging; het is zwaar werk, 

met onregelmatige uren. De mbo’ers zijn vaak onzeker. 

Daar steekt voor ieder een verhaal achter. Daar moet een 

docent zich voor openstellen. Daarom whats app ik met ze. 

Dan reageren ze binnen vijftien seconden, een mailtje 

lezen ze pas veel later.” 

De tUIN als BoerDerIJ “Vroeger bracht het weidse uitzicht 

ruimte in mijn hoofd. Mijn moeder runde een boerderij met 

mijn opa in Lincoln, tussen Cambridge en York. Mijn vader is 

jong gestorven. Het werk op de boerderij gaf een gevoel van 

rust. Ik wist op mijn vierde al dat ik dierenarts wilde worden. 

Ik ging naar de Universiteit van Glasgow en werkte tien jaar 

als dierenarts. Door de liefde ben ik naar Nederland gekomen. 

In Hilversum is de tuin mijn hobby en mijn boerderij. Daar 

gaat het verstand op nul.”

oNDerwIJstop IN NIeUw-zeelaND 
oVerwelDIgeND “Er waren honderd 

belangstellenden naar De Balie in Amsterdam 

gekomen. Die top in Nieuw-Zeeland was een 

overweldigende ervaring. Centrale vraag was: 

hoe kunnen we het onderwijs verbeteren? 

Studenten zouden daarin een belangrijke rol 

kunnen spelen. Per slot van rekening zijn zij 

onze klanten. Zij leggen de vinger op de zere 

plek. De vier leraren van het jaar waren er, de 

vakbonden en de minister. Toen een Amerikaan 

voorstelde potentiële leraren met bonussen te 

lokken, sprong ik naar voren. Ik vind dat 

storend: ik denk niet dat je dan de juiste 

mensen voor het onderwijs krijgt.” 

BewUstere opleIDINgskeUze “Ongeloof overheerste 

toen ik werd gekozen tot Leraar van het Jaar. Ik was 

een beetje bang voor de verantwoordelijkheid en had 

het gevoel dat iedereen naar me keek. Later kreeg ik 

het vertrouwen dat ik iets te zeggen had over het mbo. 

Over uitval wordt al genoeg gesomberd. Ook vind ik 

dat we moeten spreken van studenten en niet van 

leerlingen, zoals vaak gebeurt. Dat heeft een andere 

lading. Laat verder die m van mbo maar vallen.  

In Nieuw-Zeeland hebben ze het over ‘vocational’. 

Leerlingen in Nederland moeten te vroeg een  

vervolg voor hun schoolloopbaan kiezen. Die keuze  

is op je veertiende of zestiende vroeg zat. Dan kies  

je bewuster.”

V
r

en wat dOet Zij ZOal?

De week van sara albone, leraar van het Jaar 2013

Ze werd bij haar eerste sollicitatie in het onderwijs afgewezen. Maar Sara Albone (40) 
kon wel als vrijwilliger aan de slag. De dierenarts uit Engeland werd uiteindelijk toch 
docente. Ze leidt bij Groenhorst in Barneveld dierenartsassistenten op. In 2013, met acht 
jaar ervaring, werd ze uitgeroepen tot mbo-docent van het jaar. Studenten zien haar als 
bron van kennis en inspiratie, aldus het juryrapport. Ze vindt dat die studenten een rol 
moeten krijgen bij de beoordeling van docenten. ‘Meer power voor de studenten.’ 

Tekst Guus Mater  Foto’s Jeroen Poortvliet
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amBassaDeUrs  
Voor oNze  
toekomst
Tekst Leo de Wit  Foto Aventus

Studenten Robbin Drost en Roderick Bunschoten 

(ROC Aventus) en Micha Klaarenbeek (Saxion 

Hogescholen) zijn ambassadeurs voor duurzame 

technologie. Begin dit jaar namen ze deel aan de 

Aventus Cleantech Zuidpoolexpeditie, onder 

leiding van poolreiziger Robert Swan. Met eigen 

ogen zagen ze de kwetsbaarheid van het gebied. 

Nu is aan de jongeren de taak de noodzaak voor 

een duurzame samenleving uit te dragen. Een 

belangrijke opdracht. In 2041 wordt het 

Antartica Verdrag herzien en bestaat de kans 

dat er grondstoffen gewonnen mogen worden  

in het gebied dat geldt als de laatste wildernis 

op aarde.

www.2041.com 

in beeld
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meNs versus 
machINe

Opkomst robots heeft gevolgen voor arbeidsmarkt en mbo

Tekst Sander van der Ploeg  Foto iStockphoto

Voortschrijdende techniek blijft niet zonder consequenties. Robots richten volgens sommige 
deskundigen straks een bloedbad aan op de arbeidsmarkt. Vooral het maatschappelijke 
midden wordt weggeautomatiseerd. Hebben we dit niet eerder gehoord? 

Dit artikel is geschreven door een mens. Logisch, maar hoe 

lang nog? Computers zijn nu al in staat eenvoudige 

nieuwsberichten te schrijven. Betekent dit dat ‘journalisten’ 

straks moeten worden aangesloten op het lichtnet voordat  

ze aan het werk kunnen? Vooralsnog niet. De robot die Paul 

de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de 

Universiteit van Amsterdam, belt voor zijn mening moet nog 

worden uitgevonden. “Ik hoor die verontrustende geluiden 

over massawerkloosheid door automatisering ook”, zegt  

De Beer. “Ik ben er nogal sceptisch over. Ja, er gaan banen 

verdwijnen. Maar massawerkloosheid? Ach, kom nou.”

Toch wordt de oplettende lezer overvoerd met berichten  

over computers en robots die veel werk overbodig zullen 

maken. Volgens het Britse blad The Economist is een groot 

deel van alle banen zoals we die kennen hierdoor binnen 

twintig jaar verdwenen. Het vuurtje werd onlangs opgestookt 

door twee Amerikaanse economen. In hun boek The Second 

Age Machine kondigen zij de revolutie van de robots aan.  

Met de ineenstorting van de arbeidsmarkt tot gevolg.

“Zo erg wordt het niet”, zegt Bas ter Weel, onderdirecteur  

van het Centraal Plan Bureau en hoogleraar Economie aan de 

Universiteit Maastricht. “De angst voor massawerkloosheid 

door automatisering is niets nieuws.” Ter Weel wijst op 

Modern Times, een film uit 1936 van Charlie Chaplin. Daarin 

maakt een allesoverheersende machine de mens overbodig. 

Behalve die ene, die ’s ochtends de machine aan zet. 

zeker BaaNVerlIes
Toch zijn er voldoende duidelijke signalen. De arbeidsmarkt 

kreeg al enkele automatiseringsgolven over zich heen en die 

hebben vele banen gekost. Dat gaat weer gebeuren. De vraag 

is of we daar bang voor moeten zijn. Wie loopt het grootste 

risico te worden weggeautomatiseerd? En hoe kan de 

beroepsbevolking zich daar op voorbereiden? “Grofweg zijn  

er in het lagere segment van de arbeidsmarkt twee soorten 

banen”, zegt De Beer. “Zo heb je eenvoudig, routinematig 

werk. Schoonmakers worden voorlopig niet vervangen door 

robots. Een schoonmaker kan meteen zien waar het vuil ligt. 

Een robot kan dat niet.” Lastiger wordt het voor hen die 

routinematige klussen met het hoofd verrichten.
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meNs V.s. machINe
VerVolg 

Vooral kantoorpersoneel met een mbo-diploma 

op niveau 2 en 3 moet zich zorgen gaan maken. 

“Hun werk is makkelijk te automatiseren”, zegt 

De Beer. “In de financiële dienstverlening vielen 

de afgelopen jaren duizenden ontslagen. Dat 

was echt niet alleen een crisisverschijnsel.” 

Volgens De Beer is de automatisering geen 

toekomstmuziek. “De economie trekt aan, 

bedrijven gaan weer investeren”, zegt De Beer. 

“Vooral in hun ICT-infrastructuur om efficiënter 

te werken. Mensen die daarom werkloos raken 

blijven dat. Vaak zijn ze te oud om zich nog te 

laten omscholen en zij kunnen de concurrentie 

met een jongere generatie niet meer aan. Zij zijn 

de echte verliezers.”

Ter Weel begrijpt de angst wel voor banenverlies 

door automatisering, maar wil er niet te zwaar 

aan tillen. “Media scoren met alarmerende 

berichten. Er is minder aandacht voor de 

welvaart en banen die de techniek oplevert.  

Dat gebeurde in het verleden ook.” Werkenden 

en studenten moeten zich dus aan de goede 

kant van de toekomst scharen. Hoe doe je dat? 

Hoe kun je anticiperen op een nieuwe en vooral 

onvoorspelbare arbeidsmarkt? 

meNselIJk VerNUFt
Hoger onderwijs is het antwoord. Het minste 

risico loop je volgens De Beer als je creatief, 

niet-routinematig werk verricht. “Deze banen 

zijn vrijwel uitsluitend voor hogeropgeleiden. 

Door de automatisering werken zij beter en 

efficiënter.” De makkelijke taken worden 

uitbesteed aan een computer, zodat hogerop-

geleiden meer tijd hebben voor het echte werk. 

“Het menselijk vernuft is niet zomaar te 

vervangen door een machine.” Dit klinkt 

geruststellend voor hogeropgeleiden, maar  

zo’n zestig procent van de Nederlandse beroeps-

bevolking is middelbaar opgeleid. Als zij de 

risicogroep vormt, is er wel degelijk wat aan  

de hand. “Hogeropgeleiden werken beter door 

computers, laagopgeleiden worden vervangen 

door computers”, stelt De Beer. “De vraag is in 

hoeverre. Zo’n tien jaar geleden voorspelden 

economen dat vele banen voor laagopgeleiden 

zouden verdwijnen. Zo erg werd het niet.” Ook 

Ter Weel nuanceert de onheilstijdingen voor 

laag- en middelbaaropgeleiden. Wie alleen mbo 

op niveau 1 of 2 achter zijn naam heeft, moet 

zich zorgen maken. Maar deze groep wordt  

wel steeds kleiner. “Het grootste gedeelte van  

de beroepsbevolking heeft een diploma op  

mbo  4- of hbo-niveau. Juist de concurrentie van  

de technologie zorgt ervoor dat de studenten 

van nu doorstuderen.”

Vastgeroest
Ter Weel maakt zich weinig zorgen over de 

toekomstperspectieven van jongeren. Afgestu-

deerden kiezen vaak voor beroepen die werkge-

legenheid bieden. Daarnaast zijn zij jong en 

flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen 

aan veranderende omstandigheden. Vastgeroes-

te ouderen die vertrouwen op hun ontslagbe-

scherming, dat is een ander verhaal. Als de 

jeugd de toekomst heeft, zit het ook met de 

mbo’ers van nu wel goed. Toch is dat te gemak-

kelijk gedacht. De baan voor het leven bestaat  

al lang niet meer en vakkennis raakt sneller 

achterhaald. Beide hoogleraren raden mbo’ers 

dan ook aan vooral flexibel en creatief te zijn, 

maar dat is tegelijk ook een weinig concrete 

aanwijzing. “Klopt”, reageert De Beer. “Niemand 

heeft een glazen bol. Wat de arbeidsmarkt straks 

vraagt, wat de impact van de automatisering  

is, blijft gissen. Vakkennis die nu gevraagd is, 

kan over vijf jaar weer achterhaald zijn.”  

Het onderwijs heeft daarom een grote verant-

woordelijkheid studenten goed voorbereid de 

arbeidsmarkt op te sturen door ze te wijzen  

op kansen en valkuilen, vindt Ter Weel. “Het 

mbo wil onder aanvoering van het bedrijfsleven 

steeds meer technici opleiden. Ik vind dat niet 

per se een goed idee. Niemand weet of er straks 

wel werk voor ze is.”

eINDeloze mogelIJkheDeN
“Het mbo speelt prima in op de veranderende 

arbeidsmarkt en automatisering”, vindt Olaf  

van Nugteren, bestuurslid van het Summa 

College. “De techniek schept juist banen. Twintig 

jaar geleden bestonden er nog geen app-ontwik-

kelaars.” Het Summa College biedt onderdak aan 

zowel het Teclab als het zogenoemde FabLab 

waar zowel eigen studenten als die van Fontys 

en de Technische Universiteit Eindhoven 

gebruik van maken. De printers zijn geschikt 

voor zowel 2D- als 3D-ontwerpen. Fijne 

freesapparatuur boort, snijdt en slijpt daar  

waar de menselijke motoriek tekortschiet.  

En het Summa College biedt opleidingen aan  

die inspelen op de mogelijkheden van deze 

machines. “De technologische mogelijkheden 

blijven niet beperkt tot technische beroepen”, 

zegt Van Nugteren. “Studenten die nu een 

zorgopleiding volgen, krijgen ook te 

maken met robots om patiënten in en  

uit bed te tillen. Daarbij blijft ‘menselijk’ 

werk gewoon bestaan. Bedrijven 

vervangen hun baliemedewerkers niet 

door robots. Uit menig onderzoek blijkt 

dat de klant menselijk contact altijd  

op prijs stelt.”

wake-Upcall
Ook de vakkennis wordt volgens Van 

Nugteren niet overbodig. “Natuurlijk 

zullen beroepen verdwijnen, evolueren  

of ontstaan. Maar je kan niet één genera-

listische opleiding bedenken. Ik ben niet 

bang voor de toekomst van het mbo.  

De berichten over baanverlies door de 

techniek zijn juist een goede wake-upcall. 

Niet vastroesten, maar een leven lang 

leren.” Hoogleraren Ter Weel en De Beer 

zijn, voor zover ze in de toekomst kunnen 

kijken, optimistisch. De Beer: “Robots 

kunnen fysiek zware arbeid overnemen. 

Dat is vooral vervelend voor werknemers 

in lagelonenlanden als China. Het kan  

ook leiden tot resourcing - Nederlandse 

bedrijven halen hun productiefaciliteiten 

weer terug, omdat het door de automati-

sering geen zin meer heeft in China te 

blijven. Dat is goed voor de werkgelegen-

heid.” Ook Ter Weel sluit een dergelijk 

scenario niet uit. “We zullen ook mensen 

nodig hebben die machines onderhouden 

en bijvullen. Hogeropgeleiden blijven 

vragen om diensten die laag- en middel-

baaropgeleiden leveren. Pas als de 

techniek meer banen kost dan ze oplevert, 

hebben we een probleem. Zo ver zie ik het 

echter niet komen.”

‘Vakkennis die 
nu gevraagd is, 

kan over vijf jaar 
achterhaald zijn’

‘Robots kunnen 
fysiek zware arbeid 
overnemen; dat kan 
leiden tot resourcing’
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DoceNteN ontzorgen: 
eeN mUst!

Foto Ed van Rijswijk

in de dertien jaar dat ik in het onderwijs zit, heb ik een constante 

verzwaring van taken ervaren. continu worden we bestookt met 

veranderingen. zo moeten we van de onderwijsinspectie jaarlijks twee 

pop-gesprekken voeren met elke student. Daarvan moeten we een 

verslag maken en dit digitaal archiveren. heb je driehonderd studenten 

en houd je met elke student een pop-gesprek van een kwartier? Dan zijn 

dat 150 klokuren. Vaak hebben studenten meer aandacht nodig en duren 

de gesprekken langer. besteed je aan de documentatie vijf minuten? Dan 

komen er 25 klokuren bij. en ik spreek al dagelijks met studenten over 

hun studievoortgang en -doelen. als studieloopbaanbegeleider ben je 

een soort pater familias die alles wel oplost.

er wordt van je verwacht dat je gesprekken hebt over ongeoorloofde 

absenties, dat je controleert en de studenten opbelt. Je begeleidt ze  

op stages, begeleidt de proeves van bekwaamheid en kijkt deze na.  

Je controleert of studenten hun Sport op Maat-programma doorlopen 

hebben, hun nederlands, rekenen en engels hebben voltooid.  

we moeten alles verantwoorden. Daardoor ben ik veel extra uren kwijt 

aan administratieve taken, terwijl ik bezig wil zijn met mijn kerntaak: 

goed onderwijs geven! 

en nu: ‘pats!’ we moeten duizend uur lesgeven. waarvan in het eerste 

leerjaar zevenhonderd begeleide onderwijsuren. Maar we krijgen er  

geen fte’s bij. er wordt ons niets gevraagd. wat doen we er aan? we 

staken. we willen dat er een betere cao komt en vinden de werkdruk  

te hoog. heeft de staking nut? ik denk van wel; de onderwijsbonden  

en werkgevers gingen weer om tafel. het geeft mij hoop dat de werk-

gevers in hun uitnodiging aangaven dat zij, net als de werknemers, 

belang hechten aan de aanpak van de werkdruk. ook een duurzame 

inzetbaarheid van alle werknemers vinden ze belangrijk.  

ik ben benieuwd!

ik heb niet gestaakt. ik zit midden in de proeves van bekwaamheid  

en afronding van de laatste periode voor de vakantie. ik kan geen uur 

missen. en de studenten zelf? Die hebben andere zaken aan hun hoofd, 

met de staking zijn ze niet bezig. ze willen niet eens meer uren naar 

school: ze willen werken en hebben bijbanen nodig om hun studie te 

kunnen betalen. Met de staking zijn ze niet bezig. Studenten verwachten 

van mij dat ik er ben en voor ze klaar sta. naast goed onderwijs geven, 

zie ik hier ook mijn primaire taak: ik ben er voor de studenten!

Elmer Veerhoff
Docent nova college haarlem

‘Als minister betrek ik 
ouders bij het onderwijs 

van hun kind’

cOlumn scHOOlbestuurder vOOr 1 daG

“Rotterdam leunt met zijn volle gewicht op wat 

het onderwijs in de stad voor elkaar krijgt.  

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan hogere 

resultaten, minder uitval, betere doorstroom en 

meer samenwerking. Ambities zijn met elkaar 

vastgelegd, leerlingen en studenten zorgvuldiger 

geregistreerd, aanwezigheidscontroles aan-

gescherpt. Je kunt je blijven verschuilen achter 

het mantra dat onderwijsresultaten achter-

blijven omdat de stad veel ingewikkelde 

gezinnen telt, maar dat is te gemakkelijk.  

Zeker in Rotterdam; dé jongerenstad bij uitstek. 

We hebben een enorm talentpotentieel en dat 

willen we optimaal ontginnen. Te beginnen bij 

het mbo, waar zestig procent van alle school-

gaande jongeren een opleiding volgt. 

Veel mbo-scholen zijn te breed georiënteerd,  

te bureaucratisch ingericht, te anoniem. De 

menselijke maat is verdwenen. Het onderwijs is 

onvoldoende herkenbaar voor studenten, ouders 

en werkgevers. Als ik één dag onderwijsminister 

zou zijn, vormde ik alle grote roc’s om tot 

branchegerichte mbo-colleges. Kleinschalig van 

opzet, goed georganiseerd. Zodat studenten écht 

weten waarvoor ze kiezen, bestuurders niet het 

gevoel hebben burgemeester te zijn van een 

onduidelijk dorp en werkgevers zich weer 

mede-eigenaar voelen van hun opleiding. 

Hugo de Jonge, onderwijswethouder Rotterdam

‘Als ik Jet was, kOOS Ik VOOR 
VAkGERICHTE MBO-COLLEGES’

Het tweede actiepunt op mijn lijstje is het 

genereren van aandacht voor de pedagogische 

kant van het mbo. Mbo’ers worden gezien als 

volwassenen, met daarbij behorende verant-

woordelijkheden. Qua leeftijd verschillen ze  

niet of nauwelijks van oudere havisten en 

vwo’ers die als scholieren door het leven gaan. 

Dat is raar. Grenzen stellen en richting geven - 

opvoeden - is ook bij deze jongeren nodig.  

Hier ligt een rol voor de docenten én ouders.  

Die wil ik meer betrekken bij het onderwijs  

van hun kind. Via een-op-eengesprekken op 

school of door hen aan te spreken bij absentie 

van hun zoon of dochter.  

Ten slotte wil ik het vak van mbo-docent weer 

aantrekkelijk maken. Het is van de zotte dat 

juist het onderwijs een wervingsprobleem heeft, 

terwijl tienduizenden leraren dagelijks in hun 

klas reclame maken voor hun vak. Ik zou meer 

differentiatie aanbrengen, kiezen voor een échte 

lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs 

bijvoorbeeld en regionale werkgevers meer 

betrekken. Zodat uiteindelijk de beste 

kandidaten met hun hoofd en hart kiezen voor 

het docentschap en die aanbieding uit het 

bedrijfsleven beleefd, doch resoluut naast zich 

neerleggen.” 

Zijn ‘geen woorden maar daden’-aanpak zorgde voor hogere onderwijsresultaten en minder 
schooluitval. Ook de komende vier jaar krijgt de rotterdamse onderwijswethouder Hugo de 
jonge de kans het onderwijs in zijn stad naar een hoger plan te tillen. Zou hij echter minister 
van onderwijs zijn, dan vormde hij alle grote roc’s om tot vakgerichte mbo-colleges.

Tekst Pieter Matthijssen  Foto’s Nout Steenkamp
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vijf vraGen aan…

aan:

     paUl VaN meeNeN,  
Tweede Kamerlid (D66)

onderwerp:   Scholen moeten zich vooral richten op de kwaliteit van het onderwijs, meer dan op het rendement van  

de opleiding. Paul van Meenen, oud-wiskundeleraar en schoolbestuurder en sinds 2012 Tweede Kamerlid 

(D66), strijdt voor een andere visie op onderwijs. Den Haag moet op afstand blijven, scholen kunnen veel 

meer zelf doen. 

  Tekst Corien Lambregtse  Foto Nout Steenkamp

“De vereconomisering van het onderwijs vertaalt 

zich ten onrechte in een versmalling.  

De breedte van opleiding is van het grootste belang: 

niet alleen voor de economie, maar ook voor de 

ontwikkeling van de mens. Juist in deze tijd, waarin 

ontwikkelingen snel gaan, moet je ervoor zorgen dat 

jongeren voldoende bagage hebben om te kunnen 

werken in een veranderende wereld, want er wordt 

later veel meer van hen gevraagd. Het is bijvoorbeeld 

belangrijk om vakken als logica en informatiekunde te 

krijgen, want dat is in elk beroep van belang. Jongeren 

hebben kennis nodig van de samenleving, het 

buitenland en de politiek. Ze moeten de skills krijgen 

om in deze 21e eeuw tot hun recht te komen.  

Dat vraagt een brede vorming, ook op het mbo.”

“kwaliteit wordt tegenwoordig vaak vertaald  

naar rendement. Hoe snel en succesvol komen 

jongeren door een opleiding heen? Dat leidt nu tot 

selectie aan de poort. Er wordt vooral naar de kwaliteit 

van de instromers gekeken. We zouden juist meer 

inspanningen moeten doen om de kwaliteit van het 

onderwijs zelf te verbeteren. Geef bedrijven de ruimte 

om hun inbreng in het onderwijs te hebben en benut 

wat de regio te bieden heeft. Laat een meesterbakker 

als volwaardig docent met studenten aan de slag gaan 

en fixeer niet zo op onderwijsbevoegdheden. Beoordeel 

scholen op de kansen die ze jongeren bieden.  

Vraag studenten hoe ze zich voelen, of ze tevreden  

zijn over wat ze leren. Vraag docenten of ze blij zijn 

met hun werk. Vraag bedrijven of ze tevreden zijn over 

de studenten die een school aflevert. Dat zijn dingen 

waar de inspectie meer naar zou moeten kijken.  

Dus geen vinkjes zetten als de protocollen aanwezig 

zijn, maar kijken en luisteren naar wat er werkelijk 

gebeurt.”

“Je moet niet alles willen meten. Niet elke school 

hoeft te voldoen aan de landelijke normen. Het 

is onmogelijk dat elke school boven het gemiddelde 

presteert. Dat kan ook helemaal niet, moet ik als 

oud-wiskundedocent zeggen. De score van een 

Citotoets zegt niets over de kwaliteit van de school. 

Het is niet moeilijk een hoge score te behalen in een 

chique wijk. Het is een enorme prestatie een hoge 

score te halen in een achterstandswijk. Er moet meer 

ruimte zijn voor het maatwerk dat per school nodig is. 

De kernvraag is: biedt een school studenten voldoende 

kansen?”

“Ja precies. Scholen zouden zich niet zozeer naar 

het rijk moeten verantwoorden, maar naar hun 

studenten, docenten en ouders. De horizontale 

verantwoording is veel belangrijker dan de verticale.  

Ik werkte zelf altijd met het instemmingsrecht van  

de medezeggenschapsraad op de begroting. De 

medezeggenschapsraad besliste mee over waar het 

geld naar toe ging. Dat werkt ontzettend goed, omdat 

het je als schoolbestuur dwingt om studenten, 

docenten en ouders mee te nemen in de 

beleidsvorming, de visie en de argumenten. Je moet 

uitleggen waar de kansen en uitdagingen liggen.  

Ik weet zeker dat dit op scholen tot innovatie en 

verbetering leidt.”

“Daar moet je als schoolbestuur dus in investeren. 

En de inspectie zou daar dus juist op moeten 

toezien: dat de medezeggenschap goed functioneert. 

Wat we in Den Haag moeten doen, is een 

minimumreglement vaststellen waaraan de 

medezeggenschap moet voldoen. Laat scholen zelf 

beslissen over de besteding van middelen. En laten  

we in Den Haag het vertrouwen hebben dat scholen 

dat heel goed zelf kunnen regelen.”

Vraag 1:   een opleiding moet nuttig zijn en een goede kans 
op een baan geven. ziet u dat ook zo?

Vraag 2:   U wilt dat er meer aandacht komt voor kwaliteit 
in plaats van rendement. wat bedoelt u 
daarmee?

Vraag 3:    is de kwaliteit van het onderwijs dan nog wel 
objectief te meten?

Vraag 4:   als oud-schoolbestuurder zegt u dat Den haag 
meer los moet laten. Geen regels op basis van 
incidenten. Meer ruimte voor scholen om zelf te 
beslissen. 

Vraag 5:   is de medezeggenschap op scholen daar wel voor 
toegerust? 
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Het meest ontroerende moment vond plaats 

tijdens de uitreiking van het vignet Gezonde 

School, vertelt collegevoorzitter Hanneke Berben 

van ROC Nijmegen. Een studente van de 

banketbakkersopleiding vertelde dat ze door het 

gezondheidsbeleid op school haar overgewicht 

te lijf durfde te gaan en meer zelfvertrouwen 

heeft gekregen. “Een prachtig moment”, zegt 

Berben. “Want dat is waar we het uiteindelijk 

voor doen: we willen de studenten iets mee-

gegeven waar ze de rest van hun leven, ook  

als ze later werknemer zijn, profijt van hebben: 

plezier beleven aan een gezonde leefstijl.” 

ROC Nijmegen was de eerste mbo-school die  

op drie van de vier locaties het vignet Gezonde 

School kreeg uitgereikt. Het vignet is het 

resultaat van de samenwerking van een groot 

aantal organisaties op het gebied van onderwijs, 

zorg en wetenschap. Ook de overheid is erbij 

betrokken: het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezonde 

School-aanpak omarmd als onderdeel van het 

Nationaal Programma Preventie.

Het vignet bestaat uit vijf themacertificaten. 

ROC Nijmegen kreeg het certificaat Bewegen  

en sport. Daar hoefde de school geen nieuwe 

stappen voor te zetten, vertelt Frans van der 

Wielen, docent lichamelijke opvoeding en 

aanjager van het gezondheidsbeleid op ROC 

Nijmegen. “Tien jaar geleden zijn we al 

begonnen met Sport op Maat voor al onze 

studenten, van alle studierichtingen. Acht jaar 

geleden hebben we daar de online leefstijltest 

Testjeleefstijl.nu aan toegevoegd waaraan ook 

alle studenten meedoen.” Sport en beweging is 

daardoor de afgelopen jaren zo’n vanzelf-

sprekend onderdeel geworden van het 

onderwijs, dat ROC Nijmegen al meteen voldeed 

aan de eisen voor het themacertificaat. Dat dat 

nu uitgereikt is, is een teken van waardering  

en motiveert om verder met gezondheidsbeleid 

aan de slag te gaan, zegt Berben. Van der Wielen: 

“Bovendien laat je met zo’n vignet aan je 

omgeving zien dat je op dit punt je verant-

woordelijkheid neemt. We zetten ons 

gezondheidsbeleid in de etalage en zijn er  

dus ook op te bevragen.”

De school wil de komende jaren ook de andere 

vier themacertificaten behalen. Die gaan over 

Voeding, Relaties en seksualiteit, Roken, alcohol, 

drugs en gehoorschade en Psychosociaal 

welbevinden. Berben: “Dat zijn brede onder-

werpen, waar we als school ook andere partijen 

bij betrekken. Bij voeding gaat onder meer over 

wat er bij de koksopleiding bereid wordt; dat 

raakt aan ons onderwijsprogramma. Daarover 

moeten we dus in gesprek met de regionale 

horeca, die betrokken is bij het opstellen van  

dat onderwijsprogramma.”

gezoNDheIDswINst
Dat scholen nauw betrokken worden bij  

een maatschappelijk onderwerp als volks-

gezondheid, past in een omslag die de 

samenleving en politiek de afgelopen jaren 

hebben gemaakt, zegt Lejo van der Heiden. 

Wie fit is, presteert beter. En: voorkomen is beter dan genezen. Met die twee uitgangs-
punten in het achterhoofd moet in 2016 één op de tien Nederlandse scholen het vignet 
Gezonde School aan de gevel hebben. Betrokkenen vanuit het mbo over voordelen en 
uitdagingen van actief gezondheidsonderwijs.

gezoNDe school,  
goeDe prestatIes 

Tekst Berber Bijma   Illustratie Link Design, Amsterdam

steeds meer mbo’s aan de slag met gezondheidsbeleid

‘Je bereidt je voor op 
fysiek zwaar werk, 

hoe zorg je dat je dat 
tot je 70e volhoudt?’ 

ruimte voor quote 
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echt een uitdaging om de relatie te leggen tussen de kantine en 

voorlichting in de lessen. Als je in de les net iets over suiker hebt 

gehoord, moet je in de kantine kunnen zien hoeveel suiker er in 

een product zit. Dat vergt veel coördinatie en overleg.”

ROC van Twente heeft nóg een grote uitdaging in het 

vooruitzicht: over twee jaar openen twee fastfoodketens een 

filiaal tegenover de pilotlocatie. “Het is niet anders”, zegt Oude 

Alink. “Aan ons de taak de studenten te blijven verleiden met 

gezonde en lekkere producten in de kantine, tegen een heel 

redelijke prijs.”

kop leeg
Hoe denken studenten zelf eigenlijk over gezondheidsbeleid op 

hun school? “Goed dat het gebeurt”, vindt Marieke van de Kraats 

(19), derdejaars student Verpleegkunde aan Landstede in 

Harderwijk. Ze deed mee aan het NK korfbal voor mbo-scholen, 

volgde diverse clinics op school en ging zelfs met enkele 

tientallen medestudenten op wintersport. “Ik sport ook in  

m’n eigen tijd, maar sommige medestudenten niet. Dan is het 

fijn dat school het aanbiedt, want daardoor ga je er sneller mee  

aan de slag. Ik zie ook aan de kantine dat onze school nadenkt 

over gezondheidsbeleid. Naast gezonde producten kun je er 

trouwens ook wel dingen uit de frituur krijgen. Geen probleem, 

wat mij betreft. Studenten hebben tenslotte ook hun eigen 

verantwoordelijkheid.”

Het positieve effect tussen bewegen en schoolprestaties kan  

ze uit eigen ervaring bevestigen. “Ik kan in sporten goed m’n  

ei kwijt. Als ik op school wat chagrijnig ben, kom ik na een 

korfbaltraining toch fit thuis. Met sport maak je lekker je  

kop leeg.”

gezoNDe school, goeDe prestatIes
VerVolg 

Hij is hoofd van het Nationaal Programma Preventie bij het 

ministerie van VWS. “In plaats van het beter maken van zieken 

richten we ons steeds meer op gezonde mensen gezond houden: 

preventie in plaats van genezing. Dat betekent dat de meeste 

gezondheidswinst buíten de zorgsector te halen is. In ons 

nationale programma bundelen we alles wat buiten de zorg 

gebeurt op het gebied van preventie. Gezonde School is daar  

een belangrijk onderdeel van.”

Van der Heiden begrijpt dat niet alle scholen zitten te popelen 

om actief gezondheidsbeleid te ontwikkelen. “In het verleden 

zijn er nogal wat maatschappelijke problemen op het bord van 

scholen gelegd. Uiteraard is onderwijs hun eerste prioriteit. Maar 

gezondheid staat daar niet los van, want fitte studenten pikken 

de lessen beter op en fitte docenten geven beter les. Gezondheid 

heeft dus een directe relatie met de onderwijskwaliteit waar 

scholen op aangesproken willen worden.”

Op dit moment zijn er een kleine honderd scholen voor 

basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die het vignet 

Gezonde School dragen. Voor het voortgezet onderwijs volgt  

het vignet later dit jaar. In 2016 moeten 850 scholen het vignet 

behaald hebben. Dat is één op alle tien scholen. Ambitieus,  

maar realistisch, denkt Van der Heiden. “Scholen en hun 

koepelorganisaties zien het belang ervan in, maar werkgevers  

en werknemers ook. Het is dus een breed gedeeld streven.”

proDUctIeVer
Van werkgeverskant bevestigt Mike Lie-A-Lien de woorden van 

Van der Heiden. Lie-A-Lien is gezondheidsmanager bij scheeps-

bouwer IHC Merwede in Sliedrecht. Het bedrijf maakt sinds vier 

jaar serieus werk van gezondheidsbeleid en ziet daarvan nu al 

concrete resultaten als minder ziekteverzuim. “Ik druk het liever 

positief uit: meer aanwezigheid”, zegt Lie-A-Lien. IHC Merwede 

heeft een bedrijfsschool met zeventig studenten, die voorbereid 

worden op een baan bij het bedrijf. “Wij werken bij onze mede-

werkers, maar zeker ook bij de studenten van de bedrijfsschool, 

aan bewustwording. Al heel vroeg gaan we het gesprek aan: je 

bereidt je voor op fysiek zwaar werk, hoe zorg je dat je dat tot je 

zeventigste volhoudt? We proberen onze studenten een houding 

en levensstijl mee te geven waarvan ze de rest van hun leven 

profijt hebben. We doen erg veel aan sport, onder meer met een 

fitnessruimte, gezamenlijke activiteiten als hockey, wielrennen, 

voetbal en hardlopen. Iedere student en iedere medewerker kan 

een programma op maat volgen. Onze boodschap is: je moet 

niets, maar als je wilt, ondersteunen wij je.” 

Naast minder ziekteverzuim merkt Lie-A-Lien ook dat de 

productiviteit van medewerkers de afgelopen jaren is gestegen. 

“Als je je goed voelt en het naar je zin hebt bij je werkgever, 

presteer je beter en ben je meer betrokken. En, niet onbelangrijk 

in ons bedrijf: je hebt ook meer oog voor gevaarlijke situaties. 

Gezondheid en veiligheid horen in onze ogen bij elkaar. Met  

onze studenten hebben we eens in de zes weken een persoonlijk 

gesprek over die beide onderwerpen en in de lessen komt het  

om de week aan de orde.”

Een gezonde levensstijl of gewichtsverlies moet je als 

(toekomstige) werkgever niet willen opleggen, is de ervaring van 

Lie-A-Lien. “Effectiever is om te werken aan bewustwording en 

een positieve sfeer te creëren rond gezondheid en bewegen.”  

Dat laatste is de afgelopen jaren bij IHC Merwede aardig gelukt, 

getuige de enthousiaste deelname aan allerlei activiteiten.  

“Op een oproepje voor een hardloopwedstrijd kreeg ik laatst in  

no time 45 aanmeldingen.”

DraagVlak
Net zoals in een bedrijf is het binnen een onderwijsinstelling 

belangrijk om studenten én medewerkers te betrekken bij 

thema’s en activiteiten rond gezondheid, zegt Gerald Oude Alink. 

Hij is projectleider Gezonde School bij ROC van Twente. De school 

heeft nog geen vignet, maar streeft ernaar dat dit jaar voor in 

ieder geval één locatie te krijgen. “Wat goed is voor een 

medewerker is ook goed voor een student, want die wordt op  

den duur ook ergens medewerker. Die koppeling is voor ons 

belangrijk.”

In de opbouw van gezondheidsbeleid merkt Oude Alink verder  

op dat het belangrijk is om draagvlak aan de boven- en onderkant 

van de organisatie te krijgen. “Het moet niet het feestje van één 

persoon worden. Wij hebben een brede stuurgroep waarin de 

belangrijkste spelers van alle geledingen zijn vertegenwoordigd. 

Tegelijkertijd betrekken we medewerkers bij het onderwerp met 

bijvoorbeeld een vitaliteitsscan en bedrijfssport. Op onze 

pilotlocatie hebben we een inspiratiesessie gehouden met 

medewerkers en studenten over de vraag: wat is jouw beeld van 

een gezonde, veilige en vitale school? Met de vijf speerpunten die 

dat heeft opgeleverd zijn nu de teamcoördinatoren aan de slag.”

Gezonde School worden is vooral een kwestie van bestaande 

initiatieven bundelen, stroomlijnen en monitoren, zegt Oude 

Alink. “Er gebeurt al heel veel, van alcoholvoorlichting tot 

aandacht voor sociale veiligheid bij ons loopbaancentrum.  

Een gezonde kantine is een quick win: daar kun je vrij snel iets 

aan doen. Maar je moet het wel doordacht doen, want met alleen 

worteltjes verdampt je omzet snel. Daarnaast blijkt het voor ons

‘De meeste 
gezondheidswinst is 
buíten de zorgsector 
te halen; de Gezonde 

School is daar een 
belangrijk onderdeel 
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uitvindinGen

‘Dé oplossINg Voor 
schUIVeNDe spUlleN IN 
De koFFerBak’  
Tekst José Vorstenbosch  Foto Ed van Rijswijk

Studentonderneming HOLD IT zet in Zeeland de 

Stayhold in de markt. Het product is ontwikkeld  

in Ierland en wordt geproduceerd in China.  

Naast veiligheid staat duurzaamheid hoog in  

het vaandel. Marketingmanager Jurian van der  

Hart: “De Stayhold is gemaakt van recyclebaar 

polipropyleen en de fabriek voldoet aan strenge 

milieu- en personeelseisen.”

Via vaste verkooppunten, beurzen en braderieën 

brengen ze het product aan de man. “We hebben 

Mark Rutte met de Stayhold op de foto gezet en  

die via social media verspreid. Dan bereik je veel 

mensen.” Het kleine broertje, de Stayhold Mini,  

doet het goed als relatiegeschenk. “Autototaalglas 

heeft er vijftienduizend afgenomen. Onze aandeel-

houders zien nu al een rendement van ruim twee-

honderd procent.”

Naam: Jurian van der hart
Opleiding: Junior accountmanager, 
hoornbeeck college goes
Product: stayhold

NIEUW!!! “om de aandacht voor een betere veiligheid te onderstrepen, steunen we Veilig Verkeer 

Nederland met een financiële bijdrage. Bezorgen doen we zo veel mogelijk met de fiets of het 

openbaar vervoer. Niet alleen om de kosten laag te houden, maar ook vanwege het milieu.”

holD It, bestaande uit acht tweedejaars studenten van het 

hoornbeeck college in goes, heeft diverse prijzen in de wacht 

gesleept. In juni streden ze in de landelijke finale van Jong 

ondernemen om de titel student company van het jaar. 

“Omdat onze zuiderburen niet zo happig zijn op 

oranje, is voor de Belgische markt de grijze Stayhold 

ontwikkeld. Hoewel deze wat zakelijker oogt, kiezen 

de meeste mensen in Nederland voor oranje. Bij ons 

staat die kleur voor veiligheid en zekerheid.”
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7

9

rené santing, filiaalleider a.t.U. amersfoort

“Ik denk zeker dat er vraag is naar dit 

product. Het valt op, is makkelijk 

hanteerbaar en in combinatie met de 

strap zeer functioneel. Wij hebben wel 

iets vergelijkbaars in ons assortiment 

gehad, maar de hoogte van de Stayhold 

is beter. De prijs valt me mee. Om er 

zeker van te zijn dat spullen niet gaan 

schuiven in je kofferbak, heb je er 

eigenlijk twee nodig. Ik zou ze dan  

ook per twee verkopen.”

Jan Blom, eigenaar cateringbedrijf De coquerelle

“Een uitstekend en betaalbaar product om spullen in de 

kofferbak van een auto mee vast te zetten. De vormgeving is 

prima en door de oranje kleur kun je het ding altijd snel vinden. 

Ik vraag me wel af of de boel bij het vervoeren van grote 

ladingen niet gaat kantelen. En voor gebruik in mijn 

bedrijfswagen, waarin geen vloerbedekking zit, zouden ze  

er zuignappen of iets dergelijks bij moeten doen.”

DE jUry...

DE coNclUsIE

8
De Stayhold is zeer geschikt voor het 

vastzetten van spullen in de kofferbak. 

Voor caravans en bedrijfsauto’s zonder 

vloerbedekking is dit product niet 

interessant, omdat het klittenband 

dan niet werkt.

8

Wijnand Vossestein, eigenaar Caravan Centrum De Bilt

“Voor de caravanbranche is de Stayhold niet 

interessant. Op de houten vloeren werkt het 

klittenband niet. Gebruik je hem op losse matten 

of kussens, dan kan de lading gaan schuiven. 

Caravangebruikers bergen hun spullen meestal  

op in de bankkasten. Voor het vastzetten van 

voorwerpen in de kofferbak van een auto is het  

wel een geschikt product, ook al betwijfel ik of  

het klittenband sterk genoeg is.”

Pittige taal VaN… 
rIcarDo eshUIs
Tekst Luuk Obbink  Foto Nout Steenkamp

‘Met docenten is
niets mis;

de besturen moeten
wakker worden’

communisme versus kapitalisme. poeh poeh. Is dat 
niet wat overdreven?
“nee, dat is het niet. ik denk dat 35 procent van de 

scholen zich strikt zal houden aan de norm van 

duizend uur begeleide onderwijstijd, zonder zich  

om de kwaliteit en het resultaat te bekommeren. De 

besturen hebben geen vertrouwen in de docenten en 

leggen daarom iedereen dezelfde regels op, uit angst 

voor de inspectie. Dit verzin ik niet: beleidsmede-

werkers van deze scholen vertellen mij zelf dat angst een 

belangrijke drijfveer is. terwijl het ook anders kan. andere 

scholen maken gebruik van de ruimte die de inspectie biedt  

om van de norm af te wijken.”

Je hebt uitgerekend dat dit communisme financieel helemaal 
niet haalbaar is.
“klopt. kijk eens hoeveel extra fte’s je nodig gaat hebben om 

invulling te geven aan die extra begeleide onderwijstijd en het  

extra aantal lokalen. het is een simpel rekensommetje: dat kan 

gewoon niet. Deze scholen zullen daarom van alles uit de kast halen 

om aan de norm te kunnen voldoen. ken je de dola, de docent op 

loopafstand? nu komt er ook de dova, de docent op virtuele afstand. 

hij is ingelogd en kan antwoord geven op vragen. Ja, zo kom je wel 

aan die duizend uur. Met kwaliteit heeft het niets te maken. of neem 

de intensieve weken: een project waarbij veertig uren worden 

ingeroosterd voor veertig studenten met één docent. zo kan ik  

het ook.”

maar het kan ook anders?
“natuurlijk: vele scholen bewijzen dit. op scholen met een 

kapitalistische aanpak zien de besturen de docenten als change 

agent en investeren ze in kwaliteit. ze maken gebruik van de  

ruimte die de inspectie biedt om onder voorwaarden af te wijken  

van de normen. zo moeten de eindexamenresultaten 

voldoende zijn en de deelnemersraad moet akkoord zijn. 

Deze scholen stellen zich meer op als ondernemers; ze nemen 

risico en ze komen met een aanbod dat past in de regio. precies  

zoals de bedoeling is.”

waarom doet niet iedereen dat?
“omdat besturen van communistische scholen geen vertrouwen 

hebben in hun docenten. ze kiezen voor de veilige kant. ik kan niet 

begrijpen hoe dat werkt. het lijkt me demotiverend om op een school 

te werken waar alles van bovenaf wordt opgelegd. Daar wordt het 

onderwijs immers alleen maar slechter van. Misschien moet de 

inspectie nog duidelijker maken dat afwijken mag. het is de inquisitie 

niet. De urennorm is geen doel op zich, maar bedoeld om de kwaliteit 

te verbeteren.”

het kan ook liggen aan de docenten van die scholen. misschien 
kunnen ze het gewoon niet?
“welnee, het is geen voetbal waarbij je betere en slechtere clubs 

hebt. De besturen moeten wakker worden en vertrouwen op de 

docenten. Goede docenten zijn overal, maar ze moeten wel het 

vertrouwen krijgen. het zijn geen koekenbakkers. tenzij op heel 

specifieke opleidingen dan, maar dat is een ander verhaal.”

In het mbo is sprake van een tweedeling, die je 
gemakshalve kan aanduiden als communisme 
versus kapitalisme, blogt mbo-trendwatcher 
Ricardo Eshuis van uitgeverij Edu’Actief BV. 
Sommige scholen houden zich strikt aan regels 
die van bovenaf zijn opgelegd, andere zoeken  
de ruimte en gaan voor kwaliteit.

uitvindinGen pittiGe taal 

Dé oplossINg Voor schUIVeNDe oBJecteN IN De koFFerBak’
VerVolg 

BACK  STAGE

34 / 35

Back  stage



“als je heel goed bent mag je leraar 

worden, als je tot de besten hoort 

mag je in rotterdam komen werken. 

Immers, juist in zo’n stad kan 

onderwijs het verschil maken.”
wethouder hugo de Jonge legt uit dat er toch echt 

een verschil is tussen 010 en de rest van nederland 

(ScienceGuide). 

“het mooie van mijn vak is dat het 

lijkt op het beroep van de 

bondscoach van ons nationaal 

voetbalelftal: iedereen heeft er wel 

een mening over.”
Docent engels, lianne de ree, vindt op  

www.volkskrant.nl dat niet alleen in het voetbal, maar 

ook in het onderwijs de beste stuurlui aan wal staan.

“Ik doe deze debatten ook met 

volwassenen. Jullie zijn veel 

geïnteresseerder en directer. Ik zeg: 

weg met de vooroordelen over 

roc’ers.” 
prem radhakishun roept tijdens een debat van roc 

van amsterdam op tot het omarmen van de mbo’er 

(nationale onderwijsgids).

“De middenklasse lijkt wel een 

bedreigde diersoort. Banen voor die 

groep verdwijnen in hoog tempo.”
economieredacteur esther bijlo analyseert 

werkgelegenheidscijfers in trouw.

“schoolbesturen bestaan nog te 

veel uit middelbare mannen in grijze 

pakken die elkaar klonen.” 
bij de aftrap van de internetconsultatie wet 

versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen laat 

minister Jet bussemaker zien dat sinds haar vertrek 

als bestuursvoorzitter in het hbo de aansturing er niet 

op vooruit gegaan is. 

“politici hebben een nieuw soort maakbaarheidsideaal gevonden. 

wanneer we leerlingen suftoetsen, denken zij, kunnen we daarna 

berekenen hoe de school presteert. en vervolgens afrekenen, door 

meer of minder geld te geven. een heilloze weg.”
walter Dresscher, voorzitter aob, toetst op www.aob.nl de prestaties van politici en rekent gelijk even af.

“creativiteit is een sterk punt van Nederland. Daarom staan onze dj’s 

in de top 10 van de wereld, is endemol een grote internationale speler 

en zijn we wereldkampioen world skills etaleren.” 
peter van lieshout, raadslid wrr, gelooft op www.ser.nl in het toekomstig verdienvermogen van nederland. 

Met dank aan Simone de Meijere (nimeto).

“of het 1970 of 2014 is; studenten 

willen gehoord en gezien worden. 

zonder daarbij als een plofkip te 

worden volgestouwd met 

beroepskeuzetesten, tellsell-talks 

bij de intake und so weiter.”
alisa lalicic, docent in opleiding bij Fontys 

hogeschool, vindt dat er in ruim veertig jaar weinig 

veranderd is in de leefomstandigheden van een 

hardnekkig bedreigde diersoort, de student (profiel).


