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28  DE VEILIGE SCHOOL  

Veiligheid vraagt meer van een school dan de aanwezigheid van een 
pestprotocol. Een goede sfeer, openheid en constante aandacht voor 
het onderwerp zijn essentieel. 
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Student Dennis van Tienen vraagt zich af waar 

hij zijn verhaal kwijt kan.
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De imagocampagne ‘Dit is mbo’ laat via  
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van Nederland zijn.

15 COLUMN
De inrichting van het onderwijsstelsel is niet 

meer van deze tijd, vindt Jan van Zijl.
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Stage, geeft vmbo’ers hun dromen terug. 
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met trots tijdens de derde dinsdag van 

september.

24 COLUMN
ICT-docent Elmer Veerhoff is helemaal klaar  

met al dat gezeur over ‘nieuw’ onderwijs.

 

25 MINISTER VOOR 1 DAG
Als het aan hoogleraar klinische neuropsycho-

logie Margriet Sitskoorn ligt, kruipt elke docent 

in het hoofd van zijn studenten. 

26 VIJF VRAGEN AAN …
Hoger onderwijs is niet automatisch voor 

iedereen wenselijk, aldus Arjan van der Meijden, 

senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut.

35 PITTIGE TAAL
Gert Biesta, hoogleraar aan de Université 

Luxembourg: “De meetcultuur in het onderwijs 

vernietigt de essentie: het onderwijs zelf.” 

8 UITBLINKER
LANDELIJKE UITBLINKER MBO CASSANDRA WINKELS 
STOPTE BIJ DEFENSIE EN KOOS VOOR EEN MBO-
STUDIE DIE HAAR ÉCHT BLIJ MAAKT.

32 UITVINDINGEN 

Student Safety zet zich in voor vermindering van 
het aantal verkeersslachtoffers en ontwikkelde 
een sticker die fietsers waarschuwt voor de dode 
hoek van een vrachtwagen.
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Nog niet zo gek lang geleden was de 
Nederlandse maatschappij langs keurige 
scheidslijnen verdeeld. Protestanten, 
katholieken, socialisten en liberalen kenden 
hun eigen gedrukte media, politieke partijen, 
leiders en geloof of visie op de samenleving. 
Steun van de achterban was vanzelfsprekend. 
Die tijden zijn voorbij. 

Verkiezingen worden gewonnen of verloren 

door het stemgedrag van de zwevende kiezer. 

Politieke partijen en vakbonden zien hun 

ledenaantallen slinken. Belangenorganisaties 

moeten alles doen om hun relevantie zowel  

in Den Haag als onder de leden aan te tonen. 

Meepraten willen we. Gehoord worden, 

bijvoorbeeld via social media. Facebook en 

Twitter zijn uitgegroeid tot de thermometer  

van de samenleving. Maar wel eentje met een 

gebruiksaanwijzing.

Ivoren toren
“Social media zorgen voor betrokkenheid en 

verbondenheid”, zegt Jorick Scheerens, 

projectleider van het practoraat social media 

van het Mediacollege Amsterdam. “Veel 

belangenorganisaties geven alleen een eigen 

blad uit. Prima, maar daarmee zend je alleen  

je eigen boodschap Er is geen sprake van 

interactie.” 

“Wil je als belangenorganisatie draagvlak voor  

je boodschap creëren, dan moet je benaderbaar 

zijn en vooral niet vanuit je eigen ivoren toren 

opereren”, zegt Scheerens. “Dat betekent ook dat 

je open moet staan voor kritiek. Dat ben je aan 

je publiek verplicht.” 

Klinkt logisch, maar toch zit ‘m daar het probleem 

voor veel organisaties. Met Facebook of Twitter 

kan de achterban op een laagdrempelige manier 

met het bestuur en onderling communiceren. 

Maar juist het open karakter van social media 

schrikt sommige organisaties af. Een 

belangenclub kan zelf de inhoud van z’n blad 

bepalen, maar niet de commentaren op een 

Facebookpagina of Twitteraccount.

“Sommige bedrijven en scholen zijn doodsbang 

voor social media, angstig om de controle te 

verliezen”, zegt Scheerens. “Maar angst is een 

slechte raadgever. Als je achterban via social 

media aangeeft het niet eens te zijn met het 

beleid, is dat juist prima. Leer ervan en verdedig 

je lijn. Laat zien waar je trots op bent.” 

Scheerens spreekt uit ervaring. Want ook de 

schaduwkanten van social media zijn hem niet 

vreemd. In 2010 kwam het Mediacollege 

Amsterdam negatief in het nieuws door Geen 

Stijl. Het beruchte weblog plaatste een filmpje 

op de site, gemaakt door een student. Hij filmde 

stiekem met zijn telefoon een gedeelte van een 

les om aan te tonen dat het onderwijs aan het 

Mediacollege ver onder de maat zou zijn. 

“Toen dat materiaal werd gepubliceerd, waren 

wij compleet verrast en konden we er niets 

Natuurlijk vindt iedere belangenorganisatie de mening van de achterban belangrijk. 
Sterker, door de komst van social media is er vaak geen ontkomen aan. Maar niet  
iedereen zit te wachten op commentaar op z’n tijdlijn. 

VIND ons LEUK

Tekst Sander van der Ploeg  Foto Link Design, Amssterdam

Social media en belangenbehartiging 
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VIND ONS LEUK
VERVOLG 

tegenover stellen”, zegt Scheerens. “Maar 

we hebben ervan geleerd. Wij delen onze 

projecten nu via social media, zodat 

iedereen kan zien waar wij mee bezig 

zijn. Volledige transparantie dus.”

Volgens Scheerens hebben social media 

voor bedrijven en belangenorganisaties 

vooral een baliefunctie. “Zie het als de 

eerste opvang”, zegt Scheerens. “Gaat het 

om fundamentele kritiek, nodig dan de 

klager uit voor een kop koffie en praat 

met hem. Los het op met een echt 

gesprek. Zo loopt negatieve kritiek niet 

snel uit de hand.” 

Echte mensen
Ruim twee jaar is CNV Onderwijs present 

op de sociale platformen Facebook en 

Twitter. 

“Welk medium we wanneer inzetten, 

hangt af van het onderwerp en de 

specifieke doelgroep”, zegt voorzitter 

Helen van den Berg. “Ook lanceerden  

we vorig jaar het Onderwijsplein – een 

digitaal forum waar onze leden kennis 

en ideeën kunnen uitwisselen. Maar het 

oudere deel van onze achterban wil 

echte mensen spreken en niet alleen 

digitaal communiceren.” 

Voor wezenlijke zaken, zoals de stand 

van zaken rondom cao-

onderhandelingen, zet CNV Onderwijs 

twee middelen in: het om de week 

verschijnende ledenblad Schooljournaal 

en e-mail. “Vrij traditioneel, ja”, zegt Van 

den Berg. “Maar we weten dat het blad 

goed wordt gelezen en gewaardeerd. Het 

biedt meer ruimte voor informatie en 

achtergronden. Social media zijn 

vluchtiger en niet voor ieder 

communicatiedoel geschikt.” 

Prima, maar als we Scheerens moeten 

geloven, heeft een blad alleen een 

zendfunctie en leidt het tot weinig 

ruggenspraak met de achterban. 

“Vooropgesteld: wij kennen onze 

achterban”, zegt Van den Berg. “Social 

media zijn een extra middel om met 

onze leden te communiceren. Onze 

redactie monitort alle reacties die via 

Facebook en Twitter binnenkomen. 

Serieuze kritiek wordt doorgespeeld aan 

het bestuur. We doen er echt wat mee.”

Toch blijft het voor CNV Onderwijs een 

zoektocht hoe social media zo efficiënt 

mogelijk kunnen worden toegepast. 

Grote fouten heeft de onderwijsvakbond 

er niet mee gemaakt, denkt Van den Berg. 

“We bekijken natuurlijk altijd welke 

berichten aanslaan en welke niet. 

Binnenkort staan we voor een fusie 

binnen het CNV. Als we als vak-

verenigingen in de publieke sector  

gaan samenwerken, zullen we zeker 

social media inzetten om de dwars-

verbanden te vinden tussen leden die  

in verschillende sectoren werken.  

Denk aan Jeugdzorg en Passend 

Onderwijs.”

Gezelligheid
Het hoofdkantoor van die andere grote 

onderwijsvakbond, AOb, is hemelsbreed 

maar enkele kilometers verwijderd van 

de hoofdzetel van CNV Onderwijs in 

Utrecht. Beide strijden ze voor dezelfde 

zaak, maar de manier waarop verschilt. 

Zeker als het gaat om de inzet van social 

media bij de belangenbehartiging. 

“Nee, wij doen niet aan Facebook”, zegt 

Robert Sikkes, hoofdredacteur van Het 

Onderwijsblad, het ledenorgaan van de 

AOb en hoofd communicatie van de 

onderwijsvakbond binnen de FNV. “We 

hebben er vaak over nagedacht, maar de 

uitkomst is vooralsnog iedere keer 

hetzelfde: Facebook is een sociaal 

medium, bedoeld voor de gezelligheid. 

Zodat je weet dat Marietje tegenwoordig 

zoent met Kees. Meer niet. Wel twitteren 

onze voorlichters bij belangrijk nieuws, 

maar dat is het.”

Zolang de AOb niet is overtuigd van het 

nut van social media, wordt er ook geen 

moeite voor gedaan. Want als je een 

Facebookpagina beheert, dan moet je er 

ook tijd instoppen, zegt Sikkes. “Je moet 

de reacties monitoren en erop reageren, 

zonder dat je weet of het zin heeft. Soms 

schrik ik van de lezersreacties op de site 

van de Telegraaf. Zeker een derde daarvan 
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zou ik niet op mijn site of Facebookpagina 

willen hebben.” 

Sikkes wil vooral blijven doen waar zijn redactie 

goed in is: nieuwsvoorziening via de site en 

doorwrochte achtergrondartikelen in het blad. 

“Ouderwets? Ach, misschien zijn we wat 

eigenwijs”, zegt Sikkes. “Toch weten we precies 

wat ons publiek aanspreekt. We meten iedere 

klik op een nieuwsbericht op onze site. Iedere 

uitgave van ons blad wordt zorgvuldig 

geëvalueerd.”

De site en het blad zijn voor de AOb de 

manieren om te communiceren met de 

achterban. Dat de reactiemogelijkheden dan 

beperkt zijn, deert Sikkes niet. Onlangs hief  

hij het forum op de website op. Te weinig 

belangstelling, merkte hij. Waarom dan een 

Facebookpagina onderhouden? “Daarbij zijn  

wij een keer in de twee weken verzekerd van 

een contactmoment met onze achterban”,  

zegt Sikkes. “Dat is het moment dat onze leden 

het blad uit het cellofaantje halen. Daar gaat  

het ons om.” 

Ouderwets of niet, de klassieke aanpak lijkt  

voor de AOb te werken. “Wij zijn de enige bond 

binnen de FNV die groeit”, zegt Sikkes. “Het 

ledenaantal is in tien jaar tijd gestegen van  

72 duizend naar 87 duizend. Onze oplage groeit 

natuurlijk mee.” 

Sikkes wijst op een onderzoek waaruit blijkt dat 

Het Onderwijsblad de op een na belangrijkste 

reden is waarom mensen lid worden van de 

onderwijsbond. “Misschien is dat bijzonder in 

tijden van digitalisering en ontlezing. Maar met 

een papieren blad kunnen wij ook onze jonge 

doelgroep prima bereiken.”

Stemming peilen
Waar de grote onderwijsbonden weifelend of 

helemaal niet inzetten op social media, is de 

Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) er 

welhaast afhankelijk van. “Heel simpel: onze 

achterban zit op Facebook”, zegt JOB-bestuurslid 

Martijn Grul. “Daarom steken we veel tijd in 

onze pagina. Je moet reclame voor jezelf maken. 

Je moet reacties uitlokken. Daarom moeten we 

iedere week, het liefst iedere dag, actief zijn op 

Facebook.” 

JOB richt zich op twee doelgroepen:  

individuele mbo-studenten en studentenraden. 

Vooral de laatste categorie is belangrijk voor  

de jongerenorganisatie binnen het mbo. 

“Studentenraden kunnen zich vrijwel alleen via 

social media profileren, zeker op grote scholen. 

Laat staan dat JOB op landelijke schaal zonder 

Facebook zou kunnen.” 

Voor JOB zijn social media vooral een constante 

informatiestroom, bestaande uit individuele 

reacties, klachten of klein leed. Belangrijk, zeker, 

maar uit de JOB-monitor komen de echte issues 

naar voren. Jaarlijks wordt hiermee de 

tevredenheid van mbo-studenten gepeild, 

waarna JOB met de uitslagen aan de slag gaat. 

“De monitor geeft duidelijke, aanwijsbare feiten 

weer”, zegt Grul. “Facebook peilt meer de 

stemming in de wandelgangen. En die is per 

school verschillend.” 

Volgens Grul kunnen social media door JOB 

alleen echt worden ingezet bij landelijke 

thema’s. “De strijd om de ov-jaarkaart voor 

mbo’ers is een typische actie waar Facebook  

erg geschikt voor is.”

Toch moet het belang van social media niet 

worden overschat. “Uiteindelijk heeft een 

studentenraad meer invloed op de schoolleiding 

dan welk sociaal medium dan ook”, zegt Grul. 

“Ons werk is te abstract om zich direct te laten 

beïnvloeden door social media. Facebook en 

Twitter zijn belangrijk, maar tot op zekere 

hoogte.”

Ook Scheerens erkent dat social media niet 

altijd voor ieder communicatiedoel even 

geschikt zijn. “Het werk van een bestuurlijke 

organisatie is vaak te complex om zich te laten 

beïnvloeden door commentaar op Facebook of 

Twitter. Dat betekent niet dat je social media 

dan zomaar kunt negeren. Commentaar via 

social media is zo geleverd. Het is de kunst  

daar zo effectief mogelijk op te reageren.  

Hoe complexer de organisatie, des te moeilijker 

de opgave.” 
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‘IK GA mijn ambassadeurschap  
TEN VOLLE BENUTTEN’

UITBLINKER 

Cassandra Winkels (29) volgde na een carrièreswitch haar gevoel 
en koos met de mbo-opleiding Verpleegkunde niveau 4 voor de 
studie die haar écht blij maakte. Wat heet? Onlangs won ze de 
Landelijke Uitblinkersfinale 2014. “Mbo’ers worden vaak ten 
onrechte onderschat.”

Tekst Pieter Matthijssen  Foto Gerry Hurkmans

“Jarenlang heb ik bij Defensie gewerkt in de logistiek. De 

discipline en het samen ergens voor gaan, sprak me enorm aan. 

Ik ben op uitzending geweest naar Afghanistan. Vanzelfsprekend 

was het niet, maar ik wilde het graag. En het is me gelukt. Een 

paar jaar geleden ben ik gaan nadenken over het vervolg van 

mijn carrière. Mijn werk bij Defensie was iets dat ik deed, maar  

ik voelde dat mijn hart ergens anders lag. Ik ben me gaan 

oriënteren op het mbo. Welke opleiding paste bij mij? Waar zou  

ik worden toegelaten? En het allerbelangrijkst: wat zou zo’n 

opleiding met mij doen? 

Uiteindelijk werd het Verpleegkunde, niveau 4. Een opleiding 

waarmee ik veel kennis opdoe en tegelijk kan zien wat bij me 

past. Mijn keuze voor ROC A12 was een bewuste. Hier keken ze 

vooraf heel goed naar wie ik was, wat ik kon en wat ik wilde. Ze 

hebben de opleiding als het ware om me heen gebouwd. Na mijn 

eerste jaar deed ik het tweede en derde jaar in één jaar. Dat was 

pittig, omdat ik letterlijk alles dubbel moest doen. Ik zit nu in 

mijn vierde jaar dat ik in een half jaar hoop af te ronden. 

In het eerste jaar zeiden ze dat je als student Verpleegkunde leert 

‘je klinische blik te ontwikkelen en je onderbuikgevoel aan te 

spreken’. Toen had ik geen flauw idee wat ze bedoelden. Nu wel. 

Ik overzie het totaalplaatje en handel daar ook naar, pik subtiele 

signalen op en speel daar meteen op in. Dat komt ook door mijn 

stage op de Traumatologie-afdeling van het Rijnstate Ziekenhuis 

in Arnhem waar ik uiteindelijk ook wil gaan werken. Al zie ik het 

niet als mijn eindstation. Ik ben hoe dan ook van plan om er nog 

een hbo-studie verpleegkunde aan vast te plakken en me te 

specialiseren in borstkankeronderzoek.

Ik vond het heel bijzonder om te worden genomineerd voor de 

Uitblinkerverkiezing 2014. Nu ik de finale heb gewonnen, ga ik 

mijn ambassadeurschap ten volle benutten. Zo wil ik meer 

bekendheid genereren voor het mbo en een positieve bijdrage 

leveren aan het imago van het mbo. Te vaak worden mbo’ers 

onderschat. Ten onrechte. Van nature hebben ze competenties  

die ze tijdens hun studie en hun werk alleen nog maar verder 

uitbouwen. En mbo-studenten doen, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld hbo’ers, heel veel relevante praktijkervaring op.  

Wat extra helpt is zelf met initiatieven komen en de regie in 

handen nemen. Volg je opleiding met passie. Daar word je 

uiteindelijk heel blij van, zo heb ik gemerkt.”

BACK  STAGE



VEILIGHEID  
OP school
Foto Ed van Rijswijk

Wij studenten kennen allemaal het standaardpraatje aan het begin 

van het schooljaar; over de brandveiligheid, evacuatieroutes en 

noodzaak onder een tafel te kruipen bij een aardbeving. Maar laten 

we even eerlijk zijn… hoeveel aandacht besteden we hier nu 

werkelijk aan?

Puur uit fatsoen luister je natuurlijk naar het verhaal dat de leraar, 

goedbedoeld, en met veel ‘plezier’ staat te vertellen. En braaf neem 

je deel aan de jaarlijkse brandoefening; waarbij je midden in de 

winter, zonder jas het gebouw moet verlaten. Om gezamenlijk te 

vernikkelen op de parkeerplaats en anderhalf uur later als makke 

schaapjes het gebouw weer te betreden. 

Allemaal leuk en aardig die veiligheidsoefeningen, maar wij als 

studenten vinden het maar niks. Zodra de leraar zijn verhaal begint 

over mogelijke rampscenario’s is het eerste wat je denkt: Ja hoor, 

wanneer gebeurt er nu zoiets? En na de negende brandoefeningen 

ken je het trucje wel en zie je het nut er niet meer van in.

Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is veiligheid op school een 

belangrijk punt. Maar veiligheid is meer dan een brandoefening.  

Hoe zit het met de sociale aspecten van veiligheid? Moeten we er 

automatisch vanuit gaan dat studenten elkaar in de gaten houden  

en het snel in de gaten hebben als iemand zich vreemd gedraagt?  

Of vraagt sociale controle net wat meer aandacht?

Afgelopen week las ik een stuk in de krant over een steekpartij op een 

middelbare school in Voorburg. Iedereen zal het met me eens zijn dat 

dit natuurlijk nooit had mogen gebeuren. Waarom neem je een mes 

mee naar school? Voel je je bedreigd of word je gepest ? Hebben 

leraren en medeleerlingen niks gemerkt ? En ik vraag me opeens af: 

stel dat ik zou merken dat er iets speelt op school, bij wie kan ik mijn 

verhaal dan kwijt? Heel eerlijk gezegd weet ik het niet.

Raar eigenlijk dat we wel op de hoogte zijn van het evacuatieplan en 

de locatie van de brandblusser, maar niet van zulke zaken. Dit zijn 

dingen die vaak worden weggelaten maar toch zeker even belangrijk 

zijn als het gaat om de veiligheid op school. Scholen mogen hier wat 

mij betreft meer aandacht aan besteden en een krachtig standpunt 

innemen. 

Dennis van Tienen
Ambassadeur Dit is mbo

COLUMN
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stemmen

17.250
stemmen

@DitismboDitismbo

20.930
stemmen

29.545
stemmen

41.692

1.914

tijdens stemperiode 
(half juni t/m begin oktober)

100.676
UNIEKE BEZOEKERS

 VOLGERS

TWEETS
2.618

1.055
FACEBOOK LIKES OP 930 VLAKKEN

ABRIPOSTERS

in 70 gemeenten  

2011

UITBLINKERS

50

2012

UITBLINKERS

46

2013

UITBLINKERS

46

2014

UITBLINKERS

47

DitisMBO.nl

MBOóhtjes
WIST U DAT?

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

DIT IS MBO! 
Dagelijks worden ruim 550.000 studenten opgeleid naar één van de vele vakken en beroepen in allerlei sectoren. Met de campagne  

Dit is mbo belicht de mbo-sector de veelzijdigheid en vakmanschap van het mbo. Via social media (Twitter, Facebook), abri-posters, 

advertenties in landelijke dagbladen en een studentencampagne laat Dit is mbo zien dat het mbo onmisbaar is voor de samenleving 

en de Nederlandse economie. 
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Mbo-landschap helder in kaart gebracht

MBO Stad en Beroepen in Beeld; twee websites met hetzelfde 
doel: jongeren en jongvolwassen aan de hand van praktische 
informatie en beroepsbeelden helpen bij hun loopbaanoriën-
tatie. De afgelopen tijd zijn beide websites volledig verbouwd 
en op elkaar aangesloten, zodat zij samen het complete 
mbo-landschap in kaart brengen. Samen vormen de sites  
één mbo-portaal met informatie over meer dan 600 beroepen, 
verdeeld over zestien domeinen, verspreid over heel Nederland.

MBO Stad is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Tijdens een 

wandeling door de virtuele stad maak je kennis met allerlei 

beroepen door middel van korte omschrijvingen en filmpjes.  

Ook zie je welke opleiding nodig is voor elk van deze beroepen  

en waar je die opleiding kunt volgen. 

Beroepen in Beeld richt zich op 16- tot 21-jarigen, die wat meer 

geïnteresseerd zijn in werk en stages. Hier vindt je onder andere 

een interessetest. 

MBO Stad en Beroepen in Beeld vullen elkaar mooi aan, maar  

zijn ook los van elkaar zeer informatief.

www.mbostad.nl

www.beroepeninbeeld.nl

Arjen Robben in boekvorm

Tijdens de nationale Week van de Alfabetisering zijn de 
eerste twee delen van de Arjen Robben-kinderboekenreeks 
gepresenteerd op het Alfa-college. In totaal verschijnen er 
drie delen. De boeken worden geschreven door leerlingen van 
veertien Groningse scholen, waaronder deelnemers van het 
volwassenenonderwijs van het Alfa-college. Fred Diks, auteur 
van de jeugdboekenserie Koen Kampioen maakt van al deze 
bijdragen een verhaal.

De boeken gaan over het voetballeven van de voetballer; van 

het begin van zijn carrière bij FC Groningen tot de finale van de 

Champions League en het WK in Brazilië.

De kinderboekenreeks is een samenwerkingsproject tussen 

Stichting Lezen & Schrijven, FC Groningen, Uitgeverij Kluitman, 

Alfa-college en diverse basisscholen in de gemeente Groningen. 

De opbrengsten van de verkoop van Arjen Robben-boeken door 

het Alfa-college gaan naar het Ronald McDonald Huis Groningen. 

Film mbo-student naar Hollywood

Met zijn inzending These Dirty Words won de jonge filmmaker 
Jens Rijsdijk (19) voor de tweede maal op rij het 48 Hour Film 
Project in Rotterdam. In deze romantische komedie, met in de 
hoofdrollen Koert-Jan de Bruijn en Liza Sips, bloeit de relatie 
van een ruziënd stel weer op wanneer ze samen een 
doktersroman lezen. These Dirty Words was te zien tijdens het 
Nederlands Film Festival en gaat door naar de wereldfinale van 
het 48 Hour Film Project in Hollywood. De tien beste films 
worden vervolgens in Cannes vertoond.

Het 48 Hour Film Project is een wereldwijde wedstrijd die 

filmmakers uitdaagt binnen twee dagen een film te maken. 

Vorig jaar won Rijsdijk, tweedejaars student aan het Grafisch 

Lyceum Rotterdam, de eerste prijs met zijn film Premier over 

de eerste homoseksuele premier van Nederland.

http://thesedirtywords.com 
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‘Het gaat om 
verbetering van de 
kwaliteit van het 

onderwijs, niet om 
afrekenen’

BACK  STAGE



Wat worden de belangrijkste 
veranderingen waar het mbo mee te 
maken krijgt?
“Als eerste gaan we de gelaagdheid uit het 

toezichtskader halen. Ons oordeel over 

een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de 

examinering, kan nu nog door een heel 

klein element negatief worden beïnvloed. 

Terwijl het gehele proces misschien wel 

op orde is en er maar één onderdeel 

verbeterd moet worden.” 

Het totaalplaatje wordt belangrijker?
“Precies. We gaan nog meer naar het 

geheel kijken. Het toezicht wordt minder 

afhankelijk van een bepaalde systematiek. 

De inspecteurs kijken nog wel naar de 

verschillende onderdelen, maar rekenen 

niet meer af op afzonderlijke indicatoren.”

De afvinklijst verdwijnt?
“Er wordt sowieso al niet afgevinkt. We 

werken wel met bepaalde onderdelen die 

uiteindelijk tot een kwaliteitsoordeel 

leiden. Daar komt het idee vandaan dat 

wij lijstjes zitten in te vullen die bepalen 

hoe een school het doet. Om dat idee weg 

te halen, wordt het expertoordeel van de 

inspecteur sterker ingezet.”

Wordt het oordeel daarmee niet ook 
subjectiever?
“Dat is een belangrijk aandachtspunt. We 

werken met mensen, maar we zijn ons 

bewust van het feit dat het niet mag 

uitmaken welke inspecteur langskomt. 

Daarom wordt er in teams gewerkt: alle 

rapporten worden door meerdere 

inspecteurs bekeken. Zij wegen 

gezamenlijk de oordelen. Mbo-scholen zijn 

dus nooit afhankelijk van één inspecteur.”

Hoe staan de mbo-scholen er eigenlijk 
voor?
“We merken dat het oordeel ‘goed’ nog 

weinig wordt uitgegeven bij mbo’s.”

Waar ligt dat aan?
“Misschien is het intern de ambitie nog 

om een voldoende goed genoeg te vinden.” 

Wat is daarvoor uw verklaring?
“Kwaliteitsborging is een proces dat door 

de hele organisatie onderwerp van 

gesprek moet zijn, van het college van 

bestuur tot aan de docenten. Het kost 

scholen moeite om het op de agenda te 

houden. Zodra wij zeggen: ‘dit verdient 

extra aandacht’, gaan ze in de benen. Maar 

zodra het een voldoende is, denken ze: 

klaar. Dan zijn er honderd andere dingen 

die om aandacht vragen. Er is niet 

automatisch de motivatie om te denken: 

‘We zijn niet klaar, we kunnen beter’.”

Geldt dit specifiek voor het middelbaar 
beroepsonderwijs?
“Nee, dat zien we in alle sectoren.”

Wat als een school niet beter wordt?
“Nu is het nog niet zo dat we daarop 

handhaven. We willen stimuleren. Als de 

ene school wel verbetert en de andere niet, 

zal er binnen de sector een gesprek 

ontstaan. Dat zien we nu al.”

Nu nog geen sancties dus. In de toekomst 
wellicht wel?
“Dat is een politieke keuze. Het zou mijn 

ambitie niet zijn. Ik vind dat het om 

verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs moet gaan, niet om afrekenen.”

Dat terwijl de term afrekencultuur vaak 
valt in relatie tot de Inspectie. 
“Er is volgens mij echt geen sprake van 

een afrekencultuur. Het onderwijssysteem 

en de onderwijswetgeving zijn gemaakt op 

verbeteren.”

Het toezicht op onderwijs wordt op dit moment vernieuwd. De onderwijsinspectie gaat zich minder 
richten op alleen risico’s en meer op verbetering van de kwaliteit. Wat verandert er precies en 
welke gevolgen heeft dat voor het middelbaar beroepsonderwijs? Een gesprek met hoofdinspecteur 
Monique Vogelzang.

‘WEES NIET TEVREDEN met een 
voldoende, GA VOOR GOED!’

Tekst Annette van Soest  Foto Seb Jarnot – Unit CMA

Monique Vogelzang: 
hoofdinspecteur vo-mbo-ho Inspectie van het Onderwijs
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Waarom is dit beeld dan toch zo 
hardnekkig?
“Omdat het de essentie raakt waar 

scholen mee bezig zijn. Als een externe 

partij over je oordeelt, komt dat altijd 

dichtbij. Een eerste reactie is dan 

misschien: we moeten onszelf daartegen 

beschermen. Ik zeg altijd tegen de scholen: 

wees blij dat er iemand langskomt die je 

scherp houdt. Eigenlijk zou ik toezicht op 

aanvraag willen. Als je ervan overtuigd 

bent dat je goed onderwijs geeft en dat je 

processen deugen, ben je toch niet bang 

voor een externe die binnenkomt? Dat wil 

je juist, want je wil weten waar je kunt 

verbeteren. Ik hoop de komende tijd op 

interessante gesprekken daarover.”

Hoopt u ook dat het imago van de 
Inspectie zal verbeteren?
“Daar zijn we niet zo mee bezig. We 

hebben een publieke taak en die moeten 

we vervullen. We hoeven niet geliefd te 

zijn. Wat we wel moeten doen, is goed 

luisteren. En als wij dingen niet goed doen, 

moeten wij verbeteren. Ook wij zijn een 

continu lerende organisatie.”

Wat kan er beter?
“Ik zou graag nóg meer samen met 

mensen uit het onderwijsveld toezicht 

willen ontwikkelen. Noem het co-creatie. 

Nu zijn het toch nog te veel gescheiden 

werelden. We zetten stappen om het 

gesprek daarover open te breken. 

Daarnaast blijven we continu zoeken naar 

de beste werkwijze. Het is onze taak de 

onderwijskwaliteit te waarborgen en te 

stimuleren. Elke prikkel die wij maken, 

heeft een effect. Dat realiseer ik me. Maar 

scholen moeten niet het idee krijgen dat 

ze iets móeten. Het gaat om hun eigen 

ambitie. Zíj zijn eigenaar van de 

onderwijskwaliteit. Hoe komt het dan dat 

zij het gevoel houden dat ze een bepaalde 

richting op worden geduwd? Dat wil ik 

weten.”

Is het terecht dat ze denken in een mal te 
worden gedrukt waarin ze niet vrij 
kunnen bewegen?
“Er is geen enkele reden om je door het 

systeem te laten leiden, maar blijkbaar 

heeft het wel zo’n effect. Ik heb de vinger 

daar nog niet achter. We moeten in ieder 

geval kritisch blijven kijken naar het effect 

van ons toezicht. Wat lokt het uit? Leidt 

dat tot de gewenste resultaten?”

Geef eens een voorbeeld van een 
ongewenst resultaat?
“Handhaven op de urennorm werd een 

doel op zichzelf. Dat bracht zo’n negatieve 

lading met zich mee… Terwijl alle partijen 

het erover eens waren dat studenten recht 

hebben op voldoende les en dat je 

kwalitatief goed onderwijs niet op een 

achternamiddag kunt geven. Wij moeten 

onszelf dus telkens afvragen: levert het 

pad dat we opgaan het effect dat we met 

elkaar willen bereiken: beter onderwijs? 

Het blijft puzzelen.”

‘HET GAAT OM VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS, NIET OM AFREKENEN’
VERVOLG 

‘Eigenlijk zou  
ik toezicht op 

aanvraag willen’

CURRICULUM VITAE

Geboren: 19 november 1969, Delft

Studie: lerarenopleiding tekenen, kunstgeschiedenis en textiel 

(Hogeschool Rotterdam) en Kunst- en Cultuurwetenschappen  

(Erasmus Universiteit, Rotterdam)

Werk: beleidsmedewerker gemeente Rotterdam, diverse functies bij het 

ministerie van OCW: directie Cultureel Erfgoed, directie Leraren, directeur 

Kunsten en plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media. 

Sinds 1 november 2013 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bij  

de Inspectie van het Onderwijs.

Waarom koos u eigenlijk voor deze 
functie?
“Ik was in een eerdere functie bij het 

ministerie van Onderwijs al bij de 

onderwijssector betrokken, als directeur 

van de directie Leraren. Het is een sector 

waar het echt ergens om gaat, waar het 

ertoe doet. De veranderingen in het 

toezicht en de vormgeving van dat proces 

zijn redenen geweest om bij de Inspectie 

aan de slag te gaan.”

U heeft ook een lerarenopleiding tekenen 
gedaan. Waarom bent u niet voor de klas 
gaan staan?
“Toen ik afstudeerde, lagen de banen in de 

creatieve vakken niet voor het oprapen.  

Ik besloot verder te studeren: kunst- en 

cultuurwetenschappen aan de Erasmus 

Universiteit. Zo ben ik uiteindelijk bij de 

gemeente Rotterdam binnengerold.”

Wat zijn de speerpunten voor het mbo de 
komende jaren? 
“Examinering móet echt beter en kán echt 

beter. De minister heeft in haar brief ook 

duidelijke uitgangspunten neergezet. Meer 

inkoop en meer standaardisatie kunnen 

daarbij helpen. Ook de examencommissies 

in het mbo verdienen extra aandacht. En 

ik blijf het zeggen: wees niet tevreden met 

een voldoende, ga voor goed!” 
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BROEDEN
Foto Ed van Rijswijk

Meer beroepsgerichte kwalificaties, het actieplan Focus op Vakmanschap,  

een visiebrief... De overheid heeft de afgelopen jaren het ene ei na het andere 

over het mbo gelegd. Hoofddoel: verdere verbetering van kwaliteit en  

aansluiting op de arbeidsmarkt. Daar kan natuurlijk geen mens tegen zijn. 

Sterker nog, daar zijn wij vóór, al vinden we soms dat het qua nieuw beleid  

ook wel eens een tandje minder mag.

De scholen hebben de komende jaren de handen vol aan de implementatie van 

alle nieuwe maatregelen. Tegelijk groeit in het mbo, maar ook daarbuiten, het 

besef dat de huidige inrichting van het mbo, en zelfs het hele onderwijsstelsel, 

niet meer toereikend is. Dit mede vanwege de sterk toenemende dynamiek op 

de arbeidsmarkt. Op de middellange termijn, zeg maar 2020-2025, zijn daarvoor 

oplossingen nodig. En dus moeten we nu een grondige discussie voeren.  

Met elkaar en met de samenleving.

Voor het mbo zijn er een aantal belangrijke invalshoeken. Beroepen verdwijnen, 

andere, nu nog onbekende, komen er voor terug. De inzet van arbeid zal 

flexibeler worden, beroepen veranderen sneller van inhoud. Dat stelt hogere 

eisen aan de beroepsbeoefenaars: wat zij op school geleerd hebben, is in  

de toekomst niet meer langdurig bruikbaar in de beroepspraktijk.

Het mbo moet daarom flexibeler ingericht worden. De huidige, vrij stroperige 

totstandkoming van bijvoorbeeld kwalificatiedossiers, past daar vermoedelijk 

niet meer bij. Scholen moeten adequater kunnen reageren op de snel 

veranderende wensen op de arbeidsmarkt. Onvermijdelijk hoort daar ook bij  

dat we een leven lang leren een stevige impuls geven. Of beter: nu eindelijk  

echt van de grond krijgen.

Maar er is meer nodig. De wijze waarop het vmbo en de havo leerlingen 

voorbereiden op respectievelijk het mbo en het hbo wringt. Scholieren worden 

op te jonge leeftijd voorgesorteerd op hun vervolgopleiding. Dat draagt bij aan 

een tweedeling die onnodig en ongewenst is en de beroepskolom eerder 

verzwakt dan versterkt. Een sterke beroepskolom met het mbo en het hbo als 

hart is straks meer dan ooit noodzakelijk.

Pasklare oplossingen? Daarop gaan wij eerst binnen de MBO Raad broeden. 

Maar niet alleen met elkaar: zo snel als mogelijk is gaan wij onze collega’s van 

het voortgezet onderwijs betrekken bij ons denkwerk. Ik hoop begin volgend 

jaar namens de scholen met een doorwrochte langetermijnvisie te komen.

Jan van Zijl
Voorzitter MBO Raad

COLUMN

BACK  STAGE

14 / 15



‘ALLES MAG JE WORDEN,  
behalve ongelukkig. BELOOFD?’ 

Ma D
i

OVERLEG MET PROJECTLEIDER BELLA OVERGOOR IN 
ZOETERMEER “On Stage is nu in negen regio’s actief.  

In totaal werken we met vijftien mensen die ik begeleid  

en coach. On Stage faciliteert een duurzaam lokaal 

ondernemersnetwerk voor vmbo-leerlingen, en verbreedt 

daarmee hun beroepskeuzeperspectief. Ook werken we aan 

imagoverandering van het vmbo. Ik ben heel bezorgd over 

het toekomstperspectief dat we als samenleving de 

grootste groep leerlingen in ons land voorhouden. In alles 

zit de boodschap: als je naar het vmbo gaat, dan tel je niet 

mee. Tijdens onze Beroepenfeesten zetten we de vmbo’ers 

op een podium en laten zien dat wij wél in ze geloven.” 

INSTRUCTIE AAN DOCENTEN IN ZOETERMEER “Ter 

voorbereiding op het Beroepenfeest train ik de docenten 

van de duizend leerlingen die per regio meedoen. Vandaag 

gaan we aan de slag met ‘beroepsbeelden’, aan de hand van 

de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. Wie 

ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Tijdens het project On Stage 

leren kinderen hierover na te denken, onder andere door 

het maken van een visitekaartje. Het liefst train ik per regio 

of stad alle deelnemende scholen tegelijk, zodat ze in 

contact komen met elkaar en samen op zullen trekken 

richting het bedrijfsleven. Ook mbo-studenten zijn 

betrokken bij de organisatie van Beroepenfeesten.”

EN WAT DOET ZIJ ZOAL?

De week van Corine Korrel, bedenkster beroepenfeest On Stage

Na de zoveelste tv-uitzending waarin het vmbo negatief naar voren kwam besloot 
Corine Korrel in 2006 actie te ondernemen. Ze kon niet langer aanzien dat kinderen 
beroofd worden van hun dromen door het negatieve imago van het vmbo. In 2007  
organiseerde ze de eerste editie van het beroepenfeest On Stage. Nu, acht jaar later,  
heeft Corine zo’n 30.000 vmbo-leerlingen in contact gebracht met 6.000 ondernemers. 
Haar slogan: ‘Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?’ 

Tekst Somajeh Ghaeminia  Foto Jeroen Poortvliet
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THUIS WERKEN “Thuis is mijn werkplek. Hoewel ik ook  

veel op pad ben, trainingen en lezingen geef, ouderavonden 

verzorg en ook in politiek Den Haag lobby voor 

imagoverbetering van het vmbo. Ik pleit voor een partij-

overstijgend statement: het moet eens afgelopen zijn met  

het neerkijken op deze groep!”

“Alles wat ik nu over het vmbo zeg, geldt ook voor het mbo, 

dat eveneens met een scheve beeldvorming worstelt. Maar het 

vmbo is het voorportaal. Investeren en samenwerken loont.  

In een pilotproject ‘Master On Stage’ hebben wij duo’s 

gemaakt van vmbo’ers met mbo’ers. Beiden profiteren zo  

van de netwerkmogelijkheden.”

BEROEPENFEEST ZUIDWEST-FRIESLAND IN 
SNEEK “Sneek heeft vandaag haar eerste 

Beroepenfeest, op het roc. We zetten in op 

duurzame contacten. De leerling gaat met een 

beroepsbeoefenaar in gesprek over zijn werk: 

wat doe je precies? Hoe ziet een werkdag eruit? 

Is er een klik, dan maken de koppels een 

afspraak voor een meekijkdag in het bedrijf. 

Vervolgens houden ze contact. Dat werkt: veel 

ondernemers zijn positief verrast. Steekproeven 

laten zien dat een kwart van de eerste 

deelnemers acht jaar geleden, een (bij)baan 

heeft bij de bedrijven die ze bij On Stage 

ontmoet hebben.”

ONTSPANNEN IN DE TUIN “Hoe meer onrecht- 

vaardigheid ik ervaar, hoe fanatieker ik word. Het is 

goed om naar een kansrijke arbeidsmarkt te kijken, 

maar we hebben het over een markt waar kinderen 

pas over vier tot acht jaar op komen. Niemand kan dat 

voorspellen. Waarom dromen afpakken door bepaalde 

opleidingsroutes voor hen af te sluiten en kinderen te 

benaderen met de houding dat ze van een dubbeltje 

geen kwartje zullen worden?”

“Er zijn ook momenten waarop ik alles even los laat. 

Mijn ultieme ontspanmoment is in ‘Villa Maria’. 

Zittend daar in onze tuin, met onze vier kinderen, 

vrienden en vriendinnen, is de rest van de wereld 

even heel ver weg.” 

V
r
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ODE aan het 
NEDERLANDSE 
VAKMANSCHAP
Tekst Dagmar de Kruif-Pot  Foto Ministerie van OCW 

Op social media was niet iedereen erover te spreken, de 

Prinsjesdaghoed van de minister van OCW, Jet Bussemaker. Hij werd 

vergeleken met een ‘satellietschotel’ en de ‘competentiegerichte 

kwalificatiestructuur’. Maar ach, zeurders zijn er in alle soorten en 

maten. Net als hoeden trouwens.

Want alle kritiek ten spijt zag Jet er fantastisch uit op de derde dinsdag 

van september. Ze was zichtbaar trots op haar Prinsjesdagoutfit, 

geheel ontworpen en gemaakt door veertien mbo-studenten. 

De outfit, bestaande uit hoed, jurk, jasje, schoenen en tas, werd in 

nauw overleg met de minister ontworpen. De studenten adviseerden 

haar hierbij over het materiaal- en kleurgebruik van de kleding en 

accessoires. De studenten Specialist Mode Maatkleding van Summa 

Fashion storten zich vervolgens vol overgave op de jurk en het jasje. 

Terwijl studenten van de afdeling Creatief Vakman van SintLucas zich 

bogen over de schoenen, een bijpassende hoed, matching tas en 

accessoires van gedecoreerd keramiek en glas. Om het helemaal af te 

maken werd de minister op de dag zelf in de make up gezet door een 

student van Summa Uiterlijke verzorging.

Bussemaker is erg te spreken over haar outfit en ziet deze als een “ode 

aan het Nederlandse vakmanschap”. Om de hardwerkende studenten 

te belonen nodigde zij ze uit aanwezig te zijn in Den Haag, zodat ze 

hun creatie live konden bewonderen.

In 2008 verscheen de toenmalig staatssecretaris van OCW, Marja van 

Bijsterveldt, als eerste ambtspersoon in een creatie van mbo-

studenten. In de jaren daarop zetten verschillende Kamerleden deze 

traditie voort. Ook dit jaar was de minister niet de enige wiens outfit 

een link had met het vakmanschap in het mbo. Tanja Jadnanansing en 

Loes Ypma droegen beiden een hoed, gemaakt door tweedejaars 

studenten van de opleiding Creatief vakman van het Hout en 

Meubileringscollege. 

IN BEELD
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De docent – Erwin Boonk, ROC van 
Twente: 
“Nieuwe werkwijze is intensief, maar 
geeft voldoening”

“In feite is het heel eenvoudig: ons college 

van bestuur heeft vanaf 2010 veel meer 

zeggenschap bij de teams neergelegd. 

Zelfsturende teams, dat moesten we gaan 

worden en dat zijn we geworden. We 

krijgen een potje met geld en daarbij de 

taak om op basis van onze eigen inzichten 

een mooie opleiding en goed onderwijs 

neer te zetten. Binnen bepaalde 

randvoorwaarden natuurlijk, dat wel. Dat 

vertrouwen, die invloed en die vrijheid: ik 

vind het heerlijk. Het haalt het beste in 

mij en mijn teamgenoten naar boven. 

Begin van dit jaar heeft ons team van de 

opleiding ict de Team Innovatie Prijs 

gewonnen. Deze award reikt onze school 

ieder jaar uit voor het team dat – de naam 

zegt het al – op de meest innovatieve 

manier in teamverband goed onderwijs 

neerzet. 

Wij zijn in het zonnetje gezet vanwege ons 

project ‘Samen online’. Dat is een landelijk 

project, waaraan wij in Almelo een eigen 

draai gegeven hebben. Het komt erop neer 

dat onze studenten enkele weken 

computerles geven aan ouderen. Ze geven 

een basiscursus computergebruik: hoe 

gebruik ik de muis, hoe werkt 

internetbankieren, hoe voorkom ik dat ik 

een virus op mijn pc krijg, et cetera. We 

hebben een ruimte geregeld en de 

publiciteit gezocht om aanmeldingen te 

krijgen.We slaan meerdere vliegen in één 

klap: onze studenten leren allerlei 

didactische vaardigheden, doen 

werkervaring op en gaan ouderen 

respecteren. De ouderen worden geholpen 

en krijgen respect voor deze jongeren. 

Allemaal maatschappelijke winst. 

Ons team heeft er met veel plezier aan 

gewerkt. Informatie vergaren, het idee 

presenteren aan de leidinggevenden, een 

plan opstellen, praktische zaken regelen. 

Het kost allemaal veel tijd maar het geeft 

veel voldoening. Samenwerken, initiatief 

nemen, verantwoordelijkheid dragen voor 

de kwaliteit van je eigen opleiding; dat is 

de winst van het Professioneel Statuut en 

de aandacht voor de kwaliteit van 

onderwijsteams.”

De ambities waren stevig, vijf jaar terug, bij de geboorte van het Professioneel Statuut. 
Bindende cao-afspraken moesten leiden tot professionelere en meer zelfstandige 
docenten(teams). Back Stage maakte een rondje door het land en vroeg vijf scholen 
hoe het er nu voor staat. 

GOEDE docenten, 
GOED ONDERWIJS

Tekst Sander Peters  Foto Link Design

Wat is de opbrengst van het Professioneel Statuut? 

‘Het kost allemaal 
veel tijd maar 
het geeft veel 
voldoening’
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GOEDE DOCENTEN, GOED ONDERWIJS
VERVOLG 

De onderwijsdirecteur – Peter Droog, 
ROC Kop van Noord-Holland: 
“Onze docententeams voelen  
zich eigenaar van hun opleiding” 

“Centraal in onze onderwijsvisie staat het 

eigenaarschap. Onze onderwijsteams 

moeten zich eigenaar voelen van ‘hun’ 

hele opleiding, die ze samen met hun 

teamgenoten vormgeven. Dat gaat dus 

verder dan alleen hun eigen vak of eigen 

studenten. 

Wij zien de docenten niet als ‘losse 

medewerkers’ die op een eilandje hun 

werk doen. We zien docenten als een 

schakel in een team. Zoals dat in veel 

‘Er zijn kansen 
genoeg, maar je 
moet ze grijpen’

andere beroepen het geval is. Het is onze 

stellige overtuiging dat dit teamgevoel en 

deze vorm van zelfstandigheid de 

kwaliteit van de docenten en het 

onderwijs bevordert. 

Dit idee verbinden we aan ons 

kwaliteitsbeleid. Ieder jaar vragen we de 

teams om in het onderwijsjaarplan twee 

verbeterpunten te benoemen waarop we 

het jaar daarna gaan sturen. Liefst zo 

concreet mogelijk: dus bijvoorbeeld het 

verbeteren van de coachinggesprekken. En 

na afloop van zo’n jaar wijzen we op basis 

van harde criteria – het bereiken van deze 

verbeterpunten én de studenttevredenheid 

– het beste onderwijsteam aan. 

Dat is inmiddels een mooie 

concurrentiestrijd geworden, ook dat 

draagt op een gezonde manier bij aan de 

De bestuurder – Frank van Hout,  
Friesland College: 
“De ene docent pakt dit sneller op  
dan de ander”

“Resultaatverantwoordelijke teams. Daar 

werken we hier al even aan. Op sommige 

plekken liep dat al, toen in 2009 het 

Professioneel Statuut het licht zag. Dat sloot dus 

mooi op elkaar aan. Meer dan tevoren moesten 

de teams de kern van ons roc worden, zo luidde 

in het kort de visie. 

Concreet heeft deze visie geleid tot de volgende 

uitgangspunten. De teams mogen niet te groot 

zijn. Maximaal tien à twaalf mensen. Ze zijn 

zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de 

volledige opleiding en voor alle studenten 

binnen de opleiding, van binnenkomst tot 

diplomering. Om dat te realiseren moet de 

ondersteuning van de teams intensief en 

geborgd zijn. Daarom hebben we besloten dat 

leidinggevenden maximaal twee teams onder 

hun hoede hebben.

 

Iets anders: we hebben de onderwijsteams ook 

heel expliciet een plek gegeven in de 

beleidscyclus van ons roc. Elk team maakt 

teamplannen voor het komend schooljaar, en op 

basis van de verzamelde teamplannen sluit de 

directie een managementcontract met het 

college van bestuur. Teams hebben ook een 

eigen budget voor professionalisering. 

Deze aanpak helpt als je teams écht 

verantwoordelijk wilt laten voelen voor hun 

prestaties. Eigenaarschap voel je alleen als je 

voldoende invloed en zeggenschap hebt. 

Kortom: vanuit de onderwijsteams de 

organisatie opbouwen, dat was de uitdaging van 

de voorbije jaren. En om eerlijk te zijn, is die 

uitdaging nog steeds aan de orde. De ene docent 

pakt dit soort dingen nu eenmaal sneller op dan 

de ander. 

En hetzelfde geldt voor de teams als geheel. En 

niet te vergeten: voor de leidinggevenden. Want 

ook van hún kwaliteit hangt veel af. En dus 

hebben we geïnvesteerd in in- en externe 

training en begeleiding. 

Wanneer we tevreden zijn? Als het bedrijfsleven 

zegt dat onze teams een goede en betrouwbare 

partner vormen, als onze medewerkers trots 

zijn om hier te werken en ervaren dat het 

onderwijs beter wordt, én als onze studenten 

aangeven dat het onderwijs aansluit bij hun 

behoeften, verwachtingen en ambities.”

kwaliteitsslag en professionalisering van 

de docenten. De laatste keer won het 

kleine team van de kappersopleiding. Met 

name de stem van de studenten woog 

daarbij zwaar. Wie kan uiteindelijk beter 

beoordelen of een opleiding goed is dan de 

studenten zelf? 

Of het een grote omslag is geweest? Ja en 

nee. Natuurlijk vraagt het een bepaalde 

houding van de teams. Teamgeest, elkaar 

zowel positief als negatief aanspreken op 

het geleverde werk en een proactieve, 

initiatiefrijke houding. Omdat we veel 

docenten hebben uit de beroepspraktijk , 

zijn ze dat ook wel gewend. Maar het blijft 

een proces van de lange adem. Van 

continue aandacht en alertheid. We 

maken liever kleine waardevolle stapjes 

waar iedereen achter staat, dan grote 

sprongen die weerstand oproepen.” 
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De team(bege)leider –  
Susanne Winnubst, ROC A12: 
“Docententeams moeten uit 
slachtofferrol”

“Professionele teams zijn taakvolwassen 

teams. Een professioneel taakvolwassen 

team heeft invloed op haar eigen werk, 

op de opleiding en voelt zich niet langer 

slachtoffer of speelbal van allerlei 

besluiten van bovenaf. Ik heb vanaf de 

start hier tegen mijn eigen team (en tegen 

de teams die ik begeleid) gezegd: niet 

klagen, maar doe iets! Neem je lot in eigen 

hand, en neem de handschoen op. Met 

steun van je teamgenoten kun je samen 

veel moois tot stand brengen. 

Het klimaat hier op ROC A12 is heel erg 

gericht op eigen initiatief. Er zijn kansen 

genoeg, maar je moet ze grijpen. Zo 

hebben we samen met een ict-docent een 

roostermodule ontwikkeld, iets waarvoor 

die docent zelfs een week eerder 

terugkeerde van vakantie. En we hebben 

een mandaat gekregen van de leiding om 

zelf op zoek te gaan naar goede docenten 

Nederlands en Rekenen. Dat zijn toch 

mooie voorbeelden?! 

Of het allemaal van een leien dakje gaat, 

deze overgang naar samenwerken binnen 

het team en taakvolwassenheid? Nee. 

Soms woedt er een storm, dan voel ik 

weerstand. Maar – denk ik dan – dat is dan 

maar even zo. Daar moet je als teamleider 

ook niet te huiverig voor zijn. We zijn er 

nog lang niet, maar het perspectief is er. 

En dan merk je dat er stappen gezet 

worden. Zo komen we wekelijks met het 

team bijeen, na lestijd, tussen 16 en 18 

De onderzoeker – Patricia Brouwer,  
Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo): 
“Heldere rolverdeling in teams is cruciaal”

“Wij hebben een aantal casestudies verricht naar de gangbare 

manier van samenwerken in teams in het mbo. De conclusies? 

Ten eerste blijkt het ‘team’ in formele zin niet altijd gelijk te 

staan aan de mensen die ook dagelijks daadwerkelijk met elkaar 

samenwerken aan een opleiding. 

Ten tweede blijkt de mate waarin docenten samenwerken te 

verschillen. Hetzelfde geldt voor het type samenwerking. Daarbij 

maken we onderscheid tussen samenwerkingsstructuur (wie 

werkt met wie samen en hoe vaak?) en samenwerkingscultuur  

(is samenwerken geïntegreerd in de dagelijkse werkwijze?). 

Er zijn teams waar de samenwerking zich centreert rondom de 

teamleider, maar ook teams waarbij alle leden met elkaar 

samenwerken. Ook op het vlak van cultuur zijn er flinke verschillen. 

Als derde ontdekten we dat teams zelf betekenis moeten geven 

aan de vraag of de samenwerking in hun team goed gaat. De 

vraag wat ‘goed’ is, hangt af van de fase van teamontwikkeling 

waarin het team zit en wat het team zelf voor ogen heeft. 

Samenwerken staat immers in dienst van de teamdoelen. 

De vierde conclusie: teams zijn erbij gebaat als ze samenwerken 

niet als een ‘losstaand iets’ zien, maar in samenhang met 

enerzijds de teaminrichting en het onderwijsconcept en 

anderzijds de teamdoelen. 

Belangrijke vraag is ook: welke teamkenmerken komen de 

samenwerking tussen docenten ten goede? Gespreid leiderschap 

blijkt bij meer volwassen teams een goede werkwijze. We vonden 

echter ook teams die nog aan het begin van hun ontwikkeling 

stonden - met een nieuwe teamleider en nieuwe teamleden 

- waarvoor centraal leiderschap een goede strategie is. Als laatste 

lijkt – niet heel verrassend - een heldere rolverdeling de samen-

werking ten goede te komen. Als teamleden weten waar ze elkaar 

op kunnen aanspreken en wie voor wat verantwoordelijk is, loopt 

samenwerking efficiënter.” 

uur. Overleg, maar ook samen lessen 

voorbereiden. Dat was voorheen 

ondenkbaar, dan ging iedere docent naar 

huis om dat soort dingen alleen te doen. 

Wat we nu doen is belangrijk, want in het 

mbo heb je het hele team nodig om een 

beroep te doceren. Het is meer dan een 

vak geven. 

Uiteindelijk hangt het slagen van dit soort 

cultuurveranderingen heel erg af van de 

mensen. En van het vertrouwen dat ze 

krijgen. De leiding moet ook uit de control 

modus stappen. En de afgelopen twee jaar 

is dat ‘andersom-denken’ hier heel erg 

goed ingevoerd. Daar ben ik trots op.” 
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OUD VERSUS 
NIEUW ONDERWIJS 
Foto Ed van Rijswijk

In 2001 ging ik in het onderwijs aan de slag als hoofdsysteembeheerder voor 

stagebedrijf R@sto. In 2006 behaalde ik mijn onderwijsbevoegdheid en kreeg ik 

een vaste aanstelling bij ROC Leiden. In 2012 maakte ik de overstap naar de ICT 

Academie van het Nova College in Haarlem. 

Dertien jaar onderwijs dus, waarin ik regelmatig geconfronteerd wordt met  

collega’s wiens voeten nog in het ‘oude’ onderwijs staan. Steeds weer hetzelfde 

verhaal: het ‘nieuwe’ onderwijs is slecht, de scholen zijn te groot, het management 

deugt niet, enzovoort. 

Ik begrijp he-le-maal niks van de weerstand die sommige collega’s hebben tegen  

elke soort van verandering of vernieuwing. Het beroepenveld verandert, de overheid 

verandert, en dus verandert ook het onderwijs. En natuurlijk is niet elke vernieuwing 

of hervorming een verbetering. Maar, we kunnen toch niet ontkennen dat er uit al die 

vernieuwingsdrift ook heel goede dingen voortkomen! 

Van 1966 tot en met 1974 zat ik op het vwo. Docenten staken drie kwartier hun 

verhaal af en gaven om de zoveel weken een toets. Het gemiddelde van deze toetsen 

was je rapportcijfer. Een ‘contextrijke leeromgeving’ bestond niet, studenten werden 

niet uitgedaagd. Er werd geen rekening gehouden met jou als persoon of met 

persoonlijke omstandigheden. Dyslectie bestond niet, ADHD ook niet. Kinderen  

waren ‘gewoon’ slecht in een bepaald vak of druk. School was de voorbereiding op  

de examens, niets meer en niets minder.

Vanaf de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan naar leerprocessen en de 

ontwikkeling van het puberbrein. Docenten zijn heel bewust bezig met termen als 

leerstijl, didactiek, contextrijke leeromgeving en klassenmanagement. Gesprekken 

met studenten over studievoortgang zijn de normaalste zaak van de wereld.  

Ook met stagebedrijven zijn continu contacten op basis waarvan je verbeteringen 

in je onderwijs doorvoert. Hoezo is het ‘nieuwe’ onderwijs dan zo slecht?!

Ik word er zo langzamerhand doodmoe van het nieuwe onderwijs te moeten 

verdedigen. Natuurlijk gaan er in het mbo zaken mis; maar ik kijk liever naar wat 

allemaal wel goed gaat. Wij leiden jongeren op tot goede beroepsbeoefenaars en  

daar ben ik trots op! Studenten zijn van ons afhankelijk, wij leveren ze af. Laten we 

onze verantwoordelijkheid op een positieve manier nemen!

Elmer Veerhoff
Nova College Haarlem

COLUMN
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MINISTER VOOR 1 DAG

“Als de prefrontale hersenschors in orde is, zijn 

de voorwaarden aanwezig voor succes in 

scholing, baan en gezondheid. Want dit gedeelte 

van de hersenen is betrokken bij zaken als 

beslissingen nemen, sociaal gedrag en 

beheersing van impulsen. Een mooi voorbeeld 

van de werking van de prefrontale hersenschors 

is een experiment waarbij een aantal kleuters 

kon kiezen: nu een marshmallow of tien 

minuten wachten en er dan twee krijgen. Jaren 

later bleek dat kinderen die hadden gewacht het 

beter deden op school en positiever in het leven 

staan. 

Docenten moeten zich beseffen dat dergelijke 

processen zich in de hersenen afspelen en dat 

dit wat zegt over de kans van slagen van een 

student. Maar ook dat zij in staat zijn de 

hersenen van hun leerlingen mede vorm te 

geven. Daarbij kunnen zij gebruik maken wat in 

Amerikaans onderzoek wordt aangeduid met 

SCARF. In het Nederlands vertaald zijn dat de 

sociale domeinen: status, zekerheid, autonomie, 

erbij horen en een eerlijke behandeling. 

Als minister zou ik niet het hele 

onderwijsstelsel veranderen. Prima dat er op 

12-jarige leeftijd voor het vervolgonderwijs 

wordt gekozen. Maar zelfstudie op deze jonge 

leeftijd is geen goed idee. Simpelweg omdat het 

brein zich op deze leeftijd steeds ontwikkelt. 

Natuurlijk moeten pubers leren zelfstandig te 

Margriet Sitskoorn, 
hoogleraar klinische neuropsychologie Universiteit van Tilburg

‘ALS IK JET WAS, zou 
ik multitasken VERBIEDEN’

werken. Maar dat is iets anders dan alle 

verantwoordelijkheid direct bij hen zelf te 

leggen. De begeleiding, de docenten dus, moet 

letterlijk een voorbeeld zijn. Dat geldt zeker ook 

in het middelbaar beroepsonderwijs, waar men 

een vak leert. Daar zou altijd een mix van 

docent en vakman voor de klas moeten staan.

Structuur, discipline en routine zijn daarnaast 

erg belangrijk. Niet alleen de school maar ook 

een sportclub kan daaraan bijdragen. Je moet op 

tijd zijn voor de training en de regels van het 

spel bieden structuur. Zo ben ik erg voor sociale 

stages van scholieren om maatschappelijke 

vaardigheden aan te leren.

Tot slot zou ik een verbod instellen op 

multitasken. Whatsappen en chatten tijdens de 

les is echt uit den boze. Of je je kennis uit een 

boek of via een computerscherm verwerft, 

maakt niet veel uit. Maar zeker is dat een 

scholier die een les leert, tegelijk zijn mail 

checkt en tv kijkt, overspoeld wordt door 

informatie. Het voortdurende schakelen van de 

hersenen tussen die prikkels zorgt ervoor dat de 

stof niet wordt doorgrond. Studenten moeten 

zich op één ding concentreren. Als iedereen aan 

het multitasken slaat, leidt dat tot een 

maatschappij met uitsluitend vluchtige denkers. 

‘Multitaskers are suckers for irrelevancy, easily 

distracted’, heeft een Amerikaanse onderzoeker 

ooit gezegd.’’

Ze verwierf bekendheid als schrijfster van Het maakbare brein (2006). Als hersenonderzoekster 
is Margriet Sitskoorn vooral geïnteresseerd in de vraag hoe we onze hersenen kunnen 
ontwikkelen door ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Zou ze minister van onderwijs 
zijn, dan zou ze ervoor zorgen dat alle docenten iets weten van de werking van de prefrontale 
herschenschors.

Als minister zou 
ik niet het hele 

onderwijsstelsel 
veranderen.

Tekst Guus Mater  Foto Nout Steenkamp
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VIJF VRAGEN AAN…

Aan:

     ARJAN VAN DER MEIJDEN,  
senior onderzoeker bij het 
Kohnstamm Instituut

Onderwerp:   Mbo-onderwijs zou niet per definitie als laag bestempeld moeten worden,  

vindt onderzoeker Arjan van der Meijden. Hét mbo bestaat volgens hem sowieso 

niet. Een betere koppeling van de routes in het onderwijs aan de ambities en 

talenten van jongeren kunnen leiden tot meer waardering voor deze prachtsector.

Tekst José Vorstenbosch  Foto Nout Steenkamp
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“Het algemene beeld is dat het gaat om vies werk 

waarmee je weinig verdient. Mensen denken 

direct aan de onderkant van het onderwijs. Dat beeld 

klopt natuurlijk niet. De meeste deelnemers, vaak 

slimme en bewuste jongeren, zitten op niveau 3 en 4. 

En nogal wat mbo’ers verdienen meer dan jij en ik. 

Maar onbekend maakt ombemind. Daarbij komt dat je 

het mbo-onderwijs, met zijn verschillende niveaus en 

sectoren, niet over één kam kunt scheren. Ik zie 

trouwens ook niet in wat er mis is met vieze handen. 

Het gaat erom dat jongeren hun talenten kunnen 

benutten. Als je ervoor zorgt dat dat op de juiste plek 

gebeurt, heb je kans op de beste resultaten.”

“Een campagne met mooie verhalen is leuk, maar 

wordt vooral in de sector zelf positief 

ontvangen. Door onderzoek zou je bijvoorbeeld beter 

in beeld kunnen krijgen waarom jongeren voor een 

opleiding kiezen. Krijgt een vmbo-tl leerling thuis te 

horen dat hij naar het hbo moet gaan, dan gaat hij 

waarschijnlijk niet naar het mbo omdat dat langer 

duurt dan via de havo. Maar misschien verspil je 

daarmee een enorm vakmanschaptalent. Als de routes 

in het onderwijs, van vmbo tot universiteit, beter 

gekoppeld worden aan de ambities en talenten van 

jongeren, is de kans groter dat werken met je handen 

en met je hoofd uiteindelijk gelijk wordt gewaardeerd.” 

“In Nederland hebben we nou eenmaal een 

afspraak gemaakt over wat hoger onderwijs is en 

wat niet. Daar zijn ook genoeg redenen voor, 

bijvoorbeeld het verschil in totaal aantal studiejaren. 

Het heeft tot gevolg dat we vaak denken in termen van 

hoger en lager onderwijs. Dat hoeft niet per se een 

probleem te zijn, maar is dat wel als hoger onderwijs 

automatisch voor iedereen als meer wenselijk wordt 

beschouwd. Ik vind dat je het mbo niet per definitie als 

laag zou moeten bestempelen. Sterker nog, de hoogste 

“Optimale aansluiting lukt natuurlijk nooit.  

De arbeidsmarkt verandert veel sneller dan  

het onderwijs. Dus je loopt altijd achter de feiten aan. 

Daarnaast verschilt de vraag per sector en bedrijf.  

Een ziekenhuis wil mensen die vanaf dag één precies 

weten wat ze moeten doen. Een klein bedrijf zegt 

misschien: geef mij maar een gezonde jongen of meid, 

dan maken wij er wel een goede werknemer van.  

Je moet ook kijken naar de regionale verschillen.  

Het is zoeken naar een balans tussen de vraag op  

de arbeidsmarkt en de wensen van deelnemers.  

Eigenlijk is het in Nederland best goed geregeld.  

Het onderwijs wordt door alle partijen samen 

vormgegeven.”

“Het combineren van de drie kwalificaties is een 

ingewikkeld samenspel. Soms bijten ze elkaar, 

zoals uitoefening van een beroep en doorstroom naar 

het hbo. Als het onderwijs zich richt op doorstroom, 

moeten deelnemers andere dingen leren dan wanneer 

ze direct gaan werken. Scholen zouden er wel wat 

beter over mogen nadenken. 

Dat geldt met name voor de invulling van burgerschap, 

ook in de beroepspraktijkvorming en beoordeling. Stel 

dat een automonteur in opleiding bij zijn stagebedrijf 

leert om afgewerkte olie in het putje te gooien en van 

het bedrijf een hoge waardering krijgt. Dan hoop je 

toch dat hij op school de houding aanleert om zich 

tegen zo’n werkwijze te verzetten.”

Vraag 1:   Het imago van het mbo wil maar niet positief 
worden. Waardoor zou dat toch komen denkt u?

Vraag 2:   Wat is eraan te doen? Kan onderzoek nog iets 
bijdragen aan de beeldvorming over het mbo?

Vraag 3:   Kunnen de hoogste mbo-niveaus niet doorgaan 
voor hoger onderwijs, zoals in het buitenland?

Vraag 4:   Het mbo werkt nauw samen met het bedrijfs-
leven. Waarom hoor je bedrijven toch altijd 
klagen?

Vraag 5:   Is het volgens u voor scholen haalbaar om aan de 
drie wettelijke kwalificaties te voldoen?

mbo-niveaus schurken dicht tegen het hoger 

onderwijs aan. Het zijn goede opleidingen waar je 

slimme mensen voor nodig hebt om die te doorlopen.”
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BLIJVEN BOUWEN  
aan een VEILIGE 
SCHOOL

Aandacht voor sfeer belangrijker dan protocollen

Tekst Berber Bijlma  Foto Christopher Futcher / iStock
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Van overlast door loverboys tot uitsluiting van groepsapps: veiligheid op school kent vele  
aspecten. Protocollen en gedragscodes zijn handig, maar het draait uiteindelijk om een sfeer  
van openheid, respect en vertrouwen, zeggen diverse betrokkenen. ‘Veiligheid moet je steeds 
opnieuw aan de orde stellen.’

Drie van de vier mbo-studenten voelen zich veilig op en rond 

school, blijkt uit de JOB-monitor 2014, de tweejaarlijkse 

enquête van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. Op 

zich geen slechte score, maar er is duidelijk nog werk aan de 

winkel: voor één op de vier jongeren is het veiligheidsgevoel 

op school niet optimaal. De JOB-monitor vraagt niet door naar 

verschillende aspecten van die veiligheid, tot teleurstelling 

van Rob Schuur, bestuurder aan Noorderpoort, het grootste 

ROC van Noord-Nederland. “Sociale veiligheid op school gaat 

over loverboys of drugsdealers voor de deur, maar net zo goed 

over pesten. Het zou mooi zijn als dat in de volgende JOB-

monitor wordt uitgesplitst.”

Noorderpoort scoort op onderzoeken ongeveer gelijk aan de 

landelijke cijfers. Maar dat betekent niet dat Schuur tevreden 

is. “Je kijkt natuurlijk vooral naar de locaties die er aan de 

onderzijde uitspringen. Bij ons was dat bijvoorbeeld onze 

locatie in Stadskanaal. De verpauperde omgeving bleek een 

belangrijke factor in het onveiligheidsgevoel. We hebben 

tijdelijk extra beveiliging ingehuurd om de overlast van 

drugsdealers en loverboys tegen te gaan.” Inmiddels is de 

school verhuisd naar een nieuw gebouw op een andere 

locatie. Schuur verwacht beduidend betere resultaten bij het 

volgende onderzoek. “Het gebouw is open, de omgeving 

vriendelijk. Je ziet dat dat een grote invloed heeft op de sfeer 

en het gevoel van veiligheid.”

Om pesten tegen te gaan heeft Noorderpoort onder meer een 

pestprotocol, maar dat is slechts een bijproduct van een goed 

anti-pestbeleid, zegt Schuur. “Het gaat erom dat je investeert 

in een goede sfeer en openheid. Wij hebben op onze 22 

locaties in totaal 35 vertrouwenspersonen. Wil je makkelijk 

toegankelijk zijn voor studenten met een probleem, dan moet 

je een fijnmazig netwerk organiseren en je niet verstoppen 

achter een postbus. In de bijeenkomsten van de 

vertrouwenspersonen komt de casuïstiek op tafel en wordt 

het beleid gaandeweg aangepast.”

Digitaal pesten
Door het toegenomen gebruik van mobieltjes en internet zijn 

er hele nieuwe vormen van pesten ontstaan. “Als gepeste 

leerling ben je tegenwoordig ook thuis niet meer veilig”, zegt 
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BLIJVEN BOUWEN AAN EEN VEILIGE SCHOOL
VERVOLG 

‘Jongeren die gepest 
worden, hebben 
vaak iets in zich 

waardoor ze minder 
populair zijn’

René Veenstra. Hij is als hoogleraar Sociologie 

aan de Rijksuniversiteit Groningen 

gespecialiseerd in onder meer pestgedrag. 

Waar pesten in extreme gevallen toe kan leiden, 

bleek begin oktober op het Corbulo College in 

Voorburg. Op deze vmbo-school voor techniek 

en economie doodde een leerling een 

klasgenoot. Volgens zijn advocaat was de dader 

acht jaar lang gepest.

“Pesters zijn zich er vaak niet van bewust hoe 

hun gedrag overkomt”, zegt Veenstra. “Vaak 

werkt het goed om de pester een spiegel voor te 

houden.” Hij raadt daarnaast docenten aan om 

zo mogelijk op de achtergrond aanwezig te zijn 

op internet. “Als leerlingen weten dat hun 

docent meeleest op Twitter of Facebook, al zet 

die docent er zelf niets op, dan leidt dat al tot 

beter gedrag. En mocht je zien dat een discussie 

de verkeerde kant op gaat, kun je die soms  

met een enkele opmerking ombuigen in de 

goede richting.” 

Het mbo leent zich vanwege de klassikale 

structuur goed voor pestgedrag, zegt Veenstra. 

“Helaas zijn er voor het mbo geen anti-

pestprogramma’s die bewezen effect hebben. 

Pesten op het mbo is een stuk lastiger aan te 

pakken dan in bijvoorbeeld het basisonderwijs. 

Maar het is wel heel belangrijk dat er iets  

aan gedaan wordt, want mbo’ers worden 

klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. 

Onderzoeken wijzen uit dat zowel pesters als 

gepesten later in de maatschappij slechter 

functioneren dan anderen. Pesters zijn minder 

goed in samenwerking en gepesten zijn 

gemiddeld genomen meer angstig en eenzaam. 

Op de werkvloer wil je een lekker lopend team, 

dus is het van groot belang dat werknemers 

voor die tijd hebben geleerd om respectvol met 

elkaar om te gaan.”

Buiten schooltijd
Een dilemma waarmee veel scholen worstelen 

is: in hoeverre moeten we ons bemoeien met 

wat buiten schooltijd en buiten het terrein van 

de school plaatsvindt? “Dat is een moreel 

dilemma”, zegt bestuurder Schuur van 

Noorderpoort. “Wij zijn een onderwijsinstelling, 

geen hoofdopvoeder. Maar als er een relatie is 

met het functioneren van studenten op school, 

dan is het de medeverantwoordelijkheid van 

school om er iets aan te doen. Hoe en wat 

precies, dat verschilt per geval. Daarom is  

het ook zo belangrijk individuele gevallen  

steeds te blijven bespreken.”

Hoogleraar Veenstra pleit voor een brede 

taakopvatting van scholen. “Ik adviseer scholen 

altijd: zet je in voor het welzijn en de veiligheid 

van je leerlingen en betrek daarbij ook 

gebeurtenissen in het weekend of ’s avonds. 

Heel veel pestgedrag vindt nu eenmaal plaats 

buiten schooltijd. Het is slimmer en voor je 

groep fijner als je als docent je taak wat ruimer 

opvat. Als je merkt dat er iets is gebeurd dat 

impact heeft, doe er dan wat mee.”

Privacy
Rosita Croes, veiligheidscoördinator op de 

campus Techniek & ICT van ROC Mondriaan in 

Den Haag, is daarin wat terughoudender. “Alleen 

al met het oog op de privacy willen wij niet 

zomaar gaan bijhouden hoe studenten ’s avonds 

met elkaar omgaan. Maar als er een 

pestincident is waarbij meerdere studenten 

betrokken zijn en het wordt bij school gemeld, 

dan gaan wij zeker een gesprek aan met de 

betrokkenen, hun ouders, docenten en 

zorgcoördinatoren om te voorkomen dat het 

escaleert.”

De campus waar Croes veiligheidscoördinator is, 

scoort landelijk gezien bovengemiddeld op het 

gebied van veiligheid: rond de 90 procent van de 

leerlingen voelt zich er veilig. Dat is mede het 

gevolg van een breed veiligheidsbeleid. ROC 

Mondriaan heeft een gedragscode en 

studentenstatuut die in de lessen worden 

besproken, medewerkers worden geschoold in 

de omgang met asociaal gedrag, er is aandacht 

voor de omgang met social media en er zijn 

camera’s en beveiligers. Elkaar durven 

aanspreken op negatief gedrag is een belangrijk 

onderdeel van een geslaagd veiligheidsbeleid, 

benadrukt Croes. 

Kleine school
Het Groningse ROC Menso Alting scoort 

eveneens hoog op het gebied van veiligheid. 

“Met pesten heb ik het gelukkig niet erg druk”, 

zegt vertrouwenspersoon Bert Helder. Hij 

schrijft dat onder meer toe aan de schaal van de 

instelling: “Met 650 leerlingen, waarvan een 

derde deel op stage is, zijn wij relatief klein en 

kennen we elkaar vrij goed. Daarnaast hoop ik 

dat ook onze christelijke identiteit een rol speelt 

bij die goede score.”

De laatste keer dat Helder het anti-pestprotocol 

uit de kast moest trekken, was twee jaar S
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  Cijfers over veiligheid

Uit de JOB-monitor 2014

geleden. In een klas stroomde later in het 

jaar een meisje in. “Het groepsgedrag was 

uitgekristalliseerd en de klas reageerde 

negatief op deze nieuwkomer. De andere 

leerlingen gingen bijvoorbeeld zo zitten 

dat het nieuwe meisje er niet meer bij kon 

zitten en wezen haar ook met woorden af.” 

Volgens protocol werd met beide partijen 

gesproken. Bij het gesprek met de klas 

was de gepeste leerling deels wel en deels 

niet aanwezig. “We hebben beide partijen 

een spiegel voorgehouden. Ja, ook de 

gepeste leerling. Jongeren die gepest 

worden, hebben vaak iets in zich waardoor 

ze minder populair zijn. Ook zijzelf 

kunnen proberen daar iets aan te doen.” 

Na de gesprekken verbeterde de situatie 

duidelijk, vertelt Helder. “De omgang met 

elkaar werd respectvol.”

ROC Menso Alting heeft ook een protocol 

voor seksuele intimidatie en gedragsregels 

voor het omgaan met social media. “In het 

eerste jaar hebben alle leerlingen één 

themadag over veiligheid op school. Dat 

gaat over van alles, van seksuele 

intimidatie op stage tot en met de vraag: 

wat zet je op Facebook? We merken dat 

die ene dag de bewustwording vergroot en 

de drempel verlaagt. Als er daarna iets 

vervelends gebeurt, komen leerlingen 

makkelijker naar ons toe.”

De goede veiligheidsscore is echter voor 

Helder geen reden om achterover te 

leunen. “Je kunt altijd meer doen. 

Veiligheid krijgt eigenlijk nooit genoeg 

aandacht, je moet het steeds opnieuw aan 

de orde stellen, zowel bij docenten als 

leerlingen.”

Dat vindt ook Sophie Margot Verleun (20), 

tweedejaars student aan het Grafisch 

Lyceum in Utrecht. “Bij ons op school 

wordt al aardig wat gedaan aan pesten, 

maar als je er steeds aandacht aan blijft 

besteden, helpt dat om het verder terug te 

dringen. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld 

een campagne met polsbandjes waarop 

stond ‘Stop pesten’. Ik denk dat je dat 

soort campagnes altijd moet blijven 

houden. Wat verder heeft geholpen, is dat 

de pauzes zijn veranderd. We hebben nu 

met minder leerlingen tegelijk pauze, dat 

maakt het risico op pesten kleiner.” 

Ondertussen wordt er in haar eigen klas 

nog wel een meisje gepest. “Maar die trekt 

zich er niks van aan”, zegt ze. 

Het aantal mbo-studenten dat zich 

veilig voelt in het schoolgebouw is 

afgenomen van

Twee op de drie studenten  

(66%) vindt dat de school genoeg 

doet aan sociale veiligheid.

 Studenten zijn het minst tevreden 

over de netheid in en om het 

schoolgebouw:  

SLECHTS 55%  

geeft het oordeel ‘schoon’.

De oudste studenten (26 jaar en 

ouder) voelen zich het meest veilig.

82%

26+2/3 STUDENTEN

73%
in 2001 in 2014
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UITVINDINGEN

‘DODE HOEK-WAARSCHUWING  
IN DE VORM VAN EEN STICKER’

Tekst Luuk Obbink  Foto Ed van Rijswijk

De gekste ideeën kwamen voorbij toen Janneke van 

der Helm (19) een product moest bedenken met vier 

collega’s van een studentbedrijf van het Friesland 

College te Heerenveen. Het eurekamoment was daar 

toen Janneke een onbegrijpelijke affiche zag waarop 

werd gewaarschuwd voor de dode hoek die elke 

vrachtwagen heeft. Student Safety was geboren.

Het team ging aan de slag met een serie stickers, die 

de plek van de dode hoek aangeeft. “We hebben het 

ontwikkeld in samenwerking met een transportbe-

drijf. Al snel was er veel aandacht vanuit de media”, 

vertelt Janneke. “Ook omdat we prijzen wonnen: de 

ondernemersprijs van Jong Ondernemen in Emmen 

en de schoolprijs voor het beste studentbedrijf. 

Verder zijn we genomineerd voor de Leeuwarder 

Courant Award.”

Naam: Janneke van der Helm
Opleiding: Mediavormgever A, 
Friesland College
Product: dodehoeksticker

NIEUW!!!

BACK  STAGE



“We berekenden dat een setje ongeveer 20 euro moet gaan kosten. Veel bedrijven vinden dat best 

duur, ze zouden de stickers gratis willen hebben. Dat kan natuurlijk niet, maar als het een succes 

wordt, kan het wel goedkoper. En veiligheid mag natuurlijk best wat kosten.”

Helaas! Het bedrijf waarmee Student Safety in zee 

ging om de sticker verder te ontwikkelen en te 

vermarkten ging failliet. Daardoor ligt het project nu 

stil. Maar als het aan Janneke ligt, wordt het idee 

weer opgepakt en komt de sticker alsnog op de 

markt.

“Dat wordt niks. Wat moet je nou met een 

dodehoeksticker? We werden raar aangekeken toen 

we met het idee kwamen. Maar door de prijzen die 

we met het idee wonnen, hadden we al 750 euro 

winst voordat we één sticker hadden verkocht.  

Doe dat maar eens na.”
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6,5

5

Kirsten Knol, beleidsmedewerker bij Veilig 

Verkeer Nederland (VVN)

“Wij hameren op twee vuistregels: blijf 

rechts en ruim achter de vrachtwagen 

en houd minstens drie meter afstand. 

Dus deze sticker zit op een plek die je 

– als het goed is – als fietser niet kan 

zien. Voor het nadenken over veiligheid 

geef ik een 8, maar voor het resultaat 

kom ik niet verder dan een 2. In totaal 

is dat met een 5 toch geen voldoende.”

Rob Aarse, beleidsmedewerker 

milieu en veiligheid bij 

brancheorganisatie TLN voor het 

wegtransport

“Voor het lovenswaardige 

initiatief geef ik een 9. Het 

heeft er zelfs toe geleid dat 

TLN intussen een sticker heeft 

laten ontwikkelen. Maar helaas 

hebben de studenten ons 

advies in de wind geslagen om 

een sticker te ontwikkelen die 

laat zien wat je moet doen: 

achter de vrachtauto blijven. 

Dat kan alleen met een sticker 

achter op de wagen. Het 

resultaat is daarom een 4, wat 

het gemiddelde op 6,5 brengt.”

Frank de Zwart, instructeur C-rijbewijs verkeersschool Bruinsma en 

gastdocent verkeersveiligheid op basisscholen

“In de lessen zeg ik altijd: ‘Wij chauffeurs beloven dat we ons 

helemaal suf kijken in onze spiegels. Maar dan moeten jullie 

beloven dat je écht nooit naast een vrachtwagen gaat fietsen’. 

Dus de sticker voegt niet heel veel toe. Toch een 6 voor het idee.”

DE JURY...

DE CONCLUSIE

6
Alom is er waardering voor initiatieven om  

de verkeersveiligheid te vergroten en het  

idee van een dodehoeksticker oogt 

sympathiek. Maar de deskundigen zijn  

het ook eens dat deze sticker aan z’n 

doel voorbij schiet.

6

UITVINDINGEN

‘DODE HOEK-WAARSCHUWING IN DE VORM VAN EEN STICKER’
VERVOLG 
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Pittige TAAL VAN… 
GERT BIESTA
Tekst José Vorstenbosch   Foto Anje Kirsch

‘We moeten niet alles 
willen voorspellen en 

beheersen’

U noemt onderwijzen risicovol. Wat bedoelt u 
daarmee?
“Onderwijzen is een creatief proces dat een zekere 

openheid en een zeker risico vraagt. De tendens is 

van het onderwijs een perfect systeem te maken, 

door de uitkomsten te meten en die vervolgens te 

gebruiken om de prestaties te verhogen. Maar 

daarmee druk je alle openheid en onvoorspelbaarheid 

weg en vernietig je uiteindelijk de essentie: het onderwijs zelf. 

Daarom moeten we ook geduld en vertrouwen hebben, en niet alles 

willen voorspellen en beheersen.”

Niet meten is toch ook geen optie?
“Ik heb niks tegen meten, maar het moet niet het hele proces 

overnemen. Naar mijn idee heeft het onderwijs altijd met drie 

domeinen te maken: kwalificatie, socialisatie en vorming. Die 

domeinen vragen om verschillende manieren van zichtbaar maken 

wat je realiseert. 

Je wil immers ook laten zien dat je leerlingen mooie mensen of 

inspirerende beroepsbeoefenaars worden. Kijk je bij het meten naar 

één domein, dan geeft dat een misvormd beeld. Als die resultaten 

vervolgens gaan bepalen wat het onderwijs moet doen, is de kans op 

beschadigingen in andere domeinen groot.”

Wat vraagt dit van docenten?
“Docenten moeten zich bij alles afvragen wat ze in die drie domeinen 

hopen te bereiken. De domeinen zijn niet van elkaar te scheiden. In 

een vak als rekenen zitten bijvoorbeeld allerlei morele, sociale en 

politieke dimensies. Delen is niet alleen een wiskundige operatie, 

maar ook een fundamenteel menselijk vraagstuk. Hoe deel je op een 

rechtvaardige manier? In plaats van eerst de kunstjes te leren en dan 

pas over waarden te spreken, is het veel zinvoller om die 

dimensies bij elkaar te houden. Dan zie je dat de synergie in 

het kleine zit.”

Waar moet het onderwijs zich volgens u op richten?
“De wereld roept voortdurend dat de economie het belangrijkste is. In 

mijn ogen hebben onderwijsinstellingen een breder pedagogisch 

belang dan alleen opleiden voor een beroep. Ik denk dat het 

onderwijs zich ook moet richten op de democratie. Hoe houden we 

het met elkaar uit in een samenleving met zoveel verschillen? Een 

derde referentiepunt is de ecologie, de zorg voor anderen en voor de 

planeet. Als we alleen uitgaan van de economie laten we de 

samenleving uit elkaar vallen en vernietigen we onze mogelijkheden 

om te bestaan.”

U pleit voor een langetermijnvisie.
“Een van de grote dilemma’s van het huidige onderwijsbeleid is dat 

iedereen te snel resultaat verwachten voortdurend nieuwe 

veranderingen doorvoert. Ik werkte mee aan een onderzoek naar het 

beroepsonderwijs in Engeland. Conclusie: de grootste verbetering is 

het onderwijs vijf jaar met rust te laten. Dan kan er eindelijk eens iets 

neerdalen van al die ideeën. Voortdurend iedere twee, drie jaar alles 

op de schop, dat is gewoon slecht voor de onderwijspraktijk.”

Gert Biesta, hoogleraar aan de Université 
Luxembourg, hekelt de meetcultuur in het 
onderwijs die vooral gericht is op de korte  
termijn. In zijn nieuwste boek ‘The Beautiful 
Risk of Education’, bepleit hij minder  
beheersing en meer pedagogisch geduld en 
vertrouwen. De Nederlandse vertaling  
verschijnt binnenkort.
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“De mensen die ik het leukste  

vond als leraar waren het minst 

geschikt voor dat beroep. Ze  

hadden merkbaar een bloedhekel 

aan het onderwijs.”

De kinderhand van Herman Koch was snel gevuld. 

(Trouw)

“Thuis is de vlag uitgegaan toen  

de Europese Commissie voor mij 

definitief uit beeld verdween.” 

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem laat in  

RTL Late Night zien de kunst van het relativeren  

meer dan meester te zijn.

“De laatste keer dat Ton Elias  

tegen een burger sprak was in de 

MacDonald’s.”

Mogen we stiekem een beetje om gniffelen om deze 

tweet van @RealShowstopper? Ja dat mogen we.

“Er moet zeker meer geld uitgegeven 

worden aan onderwijs, maar haal 

dat ergens anders vandaan. Op deze 

manier is het een studienekschot 

voor veel jongeren.”

Merel Stoop, voorzitter ROOD, heeft duidelijk niet veel op 

met het schuldenstelsel. 

“Mbo is niet voor losers!”

Thom de Graaf, vereniging Hogescholen, vertelt zijn 

toehoorders op een HvA-bijeenkomst eens goed  

de waarheid.

“De hoeveelheid knappe meisjes  

op het SintLucas is niet leuk.”

Mannelijke studenten hebben het niet makkelijk,  

zo blijkt uit de tweet van @SHEWASNEVERHERE

‘’Robots worden in hoog tempo toegankelijker,  

betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel,  

nooit ziek, werken 24 uur per dag.” 
Niet alleen mbo’ers, maar ook Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken  

moet zich zorgen maken om zijn baan.

“Als een minister enthousiast is of een hoge ambtenaar  

een goede bekende is, zit je op de eerste rang.” 
Werkt het niet overal zo? Een anonieme ex-politicus doet in het AD een boekje open over 

vermeende vriendjespolitiek op het ministerie van OCW.


