
september 2011

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
#11

backstagemagazine.nl

Jeroen Smit
LuiSterend 
LeiderSchap

JoB
Woede om 
ov-chipkaart

nederland en Duitsland 
houden euro in stand

nieuwe crisis: 

LanS BovenBerg  
niet BLindStaren op 
dipLoma’S



back  stage back  stage

3 / 32 / 3

Colofon

Back Stage is het tweemaandelijks opinieblad van de MBO Raad. De MBO Raad is 
de brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
derde jaargang, nummer 11, september 2011
Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding en met toestemming 
van de redactie.
redactie Twan Stemkens (hoofdredacteur) Marie-José Linders (eindredacteur), 
Dagmar de Kruif-Pot (redacteur) Marije Hulsbosch (adviseur).
aan dit nummer werkten mee: Hanneke Arts, Samar Haddad, Friso Keuris, 
Guus Mater, Luuk Obbink, Sander Peters, Jeroen Poortvliet, Sander van der Ploeg, 
Hans Stakelbeek, Nout Steenkamp, Annette van Soest, Elmer Veerhoff. 

concept en vormgeving Link Design, Amsterdam.
drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem.
coverfoto: Nicholas Eveleigh/Getty Images.
abonnementen en adreswijzigingen: backstage@mboraad.nl. Back Stage 
wordt gericht toegezonden. Betaalde abonnementen kosten 30 euro per jaar, incl. BTW 
en verzendkosten. Opzeggen abonnement: schriftelijk, uiterlijk 1 augustus 2012.
redactie-adres:  Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden  

tel. 0348 - 75 35 00 
backstage@mboraad.nl 
www.backstagemagazine.nl

issn: 2211-2308

28 stoppen met klagen en eigen 
 invloeD aanwenDen 
Het nieuwe JOB-bestuur maakt zich sterk dat mbo’ers gaan vechten 
voor hun rechten.

rubrieken

9 Column
Jan van Zijl: Student en begeleider hebben 

dezelfde ambitie: het beste uit de student  

halen en afsluiten met een diploma.  

10  mboóhtJeS
Wat betekent langer doorstuderen  

voor de arbeidsmarkt?

15  Column
ook bij het solliciteren naar een nieuwe  

kamer vragen ze naar je hoogst genoten  

opleiding ontdekt studente hanneke Arts.

16 WAt doet ZiJ ZoAl?
de week van michelle Verheij,  

docente zomerschool Zadkine.

24 Column
iCt-docent elmer Veerhoff staat stil bij utoya, 

jonge studenten afgeslacht.

25 miniSter Voor 1 dAg
minder regeltjes en meer ruimte voor  

eigen initiatief. dat wil Juan hofland,  

ambassadeur beroepsonderwijs.

26 ViJf VrAgen AAn…
André van der leest, initiatiefnemer van 

SoS Vakmanschap: ‘het vakmanschap wordt 

bedreigd. daardoor ontstaat uiteindelijk een 

landschap met neanderthalers.’

35 Pittige tAAl
docenten zijn onvoldoende voorbereid  

en maken studenten meer afhankelijk in  

plaats van zelfstandig, aldus onderwijs- 

psychologe helen Jossberger.

8  uitblinker
‘laDy gaga heeft 
mij zelfverzekerDer 
gemaakt’
Jeroen van Engelen werkte een middag met Lady Gaga.

12  ‘goeDe leiDers maken zich
  groot in De visie en klein 
 in De uitvoering’

Journalist Jeroen Smit vindt het hoog tijd voor een 
nieuw type leider.

Kennis _
Onderwijs 
Boom

4 neDerlanD mopperlanD
Kunnen onderwijs en bedrijfsleven een nieuwe crisis aan?

20  met minDer gelD, betere 
 onDerwijsprestaties  
 leveren. kan Dat? 

De meningen zijn verdeeld.

Regent het 
nou alweer?!

De economie is 
ook al blablabla

32 uitvinDingen

Hoe ver kan je gaan met hout?



back  stage back  stage

Nederlanders houden van klagen, constateerde 

cultuurhistoricus Herman Pleij. Of het nu gaat 

om de staat van ’s lands politiek, economie  

of het weer, de publieke opinie is vaak een- 

duidig: beroerd. De slechte zomer daargelaten,  

op de economie valt genoeg aan te merken. 

De werkloosheid neemt toe, het consumenten-

vertrouwen daalt en dan moet de Nederlandse 

bezuinigingsronde van 18 miljard euro nog 

komen. NRC Handelsblad voorspelde afgelopen 

maand een financiële ijstijd. De bevroren  

wereldeconomie zal veel tijd nodig hebben  

om te ontdooien. 

Toch is de voorzitter van MKB-Nederland, Hans 

Biesheuvel, niet pessimistisch. De economische 

situatie acht hij zorgelijk, maar Nederland staat 

er desondanks nog goed voor. “We hebben de 

laagste werkloosheid van Europa. Cru gezegd 

houdt Nederland met Duitsland de euro in stand. 

We moeten vooral rustig blijven en doen wat 

noodzakelijk is.”

Waaruit de noodzakelijke ingrepen moeten 

bestaan, daarover verschillen de meningen.  

Maar opvallend eensgezind verwachten 

de regering en het bedrijfsleven veel van 

het onderwijs en innovatie, zo blijkt uit de 

Kennisagenda van OCW. Daarnaast pleiten 

werkgevers- en werknemersverenigingen 

samen met de onderwijssector in hun Kennis en 

Innovatie Agenda (KIA) voor meer investeringen 

in de kenniseconomie en het onderwijs. Ook 

wees de regering deze zomer tien economische 

topsectoren aan die de nationale economie en 

innovatie moeten voortstuwen. Of initiatieven 

daadwerkelijk worden uitgevoerd en afdoende 

zijn, zal nog moeten blijken.

erosie
Ondanks de goede bedoelingen is het 

innoverende karakter van het Nederlandse  

bedrijfsleven aan erosie onderhevig, vindt 

Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

(KNAW) en KIA-lid. “Echte innovatie zie je in 
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De ene recessie is nog niet voorbij of de eurocrisis leidt Nederland 
wellicht in de volgende. Terwijl Den Haag met Brussel worstelt, 
staan China en India klaar om een leidende positie in de wereld-
economie voor zich op te eisen. Kunnen het Nederlandse bedrijfs-
leven en het (beroeps)onderwijs nog concurrerend blijven? 

nederland, mopperland:

Kunnen onderwijs 
en bedrijfsleven een 
nieuwe crisis aan?  

Tekst sander van der Ploeg  Beeld Link Design, amsterdam

‘Nederland staat 
er nog goed voor’

hans Biesheuvel, 

voorzitter  

mkB-nederland

MBO

Meer dan je best
kun je niet doen



‘We zijn 
somberder 
dan nodig’

‘Het bedrijfsleven 
heeft adequaat 

gereageerd’
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kunnen onDerwijs en beDrijfsleven 
een nieuwe crisis aan?
vervolg 

Nederlandse producten en diensten nauwelijks 

terug. Men lift simpelweg mee op de uitvindingen 

die vanuit de Verenigde Staten en Azië  

komen aanwaaien.”

Vooral het MKB zou volgens Dijkgraaf nog meer 

innoverende lef kunnen vertonen. “Het zou 

mooi zijn als een klein, Nederlands bedrijf weer 

iets geheel nieuws op de markt brengt zoals 

TomTom ooit succesvol deed.” Met een hoge 

scholingsgraad en de internationale oriëntatie 

van het Nederlandse bedrijfsleven zijn de 

voorwaarden hiervoor aanwezig, denkt de 

KNAW-president. 

Biesheuvel reageert gelaten op Dijkgraafs kritiek. 

“Het is klagen langs de bekende weg”, vindt de 

MKB-voorman. “Onze bestaande producten en 

diensten kunnen alleen concurrerend zijn als ze 

voldoen aan de nieuwste eisen, bijvoorbeeld als 

het gaat om duurzaamheid. Dat is ook innovatie.” 

Bij de patentaanvragen scoort het MKB minder, 

geeft Biesheuvel toe. Er zijn te weinig technisch  

geschoolde mensen voorhanden die nieuwe 

producten of diensten kunnen ontwikkelen. 

“Alleen Philips heeft voor een aantal bedrijfstakken 

jaarlijks meer bèta’s nodig dan er per jaar in 

Nederland afstuderen.”

verDomhoekje
Bestuursvoorzitter Ab van der Touw van Siemens 

Nederland herkent het probleem. Zijn onderneming  

mengt zich in de concurrentiestrijd om talent-

volle bèta’s. Daarbij richt hij zich ook op het 

mbo. Een derde van Siemens’ Nederlandse 

personeelsbestand bestaat uit middelbaar 

opgeleiden. Juist omdat veel mbo’ers tijdens 

hun opleiding leren en werken combineren, 

bouwen zij  al snel de zo gewenste ervaring 

op. Dat is mooi, maar Van der Touw voorziet 

wel grote problemen. “Het mbo zit onterecht 

in het verdomhoekje. Een hogere opleiding is 

tegenwoordig de maatschappelijke norm en 

daarnaast kiezen studenten te weinig voor 

exacte vakken. Waar halen wij onze mensen 

dan vandaan?”

Van der Touw ziet in het gebrek aan talentvolle 

technici een acuut vraagstuk voor de Nederlandse 

economie en arbeidsmarkt. Volgens de Siemens- 

topman ligt de nadruk te veel op fundamentele 

research en ontwikkeling gericht op patent-

verwerving. Dit is een kostbaar proces dat 

vrijwel alleen grote bedrijven zich kunnen 

veroorloven. “Het MKB is juist erg innovatief 

in de bedrijfsvoering en productvernieuwing. 

Daar ligt de grote uitdaging voor met name 

het beroepsonderwijs. Als hofleverancier van 

het MKB moet het mbo voldoende mensen 

leveren, anders verdwijnen deze banen naar 

het buitenland.”

De Tilburgse hoogleraar Openbare Financiën 

en Sociale Zekerheid Harrie Verbon heeft 

een mogelijke verklaring voor het tekort aan 

bèta’s: ze worden naar verhouding slechter 

betaald dan bijvoorbeeld accountants. Daarbij 

is Nederland niet zo innoverend als menigeen 

denkt, stelt Verbon. “Onderzoek en ontwikkeling 

vormen samen het stiefkind van veel bedrijven. 

Nederlandse ondernemingen hebben vaak 

liever de boekhouding op orde dan dat ze echt 

innoverend willen zijn. Er zijn misschien meer 

bèta’s nodig, maar biedt ze dan wel een goed 

toekomstperspectief.”

Verbon kan zich voorstellen dat de overheid en 

het bedrijfsleven zich zorgen maken over de 

aansluiting van het onderwijs met de econo-

mische belangen van Nederland. Maar, zo waar-

schuwt de econoom, de overheid heeft nooit 

erg succesvol de arbeidsmarkt en het onderwijs 

kunnen sturen. Ook Verbon kan niet voorspellen 

hoe de arbeidsmarkt er over twintig jaar uitziet. 

“Zeker als je het onderwijs daar succesvol op wil 

afstemmen heb je een glazen bol nodig en die 

heeft niemand.”

‘zesjescultuur’
Waar aansprekende cijferlijsten het carrièrepad 

van Amerikaanse of Chinese studenten kunnen 

effenen, liggen Nederlandse werkgevers niet 

wakker van de studieresultaten van sollicitanten, 

schreef Verbon onlangs in de Volkskrant. “In 

Nederland zijn je sociale vaardigheden vaak 

belangrijker dan je cijfers”, verklaart Verbon.  

“Als een zesje op je eindlijst geen belemmering 

vormt voor je loopbaan, waarom zou je dan 

extra hard werken voor een acht? Als je echt 

wil streven naar excellentie, zal deze instelling 

moeten veranderen, vooral bij de werkgevers.”

Dijkgraaf ergert zich aan de gemakzucht van  

de zesjescultuur, maar legt de verantwoorde- 

lijkheid vooral bij de student, het onderwijsveld 

en de overheid. Nederland verkeert in een inter- 

nationale wedloop om de grootste talenten en kenniseconomie en 

raakt daarbij steeds verder achterop, vreest Dijkgraaf. “Ik pleit voor 

een prestatiecultuur waarin alle betrokkenen de lat een stuk hoger 

leggen. Hiervoor is een mentaliteitsverandering noodzakelijk.” 

De vraag is wel of de mentaliteitsomslag te rijmen valt met de 

voorgenomen bezuinigingen in de sector. Verbon ziet nog geen 

reden tot paniek, zolang de onderwijskwaliteit niet onder de 

kostenbesparingen lijdt. Volgens de econoom moet worden gekort 

op de overheadkosten van onderwijsinstellingen en kan kritisch 

worden gekeken naar het studieaanbod. Dijkgraaf gelooft niet dat 

een dergelijke efficiencyslag genoeg oplevert. “Dat is naïef gedacht. 

De onderwijsbegroting is al jaren bijzonder delicaat. Iedere ingreep 

wordt direct gevoeld.” 

Van der Touw en Biesheuvel zien de oplossing in een nauwere 

samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. 

Lukraak investeren in het onderwijs is zinloos zolang er te veel 

breedtestudies zijn die niets bijdragen aan de economische 

ontwikkeling, betoogt Biesheuvel. Van der Touw valt hem bij:  

“De arbeidsmarkt moet in grote mate bepalen welke studies ertoe 

doen. We mogen best de onderwijssector en studenten aanspreken 

op hun verantwoordelijkheden voor onze economische toekomst.”

verwenD lanD
De recessie, een eurocrisis of een bètagebrek ten spijt, de 

economische vooruitzichten voor Nederland zijn goed, denken 

Biesheuvel en Van der Touw. Volgens beiden heeft het Nederlandse 

bedrijfsleven adequaat gereageerd op de financiële crisis en de 

recessie. “Het Nederlandse bedrijfsleven is veerkrachtig, ook 

bij toekomstige tegenvallers”, zegt Biesheuvel. Van der Touw 

spreekt van een keurig aangeharkte economie. “Maar soms moet 

je onkruid wieden, dan komt het goed.” Ook Dijkgraaf gelooft 

in de goede afloop: “Nederlanders zijn creatief en kritisch. Dat 

zijn essentiële eigenschappen om door een moeilijke periode te 

komen. We zijn somberder dan nodig is.”

Als het dan naar omstandigheden prima gaat, waar komt dat 

pessimisme dan vandaan? Omdat Nederland een verwend land 

is, concludeert Van der Touw. “Vergeleken met Griekenland en 

Italië leven wij in het land der gelukzaligen. We cultiveren onze 

moppercultuur, terwijl we het heel goed voor elkaar hebben. 

Herman Pleij heeft gelijk.”  

‘Het mbo zit in 
het verdomhoekje’

ab van der touw, 

bestuursvoorzitter

Siemens nederland

@$#^%
&*!+??
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uitblinker 

een middag lang mocht hij optrekken met zijn grote idool. in mei 
dit jaar was jeroen engelen (20) samen met lady gaga voor even 
hoofdredacteur van metro in londen. en wellicht zit er meer in.  
De oud-student media vormgeving grafisch uit panningen zou 
weleens een singlehoes voor lady gaga kunnen gaan ontwerpen.

Tekst sander van der Ploeg

“Lady Gaga is niet alleen een zangeres, zij is ook een totaal-

concept. Haar kleding en imago worden mede bepaald door haar 

eigen ontwerpteam, The Haus of Gaga. Voor haar is het uiterlijk 

net zo belangrijk als het innerlijk en dat vind ik ook. 

Ik ben creatief en vind het fijn mijzelf te uiten. Ik houd van felle 

kleuren, futuristische of juist vintage kleding en accessoires. 

Daarnaast ben ik gefascineerd door het heelal. In Panningen 

wordt daar niet altijd leuk op gereageerd. Het is een klein dorp 

waar men soms wat bekrompen uit de hoek komt en je graag in 

een hokje plaatst. 

Lady Gaga is eerlijk, gewaagd en komt op voor mensen die anders 

zijn. Zij zegt niet voor niets dat haar grootste fans vaak van het 

platteland komen. Daarom identificeer ik mij met haar. Ze heeft 

net als ik een eigen stijl en trekt zich niets van anderen aan. Haar 

boodschap heeft mij zelfverzekerder gemaakt. 

Zonder Lady Gaga had mijn leven er anders uitgezien. Dat schreef 

ik haar toen ik meedeed aan de wedstrijd van Metro. Lady Gaga 

was in mei voor één dag hoofdredacteur van de internationale 

editie in Londen. De prijswinnaar zou die dag haar assistent zijn. 

Om de wedstrijd te winnen, moest ik haar schrijven waarom ik 

ben wie ik ben. Ik schreef dat je altijd jezelf moet blijven en de 

liefde moet omarmen in je leven. Dit sprak haar aan. Van alle 

kandidaten uit de hele wereld heeft zij mij persoonlijk uitgekozen. 

Over tien jaar wil ik werken voor The Haus of Gaga of ontwerpen 

voor een groot merk. Daarvoor leg ik nu de basis. Deze zomer 

rondde ik mijn studie Media Vormgeving Grafisch aan SintLucas 

af. Daarna wilde ik naar de Willem de Kooning Academie in  

Rotterdam. Helaas werd ik afgewezen. Mede door mijn mbo- 

achtergrond vond de toelatingscommissie mij te commercieel  

en al te gevormd. Ik moest eerst aantonen dat ik opnieuw kon 

beginnen door mijn vaardigheden los te laten. 

Na de afwijzing raakte ik in een dip, maar Lady Gaga hielp mij 

eruit. ‘Fuck artschool’, zei ze toen ik dit haar in Londen vertelde. 

Ik bleef vasthoudend en nu ben ik aangenomen aan de kunst-

academie in Maastricht. Mijn toelatingsexamen bestond uit een 

portret van haar. 

Misschien siert het portret straks wel de hoes van een van haar 

singles. Lady Gaga heeft mij beloofd dat ik een keer het ontwerp 

ervan mag verzorgen. Dat zou echt een geweldige boost voor mijn 

carrière zijn.”

back  stage
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hulp bij Overstappen
Foto Friso Keuris

Wat vindt de mBo raad ervan dat de doorstroommogelijkheden 

van mbo’ers naar het hbo ernstig worden beperkt? die vraag is me 

de afgelopen zomer vaak gesteld. aanleiding was het verschijnen 

van de Strategische agenda hoger onderwijs, onderzoek en 

Wetenschap, begin juli. daarin wordt onder meer ook aandacht 

besteed aan de overgang van mbo’ers naar het hbo. 

kennelijk hebben de vragenstellers een heel andere strategische 

agenda gelezen dan ik. in geen enkel voorstel dat vanuit het 

perspectief van doorstroom naar het mbo wordt gedaan, herken ik 

onneembare drempels of ernstige beperkingen. ik zie er meer een 

verbeterde hulp Bij overstappen naar het hbo in. Waarbij we ons 

richten op het nog succesvoller maken van de doorstroom. ‘We’ zijn 

overigens mbo én hbo, want de voorstellen zijn geformuleerd op basis 

van ons beider input, waarbij we niet over een nacht ijs zijn gegaan.

Succesvolle doorstroom binnen de hele leerkolom is voor alle 

onderwijssectoren een belangrijk punt. We werken er met elkaar 

hard aan de overgang van vmbo/havo naar mbo en van mbo naar 

hbo te optimaliseren. 

mbo en hbo nemen daarbij als uitgangspunt dat mbo’ers het op 

het hbo op zich prima doen. een ruime meerderheid stapt zonder 

problemen over en doet het over het algemeen net zo goed als 

en soms zelfs beter dan havisten. toch is er altijd ruimte voor 

verbetering, met als doel ook de rest over de drempel te helpen. hoe 

realiseren we met elkaar dat mbo’ers nóg bewuster gaan nadenken 

over hun keuze voor een vervolgstudie. en wat is daarbij belangrijk? 

natuurlijk talenten en toekomstperspectief. Wat kun je, wie ben je, 

welke kansen geeft jouw studie je op een baan? hoe goed past de 

gekozen opleiding bij jou en je vooropleiding? een vervolgopleiding 

moet een bewuste en de juiste keuze zijn. Student én opleider 

hebben immers dezelfde ambitie. Zorgen dat de student het beste 

uit zichzelf haalt en afsluit met een diploma. de mbo’er moet 

daarom zelf een grotere rol gaan spelen in de weg naar die keuze. 

ondersteund door het mbo dat in de loopbaanbegeleiding meer 

aandacht geeft aan de keuzes na het mbo en tijdens de opleiding in 

het laatste jaar studenten die naar het hbo willen in de keuzeruimte 

de mogelijkheden geeft zich toe te leggen op de keuzevakken die 

de overgang vergemakkelijken. ondersteund door het hbo door 

in een studiekeuzegesprek gezamenlijk de motieven voor een 

bepaalde studiekeuze te doorgronden. ten slotte zijn alle partijen, 

de student voorop, gebaat bij een keuze die de meeste kansen biedt 

op succes. dat heeft niets met beperken te maken, maar alles met 

het omgekeerde: het vergroten van de mogelijkheden. Waarbij we Bij 

overstappen de nadruk leggen op de h van hulp.

Jan van Zijl
voorzitter mBo raad
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‘zonDer laDy gaga zag 
mijn leven er anDers uit’
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wist u Dat?

mboóhtjes

bekostigde mbo-deelnemers per leeftijd groep. 

stijging in leefdtijdsgroep 18-23 jaar te danken aan succesvol school-ex programma

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

Wat heeft de inzet van opleidingen en docenten 

in het mbo om studenten met minimaal een 

startkwalificatie na diplomering langer door te 

laten studeren concreet opgeleverd? de cijfers 

liegen er niet om. het school ex-programma, 

in 2008 gestart in het kader van de aanpak van 

jeugdwerkloosheid, richt zich op jongeren die  

in het mbo hun diploma hebben gehaald.  

doel is deze jongeren in tijden van economische 

crisis langer door te laten studeren zodat ze  

hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  

de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar springt er in  

de cijfers uit. in drie jaar tijd heeft school  

ex-programma het ‘aandeel’ 18 tot 23 jaar 

met 11000 studenten extra (dus bovenop de 

gemiddelde jaarlijkse aanwas) weten te vergroten. 

het school ex-programma wordt binnenkort in de 

tweede kamer besproken. daarin wordt ook het 

onderzoek van het roA naar het succes van het 

school ex-programma betrokken: voor het derde 

jaar wijst dit onderzoek uit dat de inspanningen 

lonen. er is alle reden het mbo te blijven 

ondersteunen om het school ex-programma te 

kunnen blijven uitvoeren. 

succes school ex-programma  
beste zichtbaar bij leeftijDsgroep 
18-23 jaar 
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“Het is moeilijk om absolute dingen over 

leiderschap te zeggen”, maakt Jeroen 

Smit (48) maar meteen duidelijk aan het 

begin van het gesprek. En dat terwijl hij 

zich heeft vastgebeten in het onderwerp 

voor de televisieserie ‘Leiders Gezocht’ en 

zijn boeken over Ahold en ABN AMRO. Of 

misschien wel juist daarom. “Leiderschap 

is altijd situationeel bepaald. Maar in veel 

gevallen betekent goed leiderschap dat je 

goede besluiten kunt nemen met elkaar 

en goede besluiten worden genomen door 

een gezelschap van leidinggevenden met 

een diverse achtergrond.” 

mannen en vrouwen dus.
“Dat is een van de problemen inderdaad. 

Voor de reconstructies die ik heb gemaakt 

van de fraude bij Ahold en de val van ABN 

AMRO heb ik de top van die organisaties 

off the record geïnterviewd. Alles bij 

elkaar ruim 200 mensen. Daarvan was 

er misschien een handvol vrouw. De 

rest bestond bijna allemaal uit blanke 

mannen van tussen de 35 en de 70 jaar 

die rechten, economie of bedrijfskunde 

hadden gestudeerd. Rationele mannen, 

niks mis mee. Maar het gevaar van 

eenvormigheid is dat er groepsdenken 

en tunnelvisie ontstaan. Diversiteit is 

ontzettend belangrijk. Het wordt vaak 

teruggebracht tot sekse, maar dat is een 

vals onderscheid. Het gaat om top down 

leidinggevenden of meer empathisch 

leidinggevenden.”

er was een tijd dat top down leiderschap 
wel werkte en geaccepteerd werd. 
wanneer is dat omgeslagen? 
“In de jaren ’50 tot en met ’80 van de 

20ste eeuw was het voor veel werknemers 

vanzelfsprekend om te doen wat de baas 

zegt. Omdat hij gestudeerd had en jij 

niet. Omdat hij allerlei mensen kende en 

jij niet. Omdat hij kennis had die jij niet 

had. En hij kon je bovendien nog ontslaan 

ook. Daar was je bang voor, dus je deed 

wat hij zei. Tegenwoordig zijn mensen 

beter opgeleid, ze hebben toegang 

tot informatie via internet en hebben 

allemaal een netwerk. De exclusiviteit 

is verdwenen. Werknemers hebben in 

toenemende mate een mening. En ze 

kunnen pas naar hun baas luisteren als 

hij hun serieus neemt. De kunst is om dat 

te benutten.” 

hoe?
“Dan kom je uit bij dienend leiderschap, 

coachend leiderschap, de omgekeerde 

piramide. Dat soort begrippen. Waar 

het op neerkomt, is dat de leider van 

de toekomst zich op een fundamenteel 

niveau moet realiseren dat het succes 

van een organisatie afhangt van de mate 

waarin hij als leidinggevende de juiste 

faciliteiten creëert die al die mensen in 

staat stellen om hun talenten tot wasdom 

te laten komen. Zoals je je kinderen 

opvoedt, zo kun je ook leidinggeven. Je 

bent een beetje autoritair, want je wil 

niet dat ze een fles bleekwater opdrinken, 

maar verder probeer je eigenlijk alleen 

maar te faciliteren. Als je vertrouwen 

geeft aan mensen komt er iets goeds 

terug. Ik weet, het zijn allemaal mooie 

woorden maar ik ben een naïeve optimist 

in die dingen.”

minder ego gedreven leiderschap dus.
“Het is niet van de ene dag op de andere 

gerealiseerd en als je eenmaal succesvol 

bent als leidinggevende, ontstaat die 

verleiding steeds weer opnieuw. Het 

is onvermijdelijk. Als je keer op keer 

bevestigd wordt in je succes verzamel 

je mensen om je heen die net zo zijn als 

jij bent, want dat is prettig, die spreken 

dezelfde taal. En dat bevestigt je in je 

gelijk. Dan ga je denken: dit komt door 

mij, ik heb dit bedacht. Een prachtig 

voorbeeld is Dirk Scheringa. Daarom 

moet je in organisaties checks and 

balances organiseren om te voorkomen 

dat leidinggevenden op die manier de 

weg kwijtraken. Bijvoorbeeld via een 

krachtige raad van commissarissen.”

toch blinken commissarissen, zelfs na 
de crisis, nog altijd niet uit in kritisch 
denkvermogen.
“Ze moeten, behalve palaveren over 

cijfers en strategie, ook oog hebben voor 

hoe mensen zich gedragen. Volgens 

professor Manfred Kets de Vries, die ik 

sprak voor ‘Leiders gezocht’, zijn alle 

CEO’s onzekere overachievers met een 

narcistische persoonlijkheidsstoornis. 

Bestuurders staan onder druk en zijn allesbehalve populair. Ze worden gezien als zakkenvullers in pak 
die oogkleppen op hebben en niet zien wat er op de werkvloer en in de samenleving speelt. Hoog tijd 
daarom voor een nieuw type leider, vindt journalist Jeroen Smit.

‘De crisis leiDt 
tot bezinning’

jeroen smit:

back  stage

Tekst annette van soest  Illustratie seb Jarnot - unit cMa

‘Het gevaar 
van groepsdenken 

is tunnelvisie’
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vanaf september is het dan echt zo ver; ik ga beginnen met een 

nieuwe opleiding en stroom van het mbo door naar het hbo. na het 

vmbo heb ik bewust de keuze gemaakt om niet het havo te doen 

maar mbo. havo was me waarschijnlijk wel gelukt, maar het zou erg 

zwaar worden door alle theorie aangezien dat niet mijn sterkste 

punt is. op het mbo heb ik enorm veel praktijkervaring opgedaan. 

Zowel in het vakgebied van mijn opleiding als in dingen daar omheen. 

mede door al deze ervaring denk ik dat ik qua praktijkervaring een 

aardige voorsprong heb op de studenten die van het havo afkomen. 

na de opleiding Journalistiek & Fotografie heb ik nu voor iets anders 

gekozen, namelijk de opleiding communicatie. heel simpel zeg ik 

altijd dat ik nu niet zelf verder ga met schrijven maar de stroom van 

nieuws, informatie en dergelijke ga sturen. 

het is mogelijk om op veel scholen de opleiding te doen maar ik heb 

gekozen voor Fontys in tilburg. hiervoor ben ik ook naar tilburg 

verhuisd. ik heb een heel leuke kamer vlakbij het centrum en bij de 

hogeschool. tijdens mijn zoektocht ben ik kamers tegen gekomen 

waar ik bijna niet over durf te schrijven, zo erg was het soms! 

midden op een smalle trap de vaste plaats van de kliko omdat hij 

nergens anders kan staan. kleine kamers waarvan meer dan de 

helft ook nog een schuine wand had en waarbij dan nog trots werd 

vermeld dat het een erg ruime kamer was. vieze, kleine huizen 

met overal missende tegels, verfvlekken en smalle, hoge trappen. 

er wordt ook vaak gevraagd welke opleiding je doet. Zo heb ik de 

opmerking gehad: ‘ We hebben liever iemand van de universiteit 

omdat we daar meer mee op één lijn zitten’. aan de ene kant begrijp 

ik dat wel, aan de andere kant vind ik het klinkklare onzin. Wat zegt 

je opleiding nou over of je wel of niet slim bent?! ik ken genoeg 

slimme mensen die niet goed zijn in de verplichte theorie maar 

wel een zeer brede interesse hebben en ook veel weten. Sowieso is 

‘slim’ een relatief begrip, want hoe kun je het meten? alleen aan de 

hand van iemands iQ? nog even terugkomend op mijn eigen zoek-

tocht, ik heb een kamer gevonden waarvan ik denk dat ik me er zeer 

goed zal vermaken.

ondanks dat ik het best wel spannend vind, heb ik er enorm veel zin 

in. ik kan het nu nog niet vergelijken maar het hbo zal toch anders 

zijn dan het mbo. ik hou jullie op de hoogte!

Hanneke Arts
Stroomt door van mbo naar hbo communicatie

een nieuwe start 
Foto Friso Keuris
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curriculum vitae

geboren: 1963, Gorinchem

studie: Alexander Hegius College Deventer, Bedrijfskunde Rijksuniversiteit 

Groningen

werk: presentator en publicist. Presentator van ‘Leiders Gezocht’, auteur 

van ‘De Prooi’ en ‘Het Drama Ahold’. Eerder journalist bij Het Financieele 

Dagblad, chef economie bij het Algemeen Dagblad, hoofdredacteur van 

FEM/DeWeek en presentator bij BNR Nieuwsradio.

‘De crisis leiDt 
tot bezinning’
vervolg 

terecht toch?
“Ja. Het is uit de hand gelopen. In 

bankenland natuurlijk helemaal. Maar 

het is wel een beetje een heksenjacht 

geworden. Als Jan-Peter Schmittmann, 

de voormalige baas van ABN AMRO 

Nederland, contractueel recht heeft op 16 

miljoen, dan is dat obsceen veel geld. Als 

hij vervolgens zegt: de bank is in handen 

van de Staat, doe mij maar de helft, en hij 

wordt in de media alsnóg aan de hoogste 

boom opgehangen, dan denk ik: kom op! 

Ga eens bij jezelf te rade. Zou jij het doen? 

Het is wel heel makkelijk.”

waar komt die obsessie vandaan?
“De afgelopen 20, 30 jaar zijn we gaan 

vermengen dat respect samenvalt met 

rijk worden. Iemand die rijk is, verdient 

respect. Dat is natuurlijk flauwekul. 

Respect krijg je omdat je iets doet voor de 

samenleving. Ik heb met Fabio Barbosa 

gepraat, de baas van Santander Zuid-

Amerika. Hij zei: ‘Onze generatie zal de 

wereld niet beter achterlaten voor onze 

kinderen. Daarom rest ons maar één 

ding: betere kinderen achterlaten voor 

deze wereld.’ Vind ik mooi. Hij let er 

dan ook op dat hij jonge mensen daarin 

opleidt en ze de ruimte geeft. Nou ja. Het 

is allemaal mooi praten natuurlijk.”

en nu moet het nog gebeuren.
“Ja. En daar gaat heel veel tijd overheen. 

Maar ik geloof wel dat zo’n crisis 

tot bezinning leidt. Iedereen praat 

over leiderschap. Het is een proces 

waarin we voorzichtig groeien en 

ons langzamerhand realiseren dat 

leiderschap ook kan evolueren naar iets 

van rationeel, top down naar luisterend, 

bottom up. Zoiets.”  

Dat gaat misschien wat ver, maar ik 

ben het wel met hem eens dat in iedere 

raad van commissarissen op zijn minst 

een psychiater moet zitten. Nou ja, een 

antroposoof of socioloog mag ook.” 

waar moet de leider van de toekomst nog 
meer over beschikken?
“Hij of zij moet zich groot maken in de 

visie en klein in de uitvoering. Een paar 

keer per jaar ga je op zo’n zeepkist staan 

en zeg je jongens ik heb dat en dat en dat 

gezien, we gingen tot nu toe altijd díe 

kant op, maar mijn gut feeling zegt dat we 

iets meer naar rechts moeten. Akkoord? 

Dan voelt iedereen zich weer veilig 

en kun je vervolgens in de uitvoering 

mensen weer de ruimte geven.”

gelden er in de (semi)publieke sector 
andere regels dan in het bedrijfsleven?
“In de politiek zijn er gelukkig al heel 

veel checks and balances zodat mensen 

dáár een beetje met beide benen op de 

grond blijven. Om te beginnen hebben 

we al iedere vier jaar verkiezingen. 

Als politicus moet je verantwoording 

afleggen en kun je worden afgerekend 

op falen. Dat is een heel andere wereld 

dan het bedrijfsleven. In de semipublieke 

sector, de onderwijswereld en de 

gezondheidszorg bijvoorbeeld, is een 

van de nadelen van de afgelopen tien 

jaar geweest dat marktwerking ervoor 

heeft gezorgd dat ook dáár opeens 

allerlei CEO’s zijn opgestaan. Dat is 

niet altijd even bevorderlijk geweest. 

Ziekenhuisdirecteuren verdienen een 

hoop geld. Ik vind eigenlijk dat de baas 

van een ziekenhuis altijd een dokter zou 

moeten zijn.” 

waarom?
“Dokters luisteren alleen naar dokters. 

Het is voor een arts vreselijk moeilijk om 

te luisteren naar een baas die nog nooit 

een patiënt heeft gezien. Dat begrijp ik 

wel. Ik denk, en dat geldt ook voor het 

onderwijs, dat er weer een hernieuwd 

enthousiasme komt voor mensen die 

uit het vak komen. De baas moet uit 

het veld komen. Zoals Albert Heijn, een 

kruidenier in hart en nieren, die baas was 

van Ahold. Dat geeft mensen integriteit, 

betrokkenheid en passie, waardoor 

ze in hun leidinggevende capaciteiten 

zeggingskracht krijgen. Het is irrationeel, 

maar zo werkt het wel.”

leiderschap is irrationeel?
“Tuurlijk. Voor een belangrijk deel. 

Rijkman Groenink is een extreem slimme 

man die heel vaak gelijk heeft. Maar het 

gaat niet om gelijk hebben. Het gaat om 

gelijk krijgen.”

als er iemand symbool staat voor de 
graaicultuur is het wel rijkman groenink. 
is dat iets van alle tijden, dat bestuurders 
worden gezien als zakkenvullers?
“Waar mensen moeite mee hebben, zijn 

managers die geen enkel risico lopen. Als 

ze succesvol zijn krijgen ze een zak geld, 

als ze niet succesvol zijn ook. In Nederland 

hebben we nooit een probleem gehad 

met miljardair Freddy Heineken of Frits 

Goldschmeding, die in 1960 met niets 

begon en Randstad opbouwde. Zijn dat 

graaiers? Nee. Waarom niet? Omdat ze als 

ondernemer risico lopen. Waar mensen 

van uit hun humeur raken, zijn managers 

die een paar miljoen verdienen als het goed 

gaat en een paar miljoen als het slecht gaat.” 

‘De baas moet uit 
het veld komen’
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sterke start “De zomerschool is ontstaan vanuit 

het taal- en rekencentrum. De nieuwe taaleisen 

maken de laaggeletterdheid op het mbo zichtbaar. De 

helft van de studenten heeft een startniveau van 1F: 

basisschoolniveau. Een groot deel is nooit op een hoger 

niveau gekomen omdat ze ergens in het leerproces is 

afgehaakt. Sommigen leren de taal alleen op school, 

worden thuis niet aangemoedigd of kregen weinig 

Nederlandse les op het vmbo. Als je de zomerschool 

volgt, heb je elke dag les van tien tot half drie; we  

willen dat studenten een sterke start maken in het 

nieuwe studiejaar.” 

ma d
i

‘stuDenten leren hun 
werelD in taal te vangen’

Veel studenten die aan het mbo beginnen beheersen het Nederlands en rekenen onvoldoende, 

soms zitten ze op basisschoolniveau. De invoering van referentieniveaus maakt dit extra  

zichtbaar. Net als veel andere mbo-scholen organiseert het Rotterdamse Zadkine een speciale 

zomerschool. Docente en medewerker van het taal- en rekencentrum Michelle Verheij geeft les  

in de zomer.

en wat dOet zij zOal?

Tekst samar Haddad  Foto’s Hans stakelbeek / FMaX

De week van michelle verheij, docente zomerschool zadkine

uit alle winDstreken “Vorig jaar hadden we 45 

studenten, nu het dubbele aantal. De meesten zijn 

zo’n 16 jaar en Nederlands is niet hun moedertaal. Ook 

volwassenen die via een omweg naar het mbo gaan volgen 

de lessen. Iedereen meldt zich vrijwillig aan. Tijdens de 

intake voor een opleiding krijgen ze te horen dat hun taal- 

of rekenvaardigheden onvoldoende zijn en daar willen ze 

aan werken. Dit jaar heb ik veel niveau 4-studenten uit 

alle windstreken: Curaçao, Kaapverdië, Marokko, Albanië. 

Uiteindelijk gaat het erom dat een student de wereld 

om zich heen in taal leert vangen. Zo organiseren we 

excursies, houden discussies en dramaworkshops.”

uitreiking certificaat “Na de zomerschool beginnen ze 

ieder met hun eigen opleiding. Het certificaat is het bewijs 

van aanwezigheid en dat ze hun best hebben gedaan. 

Studenten kunnen zo aan hun studieloopbaanbegeleider of 

docent Nederlands laten zien dat ze hebben meegedaan aan 

de zomerschool. Ook krijgen ze een taalportfolio met alle 

opdrachten en we nemen contact op met de loopbaanbegeleider 

van de studenten zodat er een warme overdracht is. Beseffen  

dat je een achterstand hebt, is één ding. Dat je ook weet waar je 

aan moet werken is iets anders. Dat is de meerwaarde van  

de zomerschool.”

wonen in De jaren ‘30 “Het thema voor de eindopdracht 

die elke student maakt is ‘wonen en werken in Rotterdam’. Ze 

kunnen ook een onderwerp kiezen dat met hun toekomstig 

beroep te maken heeft. Allemaal geven ze een presentatie of 

maken ze een voorlichtingsfolder. Het idee hierachter is dat ze 

teksten verzamelen, de inhoud structureren en in hun eigen 

woorden iets kunnen navertellen. Vandaag bezoeken we een 

museumwoning uit de jaren ’30. Dan kunnen de studenten 

vergelijken hoe mensen destijds leefden en hoe het leven nu 

is in een grote stad. Ze leren hoe ze die informatie kunnen 

gebruiken voor hun opdracht.”

ook na De zomer… “Het taal- en 

rekencentrum wil na de zomer 

ondersteuningslessen en extra lessen 

Nederlands geven. Voor studenten die een 

niveau te laag zitten, hebben we twee uur 

per week extra nodig om ze op het gewenste 

niveau te krijgen. De lesinhoud hebben we 

al ontwikkeld en de opleidingen zijn al bezig 

met de inroostering van de lessen. Daar 

zijn ook weer extra docenten voor nodig. 

Daarnaast zetten we in op het trainen van 

de rekendocenten en taalcoaches. We willen 

ook de docenten Nederlands zelf meer gaan 

trainen. We spelen in op wat nodig is.” 

do

Wo

V
r

taal- en rekeneisen
Sinds 2010 gelden de ‘referentieniveaus’ voor taal en rekenen 

als onderdeel voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs 

en mbo. De referentieniveaus voor de mbo-opleidingen 

beschrijven wat jongeren moeten kennen en kunnen om een 

succesvolle overstap te maken naar een volgende opleiding 

of naar de arbeidsmarkt. Voor mbo-niveau 1, 2 en 3 is dit 

referentieniveau 2F en voor niveau 4 is dit 3F.

Voor niveau 4 worden de referentieniveaus vanaf 2013-2014 

centraal en voor niveau 2 en 3 vanaf 2014 en 2015.



Annemieke van Diepen
ROC Eindhoven | School voor Mode

Pita Aldenhoven | ROC 
Nijmegen | Sport en Bewegen 
(Sport- en Bewegingscoördinator) 

Hannah van der Weg | ROC ID 
College | Ondernemersacademie

Koos Slagter |  Clusius College
Commercieel ondernemen

Minou Fakhraee Tabar
Leeuwenborgh Opleidingen | 
Maatschappelijke zorg 

Charèl Boenders | Graafschap 
College | Commercieel Medewerker 
Filiaalmanager detailhandel

Jochem Wiering | ROC Ter AA
Machinebouw Mechatronica 
(Machinebouwer)

Misli Kaya | ROC Leiden
Chemisch-fysisch analist

Martijn van den Berg
Wellantcollege | Manager Natuur en 
Groene Ruimte niveau 4

Quido Hoekman | ROC Aventus
ICT beheerder

Bas de Vries | Zadkine | Kok Susan van der Linden
ROC Midden Nederland | Junior 
Kapper

Marcos Salawan Bessie | Rijn 

IJssel | Coördinator Beveiliging
Coen Gerritse | Da Vinci College
Meubelmaken

Linda Trap | ROC Horizon College
Commercieel Medewerker Marketing 
en Communicatie 

Eurydice Neugebauer
ROC Zeeland | Brood en Banket

Jean-Paul Strijthaegen | ROC 
Arcus College | Autospuiten

Signe Vonck | ROC Westerschelde
Sociaal Agogisch Werk

Annika Niesing | ROC van 
Amsterdam | Management Assistent

Wouter Visser | Helicon 
Opleidingen | Greenport Business

Frenk de Rouw | Koning Willem I 
College | Urban Design

Lisa Butter | Regio College
Metaalbewerker

Sarella Kemp | Drenthe College
Pedagogisch Werker Jeugdzorg

Erik Jan Cornel | Friesland 
College | Mbo Life Sciences

Ivan de Craen | ROC Tilburg
Hoofdoperator Procestechniek

Dennis van Manen | SOMA 
College | Allround Monteur Mobiele 
Werktuigen

Bob Honcoop | Scholen-
gemeenschap De Rooi Pannen | MBO 
Toerisme/Recreatie

Samantha Charmant | Nimeto
Interieur Decoratie Exterieur (IDE)

Marc Abbink | ROC van Twente
Mediavormgever

Vlad Romanovski | ROC A12
Multimedia

Dennis Muijs | Grafisch Lyceum 
Utrecht | Gamedesigner

Bastiaan (Bas) Habets | ROC 
Kop van Noord-Holland | Sport & 
Bewegen

Linda Trap | ROC Horizon College
| Commercieel Medewerker Marketing 
en Communicatie 

Linda Trap | ROC Horizon College
| Commercieel Medewerker Marketing 
en Communicatie 

Merlijn de Wit | ROC De Leijgraaf
Bouwkunde

Renske Smits | Stichting 
SintLucas - de eindhovense school | 
Mediamanagement

Pacifique Mwizerwa | Deltion 
College | International Business Studies

Nicoleta-Andreea Wijnja-
Andrei | ROC Rivor | Management-
assistente/directiesecretaresse

Marissa van der Walle
| ROC Friese Poort | SPW-Activiteiten-
begeleiding

Christiaan van Oudenallen
Amarantis Onderwijsgroep/ROC ASA 
Medewerker Evenementen

Amandine Takman | Alfa-
college | Administratief medewerker

Ilse Swiersema | Noorderpoort
Zelfstandig werkend kok

Aram Hakze | Cibap vakschool 
voor verbeelding | Mediavormgever

Rayan Abdo | ROC Flevoland
Exportmedewerker

Julia Veld | ROC Mondriaan
Horeca Gastvrouw niveau 2

Kyra Klinkers | Citaverde College
Paardensport

Roy Haarman | Landstede
Veehouderij Graasdieren

Sjouke Jan Bouma | SVO 
Opleidingen | Chef versdetailhandel

Priscilla Mangelmans
ROC Nova College | Ondernemer / 
Manager Mode

Tim van Vegchel | ROC Gilde 
Opleidingen | Allround broodbakker

 49 Topproducten 

van het mbo!
www.ditismbo.nl

Stem op jouw favoriete Uitblinker!

Stemmen kan tot 29 september 2011

Saskia Nijman | AOC De Groene 
Welle | Hoefsmid
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“Het Nederlandse onderwijs is beslist niet duur.’’ Dat zijn de eerste woorden van Sijbolt 
Noorda, voorzitter van de Verenging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU), in een visie van ABN AMRO. “We presteren goed als onderwijssector. En dat terwijl 
we steeds meer studenten hebben, tegen een dalend bedrag per student. Het grote probleem 
is dat er zo weinig gezegd wordt: “Mag het wat kosten?’’

Tekst Guus Mater  Illustraties Link Design, amsterdam

Ja, maar zeker niet meer dan nu. en de prestaties moeten omhoog,  

want nederland moet wel tot de top-5 van de mondiale kenniseconomie 

gaan behoren. met minder geld, betere onderwijsprestaties leveren. kan 

dat wel? of kunnen, zoals aBn amro voorziet, reorganisaties  

in het onderwijs niet uitblijven als het kabinet zijn plannen doorzet?  

de meningen zijn verdeeld.

olaf mcDaniël, directeur cbe consultants
“Dat uit internationale rapporten blijkt dat het Nederlandse 

onderwijs goed is tegen een redelijke prijs, zegt me niet veel. 

Die rapporten vertellen je wat je er in wilt zien. Geen minister 

van Financiën verhoogde ooit het budget voor onderwijs 

nadat hij de OESO-cijfers zag. 

Het Nederlandse onderwijs is prijzig, het personeel is relatief 

duur. Een uur mbo kost tussen 90 en 120 euro. Maar de 

salarissen van docenten zijn juist te laag. Het is een kwalitatief 

en kwantitatief probleem. De leraren moeten beter en die 

leraren moeten een hogere productie leveren. Dat is nodig 

want het aantal productieve uren is erg laag. Door maatregelen 

om de werkdruk te verlagen is dat aantal onderwijsgebonden 

uren steeds minder geworden. Een artikel in de Volkskrant 

illustreerde dat: de productiviteit in de markt is sinds 1995 met 

30% toegenomen, terwijl in het onderwijs sprake was van een 

afname van 20%. Er is dus aan de verkeerde knoppen gedraaid.

Om de achterstand in te halen, moet de onderwijsbelasting 

van de studenten en de onderwijsinzet van de betere docent 

omhoog. Wil je naar de top-5 van de mondiale kenniseconomie, 

dan  moeten de scholen 45 weken per jaar open zijn. Nu wordt er 

nauwelijks meer dan 35 weken lesgegeven.

Meer geld voor het beroepsonderwijs is een weinig haalbare 

strategie. Ik zet in op de versterking van de professionaliteit 

van de docenten om de kwaliteit van hun onderwijs te 

verbeteren en hun belastbaarheid omhoog te brengen. Dan 

kun je met minder personeel toe. Het is een zwaar vak, dat 

veel energie vergt. Te veel als je voortdurend tegen de grens 

van je kunnen zit.

Van mij mag de overheid strengere eisen stellen aan de 

kwaliteit. Als de Inspectie van het Onderwijs constateert dat 

een school zeer zwak is, kan die school nog jaren zijn gang 

gaan. Als het in het onderwijs mis gaat, merken we dat pas 

jaren later. Eenmaal docent, altijd bekwaam - dat gaat niet 

meer op. Leraren moeten een leven lang leren. Ook goed voor 

de status van de docent.’’

‘Aan de verkeerde knoppen gedraaid’

met minDer gelD meer 
en beter onDerwijs?
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met minDer gelD meer 
en beter onDerwijs?
vervolg 

lans bovenberg, hoogleraar economie universiteit van tilburg
“Alle landen zullen de komende jaren minder overheidsgeld 

besteden aan onderwijs. De overheid wordt armer door de 

vergrijzing en er gaat steeds meer geld naar de zorg. Dat heeft 

een zoektocht naar particulier geld tot gevolg. Voor de prijs 

die Nederland betaalt, is het niveau van onderwijs best goed. 

Maar het niveau gaat de laatste jaren niet omhoog. Als er 

meer geld komt uit het bedrijfsleven en van studenten kan dat 

het niveau van het onderwijs verder verhogen. Het schept in 

ieder geval nieuwe kansen.

Dat geldt zeker ook voor het middelbaar beroepsonderwijs. Als 

een opleiding te sterk afhankelijk is van het bedrijfsleven, loop 

je het gevaar dat die opleiding zijn onafhankelijkheid verliest. 

Dat gevaar bezweer je door veel verschillende geldschieters 

te verzamelen. Neem bijvoorbeeld Netspar (een netwerk voor 

onderzoek naar pensioenen en vergrijzing waar Bovenberg 

bij betrokken is, GM), dat wel door twintig sponsors wordt 

gesteund. Dan is het geen gevaar meer, maar een zegen.

Ik zie veel in nieuwe financieringsvormen. Kijk naar de 

sponsoring van leerstoelen aan de universiteiten. Rijke 

mensen die een erfenis besteden aan onderwijs. De 

populariteit van het maatschappelijk ondernemen. Dat 

kan ook het mbo ten goede komen. Onderwijs wordt ten 

onrechte als een kostenpost gezien. Integendeel: het levert de 

mogelijkheid menselijk talent te ontwikkelen. Dat is schaars, 

dus veel waard - zeker ook door de vergrijzing.

Dat er minder publiek geld naar het onderwijs gaat, kan 

betekenen dat onze bevolking over een aantal jaar minder 

hoog is opgeleid dan die in sommige andere landen. Maar we 

moeten ons niet blindstaren op diploma’s. Minder jongeren 

zullen op hun 20e nog een hogere opleiding volgen. Werk en 

leren wordt meer gecombineerd. Veel jongeren komen straks 

vroeg op de arbeidsmarkt. Later zullen ze vaak terugkeren 

naar de schoolbanken. Onderwijs op latere leeftijd laat zich 

eenvoudiger financieren door het bedrijfsleven. Zo wordt het 

helemaal niet vreemd als iemand op zijn 50e extra scholing 

krijgt. Als hij toch langer doorwerkt dan nu, is die opleiding 

heel rendabel.’’  

ben geerdink, voorzitter college van bestuur roc rijnijssel, lid 
raad van toezicht kennisnet, voorzitter sambo-ict 
“De kwaliteit die het Nederlandse onderwijs levert is niet 

onaardig. Wat ik zie is dat de ambitie hetzelfde blijft en dat de 

budgetten krapper worden. Dat komt voor een deel door de 

financiële crisis. Voor de laatste verkiezingen verklaarden alle 

partijen dat er in onderwijs zou worden geïnvesteerd. Nu laat 

het ministerie weten dat er geen geld is voor nieuw beleid. Er is 

sprake van forse bezuinigingen over een breed vlak.

Voor docenten is het gevolg dat ze meer werk krijgen. De kracht 

om te veranderen komt neer op de rug van de docenten. Dat 

betekent een hogere werkdruk. Als dit beleid tot 2016 wordt 

voortgezet, wordt er een enorme wissel getrokken op het mbo. 

Dat moet wel tot ongelukken leiden. De boog kan niet altijd 

gespannen zijn, het houdt een keer op. Als eerste zul je dat zien 

aan de verhoging van het ziekteverzuim.

Met het slim inzetten van ICT is in het mbo nog veel te winnen.  

Dat geldt zowel voor de inzet op het vlak van didactiek 

(e-learning) en organisatie, als voor de wijze waarop ICT wordt 

gebruikt. Veel instellingen maken nog roosters op de klassieke 

manier. In het onderwijs is de wil om zelf te pionieren altijd 

erg groot geweest. Zodat overal medewerkers in hun schuurtje 

weer het wiel uitvinden. Dat kan beter en goedkoper door  

voor de hele mbo-sector standaardoplossingen aan te bieden. 

Dat gebeurt bij saMBO-ICT, waarin alle mbo-instellingen hun 

kennis delen.

Als bedrijven een deel van de opleidingskosten voor hun reke-

ning nemen, zijn de kosten van de overheid wel te beperken. 

Bij deze vorm van cofinanciering moet worden bekeken of dit 

onderwijs nog wel onafhankelijk is. Een opleiding moet niet te 

afhankelijk zijn van de markt. Dat kan link zijn.

Toch zal een mbo-school moeten beseffen wat de vraag is van 

het bedrijfsleven. In het verleden boden alle instellingen het 

hele pakket aan. Onwenselijk. We zullen wel ruimte moeten 

bieden aan kleinschalige opleidingen zoals die voor piano-

stemmer, waarvan er elk jaar in ons land maar acht nodig zijn.’’

frank kalshoven, medeoprichter De argumentenfabriek, 
initiator De netwerkschool
“Het Nederlandse onderwijs is niet duur. Ruim 5% van het 

nationaal inkomen gaat naar onderwijs. De kwaliteit is matig. 

Allerbest is het extreme geval dat je voor 1 euro fantastisch 

onderwijs krijgt. Maar voor de 35 miljard die  jaarlijks wordt 

besteed, zijn betere resultaten mogelijk dan nu.

Dat kan bijvoorbeeld met de Netwerkschool, waarvoor sinds 

dit jaar een experiment loopt. Aan het vier jaar durende 

experiment doen vijf mbo-instellingen mee.  

De Netwerkschool denkt vanuit het belang van de student 

en niet dat van de organisatie of de docent. Die student wil 

een diploma waar hij wat aan heeft. Voor hem kan de school 

52 weken per jaar open zijn en kan die mbo-opleiding best 

in drie jaar worden gedaan. De heersende aanpak dateert in 

essentie nog uit de 19e eeuw.

Verder is de ICT-revolutie die het maatschappelijk leven 

heeft veranderd, grotendeels aan het onderwijs voorbij 

gegaan. De beste bank is niet langer de bank met de meeste 

filialen. Maar omdat er voor onderwijs de tucht van de markt 

ontbreekt, werd de sector niet gedwongen met zijn tijd mee 

te gaan. In het onderwijs is het aantal computeranalfabeten 

schrikbarend hoog.

Docenten besteden volgens schattingen momenteel niet meer 

dan de helft van hun tijd aan het primaire proces. Als dat 

enige tientallen procenten omhoog kan, houdt het onderwijs 

bakken met geld over. Ook valt er te winnen door een betere 

arbeidsverdeling. Door academici aan te nemen naast hbo- en 

mbo-krachten ontstaat een grotere variatie. 

Het onderwijs heeft geen reden tot klagen bij dit kabinet. 

De sector wordt gespaard. Als er dan toch extra geld moet 

komen, dan is het mbo uitermate geschikt voor andere 

financierings- dan wel samenwerkingsvormen. Mogelijk 

maakt het mbo nu al iets te enthousiast gebruik van het 

middel van de stage. Bedrijven die stagiaires opnemen, 

betalen een deel van de opleidingskosten. Een stageperiode 

van ongeveer een jaar op een opleiding van 4 jaar is natuurlijk 

wat aan de ruime kant.’’

eric zwaart, abn amro, sector banker onderwijs
“De voorgestelde maatregelen van het kabinet lijken op 

‘penny wise, pound foolish’. Bezuinigen in plaats van inves-

teren. De mbo’s hebben de meeste last van de voorgestelde 

maatregelen. Zoals de verkorting van de studieduur en de 

30+-ingreep. Onzeker is of van tijdelijk uitstel definitief afstel 

komt. Er zijn al zo veel efficiencyslagen geweest, dan moet je 

wel heel goed zoeken wil je nog wat vinden. 

Als het aan het kabinet ligt zal de lengte van de opleidingen van 

het mbo van 4 naar 3 jaar gaan en kan een leerling niet zonder 

drempel van het vmbo naar het mbo. Dat zal leiden tot omzet-

vermindering, die niet kan worden opgevangen. Dat betekent 

opnieuw reorganiseren. Een slecht vooruitzicht, want de conse-

quentie is dat een kwart van de instellingen zal verdwijnen. 

Waar we ons op moeten voorbereiden is krimp. Dat is nieuw, 

want we hebben altijd met groei gerekend. Ramingen van het 

aantal inschrijvingen geven in het mbo over 10 jaar een daling 

van 17% te zien. Krimpeffecten zijn al te zien in delen van 

Brabant, Limburg en een stad als Den Helder.

Minder deelnemers, minder geld. Het is dus belangrijk om 

rekening te houden met de regionale speerpunten en je als 

mbo te positioneren op je sterke punten. Gevolg van de krimp 

is dat het onderwijsnetwerk minder fijnmazig wordt. De juiste 

keuze in regioverband voor goed en goed bereikbaar onder-

wijs is van groot belang.

Dat onderwijs de motor is van de economie, is geen loze kreet. 

Uit een berekening van het CPB over de bijdrage (toegevoegde 

waarde) aan het bruto nationaal product komen onderwijs en 

zorg op de 2e plaats met 12% na zakelijke dienstverlening (29%).

Scholen worden steeds meer ondernemend en dat is goed. 

De collectebus is uit, maar sponsoring floreert als nooit tevo-

ren. Scholen kunnen een aula, als die in de avond niet wordt 

gebruikt, beschikbaar stellen voor bedrijven. Dat bevordert ook 

de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven.’’

‘Er zijn al zo veel efficiencyslagen geweest’

‘De huidige aanpak is van de 19e eeuw’

‘De kracht om te veranderen komt 

neer op de rug van de docenten’

‘We moeten ons niet blindstaren op diploma’s’

1

Diploma



back  stage

utøya
Foto Friso Keuris

back  stage

cOlumn

“Marja van Bijsterveldt wil het onderwijsniveau 

verhogen, door de kernvakken taal en rekenen 

te examineren. Zeker, die vakken moeten in 

orde zijn. Maar wil ze maximale topkwaliteit uit 

het mbo slepen, dan moet ze haar focus op iets 

anders richten. Scholen moeten eigen initiatief 

en creativiteit van studenten stimuleren. Bied als 

overheid studenten de mogelijkheid om zichzelf 

te ontwikkelen op hun eigen manier. Dan zul je 

zien hoeveel kwaliteit en talent er in jongeren 

zit. Daarom zou ik als minister eerst de scholen 

dwingen om met elke student apart een gesprek 

aan te gaan en ook echt te luisteren én te han-

delen naar hun ideeën. Studenten moeten meer 

verantwoordelijkheid krijgen. Met verantwoorde-

lijkheid komt zorg. Een individu voelt zich extra 

belangrijk waardoor de inzet verhoogd wordt.

Voor mij was ROC Nova College in Haarlem  

niet zozeer een school maar een plek om me  

te kunnen ontwikkelen. Door het vertrouwen 

van mijn docenten van de sportopleiding kon 

ik mijn ambities verwezenlijken: twee stages in 

het buitenland waar ik de bevolking kennis liet 

maken met sport. In Ghana heb ik mijn eigen 

sportwinkel opgezet. Dat heb ik op eigen kracht 

gedaan. Door die ervaringen weet ik goed wat 

ik wil bereiken. Voor veel studenten is dat niet 

weggelegd. Jongeren lopen aan tegen regeltjes, 

hebben het gevoel dat wat ze willen niet aange-

boden wordt. Dat gebeurde ook op mijn eigen 

school waar een dringende behoefte was aan 

vechtsportlessen. Studenten waren bezig om die 

Juan Hofland, Landelijk Ambassadeur Beroepsonderwijs

’Als ik Marja ben, DWING IK 
SCHOLEN NAAR IDEEëN vAN 
STuDENTEN TE HANDELEN’

lessen zelf te organiseren maar toen puntje bij 

paaltje kwam, wilde de school er niet aan. Dat is 

heel demotiverend.

In dat licht zou ik als minister in een dag nog 

iets doen: als een gek uitwisselingsprojecten 

met het buitenland stimuleren! Natuurlijk, er 

zijn al genoeg van dit soort projecten maar 

die blijven hangen in een kleine hype. Buiten-

landse studenten komen hier, maar wanneer 

ze weg zijn, wordt het contact verbroken. Dat 

is zonde! Laat jongeren zelf een langdurige 

samenwerking bedenken. Geef ze bijvoorbeeld 

de verantwoordelijkheid om na de uitwisseling 

nieuwe stagiaires te werven. Naar aanleiding 

van mijn stage in Ghana wil ik daar studenten 

Sport en Bewegen op projecten inzetten. In 

mijn eentje kan ik op die manier dertig mensen 

een ervaring bieden. Blijf het voeden, dan komt 

de creativiteit van studenten echt tot uiting.

In de kern draait het om vertrouwen in de  

student. Als die gaat naar waar hij wil zijn,  

dan geeft hij niet zomaar op. Ik heb de ruimte 

gekregen om mijn eigen plan te trekken waar-

door ik gerichter keuzes kan maken: niet altijd 

voor een baas werken maar terug de wijde 

wereld in. Met mijn eigen bedrijf wil ik mensen 

via sport bij elkaar brengen. Was ik op school  

beoordeeld via een taalexamen in plaats van 

mijn prestaties in het buitenland, dan was 

van mijn zelfvertrouwen weinig overgebleven. 

Want ik heb zware dyslexie.” 

minister vOOr 1 dag

Tekst somajeh Ghaeminia  Foto’s Fmax

‘Het draait om 

vertrouwen in 

de student’

als onderwijsminister zou juan Hofland (21) zijn focus verplaatsen. want kwaliteit is volgens 
de ambassadeur van het beroepsonderwijs niet alleen te meten aan het reken- en taalniveau. 
“geef studenten de ruimte om hun dromen waar te maken en je zult zien hoeveel talent er 
naar boven komt.” in oktober draagt juan het stokje over aan de nieuwe ambassadeur.
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elk jaar koop ik op vakantie elke dag een nederlandse krant in Le 

teil, een plaatsje vlakbij montélimar, Zuid Frankrijk. Zo ook dit jaar. 

Wat schrok ik bij het lezen over de schietpartij in noorwegen, utøya. 

de man, een losgeslagen idioot met een volslagen krankjoreme 

missie, die zomaar 69 jonge mensen genadeloos afslacht op een 

bijeenkomst van de jongerenafdeling van de noorse arbeiderspartij. 

Jonge mensen die het belangrijk vinden wat er in de wereld 

gebeurt, allemaal jonge mensen in een leeftijdsgroep waaraan  

wij lesgeven! 

geen enkel motief rechtvaardigt de daad van deze rechts extremist. 

de dader is iemand waaraan duidelijk een schroef loszit. de 

massamoordenaar van oslo is al na een paar dagen opgegaan in 

de nevelen van de massale informatie. door de bomen zien we het 

bos niet meer, er is geen touw aan vast te knopen. iedereen die 

daardoor verrast is, moet zich afvragen hoe dat tot stand heeft 

kunnen komen.

overlevenden hebben met familie  het eiland inmiddels bezocht, 

begeleid door hulpverleners. 150.000 mensen hebben met rozen  

en fakkels in het centrum van oslo de slachtoffers herdacht van  

de aanslagen. er zijn gelukkig ook kinderen die de aanslag  

overleefd hebben.

ik moet nadenken:

Stel je voor dat zoiets in nederland gebeurt en dat je dan in 1 klap 2 

klassen met kinderen zou moeten missen… Sta ik dicht genoeg in 

contact met de kinderen uit mijn klassen? Weet ik met wie het wel of 

niet goed gaat? of leven we allemaal te gehaast  en zijn we vooral veel 

met onszelf bezig, zodat we te weinig oog hebben voor de mensen om 

ons heen? Zou ik als docent een jongen als Breivik herkennen?

ik kon het niet nalaten mijn column hieraan te wijden. Dit keer  
geen mbo-beslommeringen. we moeten even stilstaan bij het 
afschuwelijke onrecht dat die jonge mensen is aangedaan. Mijn 
diepe medeleven gaat uit naar alle ouders, families en vrienden  
van deze jonge mensen.

Elmer Veerhoff
docent ict academie roc Leiden en schreef als songwriter vele 

nederlandstalige hits
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Kijk op www.mboraad.nl om uw  vragen voor  
de volgende  aflevering in te sturen. 

back  stage

vijf vragen aan…

“er is de laatste jaren sprake geweest van een 

veralgemenisering van de opleidingen. 

Daardoor worden kleine vakopleidingen bedreigd  

met opheffing. Een opleiding met minder dan 17 

studenten is al niet meer levensvatbaar. Denk aan  

de orthopedische schoenmaker of aan de glas- 

instrumentmaker. In totaal kan een derde van alle 

opleidingen tot de specialistische vakopleidingen 

worden gerekend.’’ 

“we doen al veel. Het is een gekke tegenstelling: 

de arbeidsmarkt voor goed gekwalificeerde 

technici is goed. Toch blijft de interesse achter. De 

technische sectoren werken samen met Techniek 

Talent.nl aan promotie met een investering van  

ruim 30 miljoen euro tot 2016. Ik denk dat de school-

leiders in het vmbo onvoldoende oog hebben voor 

vakken in de technische sector. Dat interesseert hen 

kennelijk niet.’’“als je alles bij elkaar optelt, kom je tot die 

cijfers. Er zijn ongeveer een miljoen mensen bij 

betrokken. Dat is bepaald geen klein bier, er staat veel 

op het spel. Daarom is het belangrijk dat meer dan 

vijftig organisaties uit bedrijfsleven en onderwijs zich 

inzetten om het kleinschalige vakmanschap in 

Nederland veilig te stellen door behoud en verster-

king van specialistische beroepsopleidingen. Kijk 

maar op de site: de Leidse instrumentmakers School 

heeft zich aangesloten, net als het Grafisch Lyceum, 

de vereniging van brood- en banketbakkersbedrijven.’’ 

“elk voorbeeld heeft zijn eigen verhaal. De 

boekhandelaar die zijn klant online de weg 

wijst, heeft een groen beroep. Dat is in opkomst.  

We vinden dat je geen mensen moet opleiden voor 

beroepen die geen perspectief hebben. Dat zijn grijze 

beroepen. Mogelijk dat de traditionele boekhandelaar 

tot die categorie behoort. Maar voor andere beroepen 

zoals bakkers, stratenmakers en goudsmeden is er 

toekomst. Een beroep als handmatig graveur kent 

daarentegen steeds minder beoefenaars.’’ 

vraag 1:   Waarom is SoS vakmanschap opgericht? Want 
hoezo zijn de specialistische vakmensen ten 
dode opgeschreven? is dat niet wat overdreven?

vraag 4:   het aantal techniekleerlingen op het vmbo 
neemt af. het mbo voorziet ook een daling,  
terwijl er meer vraag komt naar mensen  
met een technische opleiding. Wat kunnen  
brancheorganisaties als de metaalunie en de 
scholen samen doen om de arbeidsmarkt toch  
zo optimaal mogelijk te bedienen?

“het zou mooi zijn als het specialistisch 

vakmanschap een vast punt op de agenda 

van de Tweede Kamer zou worden. Verder zou ik 

graag zien dat uitvoeringsarrangementen voor kleine 

beroepen worden vastgelegd in een centrale regeling 

van erkende specialistische beroepsopleidingen. 

Daarvoor moeten opleidingen en het relevante 

bedrijfsleven afspraken maken. Wat we nu hebben  

is erg vrijblijvend.’’

vraag 3:   als voorbeeld wordt ook de vakman boekhandel 
genoemd. maar boekhandels verdwijnen toch?   
is dat niet opleiden voor werkloosheid?

vraag 2:   in het manifest lezen we dat wordt gevreesd  
voor een verlies van 127 miljard euro omzet en 
een verlies van een kwart miljoen bedrijven.  
hoe weten jullie dat zo zeker? 

vraag 5:   Wat hoopt u over een jaar te hebben bereikt 
met SoS vakmanschap?

aan:

  anDré van Der leest,  
een van de initiatiefnemers 
van SOS Vakmanschap

onderwerp:   SOS Vakmanschap heet niet voor niets zo. De afkorting staat voor 

Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap. Een noodkreet, want 

dat vakmanschap wordt bedreigd. In Duitsland verbeeldt een televisiecommercial 

de onmisbaarheid van het ambacht door alles wat met handwerk is opgebouwd 

te laten verdwijnen. Daardoor ontstaat uiteindelijk een landschap met 

Neanderthalers. Waar zouden we zijn zonder het ambacht? Vijf vragen aan  

André van de Leest, beleidssecretaris onderwijs bij de Koninklijke Metaalunie,  

de grootste ondernemersorganisatie van het midden- en kleinbedrijf in de metaal, 

en initiatiefnemer van SOS Vakmanschap. 

 

 Tekst Guus Mater  Foto Jeroen Poortvliet
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‘Ik maak me heel kwaad om de
ov-studentenkaart’

Naam: jasmijn wessels (17)  Opleiding: multimedia Design, 
alfa-college groningen  JOB-functie: secretaris
“Dit jaar zou ik op stage gaan naar Malta. Maar tijdens een 

cursus van JOB, die ik volgde omdat ik in de medezeggen-

schapsraad zat, werd ik gevraagd om te solliciteren voor een 

bestuursfunctie bij de jongerenorganisatie. Ik vind dat zo 

leuk dat ik voor JOB heb gekozen en de stage heb uitgesteld.”

“Sinds ik dit werk doe, kijk ik kritischer naar mijn eigen 

school. Dat doe ik niet alleen, er zijn veel kritische studen-

ten. Veel mensen klagen maar zetten niet de stap om wat 

aan de problemen te doen. Ze weten niet dat ze mee kunnen 

praten, dat ze ergens terecht kunnen met hun klachten.  

Dat motiveert mij om dit werk te doen: ik kan er wél wat 

aan doen, ik heb invloed.”

“Ik maak me al heel lang kwaad over de kwestie rond de 

ov-chipkaart voor studenten. Ik word binnenkort achttien 

maar studeer al drie jaar in het mbo, zonder recht op gratis 

openbaar vervoer. Terwijl een zestienjarige die naar het 

hbo gaat er wel recht op heeft. Dat is echt heel krom. Het is 

discriminatie op onderwijsniveau. Onze voorgangers bij JOB 

hebben hier eerder aandacht voor gevraagd. Wij blijven dit 

aankaarten. De provincie Gelderland geeft nu al haar mbo-

studenten onder de 18 jaar een ov-chipkaart waarmee ze 

met 40 procent korting kunnen reizen. Waarom kan dit niet 

overal zo zijn?”

Vooral onder haar eigen achterban geniet de 

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) 

weinig bekendheid. Daar wil het nieuwe 

bestuur verandering in brengen. Maar de 

grootste uitdaging voor deze vijf jonge, 

gedreven mbo’ers blijft de gratis ov-chipkaart, 

voor alle mbo-studenten. 

back  stageback  stage

We zitten niet 
op kantoor 
vergoeDinkjes 
binnen te harken 

Tekst somajeh Ghaeminia

Foto’s ed van rijswijk

28 / 29

‘Studenten zijn meer betrokken 
dan je denkt’

Naam: stijn ackermans (22)  Opleiding: Horecaondernemer/ - 
manager, De rooi Pannen Tilburg  JOB-functie: voorzitter
“Ik heb meegewerkt aan de oprichting van de medezeggen-

schapsraad van onze school. Klassenvertegenwoordigers 

van acht afdelingen, verdeeld over drie vestigingen 

moesten vertegenwoordigd worden in een centrale 

medezeggenschapsraad. Dat ging met veel pijn en moeite. 

Je moet statuten maken, met heel veel mensen op een lijn, 

bekendheid creëren, ongemotiveerde mensen overtuigen. 

Maar het is gelukt. De inspraak van studenten is nu heel 

goed geregeld. Een voorbeeld: de rokers klaagden over het 

gebrek aan overkapping buiten.  

De klassenvertegenwoordigers hebben dat doorgespeeld 

naar de MR. Die heeft het aangekaart bij het college van 

bestuur en twee weken later begon de bouw van een 

nieuwe overkapping.”

“Ik wil dat alle scholen heel erg op mijn school gaan lijken. 

Studenten weten bij ons wat hun rechten en plichten zijn, 

we krijgen veel mailtjes met vragen en ideeën. Studenten 

zijn meer betrokken dan je van te voren denkt. Dat is ook een 

reden waarom ik me heb aangemeld bij JOB, want als het op 

De Rooi Pannen kan, waarom niet overal?”

“Als voorzitter houd ik me bezig met alle speerpunten van JOB: 

naamsbekendheid bij onze achterban, advies bij het opzetten 

van studentenraden. Want hoewel het verplicht is, zijn de 

raden er nog lang niet overal. Maar we willen ons vooral hard 

maken voor de ov-chipkaart voor alle mbo’ers. Hbo-studenten 

krijgen die kaart ongeacht hun leeftijd. Maar studenten onder 

de achttien jaar die een mbo-opleiding doen, hebben geen 

recht op gratis openbaar vervoer. Daar moet nu eens een  

einde aan komen.”

                      V 



‘Jonge mbo’ers kunnen niet de
opleiding kiezen die ze willen’

Naam: preston henshuijs (18)  Opleiding: management 
economie en recht, roc van amsterdam gooi en 
vechtstreek hilversum  JOB-functie: penningmeester
“Lekker veel dingen tegelijk doen, daar houd ik van. Ik 

ben een doorzetter, heb de drive en wil om problemen 

op te lossen. Op de middelbare school heb ik geholpen 

een leerlingenraad op te zetten. Op het roc ben ik 

penningmeester van de studentenraad en heb nu dus 

dezelfde functie bij JOB. Daarnaast zit ik als scheidsrechter 

in het talententraject van de KNVB, waarmee ik het betaald 

voetbal wil behalen.”

back  stage back  stage
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we zitten niet op kantoor 
vergoeDinkjes binnen te harken
vervolg 

“Het is heel bijzonder om lid te zijn van een inspraakorgaan. 

Je vertegenwoordigt en helpt de studenten. Je probeert 

echt wat te bereiken, onderwijs beter te maken, dat vind ik 

geweldig. Op mijn roc wachten we al jaren op een zebrapad 

voor een oversteekplaats waar al diverse ongelukken zijn 

gebeurd. De studentenraad is daar al jaren mee bezig. Als er 

niemand voor de belangen van de studenten op komt, dan 

gebeurt er helemaal niets.” 

“Bij JOB hebben we concrete plannen. We willen bijvoorbeeld 

een tour langs een groot aantal scholen maken. Ook gaan we  

eens goed uitzoeken hoeveel de ov-studentenkaart nu per  

student kost en vandaar uit actie ondernemen, stevig lobbyen 

bij de politieke partijen. Als er niet naar ons geluisterd 

wordt, dan kiezen we voor een heftiger aanpak. Want jonge 

mbo-studenten hebben nu niet de mogelijkheid om de 

studie te kiezen die ze willen, vanwege de reiskosten.”

‘We zijn er niet om vergoedinkjes
 binnen te harken’

Naam: Lawrence cheuk (21)  Opleiding: Fotografie, 
Fotovakschool apeldoorn  JOB-functie: algemeen bestuurslid
“Vorig jaar waren er wat incidenten op onze school rondom 

de urennorm. Het was onduidelijk wat dat nou precies 

inhield. We moesten vier volle dagen naar school en er 

zou nog een dag bijkomen, omwille van die urennorm. Ik 

wilde dat goed uitzoeken en via een omweg kwam ik bij JOB 

terecht. Hier werd mijn vraag beantwoord. Ook was ik bezig 

een studentenraad op te richten waar ik nu de voorzitter 

van ben. JOB heeft mij hierin geadviseerd en begeleid. Een 

paar dagen later kreeg ik een mailtje: of ik wilde solliciteren 

naar een functie bij JOB.”

“Ik wil er dit jaar voor zorgen dat de mbo’ers weten dat we 

er zijn. Studenten kunnen zoveel inbrengen! Toch zijn er 

nog lang niet overal studentenraden en dat is spijtig. Veel 

studenten kennen JOB niet eens. Dus gaan we naar zoveel 

mogelijk scholen toe om te kijken hoe het daar gaat en 

om te laten zien: wij zitten niet op kantoor vergoedinkjes 

binnen te harken. Wij zijn er voor de studenten!”

‘Mbo’ers moeten vechten voor 
hun rechten’

Naam: Daniel snykers (18)  Opleiding: Juridisch Medewerker 
Openbaar Bestuur, rOc eindhoven  JOB-functie: algemeen 
bestuurslid
“Ik wil me graag inzetten voor anderen. Vooral voor de 

studenten die het allemaal niets interesseert. Een vriend 

van mij is van school afgetrapt.  Als hij bezwaar had 

gemaakt dan had hij er waarschijnlijk nog gezeten. Die 

jongen heeft nu een studieschuld en allerlei bijkomende 

problemen. Dat is echt heel jammer. Dat motiveert mij om 

via mijn werk bij JOB aan studenten te laten zien dat ze zich 

niet moeten neerleggen bij problemen, maar dat ze voor 

hun rechten moeten vechten.” 

“In mijn JOB-portefeuille zit klachteninformatie, 

klachtenafhandeling, toezicht en onderwijskwaliteit. Het 

zijn onderwerpen die op elkaar aansluiten. Klachten gaan 

meestal over onderwijskwaliteit en het toezicht daarop. Ik 

hoop in dit jaar meer ervaring te krijgen met besturen, wil 

creatiever worden. Maar vooral wil ik de ongeïnteresseerde 

studenten helpen.”  
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het nieuwe 
proDuct VAn...

Tekst Luuk Obbink  Foto’s Jeroen Poortvliet

“Ik heb twee passies: hout en sport. Ik heb 

overwogen een sportopleiding te gaan doen, maar 

het hout heeft gewonnen. Maar de passie voor sport 

is wel teruggekomen in een project dat ik zeven jaar 

geleden tijdens m’n laatste stage heb ontwikkeld: 

een fiets van hout.

Ik wilde er vooral mee uitzoeken hoever ik kon gaan 

met hout. Kun je er een fiets mee maken? Toen had 

nog vrijwel niemand dat geprobeerd, inmiddels zie 

je wel meer van dit soort initiatieven. Als het niet 

zou lukken, kon ik de fiets altijd nog aan de muur 

hangen, als een vorm van kunst. 

Maar het is gebleken dat hout uitstekend geschikt 

is om een fiets van te maken. Het is licht, sterk, 

voelt warm aan en het is veerkrachtig, wat het 

rijcomfort ten goede komt doordat trillingen 

worden geabsorbeerd. En hout is eerlijk, duurzaam 

materiaal. Het groeit gewoon uit de grond, zonder 

energieverslindend procedé. Later heb ik ook een 

racefiets gemaakt, waarmee ik drie seizoenen 

wedstrijden heb gereden.”

“het handmatig maken van een 
houten fiets, is een maand vrijwel 
fulltime werk.”

“De tijd is rijp om de fiets als serie-
product op de markt te brengen.”

“Ik heb de afgelopen zeven jaar hard gewerkt om mijn bedrijf 

op te bouwen. Ik werk bijna alleen in opdracht en de fiets is 

altijd liefhebberij geweest. Maar nu wil ik de fiets op de markt 

brengen. Handmatig gebouwd zou de fiets vele duizenden euro 

moeten kosten,  er zit honderden uren werk in. Maar in serie 

moet het mogelijk zijn om de fiets betaalbaar te produceren. 

Het is een fiets met een chique uitstraling, voor mensen die iets 

bijzonders willen hebben.”

“Een houten fiets is meer 

dan CO2-neutraal. En als hij 

versleten is, lost hij bij wijze 

van spreken vanzelf op.”

nieuw
NIEUW!!!

Duurzaam en Degelijk: 
De houten fiets

Naam: jan gunneweg (29),  
industrieel ontwerper
Opleiding: hout- en meubilerings-
college amsterdam
Product: een houten fiets
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hoe komt het dat docenten onvoldoende voorbereid zijn op zo’n 
belangrijke taak? 
“Bij de invoering van de werkplekkenstructuur was de didactiek 

onvoldoende uitgekristalliseerd; docenten werden aan hun lot 

overgelaten. Zonde, want de docent speelt een centrale rol in 

het vertalen van innovatieve ideeën naar de praktijk. dus moet 

hij achter de ideeën staan. en liefst ook betrokken worden bij 

de ontwikkeling ervan. een docent die zegt: ‘mooi bedacht 

achter een bureau, maar in de praktijk werkt het anders’, 

beschrijft de kloof tussen theorie en praktijk.” 

beseffen docenten dat ze op dit vlak 
tekortschieten? 
“de meeste docenten kunnen hun problemen 

duidelijk beschrijven. Ze zoeken ook bij zichzelf 

naar oplossingen. Ze zijn betrokken en willen 

het beste voor de leerlingen en studenten, maar 

verbeteringen kosten tijd en energie. en dat is vaak het 

grootste knelpunt. het gevolg is dat docenten ondersteuning 

inruilen voor controle, wat de zelfstandigheid van leerlingen en 

studenten juist beperkt.”  

waarom zijn zelfsturende vaardigheden belangrijk?
“Zelfregulatie kan leerlingen en studenten helpen om te gaan met 

de zelfstandigheid die werkplekkenstructuur van hen verwacht. 

op die manier wordt deze manier van leren optimaal benut. 

misschien nog belangrijker is dat zelfsturing, zelfregulering 

en verantwoordelijkheid onmisbare eigenschappen zijn op de 

arbeidsmarkt. een werknemer wordt geacht zich continu verder te 

ontwikkelen; ook in het ‘leven lang leren’ spelen deze vaardigheden 

een belangrijke rol.” 

kun je van jonge mensen zoveel eigen initiatief verwachten? 
“Zelfregulatie is een complexe vaardigheid. maar ik ben ervan 

overtuigd dat jongeren dit aankunnen, met voldoende begeleiding 

en ondersteuning. ‘Zelf’ staat niet gelijk aan ‘alleen’. dat is een 

groot misverstand: feedback en regelmatige doelgerichte oefening 

helpen leerling en student deze vaardigheden te verwerven om 

het uiteindelijk zonder hulp te kunnen toepassen. de ene heeft 

wat meer hulp nodig dan een ander, de ene is misschien wel 

meer bekwaam dan een ander. maar dat weerspiegelt zich ook in 

professies. van een chef-kok wordt nu eenmaal meer verwacht  

dan van een assistent.” 

wat gebeurt er met je bevindingen?
“het theoretische model kan gebruikt worden om de didactiek 

in het beroepsonderwijs verder te ontwikkelen. en dus om de 

effectiviteit van het leren in werkplekstructuren te bevorderen. 

Bovendien komt er een bijeenkomst over praktijkdidactiek 

waar docenten, onderzoekers en onderwijsondersteunende 

instanties mijn conclusies en hun eigen ervaringen bespreken en 

mogelijke implementaties verder uitwerken. verder hoop ik dat de 

bevindingen docenten motiveert om hun onderwijsmateriaal en het 

geven van feedback continu te verbeteren.”

Tekst sander Peters  Foto sanne Linssen
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Pittige taal van… 
helen jossberger

‘Zelf’ staat niet 

gelijk aan ‘alleen’

back  stage

De houten fiets
vervolg 

uitvindingen

Leerlingen in het vmbo en studenten in het mbo sturen steeds meer hun eigen leerproces.  
Voor docenten is dit niet makkelijk, aldus onderwijspsychologe Helen Jossberger (31). Ze zijn  
niet voldoende voorbereid op het aanleren van zelfsturende vaardigheden. “Docenten maken 
studenten meer afhankelijk in plaats van zelfstandig.” 

DE jUry...

DE coNclUsIE

7
Jan gunneweg heeft een prachtige fiets 

gemaakt, maar heeft nog wel wat missiewerk 

te verrichten om de kritische consument te 

overtuigen. of dat lukt? de tijd zal het leren. 

maar de massa zal waarschijnlijk blijven kiezen 

voor traditionele materialen. en dat geeft 

niet, want een houten fiets mag natuurlijk 

best iets bijzonders blijven.

7
6

8

kees bakker, consumentenvoorlichting 

fietsersbond “Ik moet zeggen dat het 

een mooie fiets is, maar ik zie de 

toegevoegde waarde niet zo. Er zijn 

andere materialen om een fiets van 

te maken, die ook licht zijn, maar 

veel goedkoper om te bewerken. Ik 

betwijfel of dit haalbaar is.”

sjaak bloemberg, industrieel ontwerper,  

bouwer van een houten ligfiets “Het is 

esthetisch een erg mooi product, maar 

niet voor de massa. Hout is geweldig 

materiaal, dat vaak niet wordt begrepen: 

de eerste loopfiets werd ervan gemaakt 

en wat niet veel mensen weten, is dat 

houten gevechtsvliegtuigen in de Tweede 

Wereldoorlog bij de geallieerden een 

belangrijke rol hebben gespeeld. Hout 

is licht, heeft veerkracht en breekt niet 

snel. Het verandert in de loop van de 

jaren, wat het karakter geeft. Maar waar 

ik vooral warm van word, is dat Jan zijn 

fietsen ook gewoon gebruikt. Dat laat 

zien dat het werkt.”

niels hansen, manager bovag tweewie-

lerbedrijven “Het design van de houten 

fietsen van Jan Gunneweg is erg mooi. 

Ik heb het inmiddels vijfhonderd jaar 

oude ontwerp van een leerling van Leo-

nardo da Vinci een keer in een museum 

zien staan en ook dat maakte indruk. 

Nadeel lijkt me wel dat hout gevoelig 

is voor weersinvloeden, terwijl de fiets 

vooral buiten wordt gebruikt.”



‘onderwijs is net voetbal: bijna iedereen heeft er verstand van. 

maar net als over voetbal beweren die miljoenen deskundigen  

ook over onderwijs nogal wat flauwekul’
onderwijsjournalist hanne obbink (trouw) onderbouwt treffend dat ook in het onderwijs de beste stuurlui aan wal staan.

‘school is de tijd dat ik offline ben.’

Beschrijft deze student in de telegraaf hoe hij omgaat 

met social media of…?

‘een leraar moet lesgeven. het mag 

niet zo zijn dat hij tijdens het geven 

van de reken- of wiskundeles ook 

nog eens in de gaten moet houden 

of leerlingen hun medicijnen wel  

op tijd krijgen.’

Lesgeven, maatschappelijk werker zijn én hulpverlener: 

het vak van docent kent vele boeiende kanten. maar als 

het aan hélène Jansen van de aob ligt gaat een docent 

nu eindelijk eens prioriteiten stellen (de gelderlander).  

‘De eerste reactie van mensen op 

onzekere situaties is er gewoonlijk 

een van schrik en angst. na enige 

tijd herstellen wij hiervan, bijvoor-

beeld als we weten dat we door het 

management op een rechtvaardige 

manier zullen worden behandeld,  

of dat het koord waarmee we  

bungeejumpen zorgvuldig op  

eventuele fouten is gecontroleerd.’

in nrc next overtuigt  kees van den Bos de lezer dat 

managers net als elastiek zijn: zorgvuldig gecontroleerd 

en daarom bést te vertrouwen! 

‘je kunt de situatie in het onderwijs 

vergelijken met het sprookje ‘De 

nieuwe kleren van de keizer’, door 

hans christian andersen. iedereen 

blijft maar roepen hoe mooi die kleren 

zijn. maar het is allemaal nep. er zijn 

geen kleren. net als de keizer staat 

het onderwijs in z’n blote kont.’

een anonieme basisschoolleraar doet in de Stentor een 

oprechte poging lezers in sprookjes te laten geloven. 

‘het is namelijk nog maar de vraag 

hoe jongens die in de les nog nooit 

zijn afgetroefd door een meisje  

later zullen omgaan met een  

vrouwelijke chef.’

van de regen in de drup: Jady petovic voorziet in trouw 

nóg grotere identiteitsproblemen voor jongens als het 

voorstel van de Besturenraad om jongens en meisjes 

gescheiden les te geven, wordt uitgevoerd. 

‘terwijl we in limburg grijzer en 

kaler worden, leiden we wel 600 

nieuwe kappers op, maar we hebben  

een gebrek aan mensen met een 

vapro-opleiding die als operator  

of technicus aan de slag kunnen.’

Jos Schneiders, scheidend directeur van dSm  

nederland, lost het personeelstekort in Limburg in  

een knip op:  het kappersvak of de techniek, het 

scheelt maar een haartje! 

‘het is dan ook logisch dat veel 

afgestudeerde vmbo-leerlingen het 

mbo links laten liggen en via het havo 

snel naar een hbo-opleiding over-

stappen. inclusief ov-jaarkaart.’

meneer/mevrouw van dijken (algemeen dagblad)  

weet waarom het hbo veel beter spoort dan het  

mbo: gratis ov!


