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“We willen een wake-up call geven.” Marjanne 

Sint, lid van de Raad voor Volks gezondheid en 

Zorg (RVZ) en in het dagelijks leven bestuurs-

voorzitter van de Isala klinieken, is een van  

de opstellers van het RVZ-advies ‘Bekwaam is 

bevoegd’. Het advies pleit voor innovaties in 

zorg opleidingen en zorgberoepen. “We zeggen 

niet dat het hele onderwijssysteem op de schop 

moet, maar er zijn wel forse aan passingen nodig. 

Anders krijgen we straks een enorm tekort aan 

personeel.” Op dit moment worden aan haast  

elk beroep in de zorg specifieke toegangseisen 

gesteld, waardoor zelfs iemand met zorg ervaring 

in een nieuwe opleiding weer aan het begin moet 

beginnen. “In de zorg wordt weinig aan loopbaan-

ontwikkeling gedaan. Maar mensen willen zich 

kunnen ont wikkelen. Een mbo’er moet een 

aan  vullende hbo-opleiding kunnen doen of taken 

van hoger gekwalificeerden kunnen overnemen. 

Een hbo-verpleegkundige wil bijvoorbeeld meer 

medische verantwoorde lijkheid.”

leren in De praktijk
De RVZ pleit daarom voor doorlopende bij-

scholing en soepeler overgangen tussen 

opleidingen en beroepsgroepen. Bijvoor beeld 

door de eindtermen beter op elkaar af te stemmen, 

zodat duidelijk is over welke competenties en 

vaardigheden iemand al beschikt en welke er in 

de nieuwe beroeps opleiding nog moeten worden 

aangeleerd. Sint: “Het was altijd: eerst bevoegd, 

dan pas bekwaam. Het advies pleit ervoor om 

mensen de kans te geven tijdens het werk te 

leren. Natuurlijk moeten alle medewerkers aan 

profes sionele eisen voldoen, maar daarvoor 

worden ze dan in de praktijk opgeleid. Vandaar 

de titel: Bekwaam is bevoegd. Die benadering 

helpt het dreigend tekort aan personeel te 

verminderen. Een voor beeld: als in 2013 het 

bevolkings onderzoek darmkanker van start  

gaat, moeten we veel meer patiënten screenen. 

Maar er is nu al een tekort aan maag-, darm- en 

lever artsen. ‘Hoe gaan we dat oplossen?’, vroeg  

ik aan een arts in ons ziekenhuis. Hij antwoordde: 

‘We kunnen nurse practi tioners opleiden om een 

deel van de screening te doen. Als zij iets zien 

wat ze niet vertrouwen, halen ze er een arts bij.’ 

Zo’n taaksplitsing is veel vaker mogelijk. Zo 

kunnen mbo’ers worden opgeleid voor taken  

op hbo-niveau.”

innOvaties
Een deel van het tekort aan personeel kan 

worden aangevuld door technische innovaties. 

“Vroeger gingen er prikzusters bij patiënten langs 

om bloed te prikken vanwege het risico op 

trombose. Nu prikken patiënten zichzelf, geven 

via internet hun bloedwaarden door en krijgen 

vervolgens advies over de medicatie. Daardoor 

hebben we veel minder prik zusters nodig, maar 

wel mensen die patiënten kunnen leren met hun 

ziekte om te gaan.” Natuurlijk: de zorg heeft zijn 

zware kanten, erkent Sint. “De nacht  diensten 

bijvoorbeeld. Die maken het werk zwaar. Juist 

daarom moeten we ervoor zorgen dat er andere 

dingen zijn die de zorg aantrekkelijk maken.  

Geef mensen de kans om opleidingen te volgen 

en maak duidelijk dat de zorg niet slecht betaalt. 

Zeker niet in de zieken huizen. Door vele tv-series 

hebben ziekenhuizen een meer sexy imago dan 

verpleeg- en verzorgings huizen, maar laten we 

het werk met oudere mensen niet als oninter-

essant afschrijven.” Sint wil medewerkers in  

de zorg toekomst bieden. “Dat krijgen we niet 

zomaar voor elkaar, want de zorg is een groot 

schip. Als dat schip zijn koers een graad verlegt, 

komen we toch heel ergens anders uit.”

4 / 5

Het moet anders in de zorg. Er komen steeds meer ouderen en chronisch zieken.  
Maar wie gaat hen verzorgen? Er dreigt een enorm tekort aan zorgpersoneel. Hoe  
maken we de zorg aan trekkelijker zodat meer jongeren voor een zorgopleiding kiezen,  
en hoe houden we medewerkers in de zorg vast? 

Tekst Corien Lambregtse  Illustratie Link design, Amsterdam
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een wake-up call in De zOrg
vervOlg 

‘Mensen hebben bewondering voor mijn keus’

sharon gerrits (derdejaars student aventus, 
maatschappelijke zorg)
“Als ik wat ouder ben en veel meer ervaring 

heb, wil ik graag met verslaafden en probleem-

jongeren werken, daarom heb ik voor maat-

schappelijke zorg gekozen. Ik vind het leuk om 

met mensen te werken. Op dit moment loop ik 

stage op een leerafdeling in een instelling voor 

verstandelijk gehandicapten. We hebben elf 

cliënten. Het mooie is dat je langzamerhand 

een band met hen opbouwt. Nu ik er wat 

langer ben, merk ik dat ze me gaan vertrouwen 

en met problemen naar me toekomen. Over 

een jaar, anderhalf jaar hoop ik klaar te zijn. 

Dan ga ik een baan zoeken of misschien toch 

eerst nog naar het hbo. Iets met toegepaste 

psychologie lijkt me leuk. Ik ben er nog niet  

uit. Je kunt ook gaan werken en daarnaast  

een studie doen, maar dan houd je wel heel 

weinig vrije tijd over… 

Aan de ene kant denk ik dat het werken in  

de zorg niet genoeg wordt gewaardeerd, aan  

de andere kant merk ik ook dat anderen er 

juist bewondering voor hebben dat ik voor de 

zorg heb gekozen. Ik weet dat de werkdruk in 

de zorg heel hoog kan zijn. Als je als begeleider 

verantwoordelijk bent voor vijftien cliënten, 

dan is dat heel zwaar. Soms raken mensen  

er overspannen van.  

Ik probeer daar nu al rekening mee te houden. 

Ik leer bijvoorbeeld mijn rug niet te zwaar te 

belasten en mijn eigen grenzen aan te geven. 

Op die manier hoop ik het heel lang vol te 

houden. Dat het werk onregelmatig is, met die 

wisselende diensten, vind ik persoonlijk juist 

fijn. Het betekent dat je af en toe door de week 

vrij bent en dan lekker rustig kunt winkelen. 

De zorg biedt veel ontwikkelings mogelijk-

heden. Ik zal altijd cursussen blijven volgen en 

ga zeker niet twintig jaar bij dezelfde instelling 

werken. Er is zoveel te leren.” 

‘Ik ga zeker niet twintig jaar bij dezelfde 
instelling werken; er is zoveel te leren’

‘De werkgevers 
zagen het probleem 

aankomen en hebben 
samen met ons leer-
afdelingen opgezet’
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‘Zinvol werk verrijkt je leven’ ‘Herstel het vertrouwen  
in de sector’

Herman Holtmaat, directeur zorgopleidingen 
rOc aventus
“De zorg was vroeger vooral: verzorgen en 

verplegen. Nu gaat het veel meer over preventie, 

participatie en ondersteuning van chronisch 

zieken, ook thuis. Dat vraagt om andere vaardig-

heden en kennis, om een andere houding ook. 

Daar zijn we in de zorgopleidingen inmiddels al 

mee begonnen. We leiden studenten breder op, 

leren hen diagnoses stellen, communiceren, 

signaleren, samen werken en omgaan met 

techniek: domotica en robotica. Het is belangrijk 

dat studenten een goede basis meekrijgen, 

zodat ze later bijscholings programma’s en 

specialisaties kunnen doen. Dat is niet alleen 

noodzakelijk, het maakt het werk in de zorg  

ook veel interessanter. Veel mensen willen in 

een interdisciplinair team werken en afwis-

selend werk doen. De sector gezond heids zorg 

van Aventus telt momenteel 2.000 studenten. 

We hadden dit studiejaar 3,4 procent meer 

aanmeldingen dan het jaar ervoor. Dat heeft 

ook te maken met de economische crisis. 

Studenten kiezen voor baanzekerheid en in  

de zorg is de komende jaren veel werk. Maar  

ik zie ook dat jongeren heel bewust voor  

een zinvol beroep kiezen. Ze willen echt iets 

betekenen voor medemensen. Zinvol werk 

verrijkt je leven. Het zou mooi zijn als het  

werk in de zorg een beter imago krijgt. Het zou 

helpen als de zorg beter wordt beloond. Bedden 

opmaken, schoonmaken, die dingen moeten 

ook gebeuren, maar worden in mijn ogen 

ondergewaardeerd. Als er straks een enorm 

tekort aan personeel ontstaat, zal dat nog  

wel veranderen. 

De werkgevers hier in de regio Apeldoorn zagen 

het probleem aan komen en hebben samen met 

ons leer afdelingen opgezet, waar studenten in 

de praktijk kunnen leren. Onder begeleiding 

van docenten en doorgewinterde verpleeg-

kundigen of verzorgenden draaien zij afdelingen 

van ziekenhuizen, verzorgings huizen en 

woon  groepen. Het is de meest praktijkgerichte 

opleiding die studenten kunnen krijgen en 

iedereen is er enthousiast over. De studenten 

stralen dat ook uit op voorlichtingsdagen voor 

nieuwe eerstejaars. Dat helpt natuurlijk ook.”

elise merlijn, bestuurder zorg abvakabo fnv:
“Abvakabo FNV doet geregeld onderzoek naar 

het imago van de zorg. Daarbij vragen we 

mensen ook hoe zeker ze zich voelen van hun 

baan. Gelet op de aangekondigde bezuinigingen 

was die vraag heel relevant, want bijna de helft 

van de mensen in de zorg, met name in de 

verpleeg- en verzorgingshuizen, is bang zijn 

baan te verliezen. Die uitkomst vind ik 

schokkend. In die sector werken een half 

miljoen mensen! Op de een of andere manier 

geven werkgevers in de zorg hun werknemers 

het gevoel dat hun baan niet zeker is, terwijl  

er in de toekomst juist een enorm tekort aan 

zorgpersoneel dreigt. Er is nu al een tekort aan 

verzorgenden op mbo-niveau 3 en verpleeg-

kundigen, die op mbo-niveau 4 zijn opgeleid. 

Daar moeten we echt wat aan doen. Het is 

ontzettend belangrijk dat jonge mensen voor  

de zorg kiezen. Juist in economisch slechte 

tijden kan de zorg aan trekkelijk zijn, omdat die 

banen doorgaans heel zeker zijn. Werkgevers 

moeten het vertrouwen in de sector herstellen 

door mensen werkzekerheid te bieden. 

Ophouden met al die flexibele en tijdelijke 

contractjes, waardoor jonge mensen hun heil 

buiten de sector gaan zoeken. Daarnaast moet 

ook de werkdruk worden aangepakt. Uit onze 

Zorgbarometer blijkt dat 71 procent van de 

ondervraagden de werkdruk als negatief beleeft 

en dat 63 procent nadenkt over een overstap 

naar ander werk. Het punt is dat mensen in  

de zorg heel loyaal en betrokken zijn, maar op 

een bepaald moment gaan ze over hun grens. 

Wat ook heel belangrijk is, is perspectief bieden. 

Voor mensen van 28, 29 jaar is dat cruciaal. Ze 

willen hun werk kunnen combineren met hun 

privéleven, ze willen opleidingen volgen om 

nieuwe uitdagingen te vinden. Gelukkig zien 

werkgevers dat ook en worden op die terreinen 

successen geboekt. Werknemers maken al vaak 

hun eigen roosters en er komen steeds meer 

opleidingsfondsen beschikbaar. We moeten nu 

een slag maken, want als de economie aantrekt, 

krijgt de zorgsector alleen maar meer 

concurrentie op de arbeidsmarkt.”  

Back  stage
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uitblinker 

na zijn opleiding aan de cas spijkers academie draaide geoffrey 
van melick (24) een paar dagen mee bij drie toprestaurants. een 
half jaar later kon hij aan de slag bij the fat Duck, een van de vier 
engelse restaurants met drie michelinsterren. ze koken er volgens 
de beginselen van de moleculaire gastronomie. als lid van het 
koksgilde nationaal jeugdteam werd hij wereld- en europees 
kampioen. “in dit vak ben je nooit uitgeleerd.”

Tekst José Vorstenbosch  Foto nout Steenkamp / Fmax

“Ik behoor tot de eerste lichting studenten van de Cas Spijkers 

Academie. Op ons diploma prijkt de handtekening van de meester 

zelf. Tijdens de opleiding leerden we alle facetten van het vak:  

de warme en koude keuken, management en het opzetten van  

een onderneming. We kregen les van echte vakmensen, zoals  

de oprichter van La Place. 

Na de opleiding werkte ik bij restaurant Apicius in Bakkum.  

Omdat ik op zoek was naar iets anders heb ik in mijn vakantie 

proefgedraaid bij enkele driesterrenrestaurants. Bij De Librije liep 

ik één dag mee, bij Oud Sluis twee dagen. Daarna heb ik direct 

mijn spullen gepakt om naar Londen te gaan. De volgende dag 

moest ik om half zeven bij The Fat Duck beginnen. In twee dagen 

kun je veel zien, vooral in een keuken waar de nieuwste technieken 

worden gebruikt. The Fat Duck was de plek waar ik het liefst bij 

wilde horen. Omdat ze op dat moment geen plaats hadden,  

moest ik nog een half jaar wachten. 

Eind vorig jaar deed ik met het Nationaal Jeugdteam mee aan  

de wereldkampioenschappen in Luxemburg. We hadden enkele 

nachten doorgewerkt aan onze presentatie. Toen we ’s ochtends 

terugkwamen bij het hotel, kreeg ik een sms’je dat de tweede ster 

van het restaurant waar ik werkte, was weggevallen. Een half uur 

later kwam het bericht dat ik was aangenomen bij The Fat Duck  

en een uur later dat we wereldkampioen waren geworden. 

Ondanks de vermoeidheid deed ik geen oog meer dicht.

Op dit moment sta ik niet zo vaak achter de kachel. Ik krijg  

hier wel met allerlei andere aspecten van het vak te maken.  

Voor leidinggevenden moet ik bijvoorbeeld schoonmaakroosters 

uit werken, planningen maken en nieuwe ideeën ontwikkelen.  

Hoe druk je ook bent, het is heel belangrijk om duidelijk te zijn 

tegen stagiaires. Je moet het beste uit mensen zien te halen.  

Het mooie van The Fat Duck is dat we één grote familie zijn.  

Het personeel komt overal vandaan en we zitten allemaal in 

hetzelfde schuitje. Als we klaar zijn met werken, gaan we  

meestal met z’n allen lekker ergens eten. Het is a way of life.

Mijn droom was altijd om zelf een restaurant te beginnen, maar  

nu denk ik erover om chef-kok te worden in een internationale 

hotelketen. Ik zou me ook graag meer willen verdiepen in wijnen 

en talen. Door culinaire congressen te bezoeken, doe ik inspiratie 

op. Zoals onlangs in San Sebastian, waar de grootste chefs ter 

wereld hun kunsten vertoonden. In dit vak ben je eigenlijk nooit 

uitgeleerd. Je bent jezelf continu aan het verbeteren. Op het 

moment heb ik een goede drive. De opleiding heeft mij gemaakt 

tot wat ik nu ben, en ik denk dat het aardig is gelukt.”

‘tHe fat Duck  
is één grote familie’
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stiefkinD
Foto Friso Keuris

Oud en nieuw had in het mbo dit keer een symbolische lading.  

Ik heb ons (sier)vuurwerk om 00.00 uur in mijn achtertuin dan ook 

een klein beetje afgestoken om de start te vieren van de stichting 

Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Eindelijk: een jaar 

lang hebben bedrijfsleven en onderwijs er intensief over gepraat, 

maar nu zijn we echt ‘in business’.

De SBB en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de besturing van 

de kenniscentra moet een einde maken aan het welhaast gestolde 

wantrouwen tussen bedrijfsleven, kenniscentra en mbo-instellingen. 

Die kwam nog het best – of ‘beter’: het slechtst – tot uiting in de 

positie van de kenniscentra. Deze brug tussen onderwijs en bedrijfs-

leven heeft de afgelopen jaren voortdurend ter discussie gestaan.  

De kenniscentra werden welhaast als een soort stiefkind heen en weer 

geschoven: noch bedrijfsleven, noch onderwijs voelde zich er écht 

eigenaar van. Ze waren er nu eenmaal, je kon ook niet goed zonder  

en je moest er niet te veel last van hebben. Maar warme gevoelens..? 

Het siert in zekere zin het stiefkind dat het zich toch een eigen positie 

heeft weten te verwerven. Door veranderende verhoudingen tussen 

beroepsonderwijs en bedrijfsleven in het afgelopen jaar zijn we toch 

ook met andere ogen naar de kenniscentra gaan kijken. En hebben we 

aan zelfreflectie gedaan: zou dat stiefkind vanwege z’n waarde toch 

niet beter op z’n plek zijn in het nest dan daarbuiten? 

Het mbo presteert goed, maar zal nog beter en aantrekkelijker 

moeten worden om voldoende jongeren te blijven aanspreken. 

Excellent onderwijs, maar evenzeer leerzame stages. Opleidingen  

die aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Op het snijvlak van 

onderwijs en arbeidsmarkt heb je het dan over de core business van 

de kenniscentra: kwalificatie-eisen, macrodoelmatigheid en beroeps-

praktijkvorming. Allemaal te belangrijk om je als onderwijs en 

bedrijfsleven géén eigenaar van te willen voelen.

Met de SBB zijn de eerste stappen gezet, maar de ‘proof of the 

pudding is in the eating’. Mooie woorden alleen zijn uiteraard niet 

genoeg. Er liggen stevige klussen en de komende maanden al moet 

blijken of zowel de SBB als de kenniscentra in staat zijn de nieuwe  

en hoge ambities maar ook de evenzo hoge verwachtingen waar te 

maken. Daar komt bij dat mensen de op papier gemaakte afspraken 

met elkaar moeten gaan invullen en hier en daar het vertrouwen nog 

niet helemaal op de volle 100% zit. Dat vraagt om een omslag in 

denken en ervaren van iedereen. Inclusief de kenniscentra: het zal 

best even wennen zijn, van stiefkind worden opgewaardeerd tot 

‘verloren zoon’.

Jan van Zijl
Voorzitter MBO Raad
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Limburg
Veel minderjarige mbo-studenten krijgen hun reis-
kosten vergoed. De ongeveer 7.000 studenten, die 
tussen de 12,5 en 60 kilometer van hun school wonen, 
krijgen die vergoeding. De vergoeding geldt ook voor 
Limburgers die bijvoorbeeld in Eindhoven en Nijmegen 
op school gaan. Kosten provincie: 3 miljoen euro.

Zeeland
Geen vergoeding. De provincie stuurde 
een brief naar de ministers van Verkeer en 
Onderwijs. Boodschap: het is wenselijk dat 
ook mbo-studenten een ov-kaart krijgen. 

Brabant
De provincie maakt een aanvullende subsidie-
regeling. Studenten die meer dan 12,5 km van 
school wonen, betalen dan 37,50 euro per maand. 
Nu zijn ze nog 75 euro kwijt. 

Gelderland
Geen vergoeding. 

Overijssel
Geen vergoeding.

Groningen
Volledige vergoeding voor mbo-studenten, 
die verder dan 10 km van hun school wonen 
als het gezinsinkomen iets boven het 
bijstandsniveau ligt. 

Friesland
Geen vergoeding. Bij wijze van proef kregen minderjarige 
mbo-studenten onder voorwaarden tussen 2008 en 2010 
12,5 procent korting op vervoerskosten. Kosten voor de provincie: 
1 miljoen.De provincie wacht nu op een landelijke regeling. 

Drenthe 
Geen vergoeding. Provincie wacht 
op een landelijke regeling. 

Utrecht
Provincie landelijke regeling af. 

Zuid-Holland
Vergoeding van ov-bedrijven geldt ook voor de 
regionale Merwede Linge trein. Provincie overlegt 
met busvervoerbedrijven over extra korting; 
vervoerders komen in 2012 met voorstellen.

Flevoland
Geen vergoeding. Een motie tijdens 
de begrotingsbesprekingen werd niet 
in stemming gebracht.

Noord-Holland
Geen vergoeding. Provincie deed onderzoek naar 
de behoe�e aan vergoeding maar laat het verder 
aan het ministerie van OCW over.

wist u Dat?

mBOóhtjes

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

Alle ov-bedrijven uitgezonderd de NS 

(Connexxion, Arriva, QBuzz, Veolia, Syntus 

alsmede de plaatselijke bedrijven HTM, 

RET en GVB) bieden alle scholieren en 

studenten van 12 tot 18 jaar 40 procent 

korting op stads- en streekvervoer. 

Het Tweede-Kamerlid Metin Celik (PvdA) 

heeft een gratis trajectkaart voor minder-

jarige mbo-studenten voorgesteld. 

Daarmee zouden ze gratis tussen hun 

woonplaats, school en stageplek kunnen 

reizen. De kaart moest voor alle vormen 

van openbaar vervoer gelden. Van de 

537.000 mbo-studenten zijn er 130.000 

minderjarig. Ze geven bijna 100 euro  

per maand uit aan reiskosten. Het 

amendement kreeg geen meerderheid.

geen lanDelijke regeling
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stage in cel gaat op het laatste  
moment niet door

Het was natuurlijk een beetje een gek plan. amir Haziri, 
student aan het Graafschap college in doetinchem, wilde wel 
eens ervaren hoe het voelt om opgesloten te zijn. in het kader 
van zijn opleiding Handhaver toezicht en veiligheid leek hem 
dat een nuttige stage. de avond voor het experiment kreeg hij 
van de politie in Zwolle te horen dat het feest niet doorging 
omdat de privacy van echte gevangenen gevaar zou lopen. 

Haziri had zich laten inspireren door tv-reportages over 

Amerikaanse gevangenissen, blijkt uit De Gelderlander. Hij dacht 

dat het allemaal wel mee zou vallen, zo’n nachtje vast. Docente 

Brigitte de Groot waarschuwde nog dat hij zich daarin wel eens 

kon vergissen. “Een paar dagen later had de docent tot mijn 

verbazing geregeld dat ik in de cel kon overnachten. Op dat 

moment kon ik niet meer terug.”  

De politie voorkwam dus dat de onschuldige student, die graag 

naar de politieschool wil, de nacht daadwerkelijk in de cel door-

bracht. Als compensatie kreeg hij een rondleiding in het politie-

bureau van Deventer. Zijn plan heeft hij nog niet opgegeven. “Met 

de politie in Deventer gaan we kijken of er andere mogelijk heden 

zijn. Misschien kan ik ergens anders nog wel in een cel terecht.”

Hmc helpt kunsthal aan nieuw meubilair

vierdejaars studenten van het Hmc rotterdam hebben tafels  
en kasten voor het winkeltje van de kunsthal ontworpen en 
uitgevoerd. de kunsthal vond dat het educatiemeubilair aan 
vervanging toe was en verstrekte het Hout– en meubilerings-
college de opdracht.

De nieuwe meubels moesten tegen een stootje kunnen, kind-

vriendelijk zijn en bij het opmerkelijke gebouw passen. Het is de 

bedoeling dat de herinrichting meer ruimte in de winkel oplevert. 

De Kunsthal en het college hebben voor het project negen maanden 

geleden een heuse denktank opgezet. Voor de uitvoering van  

de herinrichting zoekt de Kunsthal nog enkele financiers.

stagiair moet in zeist zijn

wie een stageplek zoekt, kan maar het best in Zeist zitten.  
de utrechtse gemeente is uitgeroepen tot de beste stageplaats 
van nederland in de categorie van steden met meer dan 50.000 
inwoners. bij de kleinere gemeenten was urk de winnaar. Zeist 
denkt aan haar eigen toekomst en die van anderen, was het 
oordeel van kenniscentrum ecabO dat de verkiezing organiseerde. 
Zeist versloeg utrecht en breda, die ook waren genomineerd.

Wat Zeist van de andere plaatsen onderscheidt, is dat het stage-

beleid onderdeel van het personeelsbeleid is. De stagiair wordt 

gezien als een visje in de kweekvijver van talent. In 2011 had  

de gemeente negentig stagiairs.

Dat Dan weer wel

De jury, onder voorzitterschap van Ron van den Tol, sector-

manager overheid bij ECABO, bekeek of de gemeenten stage-

plaatsen aanbieden, of er stagecoördinatoren worden aangesteld, 

of er een vergoeding wordt gegeven en wat er met ervaringen van 

stagiairs wordt gedaan. “Het stagebeleid is goed beschreven en 

vastgelegd, er zijn stageplekken gecreëerd voor verschillende 

opleidingsniveaus en er is aandacht voor speciale doelgroepen”, 

stelt Van den Tol. “De gemeente is echt een voorbeeld als 

werkgever.”
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‘Deze samenleving  
vergt een hogere graad 
van scHOling’
Back  stage

‘Het echte probleem  
is dat mensen geen 

zin hebben om leraar 
te worden’

paul schnabel: directeur  
sociaal en cultureel planbureau
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Back  stage

Het SCP hamert er al jaren op: het belang 

van beroepsonderwijs. In het Sociaal en 

Cultureel Rapport 2006 bijvoorbeeld, 

‘Investeren in vermogen’, betreurt het 

instituut dat er zo weinig aandacht is voor 

studenten die op mbo-niveau excelleren. 

“Meer aandacht voor ambachtelijk talent 

vormt niet alleen een stimulans voor 

studenten om zich extra in te spannen, 

maar onderstreept ook het economische 

belang van de mbo-sector”, aldus het rapport.

Hoe komt het dat het beroepsonderwijs 
kennelijk jaren in een verdomhoekje 
heeft gezeten? 
“Iedereen die zich met beleid en denken 

over het onderwijs bezighoudt, heeft zelf 

algemeen vormend onderwijs gehad.  

De wereld van het onderwijs wordt niet 

bepaald door mensen die uit het beroeps-

onderwijs komen. Men denkt dus ook niet 

in die termen. Dat is geen beschuldiging,  

zo gaan die dingen nou eenmaal. Een hoog 

opleidingsniveau wordt nog altijd te weinig 

in verbinding gebracht met het beroeps-

onderwijs.”

Blijkbaar is er een kentering opgetreden. 
waar is dat aan te danken?
“Dat is moeilijk exact aan te geven. Het 

heeft deels te maken met de hogeschool-

vorming, waardoor er een duidelijker besef 

is ontstaan van het belang van hogere 

beroepsopleidingen. Maar er zijn meer 

factoren. De discussie bijvoorbeeld over de 

toch zeer moeizaam gebleken constructie 

rond het vmbo waarin men beroeps-

onderwijs en algemeen vormend onderwijs 

met elkaar wilde verbinden. Ook de 

stijgende tekorten aan onderwijzers, 

monteurs, elektriciens, verpleegkundigen 

en vakmensen in de bouw leiden tot een 

toenemend besef dat het belang van deze 

mensen in de samenleving groot is. Wat 

verder vooral bij jongens een rol speelt, is 

dat velen vooral graag wat met hun handen 

willen doen en niet zo geïnteresseerd zijn 

in algemeen vormend onderwijs. Daar 

doen ze het dan ook minder goed dan  

de meisjes.” 

gaan die niet ten koste van scholing  
voor vakmanschap?
“Nee. Voor alle studenten geldt dat taal  

en rekenen basisvereisten zijn. Als je niet 

kunt rekenen, kun je geen goede vakman 

worden. Het gaat er niet om dat je als 

schilder je offertes in dichtvorm schrijft, 

het gaat om een normale beheers ing van 

Nederlandse taal, rekenen en wiskunde. 

Engels hoort daar ook bij, maar niet een 

tweede vreemde taal.”

Betekenen hogere eisen niet ook meer 
aandacht voor rekenen en taal en dus 
minder aandacht voor vakmanschap? 
“De eisen zijn niet te hoog en zeker op 

mbo-niveau moeten ze haalbaar zijn.  

Er blijft genoeg tijd voor vakmanschap  

en ten dele gaat het natuurlijk samen  

op. Een goede kok moet recepten kunnen  

lezen en goed met maten, gewichten  

en tijden om kunnen gaan.”

is er geen grote kans op hogere 
schooluitval als de eisen worden 
verhoogd?
“In principe moeten de basisvereisten voor 

ieder kind met een normale begaafdheid  

te doen zijn. In het verleden werd dat ook 

verwacht. Het was niet zo dat kinderen het 

toen niet konden, er is de afgelopen tijd 

gewoon te weinig aandacht aan besteed. 

Meer aandacht voor schooluitval heeft  

ook al tot een daling van de aantallen 

geleid. Gelukkig haalt uiteindelijk ruim  

80 procent de startkwalificatie, al is het 

soms via een omweg.”

u stelt ook dat het een probleem is  
dat nederland een diplomasamenleving  
is geworden. waarom?
“Het is een gegeven dat soms een probleem 

kan worden. Voor bar weinig functies wordt 

nog geaccepteerd dat je met goede wil  

of ervaring alleen de taak kunt vervullen.  

Er is een diploma nodig. Ik zou ook geen 

spuit in mijn arm willen van een ongediplo-

meerde die zich verpleegkundige noemt. 

Maar daardoor treedt wel verdringing op  

de arbeidsmarkt op. Niet alleen geven 

werk  gevers de voorkeur aan mensen met 

een diploma, het gaat verder. Ze verkiezen 

personeel dat steeds hoger en zelfs 

overgekwalificeerd is.” 

wat is dan precies het probleem?
“In principe is er niets tegen een diploma-

samenleving. Het wordt pas een probleem 

als jongeren door schooluitval geen diploma 

halen. Aanvankelijk kunnen ze nog aan  

de slag, ze nemen een baantje in de super- 

 markt, maar als ze wat ouder zijn en verder 

willen, komen ze erachter dat ze de 

beno digde certificaten missen. Ze schieten 

tekort. Nu de werkloosheid toeneemt, zal 

dat probleem alleen maar groter worden. 

Bovendien wordt de samen leving steeds 

ingewikkelder. Er worden steeds meer 

eisen gesteld. Denk alleen al in de bouw-

sector aan alle milieueisen waaraan 

projecten tegenwoordig moeten voldoen. 

Die vergen een hogere graad van scholing, 

ook in de beroepssfeer.”

De oplossing: schooluitval tegengaan dus.
“Daar wordt hard aan getrokken. De school-

uitval wordt al minder. En de verhoging  

van de leerplicht naar achttien jaar is een 

belang rijke en goede stap, net als de eis  

van een diploma van het vmbo om aan  

het reguliere mbo mee te kunnen doen.” 

minister van Bijsterveldt heeft de focus 
van haar onderwijsbeleid gelegd op  
het streven naar excellentie. terecht? 
“Ja. We willen een kenniseconomie zijn  

en tot de top-5 van de wereld behoren.  

We staan nu op de zevende plaats. We 

leven in een land waar de arbeidskosten 

hoog zijn, een land dat exportgevoelig is. 

Een goed vak leren is belangrijk voor de samenleving, vindt Paul Schnabel (63), directeur van  
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hij is daarom ook blij met de herwaardering voor  
het beroepsonderwijs.

Tekst Annette van Soest  Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA
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curriculum vitae

geboren: Bergen op Zoom, 1948

studie: Sociologie in Utrecht en Bielefeld. Gepromoveerd (1982) 

op onderzoek naar nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke 

volksgezondheid.

werk: Onderzoekscoördinator Stimezo Nederland, hoofd onderzoek 

Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid (nu Trimbosinstituut), 

universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, directeur Sociaal en 

Cultureel Planbureau (sinds 1998), columnist NRC Handelsblad en  

het Financieele Dagblad.

‘Deze samenleving vergt een 
HOgere graaD van scHOling’
vervOlg 

maar hoe maak je het beroep van 
mbo-docent aantrekkelijker als hij steeds 
meer bezig is met studentenbegeleiding 
en het blussen van brandjes dan met 
vakinhoud?
“Er is een te sterk accent gelegd op de 

niet-vakinhoudelijke kant. Naar school 

gaan is iets leren, in eerste instantie 

cognitief en handvaardig. De vraag is of de 

begeleiding van studenten met problemen 

bij docenten moet liggen. Dat lijkt mij 

persoonlijk een verkeerde keuze. In  

andere landen kiest men ook minder voor 

die begeleidingskant, zeker als het om 

kinderen met problemen gaat. Dat zouden 

wij moeten navolgen.” 

is het nijpende lerarentekort de grootste 
uitdaging waar het mbo momenteel voor 
staat?
“Die ligt misschien toch meer in de moeilijke 

positie van het mbo – tussen het vmbo en 

hbo in. De positie van het mbo moet 

worden versterkt.”

Hoe?
“De lijn is steeds duidelijker: het accent 

moet meer komen te liggen op vakbe - 

k waamheid bij docenten. Zij moeten hun 

vak goed beheersen om dat over te kunnen 

dragen op studenten. En als men dat wel 

kan, maar er geen tijd voor heeft door 

gedoe in de klas, dan is dat heel demoti-

verend. Daar moet een oplossing voor 

worden gevonden.”  

Als we hoge prijzen vragen, moeten we  

dus wel iets te bieden hebben. Als we 

willen blijven concurreren moeten we 

streven naar excellentie. Excellentie in onze 

producten, diensten, innovatie. Zwitserland, 

Zweden en Denemarken zijn ons al 

voorgegaan en horen tot de top-5.”

moeten we ons zorgen maken over  
onze concurrentiepositie?
“Altijd. Of beter gezegd: we moeten ervoor 

zorgen dat we die zorgen niet hebben.  

We moeten eraan werken dat we aan de 

bovenkant van de markt zitten. In omvang 

is onze export na Duitsland de grootste  

van Europa. Dat moet zo blijven.”

en daar helpt de zesjescultuur  
niet aan mee…
“Nee, maar ik denk dat het wel meevalt 

met de zesjescultuur. Het wordt wel vaak 

geroepen, maar er is geen bewijs voor dat 

die daadwerkelijk zo algemeen bestaat. Ik 

zie toch heel veel jongeren hun best doen 

om goede resultaten te halen. Daar moeten 

we ook meer aandacht aan geven.”

is er eigenlijk iets tegen die zo verdoemde 
zesjescultuur? in het mbo zijn studenten 
vaak trots op een 6, omdat die met veel 
moeite is verworven.
“Ach, zesjescultuur… Je kunt ook zeggen: 

als je de zevens en achten niet extra beloont, 

waarom zouden kinderen zich dan 

uitsloven? Jongeren maken afwegingen. 

Waarom zouden ze hun best doen als het 

niets wezenlijks anders of beters oplevert? 

Ook met een zes op het vwo kun je gewoon 

naar de universiteit. Waarom zou je dan 

naar een negen streven? We zouden  

zevens en achten kunnen belonen door  

er voordelen aan te koppelen: bepaalde 

voorrechten of een betere studiebeurs.”

er zijn tekorten aan onderwijzers  
en verpleegkundigen. waar ligt  
het grootste probleem?
“In de zorg vormt de kwantiteit een 

probleem. Het is zwaar werk dat niet zo 

goed betaalt, arbeidsintensief werk in 

verpleeghuizen bijvoorbeeld, waar tekorten 

ontstaan. Daardoor zijn er te weinig 

handen aan het bed. In het onderwijs is het 

niet alleen een kwestie van geld, maar ook 

van maatschappelijke waardering. Die staat 

sterk onder druk. Het échte probleem is dat 

mensen geen zin meer hebben om leraar  

te worden. Het beroep heeft een lelijke 

reputatie gekregen. Die moet hersteld 

worden. In Frankrijk en Finland zijn veel 

meer academici aan het werk in het 

onderwijs. ”

wat moet er aan worden gedaan?
“Er zijn al veranderingen in gang gezet.  

Zo zijn er al academische leraren opleidingen 

voor primair onderwijs. De vraag is of het 

een succes wordt omdat de honorering als 

docent niet verandert. Maar het is een ieder 

geval een poging om op een hoger niveau 

mensen neer te zetten.”

en voor het mbo?
“Op de universiteit kan men geen  

hamer van een nijptang onderscheiden. 

Een mbo-docent moet je dus niet opleiden 

op de universiteit. Maar daar zijn 

hogescholen voor natuurlijk.”

‘Geef studenten met 
zevens en achten een 
betere studiebeurs’
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Ik probeer me te focussen en te doen wat ik moet doen. Maar hoe 

hard ik het ook probeer, soms lukt het echt niet. Het gaat dan zo: 

nog even Twitter checken en heb ik niks meer binnen op Facebook? 

Wat zijn de voetbaluitslagen van dit weekend eigenlijk? Kan ik 

volgende week weer eens ouderwets Eredivisie Live kijken met  

mijn vader of moet ik dan werken? Zo gaat dat nog een tijdje door, 

voor ik het weet ben ik een uurtje verder. 

De stroom van informatie is oneindig. Als ik achter mijn laptop zit 

staat vaak de tv of de radio aan. Ik heb mijn mail en Facebook open 

staan en mijn telefoon ligt binnen handbereik. Nu hoor ik u al denken: 

“Waarom zet je alles dan niet gewoon uit?” Antwoord: Omdat ik dan 

het gevoel heb dat ik iets mis of vergeet. De drang om even te kijken 

of er iets binnen is gekomen wordt dan alleen maar nog groter.

Laatst moest ik een presentatie voorbereiden. Dat leer je al op de 

basisschool met flitsende effecten, op de middelbare school raak  

je er echt mee vertrouwd. Op het mbo is me voor het eerst verteld  

hoe je een goede presentatie kunt maken. Juist niet teveel effecten 

en kleuren, alleen steekwoorden.

Nu op het hbo gaat het nog een paar stappen verder en ben je ook 

afhankelijk van anderen. Levert iedereen wel zijn informatie in en is 

het dan ook voldoende? Na heel wat sms’en, mailen en facebooken 

had ik dan eindelijk alle informatie voor de presentatie binnen. Tegen 

de tijd dat ik echt lekker in de flow zat was het al later op de avond. 

Het ging gewoon lekker, alles klopte en voor ik het wist was het  

2 uur ‘s nachts. 

Later vroeg ik me af waarom ik nou altijd zo laat met mijn werk begin. 

Waarom kan ik me om 2 uur ‘s nachts wel focussen en overdag niet? 

Eigenlijk was het antwoord heel simpel: iedereen slaapt dan, dus mis  

ik geen informatie… Hier schrok ik wel van. Ben ik dan zo afhankelijk 

van alle media dat mijn schoolwerk er onder lijdt?

Nee, gelukkig niet realiseer ik me nu. Al kost het me moeite, ik kan  

ook overdag mooie dingen voor elkaar krijgen. Het belangrijkste is dat 

je gewoon in de juiste flow komt. Als ik daar in zit, maakt het niet uit 

hoeveel berichtjes ik krijg. Ik hoor het niet eens. Waar die presentatie 

over ging? Over crossmedia…

Hanneke Arts
Studente hbo communicatie

 De juiste flow 
Foto Friso Keuris

Back  stage
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praktijkkennis “Een lesdag aan de Martin Schilder 

Academy in Alkmaar. Wij leveren het gebouw en de 

lesmaterialen – vaak afgeschreven auto-onderdelen – het 

Regio College levert de docenten. We merkten de afgelopen 

jaren dat de kennis van de medewerkers die we vanuit de 

roc’s kregen aangeleverd, niet aansloot op onze behoefte. 

Op onze Academy leren ze precies wat ze in de praktijk 

nodig hebben. Veel autobedrijven kijken jaloers naar  

onze interne opleiding; we krijgen vaak vragen over onze 

werkwijze. Een belangrijke voorwaarde die bij ons een 

eigen Academy mogelijk maakt, is het volume van  

ons bedrijf.” 

ma d
i

‘we leiDen Onze eigen  
toekomstige medewerkers op’

‘Hij heeft de mooiste baan van de wereld’, zegt Simon Klerk. Hij is opleidingsmanager  
en bedrijfstrainer bij autobedrijf Martin Schilder, dat twaalf vestigingen in Noord-Holland 
heeft. Aan de Martin Schilder Academy, opgezet in 2009, haalden inmiddels tien mbo- 
studenten hun diploma autotechnicus en eerste autotechnicus. De olie stroomt nog door 
zijn bloed, aldus Klerk

en wat dOet Hij ZOal?

Tekst Berber Bijma  Foto’s Ed van rijswijk

De week van simon klerk, opleidingsmanager/bedrijfstrainer bij de martin schilder academy

BijscHOling “Ik hou me niet alleen bezig met het 

onderwijs aan vmbo-leerlingen en mbo-studenten, maar 

ook met de bijscholing van een groot deel van de 620 

medewerkers die Martin Schilder verspreid over de twaalf 

vestigingen heeft. Vandaag naar importeur Pon voor een 

cursus over een nieuw softwareprogramma waarmee je  

het technische geheugen van een auto kunt uitlezen. Het is 

de bedoeling dat ik de opgedane kennis binnen vier weken 

doorgeef aan een kleine 250 mensen binnen ons bedrijf.  

Zij gaan met dit nieuwe systeem werken. Gelukkig krijg ik 

voor die avondbijeenkomsten hulp van een collega, anders 

zou het niet te doen zijn.” 
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V
r

‘we leiDen Onze eigen  
toekomstige medewerkers op’

werkOverleg “Ik ga regelmatig langs bij het Regio College 

voor werkoverleg, zo ook vandaag. Ik heb een fantastische baan. 

Ik was vroeger eerste monteur en de olie stroomt nog door m’n 

bloed, maar om fysieke redenen moest ik iets anders gaan doen. 

Ik ben nu altijd op de hoogte van de nieuwste technische 

ontwikkelingen en dan die diploma-uitreikingen… zó mooi.  

Wat we een paar jaar geleden niet voor mogelijk hielden, zijn  

we nu aan het realiseren: we leiden met succes onze eigen 

nieuwe medewerkers op. Dat geeft ontzettend veel voldoening.”

nieuwe meDewerkers “Op het Petrus Canisius 

College in Alkmaar geef ik regelmatig gastlessen 

techniek op de vmbo-afdeling. Die leerlingen 

kunnen ook bij ons stage lopen, in het derde jaar 

een blok van drie weken, in het vierde jaar één 

dag per week gedurende veertig weken. Als  

de kennismaking positief is, kunnen we deze 

leerlingen na de stage een baan aanbieden.  

Dat is het uiteindelijke doel van de Martin 

Schilder Academy: voorzien in onze eigen 

vacatures. Onze aanpak blijkt succesvol en is 

hard nodig, want steeds minder jongeren willen 

auto monteur worden, om wat voor reden ook. 

Wij onder vangen dat probleem op tijd.” do

Wo

V
r

HOera, geslaagD! “De Martin Schilder Academy 

heeft steeds zo tussen de 45 en 50 deelnemers. Dat  

is ook wel ongeveer het maximum dat we kunnen 

hebben. Ze krijgen les in onze eigen lesruimte, van 

zowel docenten van het Regio College in Zaandam  

als van onze mensen. De docenten dragen de 

algemene technische kennis over, wij de merk-

specifieke en actuele kennis. Vanavond reiken we in 

onze vestiging in Heemstede het tiende diploma van 

de Martin Schilder Academy uit en daar maken we 

een echt feestje van. Van die tien monteurs zijn er 

acht binnen ons bedrijf gebleven – een mooie score.”
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stuDenten  
horeca blikken  
Over De grens
Tekst guus Mater  Foto Ed van rijswijk

 

Studenten horeca keken elkaar in Wageningen  

de kunst af. Daarom namen de Nederlandse 

studenten van de Rijn IJssel Vakschool de 

Schwarzwälder Kirschtorte op de foto. Hun Duitse 

collega’s, uit Duisburg, Coesfeld en Grevenbroich, 

kiekten de peperkoek en de speculaasstaaf. 

Tijdens de euroregionale horecaweek proefden 

Nederland en Duitse studenten van elkaar. Ler(n)

ende Euregio nam het initiatief, een samen

werkingsverband van scholen voor middel baar 

beroepsonderwijs en opleidingsbedrijven in  

de Euregio RijnWaal.

Maar liefst 55 bakkers, 240 koks en 200 gast

vrouwen en heren kwamen in actie. De koks 

kregen een handvol gerechten die zij naar eigen 

inzicht konden gebruiken. De bakkers wisselden 

baktechnieken uit en de gastvrouwen en heren 

kregen workshops moleculair koken, een cursus 

barista en een wijn en likeurproeverij. Elke 

student had een buddy van over de grens.

Back  stage
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Back  stage

Internationalisering in het mbo. Voor de een geldverspilling, voor de ander keiharde noodzaak 
in een snel globaliserende maatschappij. Ook voor toekomstige werknemers op mbo-niveau. 
Back Stage maakte een rondje langs vier betrokkenen. What’s in it for us? ‘Ook de CV- 
installateur leeft in deze mondiale samenleving.’

Tekst Sander Peters  Illustraties Link design, Amsterdam

internationalisering in het mbo steeds gewoner

spielerei? Nee,  
seriOus Business!

Een tripje met de klas naar Parijs. Met de bus 

heen en weer. Logeren in een morsige jeugd-

herberg. Dat was wat het onderwijs in de jaren 

zeventig en tachtig aan internationalisering te 

bieden had. In de jaren negentig veranderde dat. 

Grootschalige uitwisselingsprogramma’s als de 

Erasmusbeurzen zagen het levenslicht. In eerste 

instantie was het vooral het hoger onderwijs  

dat hiervan gebruik kon maken. Ook in het  

voort gezet onderwijs maakten internationale 

uitwisselingen steeds vaker deel uit van  

het curriculum. 

En het mbo? Sinds de tweede helft van de jaren 

negentig hebben de roc’s en aoc’s ook hun 

vleugels uitgeslagen. Buitenlandse contacten zijn 

niet meer weg te denken. Daarbij is de blik niet 

slechts op Europa gericht; de band met de sterk 

groeiende wereldmachten India en China wordt 

eveneens steeds hechter. Kortom: het mbo gaat 

mee in de vaart der volkeren. Maar: met welk 

doel? En: hoe lang nog, gezien de bezuinigingen? 

prOvincie 
Kees van Eijk is head foreign affairs van ROC 

Flevoland. Hij heeft nauwe banden met een 

zusteropleiding in de Russische stad Dmitrov, 

even ten noorden van Moskou. Maar er is meer, 

veel meer. Een groot deel van de 130 opleidingen 

van ROC Flevoland biedt studenten 

internationale ervaring, in enkele gevallen – zoals 

bij de opleiding exportmedewerker en luchtvaart 

– is de buitenlandse stage zelfs verplicht.

“In alle gevallen gaat het om contact met 

Europese landen, vanwege de subsidies”, legt  

Van Eijk uit. “Zo is er een goede relatie met 

scholen in Duitsland, vooral omdat onze 

opleiding bouwkunde al tien jaar uitwisseling 

heeft op het vlak van historische architectuur  

en schildertechnieken.” 

“De contacten met Dmitrov zijn aangezwengeld 

door de provincie Flevoland”, vertelt Van Eijk.  

“Bij activiteiten in Rusland stuitte de provincie  

op het verzoek van een Russische beroeps-

opleiding om samen te werken. Dat verzoek werd 

bij ons neer gelegd – dat was in 2003. De voorbije 

jaren is dit uitgerold tot een structurele 

uitwisseling van studenten en docenten.”

‘linkse HOBBy’
Omdat ROC Flevoland de internationale 

activiteiten goeddeels financiert met subsidies, 

onder meer uit potjes van de provincie en 

gemeente, doet Van Eijk z’n best om de inspan-

ningen en investering continu te onderbouwen 

met resultaten. “Het is uitdrukkelijk geen Spielerei. 

Ja, we bezoeken ook het Rode Plein en het Kremlin, 

maar de culturele en inhoudelijke bagage die 



spielerei? nee,  
seriOus Business!
vervOlg 

de studenten meenemen staat voorop. Dat is 

belangrijk straks op de arbeidsmarkt.” Ook voor 

de mbo’er die straks na z’n afstuderen cv-ketels 

installeert? Van Eijk: ”Ja. Absoluut. De wereld is in 

beweging. Die installateur komt straks bij mensen 

uit andere landen en culturen aan huis.” Van Eijk 

kijkt met angst en beven naar de toekomst.  

“Hier in Flevoland zit de PVV stevig in het zadel. 

Die noemen internationalisering een ‘linkse 

hobby’. Dikke kans dus dat er een streep gaat 

door de subsidie van de provincie. Voor 2012  

zijn de projecten nog veilig, maar daarna? 

Doodzonde, die onzekerheid. In deze globa - 

l iserende wereld kunnen we ons niet meer 

opsluiten binnen onze landsgrenzen.”

eager 
Ook Lentiz, het aoc dat vooral actief is op het vlak 

van de zogeheten ‘bedekte teelt’ in het Westland, 

kijkt verder dan Naaldwijk of De Lier. Sterker nog: 

Lentiz kijkt ook buiten de grenzen van Europa. 

Onder de bezielende leiding van directeur 

internationalisering Frits Veltkamp bouwt Lentiz 

langzaam maar heel zeker aan een uitgebreid 

netwerk in de snel groeiende economische 

wereldmachten India en – vooral – China.

 “We wisselen studenten en docenten uit  

met een aantal Chinese beroepsopleidingen. 

Daarnaast verzorgen we met onze commerciële 

poot train ingen aan consumenten in China. 

Allemaal op agrarisch vlak. Chinezen erkennen 

Nederland als agrarisch topland. We zijn de 

tweede exporteur van landbouwproducten ter 

wereld en hebben kennis en ervaring in over-

vloed. De Chinezen zijn heel erg eager om te 

leren, om onze kennis onder de knie te krijgen. 

Of dat een risico is, met het oog op de concur-

rentie? Ik denk van niet. Vooral niet omdat veel 

Chinese studenten die hier komen, ook aan 

Nederland of Nederlandse bedrijven in China 

verbonden blijven.”

anDere Dynamiek
Economisch is de band voor de Nederlandse 

agrarische sector met grootmachten als China  

en India dus van belang. Maar ook voor de 

studenten en docenten is het contact verrijkend. 

“En dat is ook een reden om er geld en energie  

in te steken”, vindt Veltkamp, die een groot deel 

van het jaar in China woont en even terug is  

in Nederland.

“China is zo’n andere cultuur. Niet alleen de taal 

is wezenlijk anders, ook het land, de volksaard, 

alles. Wie daar een tijdje verblijft, en dat geldt 

ook voor India, steekt daar als mens veel van op. 

Dat neem je mee, in je carrière, later. De meeste 

bedrijven zijn internationaal georiënteerd tegen-

woordig en wij leiden mensen op voor het 

bedrijfs leven. Voor docenten wordt het allemaal 

een stuk spannender, afwisselender. Niet alleen 

de sfeer in de lerarenkamer is internationaler, 

levendiger, maar het Engelstalig onderwijs bij 

Lentiz bracht ook een nieuwe frisse kijk op  

het curriculum. In alle opzichten hebben onze 

activiteiten ‘over de grens’ geleid tot een  

andere dynamiek.” 

Bang dat de bezuinigingen straks roet in het  

eten gooien, is Veltkamp helemaal niet. “We zijn 

niet echt afhankelijk van subsidies. In het begin 

steeds wel even, in de opstartfase is het nu 

een  maal investeren, maar op een bepaald 

moment draait zo’n project zelfstandig. We 

vermakelen onze kennis, en financieren de 

uitwisseling samen met onze Chinese onderwijs-

partners. Nee, deze ontwikkelingen zijn niet 

terug te draaien.”

grOeiDiamant
Ate Oostra, oud-ambassadeur in China en 

voor  malig topambtenaar bij het toenmalige 

ministerie van LNV, ondersteunt een aantal 

Nederlandse onderwijsinstellingen en agrarische 

bedrijven bij de ‘verovering van China’. 

Back  stage



Back  stage

22 / 23

Oostra is voorzitter van Orange Agricultural 

Education (OAE), een stichting die Nederlandse 

technologie en knowhow exporteert naar China. 

Ook een partij als Lentiz kan daarvan profiteren,  

meent Oostra.

“China heeft een eeuwenoude tuinbouwcultuur. 

Ook al is Nederland een mondiale koploper op 

dit vlak, toch zou het dom zijn om te denken  

dat we niets kunnen leren van de Chinezen. 

Bedrijfsmatig gezien liggen er grote kansen voor 

aoc’s. Het Chinese middenmanagement lijdt nog 

aan een stevig kennistekort op agrarisch vlak.  

In rechtstreeks contact met onderwijs instel-

lingen, maar ook samen met bedrijven die 

projecten entameren bewegen de OAE-partners 

zich op de markt. Echt, deze samenwerking  

is een groeidiamant.” 

kleinscHalig
Nog een Haagse onderwijsinstelling die in China 

de weg weet: ROC Mondriaan. Fred Klingeman, 

accountmanager internationale betrekkingen, 

vertelt over het uitwisselingsproject met een 

aantal Chinese beroepsopleidingen. “ROC 

Mondriaan biedt opleidingen aan op het vlak  

van zakelijke dienstverlening. Denk aan 

toerisme, bank- en verzekeringswezen, de 

overheid. Juist voor deze studenten is het van 

groot belang dat ze worden voorbereid op een 

andere werkomgeving, een andere taal, en 

vooral: een andere cultuur.” 

Om te helpen heeft ROC Mondriaan de handen 

ineen geslagen met een paar scholen in Beijing 

en in het zuiden van China. “Het is allemaal vrij 

kleinschalig, informeel ook. Daar hebben we 

bewust voor gekozen. Op die manier kunnen we 

het met gesloten beurzen blijven financieren, 

met eigen bijdragen van studenten en hun ouders. 

Dus zonder gebruik te maken van te veel subsidies. 

Het gaat steeds om groepjes van tien tot vijftien 

studenten die voor een dag of tien die kant op 

gaan, en andersom.”

“Het is een drietrapsraket: kennis, studenten en 

docenten worden uitgewisseld. Onze docenten 

verzorgen workshops, vooral op het vlak van 

westerse communicatie, hospitality en de 

Engelse taal. De studenten volgen lessen, kijken 

bij bedrijven en worden gekoppeld aan een 

buddy. Dat is indrukwekkend en leerzaam. 

De culturele verschillen zijn enorm: onze 

mondige Haagse studenten tegenover de 

bescheiden, maar zeer leergierige Chinezen.  

Mooi om te zien.”

expats
Het is Klingeman een doorn in het oog dat roc’s 

zich in bochten moeten wringen om interna-

tionalisering van de grond te krijgen, terwijl hbo’s 

en universiteiten moeiteloos honderden, zo niet 

duizenden Chinezen over de vloer krijgen. En 

daarvoor meer geld ontvangen. “Een gevaarlijk 

neveneffect is dat alle kinderen op deze manier 

het hoger onderwijs ingeblazen worden en 

Nederland op een gegeven moment vaklui  

te kort komt.”

“Gelukkig beseft onze gemeente dat een 

internationale stad als Den Haag - met 35.000 

expats en een actieve Chinese gemeenschap - 

gebaat is bij werknemers en inwoners die zich 

kunnen redden met mensen van andere 

culturen. Dus ook uit die hoek krijgen we steun. 

Ik zeg: slim van de gemeente, want we brengen 

veel naar China, maar halen er ook het nodige. 

De toekomstige generaties - en dus Nederland en 

onze economie -  zullen daar baat bij hebben.”  



een gOeDe docent
Foto Friso Keuris

Back  stage

cOlumn

Met veel plezier heb ik vorige maand gekeken naar het tv-

programma ‘Premier gezocht!’ van de VARA. Het was een strijd 

tussen drie jonge studenten wie het meest geschikt was om onze 

toekomstige premier te worden. Opvallend was de winnaar, Menno 

Schellekens, die prestatiebeloning voor docenten als thema had.

Vol vuur verdedigde hij ten overstaan van de jury, Ed Nijpels, 

Nebahat Albayrak, André Rouvoet en Alexander Pechtold zijn stelling: 

“Niets is zo belangrijk voor het onderwijs als de kwaliteit van de 

leraar”. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat Nederland 

daar de meeste winst kan halen. 

Meten is weten en volgens Menno zijn er drie beoordelingscriteria 

voor een goede docent:

•	 Resultaten van studenten

•	 Tevredenheid van studenten

•	 Beoordelingen van collega’s

Dat is een initiatief dat de docent zal motiveren. Menno slaat  

de spijker op zijn kop: reële kernwaarden die horen bij een goede  

docent . Die sluiten goed aan bij de kernwaarden van ons ROC Leiden: 

Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid. Het zoveelste 

signaal dat het om ons docenten gaat. Interactie tussen de studenten 

en ons, vakbekwaamheid en samenwerken met collega’s en 

beroepenveld. 

Dat is echter niet de praktijk. De docent is bezig met efficiëntie en 

quota management, hij houdt zich bezig met studentenaantallen en 

voortijdig schoolverlaten. Een ook met huisvesting en de Onderwijs-

inspectie. Die inspectie is een continue werkverschaffer! De docent is 

bezig bij het management primaire onderwijs faciliteiten los te 

peuteren. Meestal komt er nul op rekest.… Geen geld!

De docent moet bezig zijn met de student, met zijn eigen 

ontwikkeling, samenwerking en daarvoor beloond worden.  

Dat motiveert!

Hoeveel signalen hebben de politiek en de managers  

van het mbo nog nodig om dit te begrijpen?

Elmer Veerhoff
Docent ICT Academie ROC Leiden
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“De afgelopen jaren zijn in Amsterdam forse 

verbeteringen doorgevoerd in zowel het basis-  

als het middelbaar onderwijs. Zo hebben we veel 

tijd en energie gestoken in het plan ‘kinderen 

eerst’ om het aantal zwakke en zeer zwakke 

basisscholen terug te dringen. De aanpak werpt 

zijn vruchten af. Waar in 2008 nog veertig 

scholen het predikaat ‘zwak’ en ‘zeer zwak’ 

kregen opgeplakt, waren dat er dit jaar nog maar 

tien. Verder hebben we stevig ingezet op het 

terugdringen van het aantal voortijdig school-

verlaters in vmbo en mbo. De leerplicht is flink 

aangetrokken en we zijn strenger gaan contro - 

l eren op aanwezigheid in de klas. Veel vmbo-

leerlingen die in april eindexamen deden en  

zich in september op het roc moesten melden, 

raakten in de tussenliggende maanden nogal 

eens ‘zoek’. Sinds we hier de ouders op hebben 

aangesproken, is het percentage niet-komers 

structureel gedaald.

Mijn allereerste actie als minister-voor-één- 

dag sluit indirect aan op dit laatste plan. Ik zou 

namelijk alle mbo-instellingen het hele jaar open 

houden. Dus juist ook in de zomermaanden.  

De instellingen zijn nu te lang dicht. Dat is 

jammer en onnodig. Scholen kunnen bijvoor-

beeld praktische trainingen, educatieve stages  

en extra cursussen organiseren voor studenten. 

Of aankomende studenten snuffellessen aan-

bieden. Dit alles vanuit de gedachte om meer  

en gerichter in studenten te investeren. 

Lodewijk Asscher, onderwijswethouder Amsterdam

’Als ik Marja was, ZOU Ik  
OUDeRS meeR BIj De SCHOOL 
BeTRekkeN’

Het is geen verplichting, maar vooral een nieuwe 

manier om het onderwijsaanbod aantrekkelijker 

te maken.  

Tweede actiepunt op mijn lijstje is dat ouders 

meer bij de school moeten worden betrokken  

en dus bij het presteren van hun kinderen. Op 

middelbare scholen leidt een grotere betrokken-

heid van ouders tot aantoonbaar betere prestaties, 

blijkt uit onderzoek. Dat moet op roc’s ook 

kunnen, bijvoorbeeld met de introductie van  

een halfjaarlijks of jaarlijks 10-minutengesprek. 

Verder zou ik in mijn tijdelijke functie in nauwe 

samenwerking met de inspectie de meldplicht 

voor absentie aanscherpen en stroomlijnen. 

Onder meer door harmonisatie van de regels 

voor studenten jonger en ouder dan 18 jaar. 

Docenten moeten worden beloond 
Last, maar absoluut not least wil ik leraren  

meer in de schijnwerpers zetten. Mbo-docenten 

krijgen het vaak stevig voor de kiezen, terwijl één 

docent soms het verschil maakt. Daarom moeten 

leraren die veel voor hun studenten betekenen  

of die op de een of andere vernieuwende manier 

met hun vak bezig zijn, extra worden beloond.  

De verkiezing van de docent van het jaar is een 

goede stap in die richting. Alles wat je voor 

docenten doet komt uiteindelijk ten goede  

aan de studenten en daarmee aan het mbo-

onderwijs.”

minister vOOr 1 daG

Tekst Pieter Matthijssen  Foto’s Fmax

‘Eén docent maakt  

soms het verschil’

“de landelijke onderwijsagenda is herkenbaar en biedt ruimte aan kwaliteit”, vindt lodewijk 
asscher. toch ontbreken een concrete invulling voor passend onderwijs en échte zorg  
voor studenten. de amsterdamse onderwijswethouder zou het wel weten als hij één dag  
het stokje mocht overnemen van marja van bijsterveldt. “mijn eerste actie? roc’s in de  
zomer open!”
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vijf vraGen aan…

aan:

    jOëlle van cHarante,  
budgetcoach

Onderwerp:   Joëlle van Charante (28) werkt sinds twee jaar als budgetcoach bij vijf roc’s in 

Amsterdam en omgeving en begeleidt ongeveer zestig jongeren. Ze is in dienst 

van schuldhulpverleningsbureau Westerbeek dat door de gemeente Amsterdam 

is ingeschakeld om budgetadvies aan de mbo’ers te geven. De studenten die bij 

Van Charante komen, hebben schulden van honderd tot enkele tienduizenden 

euro’s. “Als budgetcoach probeer je ook te voorkomen dat er schulden ontstaan. 

Studenten kunnen met al hun vragen over geld bij mij terecht.”

  Tekst Marie-José Linders  Foto gerry Hurkmans
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“Daar ben ik het niet mee eens! Ze smijten niet 

met geld. Vaak hebben ze niet van huis mee - 

gekregen hoe ze met geld moeten omgaan. Dat is het 

niet alleen. Iedere student die bij mij komt heeft zijn 

eigen, unieke verhaal. Soms is er sprake van een 

moeilijke thuissituatie, maar de jongeren met 

schulden komen ook uit gezinnen waar ze het goed 

hebben. Er zijn zo veel meer verleidingen dan vroeger: 

je kunt vanaf je achttiende al een krediet bij banken 

krijgen. Sommigen hebben ook echt een te rooskleu-

rig beeld over wat ze later gaan verdienen. Als ze nu 

nog thuiswonen en 500 euro weinig vinden om te 

besteden, leg ik ze uit dat het anders kan zijn als ze 

eenmaal werken. Dan schrikken ze, maar uiteindelijk 

vinden ze het fijn dat iemand ze in het hier en nu 

heeft gebracht. Dat waarderen ze. Het zou al helpen 

als bij vacatures niet alleen het maximumsalaris 

staat, waar je vaak jaren voor moet werken, maar 

juist het startsalaris.” 

“Dat kun je niet zo stellen. In Amsterdam is er 

een jongeren schuldsaneringskrediet, daar kun 

je gebruik van maken en zo je opleiding afmaken. Dat 

krediet geldt echter alleen als je in Amsterdam woont. 

Een regulier schuldsaneringskrediet biedt geen 

oplossing voor schoolgaande jongeren. Ze hebben 

geen vast inkomen en studiefinanciering wordt niet 

gezien als inkomen. Dus worden de schulden vaak 

alleen maar meer. Er zijn studenten die stoppen met 

school en aan het werk gaan om hun schulden af  

te lossen. Ik maak ze altijd duidelijk dat ze dan  

geen startkwalificatie hebben en beter hun diploma 

kunnen halen zodat ze later meer kansen op de 

arbeidsmarkt hebben en meer kunnen verdienen.” 

“Die vraag hoor ik vaker. Het is niet per se een 

taak van school, maar scholen kunnen wel 

bijdragen leveren aan de financiële kennis van een 

student. Eigenlijk heb ik geen idee waarom sommige 

ouders hun kinderen niet leren met geld om te gaan. 

Maar als je de kennis zelf niet hebt, hoe moet je het 

dan anderen leren? Of ouders zeggen wel dat een kind 

moet sparen, maar volgen dan niet altijd of hun zoon 

of dochter dit ook echt doet en jongeren laten zich 

natuurlijk ook niet alles zeggen door hun ouders. 

Tegelijk komen er ook jongeren naar me toe die  

willen voorkomen dat ze net als hun ouders grote 

schulden krijgen.”

“Het gaat zeker niet alleen om mbo’ers. Ook 

hbo’ers en universitaire studenten zitten in  

de financiële problemen. Het opleidingsniveau maakt 

niet uit. Ik zie wel dat studenten van met name 

mbo-niveau 1 en 2 eerder aan mijn bureau staan.  

Ik heb het idee dat zij sneller hulp zoeken en hulp 

accepteren. De anderen willen het vaker zelf op-

lossen. Ze hebben zeker niet zozeer minder schulden, 

maar kloppen minder snel aan. Dat betekent niet  

dat ik geen niveau 3 en 4 studenten heb. 

vraag 1:   Kunnen jongeren niet met geld omgaan?

vraag 3:   Hebben vooral mbo’ers schulden?

“er ligt voor scholen zeker een taak om de 

financiële kennis van studenten te vergroten. 

Het voordeel van een budgetcoach in de school is dat 

het zeer laagdrempelig is; je kunt altijd bij me binnen 

lopen. Uiteindelijk moeten de studenten het zelf doen; 

ik geef inzicht in hun situatie en maak ze bewust van 

de waarde van geld. Ze beslissen vervolgens zelf waar 

ze op bezuinigen of dat ze een bijbaan nemen. Als het 

lukt een haalbare betalingsregeling te treffen of als 

een student met terugwerkende kracht de aanvul-

lende studiebeurs krijgt waar hij recht op heeft,  

ben ik trots. Want iedereen wil schuldenvrij zijn en 

allemaal dromen ze van hun eigen huisje. Budgethulp 

zou best voor meer mensen laagdrempelig beschik-

baar mogen zijn.” 

vraag 2:   Is het leren omgaan met geld wel een taak  
van de school? En de ouders dan?
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vraag 4:   Is er een verband tussen schulden  
en schooluitval?

vraag 5:   Dus? Een budgetcoach in elke school?



Tekst Sander van der Ploeg
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geen keuze 
maar noodzaak

innovatie in het mbo:



Arnhem, 2014. In een smetteloos witte ruimte onderzoekt een 

jonge technicus een mechanisch probleem bij een elektrisch 

aangedreven auto. Een kabel verbindt het voertuig met een 

computer. Binnen een aantal seconden is de diagnose gesteld, 

zonder dat ooit onder de motorkap wordt gekeken. Science 

fiction? Niet voor lang. ROC Rijn IJssel in Arnhem bouwt hard 

aan de Garage van de Toekomst. Geen smeer, geen lekkende 

olie, maar een cleanroom voor de auto van morgen. 

“De definitieve opzet is nog niet duidelijk, maar zo zou het 

eruit kunnen gaan zien”, zegt manager Techniek en ICT Hans 

Duifhuizen van Rijn IJssel. Zijn roc kreeg van de provincie 

Gelderland 240.000 euro subsidie om het project samen met  

de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) van de grond te tillen. 

In augustus 2013 kunnen de eerste studenten er terecht. Een 

duurzame auto rijdt op elektriciteit of waterstof. Toekomstige 

technici en monteurs moeten daarop zijn voorbereid. De Garage 

van de Toekomst biedt daarvoor de ideale leeromgeving. 

De garage zal er komen, nu de monteurs van morgen nog.  

De Garage van de Toekomst kan het vak van mecanicien in  

een heel ander daglicht stellen, hoopt Duifhuizen. “We komen 

straks technici tekort. Daarom moeten we de uitstraling van 

het vak verbeteren. De monteur van straks werkt meer met 

hoogwaardige computertechniek dan met olie en smeer. Geloof 

mij, binnen nu en vijf jaar ziet de garagewereld er totaal anders 

uit. Innovatie is daarom geen keuze, het is een noodzaak.  

We zullen straks bewuster met energie moeten omgaan.”

Het Nederlandse bedrijfsleven moet innoveren om concurrerend te zijn. Als hofleverancier van het  

MKB blijft het mbo niet achter. Want innovatief onderwijs leidt tot beter onderwijs. Dat is de gedachte 

van de overheid. Innovatie en vakmanschap worden daarom gestimuleerd. Veel mbo-instellingen hebben 

innovatief vakmanschap geïntegreerd in het lesprogramma. Voornaamste speerpunten:  

de arbeidsmarkt van morgen en duurzaamheid.

Back  stage
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Foto garage van de Toekomst, geen olie en smeer meer



paDDenstOelensOep
De Hot Booster is helemaal energie neutraal.  

Het blikje soep kan zichzelf door een chemische 

reactie verwarmen. Goed, het is niet helemaal 

nieuw. Menig militair treft deze uitvinding  

van NASA al jaren in zijn ransel, maar de 

consum entenmarkt is nog redelijk onontgonnen 

gebied. Studenten van de Cas Spijkers Academie 

van ROC Nijmegen ontwikkelden onlangs een 

nieuwe smaak voor het product: Golden 

Mushroom. “Padden stoelensoep dus”, verklaart 

hoofd opleidingen Jean-Paul Bunschoten.  

“Maar wel een hele lekkere.” 

In Frankrijk was het zelfverwarmende blikje  

soep al langer op de markt, maar de smaak liet  

te wensen over. “De Nederlandse patenthouder 

benaderde ons of onze studenten een nieuwe 

receptuur en smaak wilden ontwikkelen en  

deze op de markt te zetten”, vertelt Bunschoten. 

Juist de combinatie tussen het culinaire en het 

commerciële, maakt dit project volgens hem zo 

interessant. “Of je nu een nieuw restaurant in  

de markt zet of een innovatief en vooral lekker 

blikje soep, het principe blijft hetzelfde. Goede 

koks denken ook commercieel.” De eerste grote 

reclame stunt hebben de studenten al uitgevoerd. 

Op het Uitblinkers gala in oktober presenteerden 

zij de Hot Booster aan prinses Máxima en de  

top van het Nederlandse onderwijs. Vooral op  

de scholen willen de aan komende chefs hun 

product aan de man brengen. “In de kantines  

is vaak slecht en vet voedsel verkrijgbaar”, zegt 

Bunschoten. “De Hot Booster is een gezond en 

gemakkelijk alternatief. En met de nieuwe smaak 

kunnen we misschien de studenten van nu een 

beetje culinair opvoeden.” 

elite
Wellicht is de Hot Booster binnenkort verkrijg-

baar in de kantines van ROC De Leijgraaf op 

diverse locaties in Noordoost-Brabant. Samen 

met Rijn IJssel zet het Brabantse roc het IJ5-project 

op waarbinnen de laboratorium opleidingen  

van beide instellingen worden samengevoegd. 

Sterker, het IJ5-lab moet uitgroeien tot een 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap, een  

elite-academie op mbo-niveau binnen de chemie. 

Nauwe samenwerking met het bedrijfsleven is 

een vereiste. Niet voor niets zijn chemieconcern 

Akzo Nobel en farmaceut MSD bij het project 

betrokken. 

we zitten niet Op kantOOr 
vergOeDinkjes Binnen te Harken
vervOlg 

geen keuze maar nOODzaak
vervOlg 
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X-Factory           Praktijkleercentrum  met state of the art apparatuur.

Studenten van de  

Cas Spijkers Academie 

ontwikkelden nieuwe 

smaak Hot Booster:  

Hele lekkere padden-

stoelensoep.



“Wij hebben van oudsher al goede 

banden met het regionale bedrijfsleven”, 

zegt Edwin Brussen, afdelingsdirecteur 

Techniek en Samenleving van De 

Leij graaf. “Als ondernemingen vragen 

om bijvoorbeeld nieuwe laboranten, 

moeten wij die leveren. Om studenten  

te trekken, moet je wel de beste voor -

waarden creëren.” Volgens Brussen 

moeten mbo-instellingen goed inspelen 

op de regionale bedrijvigheid. Want de 

economische aard van een gebied kan 

binnen een aantal jaar sterk veranderen. 

“MSD vertrekt straks groten deels uit 

Oss”, verklaart Brussen. “Philips heeft  

al eerder de regio verlaten. Chemie,  

de bouw en metaal zijn de sectoren 

waar we het van moeten hebben.  

Daar moeten we ons onderwijs op 

afstemmen.”

Een voorbeeld hiervan is de X-Factory 

van De Leijgraaf: een praktijkleer-

centrum dat bestaat uit machines van 

MSD en logistiek specialist Vanderlande 

Industries in Veghel. Brussen: “Studenten 

weten in een vroeg stadium hoe ze  

met de apparatuur moeten omgaan. 

Soms zijn er opzettelijk weeffouten  

in geprogrammeerd, die de studenten 

moeten opsporen.” Voor Vander lande  

en MSD was de X-Factory een grote 

investering, maar De Leijgraaf zelf zit 

ook niet stil. Per jaar besteedt het 

Brabantse roc ongeveer een half miljoen 

euro aan nieuwe machines en appara-

tuur. Innovatie gaat hand in hand met 

techniek. Onlangs schafte De Leijgraaf 

een 3D-printer aan waarmee maquettes, 

bouw tekeningen en designs voor 

meubels kunnen worden gemaakt. 

Investeringen in technische snufjes  

zijn volgens Brussen niet genoeg.  

“Echte innovatie bereik je door zowel 

aan te sluiten op de wensen van het 

bedrijfs leven als de belevings wereld  

van de studenten”, denkt Brussen.  

“Onze opleidingen moeten in het teken 

staan van hun toekomst. De vergrijzing 

is een groot probleem. Wie een 

technische opleiding volgt, is straks 

verzekerd van een baan.”

uitstervenD amBacHt
Ook het Hout- en Meubileringscollege 

(HMC) in Rotterdam en Amsterdam 

werkt nauw samen met het bedrijfs-

leven. Zo startte de vakschool onlangs 

de studie Creatieve Vakman die opleidt 

tot schoen- en tassenmaker. “Dit is een 

uit stervend ambacht waar grote behoefte 

aan is”, zegt Henriëtte van Dijk van het 

HMC. “De opleiding is opgezet toen het 

bedrijfsleven hier expliciet om vroeg.”

Naast de klassieke houtbewerking richt 

het HMC zich nadrukkelijk op creatieve 

opleidingen. De standbouwers en 

meubel ontwerpers van morgen lopen  

in de HMC-vestigingen door elkaar heen. 

“Juist de combinatie van design en 

function  aliteit maakt het HMC inno-

vatief”, denkt Van Dijk. De studenten 

moeten de grens van die twee aspecten 

opzoeken en soms overschrijden. Dat 

leidt vaak tot spannende ontwerpen 

zoals de M42-stoel van HMC-student 

Jeroen Roest. Hij was ook een van de 

genomineerden van de jaarlijkse Wood 

Challenge, de wedstrijd voor het meest 

innovatieve gebruik van hout. Veel 

HMC-alumni beginnen na hun studie 

hun eigen bedrijf, vooral bij de creatieve 

afstudeerrichtingen. “Vaak maken zij 

eerst een meubel voor familie, daarna 

ont dekken zij hun eigen niche”, zegt  

Van Dijk. “Wij stimuleren hun onder-

nemers chap door hun ontwerpen  

te presenteren op de Woonbeurs.  

Onze studenten bieden uniek design  

dat niet bij de Ikea te vinden is. De 

meeste ontwerpers die voor zichzelf 

beginnen, redden het dan ook.” Het 

succes van de creatieve ondernemers 

begint met vakkundigheid, vindt Van 

Dijk. “Hun producten en ontwerpen 

laten kennis, kunde en durf zien. Het 

mbo wordt al jaren onder gewaardeerd, 

maar er is een kentering zichtbaar.  

De combinatie tussen vakmanschap en 

innovatie maakt het mbo juist uniek.”
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Hout- en Meubileringscollege (HMC) 

Foto dik nicolai

Ontwerper Jeroen Roest op zijn  

M42-stoel
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uitvindinGen

het nieuwe 
prODuct VAn...

Tekst Samar Haddad  Foto’s Jeroen Poortvliet

“Mijn dochtertje lag met darmklachten in het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis. In Utrecht. Ik was  

erg tevreden over de behandeling en wilde iets terug 

doen.” Het idee ontstond voor een zitje op de step. 

Een makkelijk te monteren en demonteren stepzit 

dat bewegen voor kinderen met reuma makkelijker 

maakt. Met mijn studenten heb ik drie proefmodellen 

gemaakt. Daaruit is een definitief model gekozen. 

Zeven zitjes zijn nu in gebruik en een paar honderd 

in de maak. Mijn studenten, échte metaaljongens, 

zijn doorgaans heel stoer en laten hun gevoelens  

niet zien. Dat verandert totaal als ze de kinderen  

in het ziekenhuis bezoeken. Omdat ze weten voor 

wie de stepzitjes zijn bedoeld, zetten ze zich extra  

in om een goed product af te leveren. Ik wilde echt 

iets maken dat het ziekenhuis nodig had. Ik kreeg 

contact met Jan Jaap van der Net, hoofd van het 

Kinderbewegings centrum. Die had een geïmpro-

viseerd zitje op een step gemonteerd zodat reuma-

patiëntjes kunnen steppen maar ook even kunnen 

gaan zitten als ze moe zijn.”

nieuw
NIEUW!!!

stepzit uitkOmst vOOr 
kinDeren met reuma

Naam: Björn velthuizen (33),  
docent werktuigbouwkunde
Opleiding: tech college van rOc 
midden nederland, nieuwegein
Product: stepzit
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Ernest Linneweever: “Rinske was 

vanochtend naar de fysiotherapeut van 

het Sophia revalidatie centum in Delft. 

Die was erg onder de indruk van haar 

nieuwe step met zadel.”

Back  stage
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twee- tot driehonderd kinderen in nederland hebben reuma. reuma  
is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoe  - 
n ingen die pijn, stijfheid en soms ontstekingen in de gewrichten en 
spieren veroorzaken. voldoende lichaams beweging voor reuma-
patiënten is erg belangrijk om de gewrichten soepel en de conditie  
op peil te houden. De stepzitjes worden onder leiding van velthuizen 
door zijn studenten werktuigbouwkunde gemaakt.
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stepzit.
vervOlg 

uitvindinGen

DE jUry...

DE coNclUsIE

9+
De stepzit is een revalidatiemiddel dat er niet 

als zodanig uitziet. Voor kinderen met reuma 

is de stepzit een fantastische uitvinding 

waardoor bewegen makkelijker wordt.

ernest linneweever, vader van rinske (6) 

“Omdat Rinske op het zadel zit terwijl ze 

loopt, worden de ontstoken gewrichten  

in haar knieën en polsen ontlast. Normaal 

gesproken kan ze tien minuten bewegen, 

daarna is ze uitgeteld. Met loopsteppen 

kan ze veel langer doorgaan. Voor Rinske 

is het fijn dat ze kan spelen en bewegen  

en het gezin kan nu een heel stuk met 

elkaar lopen.”

marisa giunta d’albani, voorzitter jeugdreuma vereniging 

“Deze uitvinding is slim en flexibel. De stepzit maakt 

het mogelijk dat kinderen kunnen bewegen, maar 

ook kunnen gaan zitten als ze moe zijn. Naast de 

loopfiets en de rolstoel is het stepzitje een enorme 

toegevoegde waarde.”

jan jaap van der net, Hoofd kinder bewegings- 

 centrum van het wilhelmina kinder - 

ziekenhuis “De loopstep is overgenomen 

uit Duitsland. In het WKZ hebben  

we dat idee vertaald naar de stepzit. 

Ouders en kinderen kunnen het zitje  

op de eigen step monteren. Vóór het 

ontwerp van het roc experimenteerden 

ouders met een geïmproviseerde zit, 

veel constructies waren onveilig. Deze 

stepzit is een flexibele, eenvoudige, 

doelmatige en veilige toepassing die  

op elke step is te monteren.”

10
8

10
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lager opgeleiden ontwikkelen minder burgerschapsvaardig-
heden in onderwijsstelsels met een sterke niveaudifferentiatie. 
Hoe stel je zoiets vast?
“We hebben in een twintigtal West-Europese landen gezocht naar  

het verband tussen de niveauscheiding in het onderwijsstelsel en 

burgerschaps vaardig heden. Als graadmeter hebben we bijvoorbeeld 

gekeken in hoeverre mensen gaan stemmen, ver  trouwen hebben in 

instituties of actief zijn in het vrijwilligerswerk. Dan blijkt dat de 

verschillen tussen lager en hoger opgeleiden groter is in landen met  

een sterke niveaudifferentiatie. In geen land zijn de verschillen zo 

groot als in Nederland. Ook mbo’ers blijven achter.”

is er een verklaring voor dit verband?
“Je kunt veronderstellen dat een beroepsgerichte opleiding wat 

minder aandacht heeft voor algemene vaardigheden, maar het kan 

ook met de sociale omgeving samenhangen. Word je geprikkeld om 

bijvoorbeeld naar de stembus te gaan? We weten dat de opkomst 

onder mbo’ers doorgaans laag is, maar waarom? De relatie tussen 

niveaudifferentiatie en burgerschapsvaardigheden is helder, maar  

het staat niet vast dat er een oorzakelijk verband is. Daar gaan we  

nog vervolgonderzoek naar doen.”

toch pleit u alvast voor meer gezamenlijkheid  
in het voortgezet onderwijs.
“Nogal eens bestaan vo-scholen uit afzonderlijke gebouwen voor het 

vmbo en voor het havo-vwo. Het is praktisch vaak goed haalbaar om 

delen samen te voegen. Ik begrijp heel goed dat een vak als wiskunde 

op verschillende niveaus moet worden gegeven, maar geldt dat ook 

voor geschiedenis, maatschappijleer en gymnastiek? Waarom is ook 

dat gescheiden?”

moet het mbo ook lessen met andere schooltypen gaan delen?
“Dat zie ik in de praktijk niet gebeuren. Lessen delen met het 

voortgezet onderwijs lijkt me geen optie, maar met het hbo ook niet. 

Het mbo moet wel iets doen met de burgerschapsvaardigheden, maar 

dat brengt het mbo wel in een spagaat. Door allerlei omstandigheden 

worden er steeds meer algemene vaardigheden van mbo’ers verwacht. 

Pietje, die vroeger naar de ambachtsschool ging omdat ‘ie niet kon 

leren, moet tegenwoordig als timmerman ook Engels leren en met 

computers kunnen omgaan. De nadruk op die algemene vaardigheden 

brengt het mbo in een concurrentiepositie met het havo en vwo, 

waarbij het mbo het aflegt.”

Hoe moet het mbo dan de burgerschapsvaardigheden 
verbeteren?
“Er zou een toetsingskader moeten komen rond deze vaardigheden. 

Er staat in de wet dat scholen er wat mee moeten, maar niet wat.  

Op havo en vwo is de invulling dat leerlingen een debat leren voeren, 

op het vmbo leren ze dat ze op tijd bij de baas moeten zijn. Zolang  

er geen toetsingskader is, blijft het vrijblijvend. De aandacht voor 

burgerschapsvaardigheden moet de spagaat echter niet vergroten. 

Daarom moeten mbo’ers die vaardigheden opdoen in een beroeps-

gerichte omgeving, dus terwijl ze het vak leren. Tenminste, als we 

besluiten dat we dit belangrijk vinden.”

Back  stage
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Pittige taal van… 
Herman van De werfHOrst

Een sterke scheiding van onderwijs-
niveaus leidt ertoe dat lager opgeleiden 
minder burgerschapsvaardigheden 
ontwikkelen dan hoger opgeleiden. 
Laat leerlingen van vmbo, havo en 
vwo dus veel meer samen lessen volgen, 
zegt socioloog Herman van de Werfhorst van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht die 
relatie. Het mbo vraagt echter om andere maat-
regelen, stelt de professor.

Tekst luuk Obbink

‘Wiskunde moet op  

verschillende niveaus worden 

gegeven, maar geldt dat  

ook voor geschiedenis en  

maatschappijleer?’



“Op een gegeven moment treedt er verzuring op en dan moet je 

doortrappen, ook als het pijn doet. Onderwijs is geen entertainment, 

de collegezaal geen bioscoop.”
Sijbolt Noorda, voorzitter Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU),  

vergelijkt in NRC-Next studenten met een sportschool.

“ik geloof niet dat lippenstift  

nu nog helpt.”

Een deelneemster aan de Logistiek met Lippenstift-tour 

(doel: nieuwe mensen werven voor de logistieke sector) 

ziet de lol wel in van het dragen van een bouwhelm en 

het fluorescerend gele hesje. (BN/De Stem).

“Om eerlijk te zijn, ik weet niet wat 

‘hbo’ en ‘cao’ is. Bh is de enige af-

korting waarvan ik de betekenis ken.”

Rodaan Al Galidi, geboren in Irak en sinds 1998 in 

Nederland, slaagde niet voor zijn inburgeringstoets 

terwijl hij een echte Nederlandse dichter is en onlangs  

de Europese Unie Prijs voor de Letteren ontving. 

….“wij kunnen alleen de dieren naar  

de voederbak leiden, maar er moet wel 

gegeten worden. er zit eten in, maar 

als men niet eet, dan houdt het op.”

Minister Marja van Bijsterveldt vindt het jammer  

dat docenten geen vijf vrije dagen willen gebruiken  

om te professionaliseren (De Volkskrant). 

“joepie, hij heeft aDHD”

Thecla Bodewes, directeur-eigenaar van Scheepswerven 

Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green 

Technology, heeft liever studenten die met hun handen 

kunnen werken (AD).

“‘waarom steken jullie auto’s in 

brand?’ Hij antwoordde: ‘waarom 

eten jullie dagelijks een kilo kaas?’ 

‘Dat doe ik helemaal niet.’ ‘nou ik 

steek geen auto’s in de fik’.”

Volgens onderzoek van Jurriaan Omlo onder Marok-

kaanse Nederlanders worden de geïnterviewden  

ter verantwoording geroepen voor de daden van 

anderen.

“wie ben ik om een joint te  

verbieden als de overheid dat  

ook gedoogt?”

Frank Koenen (48), medeoprichter van de Nieuwe 

Academie die samen met ROC Mondriaan een lokaal 

inricht waar vroegtijdig schoolverlaters toch onderwijs 

kunnen volgen, denkt dat een positieve benadering 

beter werkt dan verbieden (AD).

“een kind, een baan, het leven is  

net een ontbijtbuffet. je zou van alle 

gangen willen nemen, maar je moet 

kiezen.”

Minister Marja van Bijsterveldt roept in het radio-

programma TROS Kamerbreed op tot een mentaliteits-

verandering.

“kunnen ze zien of mijn haar  

goed zit?”

Als je haar maar goed zit. Een middelbare schoolleerling 

maakt zich in het AD vooral druk om zijn uiterlijk bij een 

interactieve videoles waarbij vier klassen in verschil-

lende scholen gelijktijdig les krijgen van één leraar. 


