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12  ‘ondernemen is de continue 
behoefte om te creëren’

De bevlogenheid van goede ondernemers is  
een waardevolle toevoeging aan het mbo, vindt  
top ondernemer Annemarie van Gaal.

4 dringen en verdringen op de arbeidsmarkt
Qua voorspelbaarheid zijn weinig terreinen zo weerbarstig als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
Liggen er nog kansen voor mbo’ers?

20  mbo-beroepen: ‘handjes’  
of redders van de economie?

Het mbo-werkveld lijkt te degraderen. Hoog tijd  
dat bedrijfsleven en scholen de handen ineenslaan.



3 / 32 / 3

28  innoveren in het groen 

Export van groene kennis is voor onze economie van wezenlijk belang. 
‘Als we ons achter de dijk verschuilen, verliezen we de strijd.’

rubrieken

9 Column
Jan van Zijl vraagt zich af: weten de nieuwe 

woordvoerders onderwijs al wat het mbo  

écht nodig heeft?

10  mboóhtJes
het nieuwe mbo-studiejaar is weer begonnen. 

Welke vooropleiding hebben onze kersverse 

mbo’ers? en hoeveel studenten maken  

uiteindelijk de overstap naar het hbo?

15  Column
hanneke Arts kijkt met plezier en een tikje 

weemoed terug op twee jaar columns schrijven.

16 WAt doet ZIJ ZoAl?
marja van bijsterveldt zegt geen nee 

tegen nieuwe ambtstermijn. 

18 In beeld
Verzin een interieur bij een nummer uit  

de top 2000. Vijf studenten van nimeto  

utrecht weten wel raad met deze opdracht.

24 Column
ICt-docent elmer Veerhoff begrijpt niets van  

de weerstand tegen beroepsgericht onderwijs.

25 sChoolbestuuRdeR  
VooR 1 dAG
Als oud-minister Aart Jan de Geus een dag 

bestuurder van een mbo-school is, wordt  

er alleen maar engels gesproken. 

26 VIJf VRAGen AAn…
Kamerlid martin Çelik maakte het afgelopen  

jaar een tour langs vijftien roc’s: ‘de spook-

verhalen over megagebouwen heb ik niet 

bevestigd gezien.’

35 PIttIGe tAAl
Auteur en oud-docente marieke Zwinkels ziet 

het als haar persoonlijke missie om het imago 

van het onderwijs een ‘boost’ te geven.

8  uItblInKeR
‘vanaf het eerste moment voelde  
ik dat de opleiding Chauffeur  
Goederenvervoer mijn opleiding was.’

32 uitvindingen 

De Rubberen Paal slaat twee vliegen in één klap: 
gratis condooms én seksuele voorlichting.

back  stage

Jacintha nagtegaal is de jongste vrachtwagenchauffeur van nederland.
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Daar sta je dan, met je diploma in je hand. In mei 

heb je het verlossende woord gekregen. Geslaagd. 

Waarschijnlijk heb je al eerder nagedacht welke 

opleiding je na het vmbo wilt gaan doen. Iets  

met mensen. Iets met dieren. Iets met computers. 

Iets. Ach, je wilde eerst maar eens slagen  

voor je examens. 

Duizenden Nederlandse jongeren zijn begin  

deze maand begonnen aan een nieuwe opleiding 

aan het mbo, hbo of universiteit. Sommigen 

kozen voor iets waar het hart ligt. Anderen 

kozen, al dan niet op aanraden van bezorgde 

ouders, misschien meer pragmatisch. Voor  

een carrière, voor baanzekerheid. 

Hoe hard het ook klinkt, beide groepen studenten 

kunnen over drie of vier jaar tegen een flinke 

teleurstelling aanlopen. Het onderwijs en de 

arbeidsmarkt zijn geen parallelle werelden.  

Dat weet de overheid ook. In mei kondigde 

demissionair minister van OCW Marja van 

Bijsterveldt aanvullende maatregelen aan om 

mbo-opleidingen meer ‘arbeidmarktrelevant  

en doelmatig’ te maken. 

De zogenoemde ‘macrodoelmatigheidsdiscussie’ 

spitst zich met name toe op het mbo dat vooral 

opleidt voor één beroep. Een wetenschappelijke 

breedtestudie als Geschiedenis behelst ook 

algemene academische vaardigheden die later  

in een keur van banen praktisch toepasbaar zijn. 

En mocht het even tegenzitten, dan maar  

een baan op hbo- of mbo-niveau. 

uitwijkmogelijkheden
Middelbaar opgeleiden hebben na hun studie  

op een tegenvallende arbeidsmarkt weinig 

uitwijk mogelijkheden. Een goed opgeleide 

vakman is puur afhankelijk van het baan - 

aanbod in zijn vakgebied. Zeker als de huidige 

economische en financiële crisis praktisch geen 

enkele sector van de Nederlandse economie 

ongemoeid laat. Studenten kunnen daar geen 

invloed op uit oefenen. Of toch wel? Kunnen  

de grillen van de economie en de arbeidsmarkt 

worden omzeild door een juiste studiekeuze  

te maken om daarmee een vrijwel zekere  

gang naar het UWV voorkomen? 

Frank Cörvers is hoofd Onderzoek Arbeidsmarkt-

dynamiek van het Researchcentrum Onderwijs 

en Arbeidsmarkt (ROA) bij de Universiteit 

Maastricht. Hij onderzoekt trends en ontwik-

kelingen op de arbeidsmarkt om daarmee de 

aanstaande behoeftes van de BV Nederland  

te voorspellen. Als dat in economisch en politiek 

turbulente tijden tenminste mogelijk is. 

“Ja hoor, in principe zijn de ontwikkelingen op  

de arbeidsmarkt prima te voorspellen”, zegt 

Cörvers. “Demografie en opleidingsniveau zijn 

goed in kaart te brengen. Dan ben je al een heel 

eind.” Aan de hand van deze en andere variabelen 

Glazen bollen zijn allang niet meer voorbehouden aan waarzegsters. Wie goed beleid wil 
voeren moet anticiperen, niet reageren. Maar qua voorspelbaarheid zijn weinig terreinen  
zo weerbarstig als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het onderwijs. Geen zekerheden 
dus? “Werkgevers zitten nu even niet te wachten op mbo’ers.”

Is studeren  
vooruitzien?

Tekst Sander van der Ploeg  Illustratie Link Design, Amsterdam

Arbeidsmarkt van morgen 

‘De arbeidsmarkt 
richt zich steeds meer 
op hoger opgeleiden’

Frank Cörvers
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is studeren vooruitzien?
vervolg 

volgt het ROA de ontwikkeling en perspectieven 

van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Op basis 

van de verzamelde gegevens kunnen trends voor 

de langere termijn worden voorspeld. 

“Twee zaken vallen op”, begint Cörvers. “De 

arbeidsmarkt richt zich steeds meer op hoger 

opgeleiden en globaliseert in hoog tempo.” Dat lijkt 

geen goed nieuws voor middelbaar opgeleiden, 

maar Cörvers nuanceert dat beeld. Of niet?  

“Aan goed opgeleide mbo’ers heeft de arbeids-

markt altijd behoefte. Maar nu even wat minder.”

verdringen 
Het is volgens de onderzoeker de crisis die roet  

in het eten gooit. Laag en middelbaar opgeleiden 

zijn vrijwel altijd de eersten die hier de gevolgen 

van ondervinden. Ook nu. “Het is dringen en 

verdringen op de arbeidsmarkt”, constateert 

Cörvers. “Dat komt door een sterke mate van 

onderbenutting.” De onderzoeker doelt op 

hbo’ers en academici die door de tegenvallende 

economie steeds vaker onder hun niveau gaan 

werken. Als ze al een baan vinden. Gevolg: 

mbo’ers vissen steeds vaker naast het net. 

“In de jaren 2007 tot en met 2011 werkte 20 tot 25 

procent van de hoger opgeleiden anderhalf jaar 

na hun afstuderen nog onder zijn niveau”, 

verklaart Cörvers. “Bij hbo’ers en academici  

met een economische afstudeerrichting lag  

dit percentage zelfs rond de 30 tot 35 procent.” 

Toch maakt hij zich niet al te grote zorgen over 

deze cijfers. Cörvers spreekt van een tijdelijk 

verschijnsel dat puur te wijten is aan de slechte 

conjunctuur. Als de economie weer aantrekt, 

vinden hoger opgeleiden snel weer een baan op 

hun niveau en maken weer plaats voor mbo’ers. 

“Hoger opgeleiden die onder hun niveau werken, 

willen vaak zo snel mogelijk weer weg”, vervolgt 

Cörvers. “Werkgevers verkeren nu in een luxe-

positie. Voor een vrij eenvoudige baan kunnen  

zij gemakkelijk hoger opgeleiden werven en  

zij laten mbo’ers daardoor links liggen. Maar 

onderbenutte hoger opgeleiden raken eerder 

ontevreden, terwijl middelbaar opgeleiden vaak 

trouwe werknemers zijn. Er is daarom zeker nog 

toekomst voor het mbo.”

noodklok
Dennis Wiersma, voorzitter van jongerenvakbond 

FNV Jong, is minder te spreken over de vooruit-

zichten van het mbo. De jongerenvakfederatie 

luidde vorige maand nog de noodklok over  

de perspectieven op de arbeidsmarkt voor 

middelbaar opgeleide jongeren. De schuld 

daarvan zou grotendeels bij de mbo-opleidingen 

zelf liggen door starheid, verouderde werkwijzen 

en slechte voorlichting. 

“Ook wij zien dat de arbeidsmarkt steeds  

meer mikt op hoger opgeleiden, zich vooral  

op technologisch vlak snel ontwikkelt en dat 

mbo’ers door hbo’ers worden verdrongen”,  

zegt Wiersma. Het mbo speelt daar volgens  

hem onvoldoende op in. “Sterker: het mbo  

werkt met uitgangspunten van dertig jaar 

geleden en loopt daarom hopeloos achter de 

feiten aan. Middel baar opgeleiden dreigen zo de 

verliezers te worden van de snel veranderende 

maat schappelijke verhoudingen en arbeidsmarkt.”

Starheid en te weinig onderscheidend vermogen 

zijn volgens Wiersma de voornaamste makken 

van het mbo. Zo zou zij te veel inspringen op 

trendgevoelige opleidingen en te weinig op de 

daadwerkelijke wensen van het bedrijfsleven. 

“De meeste mbo-jongeren willen zo snel mogelijk 

naar het hbo”, vervolgt Wiersma, “en ik kan ze 

geen ongelijk geven. Het mbo wordt zo nood-

gedwongen een voorportaal van het hbo voor  

wie geen havo-diploma heeft.”

Doorleren is volgens de vakbondsvoorzitter  

dan ook het credo voor de mbo’er. “Als je  

alleen niveau 1 en 2 hebt gedaan, heb je weinig 

perspectief op een baan die in het verlengde  

van je opleiding ligt”, zegt Wiersma. “De positie 

van deze mbo’ers op de arbeidsmarkt wordt 

steeds zwakker. Studenten die een bbl-opleiding 

op het derde of vierde niveau hebben gevolgd, 

kunnen nog wel aanhaken.’’ Doorleren is dus 

belangrijk om een goede uitgangspositie op de 

arbeidsmarkt te verwerven. “Anders ziet het er 

slecht voor je uit. Door de verdringing word je nu 

gemakkelijk weggeconcurreerd door een hbo’er.”

zwarte lijst
Mede door de oplopende jeugdwerkloosheid 

stelde FNV Jong een zwarte lijst samen van 

populaire mbo-opleidingen met slechte  

vooruit zichten op een baan. Om twee redenen: 

aanstaande mbo’ers zijn vaak nog te jong om  

de gevolgen van hun studiekeuze te overzien.  

En mbo-instellingen zijn terughoudend ze erop 

‘Met een waardevol 
mbo-diploma ligt de 
arbeidsmarkt nog 

steeds voor je open’

Gertrud van erp
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te wijzen, uit angst minder studenten te trekken 

met alle financiële consequenties van dien. 

“Het mbo is er voor de studenten, niet andersom”, 

maant Wiersma. “Mbo-instellingen die aan-

komende studenten Dierverzorging, Artiest, 

Onderwijsassistent of ICT Beheer niet waar-

schuwen voor de geringe kansen op de arbeids-

markt, houden hen een worst voor. Zij worden 

opgeleid voor de kaartenbakken van het UWV.”

Harde woorden van de FNV Jong-voorzitter, maar 

zijn ze te staven aan de hand van de cijfers?  

“De werkloosheid onder mbo’ers die tussen 2008 

en 2011 zijn afgestudeerd, is inderdaad gestegen 

van 3 naar 7 procent”, zegt Frank Cörvers van het 

ROA. “Maar die cijfers zijn voor hoger opgeleiden 

nagenoeg hetzelfde.” Volgens Cörvers doen de 

bbl- opleidingen het inderdaad beter dan de 

bol- varianten. “Zolang de studenten maar op  

het derde of vierde niveau hebben geacteerd, 

anders wordt het lastig.”

Ook het ROA raadt mbo-instromers aan kritisch 

te kijken naar hun studiekeuze met het oog op 

de arbeidsmarkt. Cörvers: “Ik ben een groot 

voorstander van de studiebijsluiter en de MBO 

Keuzegids. Het zijn prima instrumenten om 

studenten te informeren over de arbeidsmarkt-

situatie nu en straks als ze afgestudeerd zijn.  

Ze kunnen voor verschillende studierichtingen 

nagaan in welke beroepen ze de grootste kans  

op werk hebben, wat ze gaan verdienen, maar 

ook wat de risico’s zijn op een baan die niet  

goed aansluit op wat de arbeidsmarkt vraagt.  

Dat is vooral van belang voor studenten die 

twijfelen tussen twee of meer richtingen.”

baanzekerheid
Goed, het lijkt een inktzwart relaas voor het  

mbo van Cörvers en Wiersma. Maar als we het  

nu eens van een positieve kant bekijken – liggen 

er nog kansen voor mbo’ers op de arbeidsmarkt  

van morgen? “Jazeker”, zegt Cörvers. “Door de 

vergrijzing liggen vooral de banen in de zorg  

voor het oprapen. Hoewel, baanzekerheid kan  

je nooit geven.” Wiersma ziet mogelijkheden  

in de detail handel, beveiliging en technische 

beroepen. “Het bedrijfsleven schreeuwt nu om 

technisch opgeleide mbo’ers”, aldus Wiersma. 

“Prima, maar dan moeten die banen er wél zijn. 

Ook op bèta-gebied worden mbo’ers nu nog 

verdrongen door hbo’ers.”

Volgens de gelieerde werkgeversorganisaties 

MKB Nederland en VNO-NCW ontstaan op korte 

termijn inderdaad grote tekorten in de zorg en  

de techniek. “Dat blijkt ook uit de ROA-cijfers”, 

zegt Gertrud van Erp, secretaris Algemeen 

Economisch Beleid, Onderwijs en Innovatie 

namens beide organisaties. “Die cijfers gebruiken 

wij ook, maar je moet ze wel in de juiste  

context zien. Economische ontwikkelingen en 

meanderend Haags beleid kunnen alles weer  

in een ander daglicht stellen. Wie had vijf jaar 

geleden gedacht dat we ons in de huidige 

economische crisis zouden bevinden? Dat heeft 

invloed op de situatie in de bedrijven. En dus op 

de behoefte aan personeel én de mogelijkheden 

om stage- en leer-arbeidsplaatsen aan te bieden. 

Het is voor bedrijven soms gewoon ‘overleven’.”

studentenstop
MKB Nederland en VNO-NCW willen volgens  

Van Erp vooral goed opgeleid vakpersoneel  

dat direct inzetbaar is. “Laten we eerlijk zijn:  

er zullen niet snel tekorten ontstaan aan mensen 

die de mbo-opleiding Artiest hebben gedaan.  

In overleg met het bedrijfsleven zetten steeds 

meer mbo-instellingen een studentenstop op 

deze opleidingen. In ruil daarvoor zetten wij  

ons in om stageplekken voor meer courante 

studies beschikbaar te stellen. Dat is macro - 

 doel matig werken.”

Volgens Van Erp is het belangrijk dat mbo-

studenten in ieder geval een “waardevol getuig-

schrift” halen. Zonder dat stel je niet veel voor  

op een veeleisende arbeidsmarkt. “Met een 

waardevol mbo-diploma ligt de arbeidsmarkt  

nog steeds voor je open. In crisistijd en daarna.”
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uitblinker 

jacintha nagtegaal uit melissant rondde in juni de opleiding 
chauffeur goederenvervoer aan het scheepvaart- en transport-
college (stc) in rotterdam af. op vrijdag 13 juli, precies op haar 
achttiende verjaardag, haalde ze haar c-rijbewijs. hiermee is  
ze de jongste vrachtwagenchauffeur van nederland ooit.

Tekst Pieter Matthijssen  Foto ed van rijswijk

“Ik wilde altijd een baan bij de marechaussee óf het leger.  

De marechaussee viel af, want ik had een bril. Dus ben ik met  

de opleiding Veiligheid & Vakmanschap op het roc in Middelburg 

begonnen. Dat was het ook niet. Nadat ik alles op een rijtje had 

gezet wist ik het: vrachtwagenchauffeur! Ik ben opgegroeid  

met vrachtwagens. Mijn vader, oom én mijn vriend zijn trucker.  

De vrijheid van het rijden naar nieuwe plekken, het avontuur;  

dat wilde ik ook.

Vanaf het eerste moment voelde ik dat de opleiding Chauffeur 

Goederenvervoer mijn opleiding was. Ik vond de lesstof 

interessant, fietste tamelijk eenvoudig door het programma heen. 

Docenten lieten me vrij om soms vooruit te werken of opdrachten 

zelfstandig te maken. Het leukste was de techniekles. Ik blonk er 

niet echt in uit, maar het lukte me altijd wél te bedenken hoe 

dingetjes in elkaar zaten. 

In tegenstelling tot de theorie vond ik de praktijk behoorlijk lastig. 

Althans, in het begin. Het is nogal een verschil of je met je truck op 

een afgesloten terrein of op de openbare weg rijdt. Tijdens rijlessen 

schatte ik bochten soms verkeerd in. Op rotondes nam ik weleens 

een stukje stoep mee. Na 28 lesuren reed ik af voor mijn C- rijbewijs, 

precies op mijn achttiende verjaardag. En ik haalde het.

Ik ben de jongste vrachtwagenchauffeur van Nederland. Toch vind 

ik het lastig om van mezelf te zeggen dat ik er ook écht talent voor 

heb. Ik pak zaken snel op, dat wel. Mijn autorijbewijs haalde ik 

bijvoorbeeld ook in één keer, na 25 lesuren. Dus het gevoel is er, 

absoluut. Maar ik heb er keihard voor moeten oefenen, net als alle 

anderen. Mijn geheim is, denk ik, dat ik mijn best doe. Altijd. Overal. 

Nu mijn C-rijbewijs binnen is, heb ik de smaak te pakken. 

Binnenkort ga ik op voor mijn CE-rijbewijs, zodat ik met oplegger 

mag rijden en drie dagen per week de weg op kan voor Peeman 

Transport, mijn voormalige stagebedrijf. Daarnaast start ik met  

de mbo-3-opleiding Planner Wegtransport. Bij Peeman hebben  

ze al aangegeven dat ik als planner stage mag lopen, ideaal dus.

Hoe mijn toekomst eruitziet? Ik denk niet dat ik fulltime 

vrachtwagenchauffeur word. In een truck rijden is leuk, maar  

niet iedere dag. Liefst combineer ik het chauffeuren met een 

planners functie op een mooi transportbedrijf. Het is afwisselend, 

je leert routes achter het traject op de weg kennen en maakt 

uiteindelijk meer kans op een baan.” 

‘mijn geheim is dat ik altijd  
en overal mijn best doe’



jan van zijl overziet  
verkiezingsuitslag en mailt 
uitnodigingen naar partijen
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wist u dat?

mboóhtjes

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

www.twitter.com/ditismbo
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dat dan weer wel

jonge boa constrictors voor  
aoc terra mbo meppel 

vlak voor de zomer zijn bij aOc terra mbO meppel negen  
jonge boa constrictors geboren.

Reptielen zoals deze boa’s zijn goed te houden als huisdier,  

maar hier is wel specifieke kennis voor nodig. De studenten van  

de mbo-opleidingen Dierverzorging en Paraveterinair (dierenarts-

assistent) krijgen dan ook les over de juiste verzorging van 

terrarium dieren. De tien kilogram zware, 2,5 meter lange moeder-

slang bewees met de geboorte van haar negen jongen dat het  

met deze kennis bij de studenten van AOC Terra wel goed zit! 

bijspijkeren in de zomer

steeds meer mbo-scholen bieden in de zomer bijscholings-
programma’s aan voor taal en rekenen. de zomerscholen 
bieden (aankomende) studenten de kans om hun kennis  
van deze vakken bij te spijkeren, om zo een betere start in  
het nieuwe studiejaar te kunnen maken. 

In 2010 stelde de overheid voor alle onderwijssoorten referentie-

niveaus voor taal en rekenen vast. Recentelijk berichtte de 

onderwijs inspectie dat, ondanks alle inspanningen, er nog geen 

structurele afname van de achterstanden is te zien. Verschillende 

scholen worstelen met het optuigen van de juiste maatregelen om 

de gestelde niveaus te behalen. “Gevolg is dat vmbo-leerlingen wel 

hun diploma halen, maar dat zij een jaar later het tempo in het 

mbo niet kunnen bijbenen”,  aldus Karin Hol, opleidingsmanager 

bij het Deltion College. “In overleg met het Openbaar Onderwijs 

Zwolle en Regio (OOZ) hebben we besloten alle doorstromers naar 

het Deltion College vrijblijvend bijlessen aan te bieden. Zwakke 

taal- en reken doorstromers krijgen door deze bijlessen alsnog  

de kans om snel op het gewenste niveau te komen.” 

Ook Landstede heeft deze schoolvakantie voor het eerst een 

zomerschool gehouden om studenten twee weken bij te spijkeren 

in taal en rekenen. Studenten konden zich opgeven voor de extra 

lessen, die met het oog op de verscherpte normen voor taal en 

rekenen werden gegeven. De zomerschool bestond uit twee  

weken lang elke ochtend taal- en rekenles. Deels klassikaal,  

deels individueel.

roc van twente haalt studenten uit spits

vroeg opstaan om vervolgens in druk verkeer terecht te 
komen. voor veel reizigers een dagelijkse bron van ergernis. 
Het rOc van twente heeft hier iets op bedacht.

Het roc is namelijk, in samenwerking met Connexxion, begin 

september gestart met een uniek project, dat als doel heeft 

studenten zoveel mogelijk uit de spits te halen. Het ROC van 

Twente heeft de begin- en eindtijden van de lessen zo aangepast, 

dat studenten zoveel mogelijk buiten de spits kunnen reizen. Het 

project maakt deel uit van de maatregelen die in Twente worden 

genomen voor verbetering van de bereikbaarheid in de regio. Het 

afgelopen studiejaar is het project uitgebreid getest en komend 

studiejaar wordt het ‘nieuwe leren’ ook daadwerkelijk ingevoerd. 

Bron: Nationale Onderwijsgids
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‘Laat ondernemers 
gastcolleges geven  

op roc’s’
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Kappers, webbouwers, monteurs en 

bakkers: het mbo krioelt van aanstaande 

ondernemers. Opvallend veel studenten 

met een ondernemerswens hebben een 

mbo-achtergrond. Worden zij voldoende 

toegerust om de stap naar zelfstandigheid 

te zetten? 

Annemarie van Gaal, één van de meest 

succesvolle Nederlandse ondernemers, 

vindt van wel. Hoewel ze benadrukt dat 

ondernemerschap vooral in het bloed  

moet zitten, en dat kan zij weten. Als 

alleenstaande moeder vertrok Van Gaal 

twintig jaar geleden naar Rusland om  

daar samen met Derk Sauer een succes vol 

mediabedrijf op te zetten. Terug in 

Nederland maakte ze faam als investeerder, 

belegger in vastgoed, eigenaar van een 

tijdschriftenuitgeverij en auteur van  

de twee bestsellers ‘Succes’ en ‘Ambitie’.  

Vorig jaar verscheen haar derde boek:  

‘Exit, alles wat je moet weten over 

scheiden.’ Ze werkte mee aan financiële 

tv-programma’s als ‘Dragons’ Den’, ‘Ten 

einde raad’ en ‘Een dubbeltje op zijn kant’. 

Eind november spreekt Van Gaal tijdens 

MBO City, een jaarlijks evenement waar 

medewerkers in het mbo elkaar ontmoeten.

wat verstaat u onder ondernemerschap?
“Ondernemerschap is meer dan een  

‘eigen zaak’. Ondernemerschap betekent 

dat je altijd de behoefte hebt om iets 

te creëren. Of het nu een nieuw product  

of idee is, het opzetten van een nieuwe 

afdeling voor het bedrijf waar je werkt óf 

dat je naar eigen idee een onderneming 

begint. Allemaal vergen ze een goede  

dosis ondernemerschap.” 

wat zijn de belangrijkste kenmerken  
van een succesvolle ondernemer? 
“Alle ondernemers zijn geweldig in het  

uit de grond trekken van een bedrijf. Het 

verschil zie je vooral bij het uitbreiden  

van het bedrijf. Veel ondernemers blijven 

alles zelf doen en verliezen daardoor het 

overzicht. De echt succesvolle ondernemers 

weten waar hun kracht ligt, maar vooral 

waar hij niet ligt. Zij schakelen op het juiste 

moment anderen in om te helpen bij het 

uitbreiden van het bedrijf, door taken over 

te laten nemen waar zij niet in uitblinken 

of die teveel worden.” 

samen met derk sauer bouwde u in 
moskou binnen vijf jaar een mediabedrijf 
op met twintig titels en 700 medewerkers. 
hoe verklaart u dit zakelijk succes? 
“Ons succes hebben we echt te danken  

aan ons doorzettingsvermogen. Voor veel 

andere directeuren van concurrerende 

bedrijven was hun werk een manier om 

een goed salaris te krijgen en daardoor  

een beter leven. Voor ons was ons werk  

ons leven. Daardoor krijg je een ‘de dood  

of de gladiolen’-mentaliteit en die was nou 

nét nodig in Rusland. Wij deden meer voor 

onze klanten en medewerkers, wij staken 

meer uren en energie in het oplossen van 

de problemen die op ons pad kwamen.”

is iedereen in de wieg gelegd om  
te ondernemen? 
“Nee, dat denk ik niet. Je kunt veel vaardig-

heden natuurlijk wel leren op school, zoals 

het maken van een businessplan of het 

onderzoeken van een markt. Maar zaken 

als proactiviteit of niet bang zijn om risico’s 

te nemen, zijn karaktereigenschappen die 

je niet aanleert en die echt in je moeten 

zitten. Als je risico’s gaat nemen, terwijl  

je in je hart liever voor de zekerheid van 

een vaste baan kiest, dan word je daar  

niet gelukkig van.” 

hoe zouden jongeren in het mbo 
gemotiveerd kunnen worden om 
zelfstandig ondernemer te worden? 
“Ik denk dat de beste motivatie komt van 

andere ondernemers. Laat ondernemers 

gastcolleges geven op roc’s. Voor de 

studenten die het karakter hebben om 

onder nemer te worden, geeft het misschien 

net dat duwtje om ervoor te gaan.”

brengt het huidige onderwijs goede 
ondernemers voort? 
“Ik ken talloze succesvolle ondernemers  

in mijn omgeving met een mbo- opleiding.  

Ik denk dat het mbo een heel 

Tekst Somajeh Ghaeminia  Illustratie Seb Jarnot – unit CMA

Over succesvol ondernemen weet Nederlands bekendste zakenvrouw Annemarie van Gaal (49) met 
passie te vertellen. De bevlogenheid van goede ondernemers is een waardevolle toevoeging aan het 
mbo, vindt zij. “Ik denk dat het mbo een belangrijke rol speelt bij de nieuwe aanwas mkb-ondernemers.”

‘ondernemerschap is  
de eindeloze behoefte  
iets te creëren’

Annemarie van Gaal:  
zakenvrouw en spreker MBO City
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curriculum vitae

geboren: 9 oktober 1962, Helmond

studie: VWO, Heerlen 

werk: directiesecretaresse bij uitgeverij VNU, oprichter Independent 

Media (samen met Derk Sauer), algemeen directeur Telegraaf Tijdschriften 

Groep, oprichter AM Media, investeerder, auteur, werkt mee aan 

tv-programma’s Dragons Den, Ten Einde Raad en Een dubbeltje op  

zijn kant, columnist in Het Financiële Dagblad en Margriet, eigenaar 

communicatiebedrijf Van Gaal & Company.

‘ondernemerschap is de eindeloze  
behoefte iets te creëren’
vervolg 

belangrijke rol speelt bij de nieuwe aanwas 

mkb-ondernemers. Hbo’ers stromen vaak 

de banken of de grote bedrijven binnen, 

waar mbo-studenten het echte vakwerk 

hebben geleerd. Het maakt daarbij niet uit 

in welke sector ze aan de slag gaan. Een 

goede ondernemer maakt van elke branche 

een succes, of die nu ‘overbevolkt’ is of juist 

in een dip zit.” 

welke eigenschappen of vaardigheden 
hebben docenten nodig om ondernemer-
schap als onderdeel van de opleidingen 
aan te bieden? moet je als docent bij voor-
beeld zelf een goede ondernemer zijn? 
“De vaardigheden van ondernemerschap 

kunnen prima door docenten overgebracht 

worden. Waarom zou je ondernemer 

moeten zijn om een marktonderzoek  

of een groeicurve uit te leggen?”

 

dus goed ondernemerschap wordt  
het best gevoed door gastcolleges  
van bevlogen ondernemers én door 
goede docenten. moeten ze daarin  
meer samenwerken?
“Ik denk dat ze elkaar moeten aanvullen. 

Docenten leren goede vaardigheden die 

cruciaal zijn om een goede ondernemer  

te zijn en de ondernemers kunnen de 

emotie en het mooie van ondernemerschap 

bijbrengen: de 24 uur stress en slapeloze 

nachten die je soms hebt, maar ook de 

euforie als iets lukt. Het gevoel dat je  

‘over water kunt lopen’. De tips en trucs  

om mensen te overtuigen, om zaken anders 

te zien en om te gaan met ondernemers -

situaties, daarin versterkt een gastcollege 

van een ondernemer de lessen van  

de docent.”

welke adviezen heeft u voor mbo-
studenten die een eigen onderneming 
willen starten? wat zijn de kansen,  
de valkuilen en bedreigingen? 
“Er is veel beweging in de markt en waar 

beweging is, zijn kansen. De drie grootste 

valkuilen die ik zie, zijn ten eerste: niet 

durven kiezen. Veel beginnende onder-

nemers willen iedere klant kunnen 

bedienen en maken daarom geen keuzes  

in hun producten of diensten. Maar als je 

alles wilt kunnen leveren of doen, kun je 

ook nooit ergens heel goed in worden en 

zien je klanten je ook nooit als een specialist. 

Kies en je zult gekozen worden.” 

“Ten tweede: heb aandacht voor 

debiteuren. Spreek van tevoren met je 

klanten af wat de betalings termijn is en 

zorg dat ze zich daaraan houden. Jij hebt 

een onderneming te runnen. Wees niet 

bang om klanten te verliezen. Een klant  

is pas een klant als hij betaalt. En tot slot: 

let op de belastingen. Veel ondernemers 

beginnen als zzp’ers en de grootste valkuil 

is dat wanneer de belastingaanslag komt, 

het geld er niet is. Leg als zzp’er de helft 

van je inkomsten opzij en stort dat het 

liefst op een aparte rekening. Als de 

belastingaanslag komt, kom je niet  

in de problemen.”

hoe is het met het nederlandse 
ondernemersklimaat gesteld? 
“Als ik Nederlandse ondernemers vergelijk 

met buitenlandse ondernemers, dan  

vind ik dat wij daar gunstig bij afsteken. 

Nederlanders zijn stressbestendiger, 

passen zich gemakkelijker aan andere 

culturen aan en zijn meer gedisciplineerd 

dan veel ondernemers uit andere landen. 

Aan de andere kant vind ik dat de overheid 

wel wat meer mag doen om ondernemer-

schap te stimuleren door het fiscaal 

aan trek kelijker te maken om ondernemer 

te worden.”

 

veel ondernemers stoppen binnen vijf 
jaar na het starten van een onderneming 
of gaan failliet. wat is hiervan vaak de 
oorzaak? zijn het geen (goede) onder-
nemers? of ontbreekt het hen aan 
doorzettingsvermogen? 
“Faillissement betekent helemaal niet  

dat het geen goede ondernemers zijn.  

Vaak zijn ze in een van de valkuilen gestapt 

die ik in een van de voorgaande vragen  

heb beantwoord. Er hoeft maar weinig 

tegen te vallen om failliet te gaan. De 

gevolgen van een faillissement zijn vaak 

oneven redig zwaar, omdat veel onder-

nemers persoonlijk verantwoordelijk  

zijn voor de schulden.” 

wat zijn uw eigen ondernemersplannen 
voor de komende vijf jaar? 
“Ik help nu jonge ondernemers om hun 

onderneming te starten met investeringen 

en geld. Ik geniet ervan om mee te denken 

en te helpen om hun onderneming groot  

te maken. Ik heb mijn eigen onderneming 

in Amsterdam waar ik projecten doe op  

het gebied van communicatie voor banken 

en financiële instellingen. Voorlopig vind  

ik dit een heerlijk leven. Geen idee of ik  

ooit nog wat groters aanpak. Ik zie wel.” 
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daar zit ik dan, bij mijn ouders op de bank en omringd door allemaal 

oude edities van back stage. Het is zover: na twee jaar mijn laatste 

column voor back stage. en ik krijg hem gewoon niet op papier.  

al tien keer ben ik opnieuw begonnen en al honderd clichés zijn er  

in mij opgekomen. dan moet ik opeens denken aan een liedje van - 

hoe kan het ook anders als echte brabander - Guus Meeuwis:  

‘ik heb genoten.’

‘Voor ik verder ga en dat je me vergeet, wil ik dat je weet:  

ik heb genoten, genoten.’ Genoten van de eer om telkens weer  

een column te schrijven en in een nieuw onderwerp te duiken.  

Nu is het de laatste keer en weet ik niet waar te beginnen. Er is 

enorm veel gebeurd. Ik heb vier mooie jaren mbo afgerond en  

ben begonnen met een nieuwe, leuke hbo-opleiding. Voor deze 

hbo-opleiding ben ik in Tilburg gaan wonen. Daar ben ik weer 

begonnen met voetballen en heb ik nieuw werk gevonden.

Allemaal dingen om van te genieten. Toch schrijf ik deze column 

met een brok in mijn keel. Ik weet dat het mooi is geweest. Dat 

Back Stage toe is aan een nieuwe student die middenin het mbo 

zit. Gelukkig heb ik de columns als aandenken en heel veel mooie 

herinneringen, opmerkingen en complimenten. Als ik mijn ogen 

sluit, hoor ik Guus zingen. Filmpjes van de afgelopen jaren spelen 

zich af. Ik zie mezelf - alweer vijf jaar terug - in het dorp Drachten 

lopen. Wat heb ik genoten van dat dorp, met dat eigen taaltje! Wat 

heb ik veel leuke en lieve mensen ontmoet. En wat heb ik mooie 

herinneringen aan mijn school en mijn ‘keigave’ opleiding. 

Ik heb genoten van alle mooie projecten, waarbij iedereen voor 

elkaar door het vuur ging. En gelachen om de cultuurverschillen. 

Mijn openheid en directheid waren soms best schrikken voor  

de Friezen die toch meer de kat uit de boom kijken. Ik heb moeten 

vechten voor de leukste stageplekken en moeten opboksen tegen 

de vooroordelen over het mbo. Ook ben ik gegroeid: van klein, 

onzeker meisje tot zelfbewuste jonge vrouw. Ja, wat heb ik genoten! 

Niet altijd op het moment zelf, maar nu - achteraf - wel. Er zijn 

tranen gevallen, het ging soms met vallen en opstaan en het  

was regelmatig doorbijten. Maar ik ben trots: op het mbo, op vier 

bijzondere jaren en op alle mooie projecten en stages. Nu is het 

tijd voor het hbo, maar het mbo is een tijd die ik nooit zal vergeten! 

Hanneke Arts
studente hbo communicatie

ik heb genoten 
Foto Friso Keuris
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zomerschool “Een goed initiatief. De vakanties zijn  

voor veel kinderen eigenlijk te lang. Daardoor verliezen ze 

de kennis die ze eerder hebben opgedaan. En veel kinderen 

die deelnemen aan de zomerschool, hebben vaak al een 

achterstand ten opzichte van hun medescholieren. Met  

de zomerschool komen ze soms zelfs op een voorsprong. 

Voor schakelklassen en zomerscholen is 150 miljoen  

euro beschikbaar. In 37 grote gemeenten bestaat nu die 

mogelijk heid. Ik was op deze foto in Delft. Of het concrete 

resultaten oplevert, moeten we afwachten, hoewel juffen 

en meesters aangeven dat kinderen er echt op vooruitgaan.”

ma V
r

‘aandacht voor vakmanschap  
grootste winstpunt’

Minder dan twee jaar duurde het ministerschap van Marja van Bijsterveldt (51). Ze  
denkt aan een sabbatical, omdat ze al sinds haar 28e aan het besturen is. Maar de CDA-
politica zal geen nee zeggen tegen een nieuwe ambtsperiode. Ze adviseert haar opvolgers  
Focus op Vakmanschap door te zetten. ‘’Met die korte kabinetten moet je wel zorgen voor  
continuïteit. Het is niet goed voor scholen als bewindslieden steeds iets anders willen.’’

en wat dOet Zij ZOal?

Tekst Guus Mater  Foto’s Laura de Haan en nout Steenkamp

de week van marja van bijsterveldt, demissionair minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

social media “Betrokkenheid van ouders bij de school-

ontwikkeling van hun kind is voor mij een belangrijk thema. 

Op basisschool De Lochtenbergh in Tilburg, waar ik het 

schooljaar opende, wordt daar met social media veel  

werk van gemaakt. Bij de eerste stap op school is het zaak  

ook onmiddellijk de ouders te betrekken. Voor de school  

is die betrokkenheid natuurlijk niet altijd makkelijk, soms 

heb je lastige ouders die zich overal mee bemoeien. Toch 

geloof ik dat het onderwijs en het gezin ervan profiteren. 

Bijvoorbeeld als die betrokkenheid aan de keukentafel  

leidt tot een gesprek over pesten.’’
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‘aandacht voor vakmanschap  
grootste winstpunt’

verlengde leerplicht “Bij de opening van het studiejaar  

van het Koning Willem I College werd mij gevraagd wat ik van 

de verlengde leerplicht (uitbreiding van 18 naar 23 jaar) vind. 

OCW onderzoekt momenteel welke gevolgen die verlenging 

heeft. Ik heb er nog geen uitgekristalliseerde mening over.  

Wel heb ik in Den Bosch aangegeven dat je voor een goed salaris 

niet per se naar de universiteit hoeft. Ook met een mbo-diploma 

kun je goed je brood verdienen. Coen Free gaf een mooie visie  

op het mbo. Coen staat dicht bij zijn studenten. Directeur noemt 

hij zich, dat schept minder afstand dan voorzitter van het college 

van bestuur. Van die stijl houd ik.”

binnenhof “Natuurlijk is het begrotingsberaad 

met de verkiezingen voor de deur anders. Elke 

zomer hebben we zes ochtendsessies voor het 

ministersoverleg. In het Lenteakkoord hadden 

vijf partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en 

ChristenUnie) al veel vastgelegd, waardoor de 

ruimte voor wijzigingen beperkt was. Mooi in dat 

akkoord is dat de lijn van Focus op Vakmanschap 

wordt doorgezet. Aandacht voor vakmanschap 

zie ik als een belangrijk winstpunt van de laatste 

jaren. Als het gaat om in moeilijkheden geraakte 

instellingen, vind ik dat de raden van toezicht 

beter moeten controleren. Bij een ronde langs de 

raden trof ik onrust. De raden zijn zich scherper 

bewust van hun controlerende taak. Dat is een 

goed teken en kan verdere incidenten voorkomen.’’

Wo

ma

d
o

bijwonen les “Meestal ben ik na vijf minuten weer 

weg uit een klas. Hier ben ik drie kwartier gebleven.  

Ik was aanwezig bij de les van Carm Barten op de 

Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen. Dit is toch  

wel het leukste van mijn baan als minister: gesprekken 

met leraren en leerlingen. Voor mij was het verrassend 

hoe zelfstandig die leerlingen waren en hoe goed  

ze zich uitdrukten. We kwamen te spreken over de 

maatregelen passend onderwijs en de korting van  

300 miljoen op de kosten van zorgleerlingen, die 

inmiddels beide van de baan zijn. Een paar kinderen 

die zelf adhd’er of dyslectisch zijn, hadden een  

vraag voorbereid.”
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’Jump off  
the sofa’

tekst nathalie van Dijk  foto nimeto utrecht

 

‘Bedenk bij een nummer uit de Top 2000 een 

interieurconcept.’ De opdracht voor de vierdejaars 

studenten Kleur- en interieuradviseur van Nimeto 

Utrecht is kraakhelder. Maar welk nummer uit  

de lange lijst wordt het? ‘I got a feeling’ van  

de Black Eyed Peas besluiten de studenten.  

Bij uitstek een feestnummer! 

Vier concepten worden uitgewerkt. Een kale 

stijlkamer en verf zijn beschikbaar, maar voor  

alle decoratiematerialen moeten de studenten  

zelf zorgen. Zonder budget. Van niets iets maken. 

De tekstregel ‘Jump off the sofa’ van het Black 

Eyed Peas-nummer dient als inspiratiebron.  

De gestileerde ruimte beeldt het ‘’dronken, 

duizelige gevoel uit dat je hebt als je thuiskomt  

na een feest”. De letters hangen daarom scheef,  

de veertjes dwarrelen en de lijsten kunnen 

bewegen. Een stroboscoop versterkt het effect.

back  stage
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“Loodgieter, stratenmaker, bakker.” Een rondgang langs enkele jongeren en ouders leert wat 
zoal hun beeld is bij ‘het mbo’. Havo, mbo of hbo? “Tja, ik heb liever dat mijn kind doorleert, 
dan verdient hij beter.” Het mbo-werkveld lijkt te degraderen. Tijd om de noodklok te luiden? 
Nee. Wél de hoogste tijd voor bedrijven en scholen om de handen ineen te slaan, vinden  
econoom Frank Kalshoven en bestuurders Hans Koole, Henk van Hoof en Marc Hendrikse. 
“Met alleen pr-campagnes redden we het niet.”

Tekst Marie-José Linders  Illustraties Link Design, Amsterdam

‘handjes’ of redders 
van de economie?

“De dag dat verzorgenden en verpleegkundigen 

hun verantwoordelijkheid namen voor de 

toekomst van de gezondheidszorg.” Met deze 

woorden werd begin dit jaar het voorstel voor 

een nieuwe, toekomstbestendige beroepen-

structuur overhandigd aan minister Schippers.  

In dit voorstel zijn verpleegkundigen vanaf 2020 

per definitie hbo-opgeleid en krijgt de zorg-

professional op mbo-niveau de titel ‘zorgkundige’. 

Een voorstel dat bij mbo’ers voor aardig wat 

ophef zorgt, getuige de reacties op Nursing.nl, 

een website voor verpleegkundigen. Mbo-

verpleeg kundestudent en blogger, Quinten 

Manuel: “Zorgkundige?! Dit moet een grap zijn.” 

(…) “Het voelt voor mij, als mbo-verpleegkundige 

in opleiding, als een degradatie.”

Maar van een degradatie van mbo-beroepen  

kun je niet spreken, vinden Frank Kalshoven, 

econoom en oprichter van De Argumentenfabriek, 

en Hans Koole, bruggenbouwer onderwijs en 

bedrijfsleven en werkzaam in diverse bestuurs-

functies in het onderwijs. Kalshoven: “Beroepen 

veranderen sneller. Vijf jaar geleden kenden we 

Waardering van mbo-beroepen

back  stage

‘Mbo-beroepen zijn 
concrete, nuttige en 

fijne beroepen’ 

Frank Kalshoven

nog geen app-makers. De verpleeg kundige 

noemen we nog steeds zo, maar de inhoud is 

spectaculair gewijzigd en gaat spectaculair 

veranderen; de medische wetenschap wordt 

ingewikkelder. Ziekenhuizen zeggen dan: doe  

mij maar een hbo’er.” Hans Koole trekt parallellen 

met dat wat hij in de jaren ‘70 zag in de proces-

industrie: “In deze industrie is een enorme 

upgrade geweest. Er kwamen ingewik keldere 

apparaten en werkgevers dachten daar hbo’ers 

voor nodig te hebben. Een denkfout. Het was 

ingewikkeld de apparaten te maken, niet om  

ze te bedienen. Mbo-4 wordt niet gedegradeerd; 

het krijgt een andere invulling. En je zult zien  

dat werkgevers in de verpleegkunde uiteindelijk 

toch zeggen: dit werk kunnen mbo’ers ook.”  

Met de waardering van mbo’ers zit het wel  

goed, vinden Kalshoven en Koole. Kalshoven: 

“De werkloosheid onder mbo’ers is laag, het 

salaris is behoorlijk en je kunt met het mbo  

alle kanten op. Mbo-werk is het cement van  

de Nederlandse arbeidsmarkt. Het zijn concrete, 

nuttige en fijne beroepen.” 



‘handjes’ of redders van de economie?
vervolg 
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diffuus beeld 
De publieke opinie praat graag in oneliners 

over het mbo. Dat doet het mbo geen recht, 

vindt Koole: “Het mbo is de meest ingewik-

kelde onderwijssoort in ons stelsel. We  

hebben het over vier niveaus met behoorlijke 

verschillen. Het eerste niveau omvat zo’n  

vijf procent van de studenten en dan heb  

je het over een vaak lastige doelgroep. Het is 

moeilijk om deze groep studenten überhaupt 

een opleiding te laten volgen. Dan de veel-

belovende mbo’ers op niveau 4. Veertig 

procent van deze mbo’ ers gaat naar het hbo; 

de overige zestig procent gaat aan het werk 

en wordt gewaardeerd in dat wat zij doen.” 

We moeten beseffen, geeft Koole aan, dat  

het merendeel van de Nederlandse beroeps-

bevolking een mbo-opleiding heeft. En dat 

het diffuse beeld over het mbo effect heeft op 

de waardering van het onderwijs en beroepen 

in algemene zin. “Opleidingen worden niet 

gewaardeerd om wat ze écht zijn: instru-

mentele opleidingen om verder mee te 

komen. De waardering voor mbo’ers in 

individuele zin, die is er.”

Bij de NTS-Group, een system supplier in  

de hightech-industrie, werken veel mbo’ers. 

De NTS-Group bestaat uit verschillende 

bedrijven in Nederland, Tsjechië, Israël en 

China. Marc Hendrikse is de CEO en tevens 

bestuurslid van de Brabants-Zeeuwse 

werkgeversvereniging. “Voor onze branche 

heeft het negatief gewerkt dat de lts is 

opgegaan in het vmbo, samen met de mavo. 

Het technisch onderwijs verloor daarmee zijn 

gezicht. Als er één ding is waar de overheid 

aan moet werken, dan is het dat. En zorg dat 

de leerlijn lts-mts op het gebied van techniek 

aantrekkelijk wordt. Als bedrijven moeten  

en zullen we daar ook aan meewerken.” 

Naast een probleem met herkenbaarheid, 

constateert Hendrikse dat de hightechsector 

moeite heeft met het vinden van voldoende 

personeel. “Onze productieprocessen worden 

complexer en de vraag naar mbo’ers op 

niveau 4 groeit. Het werven van deze mbo’ers, 

ook op niveau 3, is lastig in de regio Eindhoven: 

de vraag is groter dan het aanbod. Mbo’ers 

zijn onmisbaar voor het bedrijf, zij nemen  

de operationele uitvoering voor hun rekening 

en moeten daarbij steeds zelfstandiger en 

pro-actiever werken.”

achterhaalde denkbeelden
Het is vijf voor twaalf vindt Henk van Hoof, 

bestuursvoorzitter van de Stichting Limburgs 

Voortgezet Onderwijs en oud-staatssecretaris 

SZW in het tweede kabinet Balkenende.  

“Het tekort wordt deels veroorzaakt doordat 

veel werknemers met pensioen gaan. Ook 

zijn er minder jongeren en deze jongeren 

kiezen nauwelijks voor techniek. Naarmate  

er minder studenten komen, wordt het steeds 

moeilijker techniekopleidingen in stand te 

houden. Mensen realiseren zich onvoldoende 

dat de tekorten echt gaan komen. Sommige 

bedrijven hebben al moeite voldoende 

gekwalificeerd personeel te vinden, maar 

kunnen het nu nog oplossen via het uitzend-

bureau.” Van Hoof en Hendrikse zien dat 

ouders hun kind liever naar de havo sturen, 

dan naar het vmbo en dat jongeren achter-

haalde denkbeelden bij techniek hebben. 

Koole: “De jongeren die in de techniek werken, 

kennen de sector omdat hun ouders er 

werkten. Vooral de eerste en tweede generatie 



bedrijfs leven en onderwijs twee verschillende 

werelden zijn met een eigen dynamiek. 

Verknoop die werelden. Sla de handen ineen, 

neem gezamenlijk je verantwoordelijkheid  

en laat jongeren kennismaken met beroepen 

die ze niet kennen. Mbo’ers zijn onze aan-

komende ondernemers. Ze zorgen voor 

nieuwe bedrijvigheid en innovaties. En  

voor continuïteit in onze economie.”

Mbo-verpleegkundestudent Quinten Manuel, 

schrijft over zijn ervaring: “In het laatste jaar 

van de mavo doe ik een beroepskeuzetest.  

Tot mijn verbijstering komt er uit dat ik 

verpleeg kundige moet worden. “Ik verpleeg-

kundige? Nee joh!”. Dus vroeg ik om uitleg.  

De mevrouw van de test zegt: “Je hebt een 

totaal verkeerd beeld van het beroep Quinten, 

geloof me nou.” Quinten bezoekt een open 

dag, schrijft zich in en besluit: “Een jaar  

later ben ik er nog steeds trots op dat ik deze 

opleiding volg.” Als hij zich in 2020 tenminste 

ook nog verpleegkundige mag noemen.

back  stage
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allochtonen, die zelf in de zware industrie 

gewerkt hebben, willen dat hun kind hogerop 

komt. Maar de industrie is niet meer vies en 

vuil en betaalt misschien wel beter dan een 

kantoorjob.” Dat ouders stimuleren dat hun 

kind naar het hbo of de universiteit gaat,  

is logisch vindt econoom Kalshoven: “Er is 

voor het individu rendement op scholing. Hoe 

meer jaren scholing, hoe hoger het inkomen.” 

Aan deze redenering zit ook een andere kant, 

vindt hij. “Als jij in de groene sector wilt 

werken en vooral buiten wilt zijn, moet je 

niet naar de Universiteit Wageningen gaan, 

maar naar het mbo. Daardoor word je 

waarschijnlijker een gelukkiger mens.”

sportvisser wordt waterexpert
Kalshoven, Van Hoof, Koole en Hendrikse 

vinden het belangrijk dat bedrijven en 

scholen aansluiten bij de leefwereld van 

jongeren en de handen ineen slaan. Met 

alleen pr-campagnes redden we het niet:  

“te incidenteel”. Kalshoven: “Scholen hebben 

sturingsmogelijkheden als ze jongeren in  

hun motivatie raken. De kunst en kunde  

is de opleiding te laten aansluiten bij wat 

studenten leuk vinden en dat te combineren 

met het aanleren van een goede basis voor 

beroepen met toekomstperspectief. Dat 

gebeurt al. Zo biedt het Clusius College een 

opleiding Sportvisserij. Dan denk je aan 

jongens met een hengel aan de waterkant, 

maar dat is wel hun leefwereld: ze willen 

snoeken en brasems vangen. Er zijn in 

Nederland veel organisaties die zich bezig-

houden met water en waterkwaliteit en die 

moeite hebben met het vinden van mbo’ers. 

De sportvisserij leert ze alles over water.  

Deze mensen zijn goed opgeleid en gaan 

uit eindelijk bij dergelijke bedrijven aan de 

slag.” Koole vult aan: “Het moet afgelopen 

zijn met het bedrijfsleven dat zegt ‘mbo’ers 

kunnen geen hamer meer vasthouden’ of  

het onderwijs dat zegt dat het bedrijfsleven 

niet wil. Dat is jij-bakken. Accepteer dat 

Dit is ook mbo!

De SBB publiceerde in juni een overzicht  

met kansrijke beroepen. Beroepen waarbij u  

misschien niet eens dacht aan het mbo, zoals:

•	 biotechnicus

•	  coördinator Havenoperaties 

•	  tandtechnicus kroon- en brugwerk 

•	   teamleider teelt  

en arbeid

•	 commercieel technicus

•	 voedingsmanagement

•	 Milieufunctionaris

Een compleet overzicht van  

kansrijke beroepen vindt u op:  

http://www.kansopwerk.nl/barometer.html



ik snap er niks van 
foto Friso Keuris
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cOlumn

in de jaren zeventig zat ik op het vwo. Het was de tijd van 

traditioneel onderwijs: docenten met een krijtje voor het  

bord, vak voor vak. dertig jaar later, in het jaar 2000, doe ik 

opnieuw een opleiding, nu voor docent ict. daar kom ik voor  

het eerst in aanraking met een andere manier van leren:  

competentie gericht onderwijs. 

Ook tijdens mijn werk krijg ik met dit type onderwijs te  

maken. We denken na over de beroepshouding van studenten, 

competenties als samenwerken, gedrevenheid en ambitie, de 

kwaliteit van het ingeleverde werk en het stellen van leerdoelen  

en het behalen daarvan. De term competentiegericht onderwijs  

is wel veranderd. We spreken inmiddels over beroepsgericht 

onderwijs. 

Wat het resultaat is van beroepsgericht onderwijs? Studenten 

worden nu veel meer getriggerd en gemonitord dan ik zelf tijdens 

mijn middelbare schooltijd heb mogen ervaren. Wat zegt het 

tenslotte als een student een 8 voor een vak heeft? Weinig.  

Maar wat zegt deze prestatie als we kijken naar competenties  

als motivatie, beroepshouding, gedrevenheid en vermogen tot 

samenwerking? Competenties maken een wereld van verschil. 

Mijn studenten werken daarom aan de groei van al deze 

competenties, 25 stuks in totaal. 

Zeg nou eerlijk, kies je als werkgever voor een student die 

solliciteert met “Ik moet tien weken stage lopen van school?”  

Of voor een student die solliciteert op een stage met duidelijke 

leerdoelen en die ook laat merken dat hij op zijn stageplek wat  

wil leren? Mijn hele leven heb ik te maken gehad met sollicitaties 

en ik zou meteen weten welke student ik zou aannemen.

Ik snap niets van de weerstand tegen beroepsgericht onderwijs  

die ik overal tegenkom. Competenties geven ons, docenten, juist 

de perfecte tools in handen om de student goed in het beroepen-

veld te plaatsen. Den Haag eist van ons dat we met deze compe-

tenties werken en het bedrijfsleven ook. Dus collega’s: verspil  

geen tijd meer met oeverloos discussiëren. Ga aan de slag en  

maak er een succesvol en leerzaam jaar van! 

Elmer Veerhoff
docent nova college Haarlem
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“Een grondige kennis van de Engelse taal is in 

deze internationale economie superbelangrijk. 

Hier ligt voor ons, Nederlanders, een kans.  

Wij spreken de taal al beter dan de Duitsers  

en Fransen.

Ik begin om acht uur ’s morgens met een korte 

teambespreking. Van mijn directe medewerkers 

wil ik weten hoe hun dag eruit ziet en wat er 

voor op de tong ligt. Dan lijkt het me leuk om  

bij de ingang van de school te staan, om te zien 

hoe mensen binnen komen en hier en daar een 

praatje te maken. Ik herinner me van vroeger dat 

mijn rector dat ook deed. Een school is een soort 

huis, een plek waar je met zijn allen samen iets 

doet. Onderling contact tussen bestuur en 

studenten is heel belangrijk. 

De rest van de ochtend besteed ik op school.  

Je moet je huis op orde hebben. In budgettaire, 

maar ook in letterlijke zin. In een schone en 

opgeruimde omgeving is er ruimte om te leren 

en ruimte voor ontmoetingen. Maar ook 

financieel moeten zaken op orde zijn. Dat  

zou een van mijn prioriteiten zijn. Ook als  

dat betekent dat ik impopulaire beslissingen 

moet nemen. 

’s Middags ga ik naar bedrijven toe om te kijken 

hoe het met onze stagiaires gaat, om nieuwe 

contracten te sluiten en te bespreken wat er 

beter kan. Dan neem ik ook docenten mee.  

In het docententeam moet tijd worden vrij-

gemaakt voor dit soort extra taken, ongeacht 

‘Aart Jan de Geus, oud-minister en spreker Dit is mbo-diner

‘Als ik schoolbestuurder ben, 
VOEG Ik ONDERNEMERSCHAP  
TOE AAN HET CURRICULUM’

de rijksbudgetten. Als het nodig is, maak ik daar 

de klassen groter voor. 

Door samen met docenten naar buiten te  

gaan en uit te leggen wat we doen, stimuleer  

je de samenwerking met het bedrijfsleven.  

Zo’n afspraak moet binnen een uurtje klaar  

zijn, lekker zakelijk. Ik zou ook willen evalueren.  

Dat wordt te weinig gedaan. Het is ook niet zo 

populair, maar ik ben er supernieuwsgierig naar. 

Bleek het programma van onze school nuttig?

Om de internationale concurrentiekracht van  

het Nederlandse mbo, moet in het curriculum 

ook het vizier worden gericht op het zelf starten 

van een bedrijf. Het mbo in Nederland is nogal 

klassiek gericht op de baan die de werkgever 

geeft. Ik zou voor stageplekken ook kijken naar 

ondernemers die nog geen personeel hebben. 

Laat stagiaires afkijken wat de spirit van 

onder nemerschap is en maak hen co-ondernemer. 

Ze krijgen geen stagevergoeding, maar een 

per centage van de extra omzet die ze 

binnenbrengen.

Aan het einde van de dag wil ik ten minste  

één inspirerende ontmoeting hebben gehad.  

Dat wens ik mijn docenten ook toe; een student 

die een schitterend gerecht heeft bereid of een 

prachtige bouwtekening heeft gemaakt. Een 

school is een plek waar mensen geraakt worden. 

Dat zit niet in het systeem maar in het contact 

van mens tot mens. Je herinnert je later je 

docenten. Zij kunnen jonge mensen heel veel 

positieve bagage meegeven voor de toekomst.”

scHOOlbestuurder vOOr 1 dag

Tekst Annette van Soest  Foto’s nout Steenkamp

wat zijn eerste daad wordt, weet hij meteen. als aart jan de geus (57) een dag bestuurder 
van een mbo-school is, wordt er alleen maar engels gesproken.
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Aart Jan de Geus is voorzitter 

van de Bertelsmann Stiftung. 

Daarvoor was hij plaats-

vervangend secretaris- 

generaal van de OESO.  

Aangezien Aart Jan de Geus 

ook minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid  

is geweest, heeft de redactie 

in deze editie ‘Minister  

voor 1 dag’ omgedoopt  

tot ‘Schoolbestuurder  

voor 1 dag’.
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vijf vragen aan…

aan:

     metin Çelik,  
Tweede Kamerlid PvdA  
(tot 12 september)

onderwerp:   Hij bezocht als Kamerlid in zeven maanden vijftien roc’s en sprak met studenten, 

docenten en bestuur. Voorlopige conclusie van Metin Çelik: er is veel te verbeteren 

– in de eerste plaats de naamsbekendheid – maar het negatieve imago dat roc’s 

nu hebben, is absoluut onterecht.

  Tekst Berber Bijma  Foto Jeroen Poortvliet
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“ik heb sinds november 2011 tot afgelopen zomer 

maandelijks gemiddeld drie roc’s bezocht.  

Daar had ik mee willen doorgaan tot november,  

maar omdat ik stop als Kamerlid, heb ik mijn rond-

gang langs de mbo’s voortijdig beëindigd. In zeven 

maanden heb ik echter wel vijftien roc’s bezocht en 

dus een goed beeld gekregen. Ik heb er bewust voor 

gekozen niet alleen met het bestuur te spreken, maar 

ook met studenten en docenten. Daardoor duurde 

ieder bezoek zo’n vier uur. Vaak gaf ik ook nog een 

gastles. Ik heb de studenten steeds voorgehouden  

dat ze de morele plicht hebben hun school af te 

maken. De hele samenleving betaalt eraan mee.”

“dat blijft inderdaad een punt van zorg. Er is nog 

steeds veel lesuitval. Verder zeiden studenten 

soms dat ze te weinig theorie krijgen, vooral voor 

Nederlands, Engels en rekenen. En het beroepsgericht 

onderwijs blijft een hoofdpijnonderwerp. Op sommige 

mbo’s wordt dat gezien als een excuus om studenten 

alleen aan het werk te laten, zonder begeleiding. 

Zelfstandig werken wordt te letterlijk genomen.  

Ik heb twee jaar geleden het wetsvoorstel voor 

invoering gesteund, zij het met het voorbehoud dat  

ik de evaluatie wilde afwachten. Dat is eigenlijk het 

enige besluit uit mijn tijd in de Kamer waarvan ik 

spijt heb. We moeten dit type onderwijs gaan 

hanteren zoals het bedoeld was óf het loslaten.” 

“ik heb besloten mijn kandidatuur in te trekken, 

omdat ik een lagere plaats op de kieslijst zou 

krijgen. Ik had mijn mbo-tour graag afgemaakt,  

maar mijn bevindingen zijn niet verloren. Ik zal zeker 

aan mijn opvolgster Tanja Jadnanansing laten weten  

wat ik heb gezien en gehoord en wat er in mijn ogen 

moet gebeuren. Dat laatste is, kort samengevat: 

betere naamsbekendheid, focus op kwaliteit, goede 

begeleiding van studenten, meer samenwerking 

tussen roc’s in plaats van concurrentie en een 

gezondere verhouding tussen de aantallen  

bestuurders en docenten.” 

“zeker. Er gebeurt veel goeds. Het viel me bijvoor-

beeld op dat roc’s over het algemeen goed  

georganiseerd zijn. De spookverhalen over mega-

gebouwen waarin studenten letterlijk en figuurlijk  

de weg kwijtraken, heb ik niet bevestigd gezien.  

Grote roc’s zijn vaak georganiseerd in kleine afdelingen 

met eigen teams. Dat zie je bijvoorbeeld bij ROC 

Eindhoven. Zowel studenten als docenten zijn  

daar heel tevreden over. Bij de docenten had ik veel 

klachten over werkdruk en steeds maar nieuwe taken 

verwacht, maar dat viel erg mee. De meesten doen 

hun werk met plezier en zijn zeer gemotiveerd.  

De besturen mogen blij zijn met zulke docenten.”

vraag 2:   u stelde vooraf dat het negatieve imago van  
het mbo onterecht is. vindt u dat nog steeds?
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vraag 5:   waarom verlaat u de kamer, halverwege uw 
mbo-tour? wat gebeurt er nu met uw bevindingen?

“ik reisde steeds met het openbaar vervoer en 

vroeg op het station altijd aan diverse mensen  

of ze me konden vertellen waar het roc is. Tot mijn 

verbazing en teleurstelling heeft al die keren níemand 

mij dat kunnen vertellen. Zelfs een trambestuurder 

die pal voor het roc-gebouw stopte, kon me niet 

vertellen waar het was. Er moet dus iets aan de 

naamsbekendheid gebeuren, ‘roc’ is geen aan-

sprekende term. Verder hoorde ik klachten over 

onvoldoende stagebegeleiding, ongebruikte boeken, 

te grote afstand tussen bestuur en docenten en  

vraag 1:   u wilde iedere maand drie of vier roc’s bezoeken 
om een beeld te krijgen van de problemen die 
spelen. is dat gelukt?

vraag 3:   wat zijn de belangrijkste klachten of verbeter-
punten die u hebt gehoord en gezien?

vraag 4:   en de kwaliteit van het onderwijs, hebt u  
daar veel klachten over gehoord?

te hoge studiekosten. Op één school moeten mode-

studenten zelfs betalen voor het onderhoud van  

de naaimachines! Het lijkt me vanzelfsprekend dat  

de school dat betaalt.”
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Tekst Sander Peters  Foto oJo / HH

Innoveren  
in het groen

export van kennis van levensbelang
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Nederland is topexporteur van groene producten en kennis. 

Maar pas op: aan de top komen is één, aan de top blijven  

is iets heel anders. Dat vraagt om continue innovatie,  

zeker in het ‘groene’ vakgebied. In deze sector liggen grote 

uitdagingen, nationaal en internationaal. Denk aan duurzame 

voedsel  productie, de teruglopende biodiversiteit, het dieren-

welzijn, de klimaatverandering en de krimpende voorraad 

fossiele brandstoffen.

leerlijn
Om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt, heeft  

de overheid de sectoren Tuinbouw en uitgangsmaterialen en 

Agrofood tot topsectoren bestempeld. Met overheidssteun 

moeten kennisinstituten, scholen én bedrijfsleven gezamenlijk 

de aanwas van kennis en medewerkers garanderen. Ook op 

mbo-niveau speelt deze roep om innovatie in het groene 

onderwijs. “Juist op mbo-niveau”, verbetert Gert Kant, bestuurs-

voorzitter van Lentiz. “Want het gaat erom dat we de enorme 

hoeveelheid hoog-abstracte theoretische uitvindingen vertalen 

naar concrete toepassingen. Bovendien: verreweg de meeste 

werknemers in de sector opereren op mbo-niveau. Daar  

zien we straks na 2015 de grootste vervangingsvraag als  

veel ouderen stoppen met werken. Dus is de doorlopende 

leerlijn, het doorsijpelen van kennis van wo, via het hbo,  

naar de mbo-sector van wezenlijk belang.”

vraaggestuurd
Om de verbinding tussen de diverse onderwijsinstellingen  

te verbeteren, is de Groene Kennis Coöperatie (GKC) in het 

leven geroepen, een samenwerkingsverband van alle groene 

onderwijsinstellingen in Nederland. “We willen de verbrok-

keling in de sector tegengaan”, aldus voorzitter Vinus 

Zachariasse. “En tegelijk het samenwerken, innoveren en 

kennisdelen faciliteren. Maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en overheden komen bij ons met concrete vragen, 

die wij proberen te vertalen in onderwijsprogramma’s en 

-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de actualisatie van  

kennis: hoe verweef je dat in het onderwijs? 

Twee van de negen Nederlandse topsectoren zijn ‘groen’: om onze mondiale koppositie in deze sectoren 

te behouden én om de grote maatschappelijke vraagstukken (denk aan energie, klimaat, voedsel-

voorziening) het hoofd te bieden, is technologische kennis van levensbelang. Ook op mbo-niveau.  

Hoe draagt het groene onderwijs bij aan innovatie in de sector?



Of: hoe kunnen maatschappelijke thema’s als 

duurzaamheid, voedselzekerheid, ontwikkelings-

samenwerking en eerlijke handel een plek 

krijgen in het onderwijs? Dat laatste is een 

expliciete wens van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.”

concurrentiepositie
Ad Tabak is directeur agrokennis op het 

ministerie. Hij benadrukt dat de overheid vooral 

een sturende rol speelt op de langere termijn. 

“Het is onze taak om het kabinetsbeleid te 

vertalen naar de sector. Concreet draait het 

vooral om twee belangen: de Nederlandse 

concurrentiepositie in de twee groene top-

sectoren behouden en versterken, en dus sterker 

uit de crisis komen. En bijdragen aan de oplossing 

van actuele maatschappelijke vraagstukken.”

Om de economische kracht van de sector te 

behouden op de internationale, hoog-

technologische markt, is de aanwas van  

nieuwe medewerkers met voldoende kennis  

van levensbelang. “Over een paar jaar is iedere 

werknemer keihard nodig, dus maakt het 

ministerie zich er sterk voor dat de groene 

topsectoren voldoende nieuwe medewerkers 

opleiden. We stimuleren dat de kennis die in  

ons land volop aanwezig is, blijvend wordt 

verbonden met het hbo en mbo. En dat de vraag 

en behoeften van het bedrijfsleven nog meer 

centraal komen te staan in het onderwijs.  

De Centra voor Innovatief Vakmanschap  

spelen hier ook een grote rol in.”

imago
Medy van der Laan, voorzitter AOC Raad, hamert 

op een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en 

onderwijs in haar sector. ‘Samenwerking binnen 

de zogenoemde gouden driehoek – onderwijs, 

overheid en bedrijfsleven - maakt ons sterk. 

‘Samenwerking 
binnen de gouden 
driehoek maakt  

ons sterk’

Medy van der Laan

De praktijk: Dairy Campus

Op het Friese platteland ligt de onderzoeksboerderij Dairy  

Campus. Hier werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven,  

en overheden samen aan een innovatiecentrum voor toekomst-

bestendige oplossingen in de melkveehouderij. Jonge mensen 

kunnen op de Dairy Campus praktijkonderwijs volgen.  

Tegelijk komen ze er in aanraking met innovatie, en met weten-

schappers, ondernemers en andere studenten. Het gaat om  

vier hoofdthema’s: duurzaamheid, huisvestingsystemen  

(dieren welzijn, milieu), sensortechnologie (gezondheid,  

gegevens van het individuele dier) en ketenefficiency. 

“De melkveehouderij staat wereldwijd voor grote uitdagingen”, 

vertelt projectleider Kees de Koning. “Economisch staat de 

sector onder druk. Daar komt bij dat de maatschappij steeds 

hogere eisen stelt aan een duurzame productie, dierenwelzijn 

en voedselveiligheid. Samenwerking tussen allerlei instanties, 

en de ontwikkeling en verspreiding van kennis via onderzoek, 

onderwijs en trainingen, is in deze sector van essentieel belang. 

De Dairy Campus biedt dit alles op één centrale plek in het land, 

in het hart van de melkveeregio.”

innoveren in het groen
vervolg 
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Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid  

van deze drie partijen om de inhoudelijke 

technologische kennis continu te vernieuwen  

én om te zorgen voor voldoende aanwas van 

goed onderlegde medewerkers. Dat is waar de 

Human Capital Agenda, die voor de topsectoren 

is opgesteld, om draait. En toegegeven, er is ook 

nog best een wereld te winnen. Net als de 

techniek kampt de groene sector met een 

imagoprobleem. De tuinbouw is een high-

techmarkt met kassen als heuse laboratoria. 

Terwijl veeteelt en akkerbouw misschien meer 

een boerenimago hebben. We willen jongeren 

duidelijk maken dat de groene sector een brede, 

dynamische markt is waar behalve technologie 

en biologie, ook aspecten als marketing, verkoop, 

logistiek en handel een belangrijke rol spelen.  

Er moet de komende jaren mondiaal veel meer 

voedsel worden geproduceerd met minder:  

een enorme uitdaging.”

kennisdeling
Internationaal denken wordt een basis-

competentie, ook in het groene mbo, aldus  

Vinus Zachariasse van de GKC. De reden?  

De groene sector is een sterk internationale,  

sterk concurrerende markt. Export van kennis  

is voor onze economie van wezenlijk belang.  

Ook het ministerie onderschrijft dat. Ad Tabak: 

“We moeten onze kennis blijven delen. Niet bang 

zijn voor kopieergedrag, maar zelf ondertussen 

doorwerken aan innovatie. Zo blijven we de 

concurrentie voor. En dragen we tegelijkertijd  

bij aan nijpende mondiale problemen.” 

Gert Kant van Lentiz is groot voorstander van 

internationalisering. ‘Zijn’ school heeft volop 

contacten met agrarische reuzen als China en 

India. “Wij exporteren kennis naar andere delen 

van de wereld, maar andersom dragen studenten, 

docenten en ondernemers uit die landen ook  

bij aan onze kennis. Als we ons achter de dijk 

verschuilen, verliezen we de strijd. Bedrijven  

die internationaal georiënteerd zijn, presteren 

beter. Het is dus de kunst om kennis te delen  

en tegelijk dusdanig te innoveren dat je zelf  

in the lead blijft.”

De praktijk: Green engineering

Een mbo-opleiding die opleidt tot ‘green engineer’. Helicon Opleidingen in  

Boxtel gooide de afgelopen twee jaar al hoge ogen met het concept en start  

in september van dit jaar officieel met deze studie. “Een pittige opleiding, op  

het snijvlak van biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek’, legt coördinator 

Hans van de Wetering uit. Afgestudeerden aan deze opleiding op niveau 4  

komen bijvoorbeeld terecht bij een zonne-energiefabrikant of als foodprocessor 

bij een voedingsmiddelenleverancier. Kenmerkend voor deze brede opleiding,  

is dat studenten voor een deel zelf hun curriculum mogen invullen. Met actuele 

wetenschappelijke thema’s, via toegepast onderzoek op hbo-niveau ‘betekenisvol 

vertaald’ naar mbo-niveau en de vraag van het bedrijfsleven, aldus Van de  

Wetering. “Neem een recente ontdekking aan de WUR dat planten ook elek-

triciteit kunnen leveren. Hoe? Simpelweg door te groeien. Dat is een volledig 

natuurlijk proces, zonder schade of afvalstoffen. Hartstikke aantrekkelijk in deze 

tijd van steeds verder uitgeputte energiebronnen en van groeiende aandacht voor 

duurzaamheid. Dus staan hier straks plantenbakken op school, waarmee onze 

studenten aan de slag gaan. Ze moeten de werking en de opbrengst van dit soort 

processen echt snappen, om deze kennis straks in hun werkkring toe te kunnen 

toepassen.” Deze zomer gaan de eerste elf studenten aan de slag in de opleiding 

‘Green Engineering’.

‘ Internationaal denken wordt een basiscompetentie,  
ook in het groene mbo’ 
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uitvindingen

Tekst Samar Haddad  Foto’s Jeroen Poortvliet

“Vanuit school hadden we de opdracht gekregen  

om een product te bedenken dat bijdraagt aan  

de leefbaarheid in Eindhoven. Met een groep meiden 

van rond de twintig jaar ging het al snel over seks. 

We werken allemaal met jongeren en merken  

dat er veel vragen over dit onderwerp zijn. 

Het idee is dat de Rubberen Paal jongeren op een 

laagdrempelige manier seksuele voorlichting en 

condooms geeft. De automaat heeft de vorm van  

een paal met aan de buitenkant paars geverfd 

tractorbandmateriaal. Dat materiaal is stevig en 

moet het apparaat beschermen tegen vandalisme.  

De binnenkant moet je zien als een snoepautomaat. 

Nadat de ID-kaart van de jongere is gescand,  

komt er een pakketje met condooms uit en een 

informatieboekje. De hoeveelheid condooms  

hangt af van de leeftijd van de jongere.”
nieuw

NIEUW!!!

‘gratis condooms  
met de rubberen paal’

Naam: mara van deurzen (foto),  
fleur jacobs, aniek aarts,  
denise van ham, Yvonne  
van burg en lotte beens
Opleiding: roc eindhoven, 
sociaal-cultureel werk
Product: rubberen paal

back  stage
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“de gegevens van de id-kaarten willen we delen met de ggd  
om seksueel gedrag van jongeren te onderzoeken. in het informatie-
boekje en op de paal staat dat je kunt worden benaderd voor een 
enquête, maar je bent niets verplicht.”

“we willen de paal in het centrum van eindhoven plaatsen, zodat die voor iedereen 
toegankelijk is. niet midden op een plein, want dan is de laagdrempeligheid weg.”
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Laura van Uitregt (20), doet de opleiding 

Doktersassistent aan het mbo

“Ik vind het een goed initiatief. Niet  

alle jongeren hebben de vrijheid om 

condooms bij de winkel te halen, terwijl 

ze wel op steeds jongere leeftijd seksueel 

actief worden. Op deze manier kunnen  

de jongeren eenvoudig gratis condooms 

halen en SOA en zwangerschap voorkomen. 

Ik zal jongeren zeker wijzen op het 

bestaan van de Rubberen Paal.”

7,5

7,5

caroline duygun, preventiefunctionaris  
op de afdeling gezondheidsbevordering, 
ggd brabant-zuidoost  

“Het aantal condoomautomaten in de 

horeca is door vandalisme en ver nieling 

flink teruggelopen. Wat de studenten 

goed zouden kunnen uitwerken, is hoe 

je een condoom apparaat beschermt 

tegen vernieling. De GGD vindt het 

belangrijk om privacy te garanderen. 

Het scannen van een ID roept vragen op 

rondom privacywetgeving en heeft voor 

ons geen meerwaarde. Deze gegevens 

zeggen alleen iets over mensen die op 

die ene plek condooms gaan halen, 

maar niet over het algemene publiek.”

gratis condooms  
met de rubberen paal
vervolg 

uitvindingen

DE jUry...

DE coNclUsIE

8-
een goed idee om condooms makkelijker 

beschikbaar te maken via een apparaat.  

Het scannen van persoonsgegevens kan 

botsen met de privacywetgeving en  

heeft geen meerwaarde voor 

onderzoek van de GGd.

back  stage

8

richard spooren (36), internetondernemer en eigenaar van onder meer 

www.condoom-anoniem.nl “Het idee is leuk en ludiek. Vooral 

omdat je voorlichting niet te ‘stijf’ moet brengen, om maar een 

toepasselijke woordspeling te gebruiken. Het is belangrijk om 

rekening te houden met de privacy van de consument als je 

gegevens scant en opslaat. Het doorspelen van informatie aan 

derden moet expliciet worden vermeld en consumenten moeten 

daarmee akkoord gaan. Dat kan de jongeren afschrikken.”
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het imago van het onderwijs is niet best. 
“ik vind dat vreemd en onwenselijk. ik denk dat 

leerkrachten heel erg onderschat worden. ik heb  

ook heus wel verzuurde docenten gezien. Maar als  

je dat continu belicht, dan creëer je er alleen maar 

meer van. bovendien gaat het hier echt om een 

minder heid. in mijn werk als onderwijsadviseur kom 

ik heel veel leerkrachten tegen die met hart en ziel 

voor de klas staan en die in het onderwijs hun 

levensmissie vervullen.”

hoe krijg je die docenten dan voor het voetlicht?
“uit de vele reacties op mijn oproep maak ik een boek met twintig 

portretten van gepassioneerde docenten. ik vind dat het onderwijs  

in ons land een andere status moet krijgen. en dan bedoel ik vooral 

het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. we moeten 

het onderwijs omarmen en steunen, in plaats van te blijven praten 

over wat er niet goed gaat. wij willen dat onze docenten op een goede 

manier met onze studenten omgaan, maar gaan zo niet met hen om. 

dat vind ik heel onbeschoft. wil je dat mensen geïnspireerd voor  

de klas staan, dan moet je daar gewoon in investeren.”

eén boek verandert die cultuur toch niet?
“dat boek is een eerste stap in een cultuuromslag. daarnaast  

wil ik een platform bieden waar ideeën en verhalen kunnen worden 

uitgewisseld. veel docenten zijn blij dat iemand eindelijk een positieve 

insteek kiest. we zijn al jaren aan het klagen en dat werkt voor geen 

meter. dus is het tijd om de andere kant op te kijken. ik denk dat 

steeds meer mensen dat inzicht krijgen en dat die gedachte zich  

als een olievlek zal verspreiden.”

oké, het roer moet dus om.  
maar wordt de student er ook beter van?

“Het uiteindelijke doel is dat kinderen beter onderwijs krijgen. 

daarmee bedoel ik onderwijs waarin professionals voor de klas staan 

die lef hebben en die hun eigen passie durven aan te boren. dus  

veel minder lesgeven vanuit beheersing en controle en veel meer 

vanuit hart en ziel. als een docent vanuit betrokkenheid over iets  

kan vertellen, werkt dat aanstekelijk. passie genereert passie.  

dan komt het leren vanzelf.”

hoe past het beroepsgerichte leren daarin?
“de scholen zetten werkvormen in, zonder dat daar bewustzijn  

over is. neem bijvoorbeeld samenwerken. studenten doen met z’n 

zessen een project. iedereen heeft een taak en als de één niks doet, 

nemen de anderen het over. iedereen doet een stukje en niemand 

leert van elkaar. wat heb je daar nou aan? ik vind dat vaardigheden  

als zelfreflectie, keuzes maken en samenwerken veel meer in de 

opleiding verweven moeten worden. daarnaast zou je studenten 

letterlijk moeten onderwijzen in het vak passie. Juist het mbo kan 

jongeren stimuleren om te doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk 

vinden, zodat ze bijvoorbeeld een eigen zaak starten. dan zou  

het onderwijs voor veel jongeren die nu afhaken, heel wat 

aantrekkelijker zijn.”

back  stage
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Pittige taal van… 
marieke zwinkels

Ik ga nooit het onderwijs in. Dat besloot Marieke 
Zwinkels toen ze tijdens een stage in de docenten-
kamer alleen maar uitgebluste collega’s aantrof. 
Inmiddels is het haar persoonlijke missie om  
het imago van het onderwijs een boost te geven.  
In haar boek ‘Met hart en ziel voor de klas’  
laat ze gepassioneerde docenten aan het woord.

tekst josé vorstenbosch  Foto ed van rijswijk

‘Passie genereert  

passie. Dan komt  

het leren vanzelf’



“ik zou zeggen, om in onderwijs-

termen te blijven: ga eerst  

stage lopen....”

een goede voorbereiding is het halve werk, vindt 

voormalig tweede kamerlid annie schreijer-pierik  

in reactie op de kandidatuur van Marcel wintels voor  

het cda-lijsttrekkersschap [volkskrant]. 

“om nu docent te willen worden, 

moet je wel heel idealistisch  

ingesteld zijn, of gek.”

voor een leerling van het barlaeus Gymnasium uit 

amsterdam is het een volslagen raadsel waarom iemand 

docent wil worden (www.refdag.nl).

“de pvv neemt anderen de maat, 

terwijl het collega’s in de tweede 

kamer vernedert, de premier in  

het debat schoffeert en een  

minister knettergek noemt.”

vakbond cnv onderwijs noemt het pvv-voorstel  

om docenten weer met ‘u’ aan te spreken  

hypocriet [volkskrant].

“als bestuurders zo nodig willen 

gokken dan gaan ze maar naar  

het casino, met hun eigen salaris 

welteverstaan.”

sp-kamerlid Harry van bommel verwart op www.sp.nl 

bestuurders van mbo-scholen met beurshandelaren.

”een tweede kamer met volksvertegen woordigers die  

dezelfde kranten lezen, op dezelfde verjaardagen komen en dezelfde 

boeken op hun nachtkastje hebben liggen.”
scheidend tweede kamervoorzitter Gerdi verbeet maakt zich zorgen om de eenheidsworst  

in de tweede kamer [ad].

“het is de bedoeling dat de deel-

nemers ‘nederlandse oren’ krijgen. 

door mee te zingen, kunnen ze 

makkelijker de klanken goed  

uitspreken.”

de zomerworkshop ‘een liedje van Jan smit zingen’  

bij roc Midden-nederland moet inburgeraars door  

hun examen loodsen [veenendaalse krant].

“domheid en kleinzieligheid  

samengebald in één besluit.”

Mariëtte Hamer van de pvda vindt het aangekondigde 

hoger beroep van het kabinet tegen het recht op stage 

voor illegalen niet getuigen van hogere intelligentie 

[brabants dagblad]. 

“ik wil zeker niet de politiek in. 

politiek maakt mensen lelijk.”

sywert van der lienden, oprichter G500, is niet 

gecharmeerd van de schoonheid van de nederlandse 

politici [www.dub.uu.nl]. 

“kun je weer ongestoord in het 

weekend zuipen, zonder daarna 

online een didactische tik op  

de vingers te krijgen.”

Middelbare scholier Merel raadt medescholieren op 

www.scholieren.com aan hun social media-account  

af te schermen. ze noemt twitterende docenten  

de digitale kernramp.


