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Het mbo maakt zich op voor de landelijke examens taal en rekenen die 
vanaf het studiejaar 2013/2014 standaard worden ingevoerd. Veel scholen 
zetten alle zeilen bij om het taal- en rekenniveau omhoog te krijgen, bijvoor-
beeld met zomercursussen, bijspijkertrainingen en taal- en rekenmentoren.

Tekst Corien Lambregtse  Illustratie Link Design, Amsterdam

wim matthijsse, algemeen projectleider deltion college zwolle
“Het wordt voor veel studenten een grote uitdaging om over twee 

jaar de examens te halen, als we kijken naar het niveau van in- 

stroom in 2010. Een groot deel van de studenten zit onder niveau 

2F, een deel zelfs onder 1F. Ik denk dat het over de hele onderwijs-

kolom niet al te best gesteld is met het algemene niveau van kern- 

vaardigheden. Maar dat probleem is er al langer en het zal een 

heel aantal jaren kosten om dat goed te krijgen. Het moet op de 

basisschool en op het vmbo beginnen. We werken op het Deltion 

met een drieslagmodel. Taal en rekenen staan als aparte vakken 

op het rooster, daarnaast integreren we die vakken waar mogelijk 

in de beroepsvakken. Voor studenten met grote achterstanden en 

hiaten zijn er ondersteunende of remediërende lessen. Maar de 

vraag is of alle studenten het daarmee gaan redden. Ze komen 

hier voor een beroepsopleiding, niet voor taal of rekenen.  

Ze snappen heus dat die vakken van belang zijn, ook voor het 

dagelijkse leven, maar moet hun diploma ervan afhangen?  

De aandacht voor taal en rekenen neemt wel een heel grote  

plek in het curriculum in. 

Dat geldt zeker voor de bbl-studenten. Op die ene dag in de week 

dat zij naar school komen, krijgen ze niet alleen ondersteunende 

theorie, maar ook Engels, Nederlands, rekenen en burgerschap.  

Er is een risico dat de beroepsvakken daardoor verdrongen worden, 

want je kunt niet alles integreren in de beroepsvakken. Studenten 

in de zorg hebben maar weinig te maken met meetkunde en 

meubelmakers doen maar weinig met taal. Maar we zullen er 

op de een of andere manier ruimte voor moeten maken. Dat is 

een uitdaging waar we als school hard mee bezig zijn.” 

‘Moet een vakdiploma afhangen van taal en rekenen?’ 

taal en rekenen: opstap of struikelblok?

De lange aanloop nAAr De 
LAnDeLijke exAmens  

De taal- en rekenvaardigheid is te laag en het 

ministerie van OCW vindt dat zorgwekkend. 

Taal en rekenen vormen de basis van het leren.  

Hoe beter studenten deze basisvaardigheden 

beheersen, des te groter de kans dat ze het 

uiterste halen uit hun schoolloopbaan, aldus 

het departement. Stapsgewijs beginnen bij het 

basisonderwijs zou te lang duren. Het ministerie 

stelt dat de inspanningen voor taal en rekenen 

zorgvuldig en gefaseerd in het mbo worden 

ingevoerd. Er zijn eerst pilotexamens, voordat 

het met centrale examens menens wordt. Mocht 

die extra aandacht leiden tot meer voortijdige 

schoolverlaters, dan kan de minister bijsturen  

en kan de pilotfase worden verlengd.

De vraag is of de scholen al goed op weg zijn. 

Hebben studenten al meer plezier in taal en  

rekenen? Worden de examens toch een struikel-

blok? Wat vindt het bedrijfsleven ervan?…  

Een kleine peiling onder docenten, studenten  

en het bedrijfsleven. 

‘Taal is zeg maar 
niet echt mijn ding.’ 
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de lange aanloop naar 
de landeliJke examens
vervolg 

lawrence cheuk, bestuurslid Jongeren 
organisatie beroepsonderwijs (Job)
”JOB kijkt samen met het College voor Examens 

of de voorbereidingen voor de centrale examens 

goed verlopen en of de scholen er op tijd klaar 

voor zijn. JOB verzamelt ook reacties van stu- 

denten. We hebben een examenlijn ingesteld 

voor vragen en klachten over de examens. 

Een deel van de klachten die we tot nu hebben 

ontvangen, gaan erover dat het niveau van het 

mbo-onderwijs zo laag is. Met name bij rekenen. 

Sommige studenten hebben op het vmbo goed 

onderwijs gekregen en hebben het nu wel erg 

makkelijk. Dat werkt demotiverend. Maar voor 

anderen geldt juist dat ze met een achterstand 

vanuit het vmbo naar het mbo zijn gekomen. 

Zij moeten die achterstand in korte tijd inhalen. 

Het kan zijn dat de examens taal en rekenen 

voor een deel van de studenten een struikelblok 

worden. Het zou erg vervelend zijn dat studenten 

die heel goed zijn in hun vakgebied, geen 

diploma krijgen omdat ze niet goed genoeg zijn 

in Nederlands of rekenen. Want het mbo is er 

om vakmensen op te leiden. JOB is echter niet 

tegen de invoering van de examens. Je hebt een 

bepaald niveau nodig, ook qua taal en rekenen, 

om goed te kunnen functioneren in de maat- 

schappij. Zolang de aandacht voor die vakken 

maar niet ten koste gaat van de beroepsvakken. 

Scholen staan voor de opgave om taal en rekenen 

zoveel mogelijk te verbinden met de beroeps-

gerichte vakken. Dan zullen studenten ook 

meer gemotiveerd zijn om die vakken te volgen. 

Het duurt nog even voor het 2014 is. Er moet 

nog veel gebeuren. Maar als studenten hier 

goed in worden begeleid, hoeven taal en 

rekenen geen hindernis te worden.”

gertrud van erp, secretaris onderwijs vno-ncw/mkb-nederland 
”Wij zitten als werkgeversorganisaties eigenlijk in een spagaat. 

Aan de ene kant vinden we het belangrijk dat er meer aandacht 

voor taal en rekenen komt. Want iedereen weet dat het taal- en 

rekenniveau de laatste jaren nogal wat te wensen over laat. Dat 

geldt over de gehele linie, ook voor het hbo. Tegelijkertijd maken 

we ons wel zorgen over de overgangsfase die nu is ingezet. We 

zijn bezorgd dat er in het beroepsonderwijs mensen zijn die de 

eindstreep niet halen omdat ze een te grote achterstand hebben 

op het gebied van rekenen en/of taal, terwijl het uitstekende 

beroepsbeoefenaren zouden zijn. 

Wij zullen de vinger dus aan de pols houden de komende jaren. 

Het is niet de bedoeling dat de invoering van deze examens en de 

eisen die worden gesteld, ten koste gaan van studenten die verder 

heel goed zijn in hun vak. Het is niet in elk vak nodig om goed te 

zijn in taal en rekenen, laat staan in Engels.

Het niveau moet omhoog, maar daar moeten we op de basisschool 

al mee beginnen. Het is moeilijk om een grote achterstand in twee, 

drie jaar bij te spijkeren. Als er studenten zijn die daarover struike- 

len, maar verder heel geschikt zijn voor het vak, dan moeten we 

met het ministerie van OCW om tafel om dat op te lossen. De 

kunst zal zijn om het taal- en rekenonderwijs op te nemen in  

de beroepsgerichte vakken. Want de aandacht voor die vakken 

mag niet ten koste gaan van de aandacht voor vakkennis. Dat 

geldt zeker voor de studenten die de beroepsbegeleidende 

leerweg volgen en maar één dag in de week naar school gaan.  

De afgelopen jaren hebben we de noodklok geluid dat er on- 

voldoende aandacht was voor vakkennis. Het vraagt heel wat 

creativiteit van opleidingen om al die vakken goed in die ene 

lesdag per week te krijgen.”

bianca dijkstra, coördinator roc aventus 
expertisecentrum talen
”ROC Aventus besteedt veel aandacht aan taal 

en rekenen, zodat studenten aan het eind van 

hun opleiding niveau 3F bereiken. We hebben 

een remediërende, een geïntegreerde en een 

ondersteunende leerlijn. De remediërende 

leerlijn bestaat uit de zomerschool en de  

steunpunten taal en rekenen. Die noemen  

we kortweg STER. 

De zomerschool geeft studenten in korte tijd 

de gelegenheid hun algemene taal- of reken-

niveau op te halen. Op de steunpunten kunnen 

studenten specifiek aan zwakke punten werken, 

zoals breuken, zinsontleding of andere onder- 

werpen die niet goed zijn verankerd. Iedere 

middag kunnen ze van 15 tot 18 uur terecht  

op vier locaties in Apeldoorn, Deventer en 

Zutphen. Onder begeleiding van een docent 

werken ze hiaten in kennis en vaardigheden 

weg. Iedere student krijgt een korte intake, 

vervolgens worden er afspraken gemaakt over 

wanneer hij precies langs komt, hoe lang en 

wat hij gaat doen. Dat doen we niet alleen met 

bol-, maar ook met bbl-studenten. 

Vorig studiejaar zijn we met de STER van start 

gegaan. We hebben toen in totaal 303 studenten 

ondersteund. De duur van het ondersteunings-

traject varieerde van drie maanden tot een heel 

studiejaar. In het nieuwe studiejaar hadden we 

na enkele weken al 90 aanmeldingen.  

Dat geeft aan dat er duidelijk behoefte is aan 

dit soort ondersteuning en ook dat studenten 

de weg naar de STER inmiddels goed weten  

te vinden. 

Voor studenten zijn de examens in 2013/2014 

nog ver weg. Voor hen is het vooral belangrijk 

reële doelen op de korte termijn te stellen, 

zoals het behalen van de eerstvolgende taal- 

of rekentoets. 

We weten niet of alle studenten uiteindelijk 

niveau 3F kunnen halen. Er zijn studenten  

die met een grote achterstand van het vmbo 

afkomen. Maar we zijn hard bezig om iedereen 

zover mogelijk te krijgen en we doen er alles 

aan om hen zo goed mogelijk te faciliteren. We 

proberen het taal- en rekenonderwijs ook zoveel 

te mogelijk te combineren met de vakgerichte 

vakken, zodat het voor een deel ook vanzelf 

gaat. De examens zelf zullen spannend blijven, 

maar we bereiden ons stapsgewijs voor. Je kunt 

de 5 kilometer ook niet in één stap lopen.”

‘Je hebt een bepaald niveau nodig om goed te kunnen functioneren’ ‘De examens mogen niet ten koste gaan van de student’

‘We stellen reële doelen op korte termijn’

dick harms, directeur leidse 
instrumentmakers school (lis)
”In onze opleiding is rekenen heel belangrijk. 

Studenten moeten goed kunnen rekenen, vooral 

hoofdrekenen, om met machines te kunnen 

werken. We hebben een rekenmethode aan- 

geschaft om studenten voor te bereiden op de 

centrale examens in 2013/2014, maar nu klagen 

ze erover dat die methode zo simpel is. Het 

begint op een te laag niveau. We zullen zien  

hoe zich dat ontwikkelt.

De studenten op onze school zijn redelijk slim 

en doortastend. We hebben een forse instroom 

van havo- en vwo-leerlingen; dat is best bijzonder 

voor een mbo-opleiding. Ze kiezen deze school 

omdat ze instrumentmaker willen worden.  

Die studenten zitten dus al op 3F-niveau, maar 

moeten toch meedoen aan het centraal examen, 

omdat ze een onderhoudsplicht hebben. Dat is 

lastig uit te leggen. Rekenen is geen probleem, 

daar zien de studenten het belang wel van in. 

Maar Nederlands en Engels bijvoorbeeld vinden 

ze minder relevant. Ook de bedrijven en in- 

stellingen waar onze studenten terechtkomen, 

vinden dat de school zich zoveel mogelijk moet 

richten op praktische vaardigheden. Ze vinden 

het overdreven dat die andere vakken een 

belemmering zijn om het diploma te halen. 

Toch doen we studenten te kort als we hen  

een maatschappij in sturen waar ze geen bal 

van snappen. De juiste koers ligt denk ik dus  

in het midden.

Ik ben er niet bezorgd over dat de examens taal 

en rekenen voor veel studenten een hindernis 

worden. Maar we zullen er als school wel hard 

aan moeten trekken om op tijd klaar te zijn. 

Wij zijn een kleine school met 194 studenten. 

Het duurt bij ons misschien wat langer dan bij 

andere scholen voor dit soort nieuwe dingen 

echt landen. We hebben er geen speciale mensen 

voor, we moeten het er allemaal bij doen: een 

implementatieplan schrijven, toetsen invoeren, 

oefenen met examens. Maar het heeft onze 

volle aandacht.” 

‘Onze studenten moeten goed kunnen hoofdrekenen’
taal- en rekeneisen
Sinds 2010 gelden de 

‘referentieniveaus’ voor 

taal en rekenen als onder- 

deel voor basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en 

mbo. De referentieniveaus 

beschrijven wat jongeren 

moeten kennen en kunnen 

om een succesvolle over- 

stap te maken naar een 

volgende opleiding of de 

arbeidsmarkt. Voor mbo- 

niveau 1, 2 en 3 is dit 

referentieniveau 2F en 

voor niveau 4 is dit 3F. 

Voor niveau 4 worden de 

referentieniveaus vanaf 

2013/14 centraal geëxa-

mineerd en voor niveau  

2 en 3 vanaf schooljaar 

2014/2015.
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uitblinkers waren ze zeker. maar net niet goed genoeg voor de 
allerhoogste prijs. sjouke Jan bosma, eurydice neugebauer en 
christiaan van oudenallen haalden wel het podium tijdens het mbo 
uitblinkersgala. ze waren gekozen uit een groep van 49 studenten, 
die tijdens hun opleiding of stage iets extra’s brachten en daarom 
ook al als uitblinker te boek stonden.

Tekst Guus mater  Foto Freddy schinkel

Geen wonder dat ze tot de elite behoorden. Want slager bosma, 

eerder dit jaar uitgeroepen tot International Young Butcher en  

vorig jaar al derde in het BNN-televisieprogramma De Beste  

Slager van 2010, is gedreven en ondernemend. Hij volgt de SVO 

Opleidingen en voelt zich in zijn element als hij een varken 

slacht. Slager zijn, dat is zijn passie.

uitblinker 

“Het is een misverstand dat vlees vies is. Wat nou... Dagelijks 

maken we alles schoon. Hygiëne is belangrijk in dit vak. Ik ben 

begonnen in een supermarkt. Dan wil je weten hoe je gehakt 

draait en waar dat vlees vandaan komt. Hoe zie jij je toekomst, 

werd mij na een tijdje gevraagd. Eerst twijfelde ik nog. Een maand 

later was ik verliefd op vlees. Nu droom ik ervan een eigen zaak 

te hebben met mijn naam op de deur.”

Of neem banketbakker neugebauer, die het vak van haar Duitse 

familie meekreeg. Ze combineert het moederschap met de oplei-

ding brood en banket aan ROC Zeeland. Ze is al wat ouder (29). 

Dat maakt haar tot een voorbeeld voor anderen, zegt ze. Op haar 

stageplek heeft ze zelf een bakkerswinkel ingericht. Zij droomt  

van een eigen taartenatelier met taarten in Amerikaanse stijl.

”Dat is dus groot. Het is geweldig om iets groots van suiker – toch 

maar een klein kristal – te maken. Mijn grootste kracht is mijn 

doorzettingsvermogen en creativiteit. ’’

Dan is daar van Oudenallen, die vanaf zijn eerste jaar als student 

van de Amarantis Onderwijsgroep heeft laten zien dat hij het wil 

gaan maken in de evenementenbranche. Al tijdens zijn studie is Van  

Oudenallen, strak in het pak, een evenementenbureau begonnen.

 ”Ik heb me niet laten weerhouden door de crisis. Best mogelijk 

dat het een tijdje wat minder loopt. Maar ik zet minimaal vijf jaar 

door. Het liefst organiseer ik een heel festival. Ik ga voor het beste 

resultaat. Trouwens, vandaag nog een etentje dat ik kon regelen 

moeten afzeggen. Ja, dit Gala ging toch echt voor. Want ik inves-

teer hier in contacten.”

back  stage

cOlumn

recht/krom
Foto Friso keuris

stel, je komt hier als jonge vluchteling het land binnen, start een 

asielprocedure en wil gedurende die procedure onderwijs volgen. 

dat kan, daar heb je recht op. maar wat recht is, wordt vanaf het 

moment dat je over de drempel van een mbo-opleiding stapt, krom. 

Want een niet onbelangrijk onderdeel van een volwaardige mbo-

opleiding is de stage. en een stage volgen, dat mag niet. stage = 

werk en daar heb je een werkvergunning voor nodig. ga je tóch op 

stage en word je betrapt, dan krijgt je opleiding een stevige boete.  

een ‘bon’ van pakweg 8000 euro is geen kleinigheidje en valt zeker 

niet onder het hoofdstuk ‘correcte besteding publiek geld’. 

Tsja, hoor ik u denken: waarom neemt u deze jongeren dan aan? u 

kunt ook zeggen, zoek maar wat anders? nog los van het feit dat 

ik persoonlijk, en met mij vele collega’s in mbo-land, iedereen het 

allermooiste onderwijs (lees het mbo) gun, kan het niet. het mbo 

heeft de wettelijke plicht voor deze jongeren onderwijs te verzorgen. 

net als elk ander type onderwijs, met dat verschil dat het mbo als 

enige onderwijssoort ook praktijk doceert en daar dan te maken krijgt 

met arbeidsrechtelijke wetgeving die stagelopen als werken ziet.

het mbo vraagt al jaren aandacht voor deze problematiek. en al even 

lang beloofde de overheid een oplossing. begin dit jaar begon het 

balletje weer te rollen omdat vara’s ombudsman de barricades betrok 

om wat krom is recht te trekken. het leidde enkele weken geleden 

tot een brief van de minister van sociale zaken die aangaf wettelijk 

niets te zullen doen en het mbo opriep een getuigschrift voor het 

theoretische deel van de opleiding te verstrekken. Wat moet je met zo’n 

halve oplossing die de wettelijke onuitvoerbaarheid in stand houdt? 

de jongeren mogen ondanks hun recht nog steeds geen volwaardig 

onderwijs volgen en de scholen blijven met de brokken zitten. 

de zaak mauro heeft in de marge geleid tot hernieuwde aandacht 

voor deze problematiek. een voorzichtige schatting is dat het mbo 

een 350 tot 400 mauro’s kent, in verschillende stadia van hun asiel-

procedure. het zit erin dat de kamer binnenkort over de oplossing  

van de minister van sociale zaken debatteert. Wellicht kunnen de 

volksvertegenwoordigers dan meteen nog iets anders recht trekken. 

een van criteria voor het aanvragen van een studievisum voor het 

reguliere mbo is dat de student-to-be in ons land een unieke opleiding 

gaat doen die nergens anders te volgen is. deze eis, die niet voor het  

hoger onderwijs geldt, zorgt ervoor dat zo’n aanvraag eigenlijk zinloos 

is. voor mauro zal een uitzondering gemaakt worden, anders krijgt 

hij dat inmiddels beloofde studievisum niet. misschien een goede 

gelegenheid om zowel het vraagstuk van stages als dat van de nood-

zakelijke unieke opleiding in één keer op te lossen. opdat krom weer 

recht wordt en niet alleen voor mauro.  

Jan van Zijl
voorzitter mbo raad
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Bosma Van Oudenallen

neugebauer

“geweldig iets groots van 
suiker te maken”



wim van amersfoort is de nieuwe bestuurs-

voorzitter van het regio college. Hij volgt 

Erica Burggraaff op die na twaalf jaar stopt 

als voorzitter. Van Amersfoort is sinds april 

2007 lid van het college van bestuur van het 

Regio College. Voor de ontstane vacature 

zoekt de raad van toezicht een kandidaat.

Bestuursvoorzitter andré bomers van aOc 
Oost vertrekt per 1 januari 2012. Hij maakt 

gebruik van de FPU-regeling. Bomers is 

sinds de oprichting van AOC Oost en diens 

rechtsvoorgangers aan de organisatie 

verbonden. 

dick van meeuwen is sinds 1 augustus lid 

van het college van bestuur van het van 
lodenstein college en het Hoornbeeck  
college. Voor de benoeming was Van 

Meeuwen directeur van het Wartburg Col-

lege, locatie Marnix in Dordrecht. Daarnaast 

was hij 23 jaar SGP-raadslid in Sliedrecht.
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Ditismbo-projecten 

van dit jaar
Tijdens het Uitblinkersgala werden ook de winnaars 

van de Ditismbo-projecten op het podium geëerd. Via 

de Ditismbo.nl-site konden de bezoekers en dus ook de 

mbo-studenten zelf bepalen welke projecten binnen 

de categorieën Cultuur & Creatief, Ondernemerschap 

en Maatschappelijk het beste waren. Stemmen kon via 

het geven van een ‘like’ op de site. De winnaars mochten 

gratis een dagje naar Walibi.

ROC van Twente

Summerfair Cas Spijkers

Afgelopen zomer organiseerde het ROC van Twente de eerste  
Summerfair. In de Parktuin van Hotel Restaurant Het Ros van 
Twente werden gasten heerlijk verwend door topstudenten van de 
Cas Spijkers Academie. Naast exquise gerechten en tongstrelende 
wijnen genoten de gasten van een muzikaal optreden van de op-
leiding Artiest. De datum voor de volgende Summerfair staat al vast!

ROC Mondriaan

Promoteam Juridisch

De mbo-Juridische opleidingen kampen al jaren met een negatief 
imago. Aankomende studenten denken dat de opleiding theoretisch  
en moeilijk is. Het promoteam Juridisch brengt hier verandering in.  
Een enthousiaste pool van ‘promotiestudenten’ uit alle opleidings- 
richtingen van JM zette zich in bij diverse voorlichtings- en promotie- 
activiteiten. En het lijkt er op dat het z’n vruchten afwerpt, dus blijft 
het promoteam voorlopig in de lucht.
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wist u dat?

mboóhtjes

totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 
op mbo-niveau

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

in vijf jaar 24 procent minder voortijdig 
schoolverlaters 

nederland behoort tot de meest succesvolle 

europese landen als het om de aanpak van 

voortijdig schoolverlaten gaat. dat blijkt uit 

gegevens van het ministerie van oCW.

het percentage voortijdig schoolverlaters is sinds 

2005/06 met 24 procent gedaald. op mbo-niveau 

bedroeg die daling 17 procent. ondanks dit succes 

heeft de nederlandse overheid de ambitie om 

het aantal schoolverlaters zonder diploma verder 

terug te dringen van 39.941 in 2010 tot maximaal 

25.000 in 2016. 

Redenen om ongediplomeerd te vertrekken zijn 

volgens het Researchcentrum voor onderwijs en 

arbeidsmarkt (Roa) de laatste vijf jaar stabiel: een 

verkeerde studiekeuze, de sociale omstandigheden 

van de student en de aantrekkingskracht van de 

arbeidsmarkt. door de crisis haken er minder stu- 

denten af voor een baan. maar in andere opzichten 

heeft de crisis weinig effect op de redenen gehad.

  totaal aantal onderwijsdeelnemers    vsv’ers

  totaal aantal onderwijsdeelnemers    vsv’ers

Categorie OndernemerschapCategorie Maatschappelijk

ROC van Twente

Stadion Grolsch Veste in kerstsfeer

Studenten van de opleiding Vormgeving Ruimtelijke Presentatie 
en Communicatie hebben vorig jaar het stadion van FC Twente, 
de Grolsch Veste, in kerstsfeer ondergedompeld. De entree en de 
verschillende lounges werden door de studenten in een sfeervolle 
ambiance omgetoverd. In totaal werd 3.000 m2 van de kleuren 
van FC Twente én kerst, groen en rood, voorzien. Zo’n dertig stu-
denten realiseerden dit project binnen een week.

Categorie Cultuur & Creatief

122

172275
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Voor mensen die een vak hebben geleerd, 

gloort een zonnige toekomst. Ze krijgen 

banen met een goed salaris, dat ze ver- 

volgens voor een deel kunnen besteden 

aan persoonlijke dienstverlening. Dat 

voorziet Jules Theeuwes, wetenschappe-

lijk directeur van SEO Economisch Onder- 

zoek. En dat is uiteraard ook goed nieuws 

voor het mbo.

Of mensen met goede banen straks echt 

weer dienstmeisjes in dienst nemen? Jules 

Theeuwes, emeritus hoogleraar toegepast 

economisch onderzoek aan de Universiteit 

van Amsterdam en wetenschappelijk 

directeur van SEO Economisch Onder-

zoek, heeft het zich laten ontvallen in een 

gesprek met een verslaggever van dagblad 

Trouw. “Ach, dat zit er niet echt in”,  relati- 

veert hij nu. “Het wordt nooit meer zoals 

vroeger, toen de notabelen zich meerdere 

inwonende dienstmeisjes konden permit- 

teren. Dat past niet meer bij onze normen 

en waarden. Maar ik verwacht wel dat er 

een grotere vraag komt naar persoonlijke 

dienstverlening, omdat hoger opgeleiden 

zich dat steeds meer kunnen veroorloven. 

En daartoe reken ik ook de mensen die een  

vak hebben geleerd. De betere mbo’ers, de 

vak mensen, die echt wat kunnen.”

Theeuwes heeft een indrukwekkende 

staat van dienst, met name als het gaat 

om publicaties op het terrein van de 

arbeidsmarkteconomie en de  economie 

van de vergrijzing. Hij had tal van  acade- 

mische functies, ook in de Verenigde Staten 

en Canada en in zijn geboorteland België. 

Verder was hij vier jaar lid van de Weten- 

schappelijke Raad voor het Regerings- 

beleid en was  jarenlang voorzitter van de 

commissie sociale statistieken bij het CBS. 

Als inmiddels emeritus hoogleraar kan 

hij filosoferen over de arbeidsmarkteco-

nomie en over al dan niet terugkerende 

dienstmeisjes; bij wijze van spreken met 

de benen op tafel. “Als onderzoeker ben  

je gespitst op het deelgebiedje waar je 

belangstelling naar uitgaat. Daar heb ik 

geen last meer van. Ik vind het leuk om 

me met de grote lijnen en de langere 

termijn bezig te houden. Uiteraard wel  

op basis van de literatuur die ik bijhoud.”

dan kent u vast ook het rapport dat uw 
eigen instituut afgelopen zomer 
uitbracht, waarin staat dat hoger 
 opgeleiden het momenteel helemaal  
niet zo goed hebben op de arbeidsmarkt.
“Klopt. Wij doen jaarlijks het onderzoek 

Studie & Werk, in opdracht van Elsevier, 

waarbij we kijken hoe lang het duurt voor 

hoger opgeleiden een baan vinden en wat 

dan het beginsalaris is. Dat ziet er inder- 

daad momenteel niet goed uit, maar dat 

is een kwestie van conjunctuur. Dat kan 

nog een paar jaar duren, zeker als we de 

euro niet overeind kunnen houden of er 

andere dramatische dingen gebeuren, 

maar laten we dat eens terzijde schuiven 

en denken aan een periode tot 2030 of 2040. 

Wat je nu aan eerste ontwikkelingen ziet, 

kun je doortrekken.”

wat is die verwachting?
“Eén zekerheid is dat de babyboomers 

over een jaar of tien van de arbeidsmarkt 

zijn verdwenen. Die uitstroom is enorm: 

bij de overheid zelfs groter dan het aantal 

banen dat nu als gevolg van bezuinigingen 

verdwijnt. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is 

dat we steeds meer een kenniseconomie 

worden, waardoor er meer behoefte is 

aan hoger opgeleiden. Mensen met een 

 universitaire opleiding, hbo’ers, maar 

reken er zeker ook de mbo’ers bij, de 

echte vakmensen. We gebruiken meer 

machines en computers, die bovendien 

 ingewikkelder worden. Ook  organisaties 

worden complexer, dus we hebben 

 slimmere en beter opgeleide mensen 

nodig. Automatisering neemt niet alleen  

de eenvoudige processen over in de fabriek, 

maar ook het routinewerk op het kantoor.”

een voorbeeld?
“Neem het beoordelen van een schade-

geval door een verzekeringskantoor. Dat is 

besliswerk, dat mensen altijd aan de hand 

Voor mensen die een vak hebben geleerd, gloort een zonnige toekomst. Ze krijgen banen met een goed 
salaris, dat ze vervolgens voor een deel kunnen besteden aan persoonlijke dienstverlening. Dat voorziet 
Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek. En dat is uiteraard ook 
goed nieuws voor het mbo.

‘dienstverleners en slimmeriken 
hebben de toekomst’

Jules theeuwes:

back  stage

Tekst Luuk Obbink  Illustratie seb jarnot - Unit CmA

‘Het gevaar 
van groepsdenken 

is tunnelvisie’
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de eerste maanden op het hbo heb ik prima overleefd, tenminste  

zo voelt het. ik heb eerst vakantie en daarna begint mijn eerste  

tentamenweek. dan komt de grote test: gaat het inderdaad goed  

of moet ik nog meer mijn best doen? 

de eerste weken heb ik heel erg moeten wennen, het niveau is echt 

een stukje hoger. je gaat nu dieper in op dingen en het tempo ligt 

hoger. het was lang geleden dat ik meerdere dagen achter elkaar 

van half 9 tot half 6 in de schoolbanken zat. na die eerste gewennings-

periode zit ik nu met de stress van tentamens.

Wat voor vragen ga ik krijgen? is het een kwestie van toepassen of 

stampwerk? Wat is belangrijker, de powerpoints die in de lessen 

gebruikt worden of het boek?

geen idee. ik doe dus maar van alles een beetje. dus zowel stampen 

als toepassingen bedenken. gelukkig werken ze bij fontys met de 

portal, waar alle informatie op komt die tijdens de lessen wordt 

besproken: filmpjes, powerpoints en websites.. We hebben een vast 

groepje waar je opdrachten mee doet. soms moeten we per groepje 

een presentatie houden waarvan de inhoud in het tentamen kan 

terug komen. alleen deze komen niet op de portal…

gelukkig hebben we een pagina op facebook (fb) voor al mijn klas- 

genoten. er zijn maar 3 van de 28 klasgenoten die geen account 

hebben. fb is een sociaalnetwerksite net als hyves, maar fb is 

groter, met veel meer mogelijkheden en wereldwijd. op onze pagina 

worden regelmatig berichten geplaatst met vragen, tips, samen-

vattingen en presentaties. al is dit natuurlijk ook een valkuil want 

op facebook zijn zoveel leukere dingen te doen dan leren! nog even 

een leuk feitje over fb dat ik tijdens het vak media opstak: als je het 

aantal leden omrekent in bewoners zou fb het derde grootste land 

van de wereld zijn! 

dit soort feitjes is altijd erg aardig om te horen, ik ben ook wel een 

‘geek’, een sociale nerd die gek is op technologie en computers. 

mede daarom ben ik sterk aan het overwegen om na het halen van 

mijn propedeuse, verder te gaan met de variant digitale communicatie. 

maar nu eerst even knallen voor die tentamenweek!

Hanneke Arts
studente hbo communicatie

tentamenstress 
Foto Friso keuris
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curriculum vitae

geboren: 1944, Noorderwijk (België)

studie: Handels- en consulaire wetenschappen, Universiteit van 

Antwerpen (1966), economie Katholieke Universiteit van Leuven (1970), 

promotie aan University of British Columbia in Vancouver, Canada (1975).

werk: onderzoeker Katholieke Universiteit van Leuven, wetenschappelijk 

medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam, universitair hoofddocent 

VU, hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, hoogleraar UvA, lid WRR, 

algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek, wetenschappelijk 

directeur SEO Economisch Onderzoek.

‘dienstverleners en  
slimmeriken hebben  
de toekomst’
vervolg 

een  kapster. Natuurlijk moet ze goed 

kunnen knippen, maar je wilt vooral ook 

dat een aangenaam mens jou kapt. De 

portier die hier beneden zit, bewakers, 

cateraars, het zijn functies waar vooral de 

sociale vaardigheden van belang zijn. 

Vriendelijkheid, klantgerichtheid. Je ziet 

het ook in de zorg. Daar zijn superopge-

leide mensen nodig, maar ook eenvoudige 

verzorgenden, die komen kijken of je je 

pillen hebt gehad, of je helpen bij het 

aantrekken van steunkousen. Vragen of 

je lekker geslapen hebt, intermenselijke 

dingen die de machine niet kan. Daar heb 

je weinig opleiding voor nodig, maar wel 

heel veel mensen. De zorgsector gaat als 

een tierelier en is op termijn goed voor 20 

procent van de werkgelegenheid. Zelfs nu 

in crisistijd blijft die sector nog groeien.”

en dat is natuurlijk automatisering.
“Voor elk beroep geldt dat er twee 

bedreigingen zijn: automatisering en 

outsourcing. Als de computer jouw werk 

kan afpakken, dan leg je het af, want de 

computer kan het waarschijnlijk duizenden 

keren sneller. Maar als het werk net zo 

goed in India of elders in de wereld kan 

gebeuren, ziet het er ook niet best uit. 

Voor de zorg en de persoonlijke dienst- 

verlening gelden deze bedreigingen niet. 

Het inwonend dienstmeisje dat voor drie 

stuivers haar werk doet, zal echt niet 

terugkomen, dat is niet meer van deze 

tijd. Maar als er echt grote schaarste 

ontstaat aan de bovenkant van de arbeids- 

markt en de inkomens verdeling weer net 

zo scheef wordt als aan het begin van de 

vorige eeuw, dan is er ook een toekomst 

voor de personal assistant. Al blijft het 

natuurlijk wel speculeren.”   

van een checklist hebben gedaan. Dat  

kun je nu automatiseren, waardoor je 

misschien alleen voor de 5 procent echt  

complexe gevallen kantoormedewerkers  

nodig hebt. Maar er moeten vooral mensen 

zijn die dit systeem kunnen bedenken, 

aansturen en onderhouden. Zo maakt 

relatief eenvoudig werk plaats voor werk 

dat een hoger opleidingsniveau vereist.

Neem het voorbeeld van de Engelse en de 

Duitse koekjesfabriek. Engelsen eten veel 

crackers bij de thee. Dat zijn eenvoudige 

koekjes die gemaakt worden aan de 

lopende band in een fabriek. Duitsers 

houden ook van koekjes, maar willen 

meer afwisseling. De ene keer met een 

kers erop, de volgende met glazuur, dan 

weer wat anders. Duitse koekjes zijn 

in gewikkelder en in de Duitse koekjes-

fabriek moet om de halve dag de koekjes- 

machine opnieuw worden ingesteld voor 

een andere soort koekjes. Opvallend is 

dat het opleidingsniveau in de Duitse 

fabriek veel hoger ligt dan in de Engelse. 

Complexere machines hebben nu 

eenmaal slimmere mensen nodig.”

goed nieuws dus voor hoger opgeleiden?
“De trend is nu al zichtbaar dat werk - 

gelegenheid verschuift naar sectoren 

waar veel hoger opgeleiden werken en 

dat er binnen die sectoren sprake is van 

een verschuiving naar werk voor hoger 

opgeleiden. Dat zet zich voort, dus er 

ontstaat een steeds grotere vraag naar 

mensen met een goede opleiding, of die 

een vak hebben geleerd. Gelet op de 

demografische ontwikkeling dat er  

steeds minder mensen komen, kun  

je verwachten dat er spanningen ont- 

staan: deze mensen worden relatief 

schaars. Dus ze worden duurder.”

en hebben dus veel te besteden.
“Droom maar verder: je krijgt stellen die 

allebei veel verdienen, maar geen tijd 

meer hebben voor allerlei persoonlijke 

dingen. Zoals eten koken, de hond uit- 

laten, de kinderen naar school brengen, of 

zorgen voor opa en oma. Dat vervelende 

telefoontje plegen naar je provider, waar 

je een computer aan de lijn krijgt, omdat 

dit werk is geautomatiseerd. Maar mis- 

schien hebben ze wel geld om er mensen 

voor in te schakelen. De personal assistant. 

Ze kopen tijd. Vergelijk het met business 

class vliegen, waardoor je altijd op het voor 

jou passende moment kan vliegen en niet 

zoals bij economy class op vaak onmoge- 

lijke tijden. Als jouw tijd kostbaarder is 

dan wat je meer betaalt voor zo’n ticket, 

maak je die keuze. Het valt te verwachten 

dat het zo ook gaat met de persoonlijke 

dienstverlening. Zo kan er een nieuw 

segment op de arbeidsmarkt ontstaan, 

net als in het begin van de vorige eeuw. 

De persoonlijke dienstverleningsmarkt 

kan pas bestaan als de loonverschillen 

groot zijn.”

ook goed nieuws dus voor lager 
 opgeleiden? 
“Natuurlijk gaan deze mensen niet het 

salaris van een hersenchirurg  verdienen, 

maar ze hoeven het niet slecht te hebben. 

Ze hebben niet veel opleiding nodig, maar 

persoonlijke  kenmerken zijn wel van belang. 

Met name de  sociale  vaardigheden. Neem 

‘Persoonlijke dienst-
verlening wordt een 

nieuw segment op de 
arbeidsmarkt’
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mentorschap “Het is mijn taak om mijn mentorstudenten 

op het juiste spoor te houden. Daarom houd ik het klassen- 

boek goed bij. Ik kijk bijvoorbeeld of er iemand ongeoorloofd 

afwezig is geweest. ’s Middags geef ik studenten van de 

opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid les. Deze 

opleiding is een voorportaal voor wie verder wil bij de 

politie, marechaussee of douane. Uniformberoepen zijn 

altijd populair geweest bij jongeren. Steeds meer roc’s 

spelen daar op in. De bezuinigingen bij Defensie hebben 

daar geen invloed op. Die treffen vooral hogere niveaus. 

Wij leiden soldaten en korporaals op en die zijn altijd nodig.” 

ma d
i

in dit beroep moet Je  
collega’s blind vertrouwen
Opleidingen voor aankomende militairen, beveiligers, mariniers en politieagenten groeien als 

kool. Zo’n dertig roc’s stomen jongeren klaar voor deze ‘Uniformberoepen’. Rekendocent en  

mentor Ed Brouwer werkt bij ROC Horizon College in Egmond. Als oud-militair geeft hij  

zijn studenten iets extra’s mee.

en wat dOet Hij zOal?

Tekst somajeh Ghaeminia  Foto’s ed van rijswijk

de week van ed brouwer, docent rekenen/wiskunde bij de uniformberoepen horizon college

starten met appèl “Vergeleken bij andere opleidingen is 

onze school een vreemde eend in de bijt. Hier draait alles 

om gedrag, discipline en verantwoordelijkheid. Er heerst 

een andere sfeer. Alles is strak geregeld. Iedereen loopt in 

uniform, de dag begint met een appèl. Als ik de klas in kom, 

staan alle studenten achter hun stoel. Er wordt veel van de 

studenten gevraagd, ze volgen per week 36 lesuren. Daarom 

is het op maandag altijd wennen wanneer ik bij de opleiding 

Juridische Dienstverlening in Alkmaar, waar ik voor één dag 

gedetacheerd ben, voor de klas sta zónder uniform. Dan ben 

ik aan het werk met een totaal andere club mensen.” 

stage in het bos “De militairen gaan tien weken 

per jaar op stage. Dat is niet meekijken maar uitvoeren. 

Ze moeten een week in het bos aan de slag, op ver- 

schillende locaties en bij verschillende eenheden. 

De mariniers zitten op de kazerne in Rotterdam. Als 

oud-militair ben ik onder meer uitgezonden naar 

voormalig Joegoslavië. De meeste collega’s hebben 

een militaire- of politieachtergrond of zijn in dienst 

bij Defensie. We nemen veel ervaring mee de klas in 

en dat maakt de opleiding voor de jongeren extra 

interessant. Ze vinden het leuker iemand voor zich 

te hebben die uit eigen ervaring kan vertellen over 

hun toekomstige beroep.”

biJspiJkeren van kennis “ROC Horizon 

College biedt docenten het hele jaar door 

omscholingscursussen. Rekendocenten worden 

deze periode bijgespijkerd over rekenmethoden 

die studenten op de basisschool hebben gehad. 

Dat inzicht is welkom want de eerstejaarsklas 

Particuliere Beveiliging scoort laag op hoofd-

rekenen. Een kwart functioneert op het niveau  

van groep 7 of 8 van de basisschool. Van breuken 

tot tafels: veel is niet paraat. Ik vind bijscholing 

op allerlei gebied erg belangrijk. Zeker omdat 

ik als mentor te maken heb met uiteenlopende 

problemen: dyslexie, dyscalculie, Bureau Jeugdzorg, 

nare gezinssituaties. Het is goed om daar meer 

over te leren tijdens zo’n cursus.” 

einddoel is een diploma “Vandaag zie ik mijn eigen mentorklas. 

We gaan eerst rekenen, dan volgen twee mentoruren. Alles wat 

daarin gezegd wordt, blijft tussen vier muren. Soms bespreken we 

een thema. Laatst ging het over confrontatie. Ik vroeg de studenten 

hun irritaties te benoemen en liet ze nadenken: wat doet het met 

jouw gevoel? Ik moet het wel goed begeleiden, anders slaan ze elkaar 

de hersens in. Toch is het belangrijk dat ze dit leren. Want in dit 

beroep moet je blindelings op collega’s kunnen vertrouwen. Het 

einddoel is een diploma. Soms gaat dat met vallen en opstaan. Het  

is prachtig te zien hoe snel ze ook hierin groeien.” 

do
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de skills van de ambassadeur

Tekst Guus mater  Foto Freddy schinkel 

“Heb jij de skills om een jaar lang ambassadeur te zijn”, vroeg prinses Máxima. “Dat moet nog  

blijken”, antwoordde de winnaar van het Uitblinkersgala, Bas Habets. De hartslag van Habets  

was al naar 140 geschoten toen zijn voorganger Juan Hofland hem met een wildcard naar het  

erepodium dirigeerde. “Daar kwamen later nog wat slagen bij.’’

Habets (21) heeft nog maar net de opleiding sport en bewegen aan het ROC Kop van Noord-Holland 

afgerond en is werkzaam als combinatiefunctionaris bij Sport Service Amsterdam. Hij moet ervoor 

zorgen dat scholen en sportverenigingen beter gaan samenwerken. 

De jury koos voor Habets vooral wegens zijn grote sociale betrokkenheid. Hij zwom van Den Helder naar 

Texel om geld in te zamelen. Hij stapte op de mountainbike voor de ziekte van Duchenne. En Máxima? 

“Best wel leuk”, oordeelde de glasblazer die toonde wat zijn vak inhoudt. “We hebben slechtere gehad.’’ 

De kroonprinses keek bewonderend toe. Ze was heel gewoon. “Nou doei’’, zei ze toen ze vertrok.

back  stage back  stage
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Allochtone mbo-studenten zien het belang van een diploma in, ondervinden thuis weinig steun en 
stoppen of switchen makkelijk als de opleiding niet aan hun verwachtingen voldoet. In opdracht van 
drie roc’s onderzocht Motivaction wat hen stimuleert of demotiveert om hun opleiding af te maken. 
Cruciaal daarbij is het contact met docenten. “Het gaat erom dat een student op school ten minste  
bij één persoon terecht kan”, zegt onderzoeker Marjolein Eigenfeld.

Tekst josé Vorstenbosch  Illustratie Link Design, Amsterdam

“Als docent hoef je niet precies te weten hoe de 

cultuur van allochtone studenten in elkaar zit. 

Het gaat er meer om dat je je bewust bent van 

het feit dat een student uit een omgeving komt 

waarin studeren minder vanzelfsprekend is en 

ouders de verantwoordelijkheid volledig bij het 

kind leggen.”

Eigenfeld is onderzoeker bij Motivaction 

International BV, dat in opdracht van ROC 

Mondriaan, ROC Eindhoven en het Albeda 

College onderzoek heeft verricht naar manieren 

om schooluitval onder allochtone studenten te 

voorkomen. ‘Optimaal stimuleren van Nieuwe 

Nederlanders in het mbo’, is de titel van het 

rapport. Uitgangspunt is dat kennis over de 

achtergrond van deze studenten de kloof 

verkleint en de begeleiding ten goede komt.

grenzeloze generatie
Het initiatief voor dit onderzoek lag bij Jos 

Leenhouts, bestuursvoorzitter van ROC 

Mondriaan. Aanleiding was de verschijning 

van het boek ‘De grenzeloze generatie en de 

onstuitbare opmars van de B.V. IK’ – eveneens 

uit de Motivactionstal – en de in haar ogen 

eenzijdige vingerwijzing van de pers naar het 

onderwijs. “Het is een zeer interessant boek, 

waarin de motivatie en het functioneren van 

verschillende generaties wordt beschreven. 

Maar wat ik compleet miste was het verhaal 

van allochtonen. Daar hebben wij in het 

Haagse wel mee van doen.” Samen met 

Motivaction-oprichter Frits Spangenberg  

wist ze geld bij elkaar te schrapen voor een 

vervolgonderzoek. Om het breder te trekken 

werden de twee andere roc’s erbij gevraagd.  

voorkomen van schooluitval onder nieuwe nederlanders

“spreek deze studenten 
aan als individu”
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“spreek deze studenten  
aan als individu”
vervolg 

De onderzoekers hielden diepte-interviews  

met huidige  studenten, oud-studenten en 

voortijdig schoolverlaters van de drie roc’s.  

Het ging om 36 jongeren van Turkse, Marok- 

kaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. 

Daarnaast vulden de respondenten een 

vragenlijst in, waardoor enig inzicht werd 

verkregen in hun waardeoriëntatie.

structuur en aandacht
Motivaction benadrukt dat het om een kwa- 

litatief onderzoek gaat. Geen harde cijfers dus, 

maar wel een inkijkje in de leef wereld van de 

geïnterviewden. Het rapport schetst een beeld 

van de ondervraagde (oud)-studenten: ze 

onderkennen het belang van een diploma, 

krijgen amper begeleiding van hun ouders, 

kiezen vaak niet bewust voor een opleiding en 

switchen of stoppen even makkelijk als de 

opleiding of stage niet aansluiten bij hun 

verwachtingen. Daarnaast hebben de meeste 

deelnemers een sterke behoefte aan structuur 

en duidelijkheid, raken ze van slag als er een 

groot beroep wordt gedaan op hun eigen 

verantwoordelijkheid en zijn ze snel afgeleid. 

De familie staat voor deze jongeren nummer 

één, nog vóór hun vrienden.

Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen 

aan een succes volle afronding van de opleiding? 

Eigenfeld: “Deze jongeren komen vaak stoer 

over, maar waar ze eigenlijk behoefte aan 

hebben is aandacht van docenten. Iemand die 

ze helpt, maar ook streng is en kaders aangeeft. 

In dat contact moet het  initiatief vooral uitgaan 

van de docenten.” Gaat dit niet op voor het 

 merendeel van de mbo-populatie? Het rapport 

stelt dat allochtone studenten in vergelijking 

met autochtone leeftijd genoten veel minder op 

hun ouders kunnen leunen en vaak moeten 

schakelen tussen verschillende leefwerelden. 

Eigenfeld: “Als je uit een Nederlands arbeiders-

milieu komt, hebben je ouders in ieder geval 

hier op school gezeten. Ze spreken de taal 

meestal goed, kennen de instanties en weten 

wat de school van hen verwacht. Dat is toch  

een andere uitgangspositie.”

persoonliJk gesprek
“Bij de eerste rapportage was ik behoorlijk 

teleurgesteld”, bekent Leenhouts. “De 

verwachte verschillen tussen Antillianen, 

Surinamers, Turken en Marokkanen kwamen 

daarin helemaal niet terug.” Gaandeweg het 

onderzoek werd ze toch op een ander been 

gezet. “Wat die Nieuwe Nederlanders met 

elkaar gemeen hebben, is de ambitie om het 

beter te krijgen dan hun ouders. De belangrijkste 

les voor mij was: spreek deze studenten aan als 

individu en help ze bij het stellen en behalen 

van hun doelen. Als je ze als groep aanspreekt, 

gaan ze zich juist als groep gedragen.”

Gonda Pisters, stafdirecteur Onderwijs & 

Kwaliteit bij het Albeda College, is betrokken bij 

de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de 

onderwijspraktijk. “Het onderzoek wijst op het 

belang van het persoonlijke gesprek. De docenten- 

teams moeten gezamenlijk de loopbaan van een 

groep studenten  begeleiden. Een goed contact 

met hen – niet alleen tegen ze maar ook mét ze 

spreken - is daarbij ontzettend belangrijk. 

Het verbeteren van gespreksvaardigheden 

vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van  

de pedagogisch-didactische ontwikkeling van 

teams en docenten.” Daarmee verdwijnt het 

onderscheid allochtoon-autochtoon bij het 

Albeda College naar de achtergrond. “In 

Rotterdam is de vraag veel meer hoe de thuis- 

situatie eruit ziet dan of iemand allochtoon is of 

niet. Als je thuis niet wordt aangesproken op 

waar je mee bezig bent, moet je dat ergens 

anders halen. Dan is het onderwijs een plek  

die betekenisvol kan zijn voor je ontwikkeling.”

afstand houden
De ondervraagde studenten hebben hoge ver- 

wachtingen van hun docenten. Ze willen te 

allen tijde terecht kunnen met inhoudelijke 

vragen, waarderen het als docenten positieve 

en negatieve veranderingen signaleren maar 

zijn tegelijkertijd huiverig om privéproblemen 

te bespreken. Docenten moeten een open 

houding hebben, maar ook de nodige afstand 

weten te houden en hun positie als expert en 

oudere bewaken. “Het is juist belangrijk dat 

een docent de balans weet te vinden tussen 

inlevingsvermogen, toegankelijkheid en het 

uitoefenen van gezag”, aldus het onderzoeks-

rapport. Betekent dit niet nog meer werkdruk 

voor docenten? Eigenfeld: “Ik kan me voor- 

stellen dat het veel gevraagd is, maar niet 

iedere docent hoeft met elke student een band 

te hebben. Het gaat erom dat een student op 

school tenminste bij één persoon terecht kan.” 

Leenhouts denkt dat een goed contact met 

studenten hen juist iets oplevert. “Docenten 

willen graag effectief zijn. Een andere houding 

hoeft helemaal niet meer werk te betekenen. 

Als je beseft dat contact op individueel niveau 

beter helpt dan in de klas staan toeteren, kost 

dat minder energie. En als professional moet je 

nou eenmaal steeds weer bijleren.” Pisters sluit 

zich daarbij aan. “Natuurlijk hebben docenten 

veel op hun bordje liggen. Maar goede docenten 

houden van hun studenten en willen met  

hen in gesprek komen. Dat draagt bij aan  

hun werkplezier.”

uitrollen
Hoe gaan de instellingen verder met de aan- 

bevelingen uit het onderzoek? ROC Eindhoven 

heeft voorlopig de handen vol aan allerlei 

organisatieveranderingen en laat een vervolg- 

stap even rusten. Bij ROC Mondriaan worden  

de resultaten meegenomen in workshops voor 

onderwijsmanagers die op stapel staan. 

Leenhouts: “Zij moeten dat vervolgens gaan 

uitrollen in de teams. De bedoeling is dat deze 

vorm van denken onderdeel wordt van de 

manier waarop we met elkaar over onderwijs 

praten, en ook dat docenten hun pedagogische 

handelingsbekwaamheid door scholing gaan 

versterken. Goede studentenbegeleiding staat bij 

ons hoog op de agenda.” Pisters: “De opbrengst 

van dit onderzoek wordt meegenomen in een 

ontwikkelingstraject voor directies en onder- 

wijsleiders en in het scholingsaanbod voor 

docenten. Investeren in een goed contact 

vinden wij belangrijk voor alle studenten.”  
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“Zet mij één dag op de stoel van Marja van 

Bijsterveldt en ik zou mezelf bij ieder plan, 

iedere maatregel en ieder overleg inprenten dat 

mbo’ers op de eerste plaats doeners zijn. Het zijn 

vooral praktijkgerichte mensen. Als je het mij 

vraagt, is het middelbaar beroepsonderwijs nog 

te  theoretisch. Leervakken nemen veel tijd en 

ruimte in op een gemiddelde lesdag. Daar zou ik 

wat aan veranderen. Hoe? Door het aandeel van 

stages te vergroten. Als ik minister was, zou ik 

naast de ‘reguliere’ stage een verplichte maat-

schappelijke stage invoeren. In buurthuizen, bij 

sportclubs, bij de voedselbank, noem maar op. 

Primair voor studenten, maar waarom niet ook  

voor docenten? Zodat zij studenten hun erva-

ringen mee kunnen geven. Twee vliegen in één 

klap: je vergroot het maatschappelijk bewustzijn 

van jongeren én je hebt voldoende mankracht 

om maatschappelijk goed werk te verrichten.

Ikzelf ben van jongs af aan maatschappelijk 

actief. Tijdens mijn opleiding Sport & Bewegen 

aan het ROC Kop van Noord-Holland heb ik van 

alles naast mijn studie gedaan. Zo geef ik al 

jaren zwemles aan kinderen – ik ben zelf een 

fanatiek zwemmer en waterpoloër –  maar ik 

heb ook geld ingezameld voor goede doelen door 

te sporten. In 2008 ben ik van Den Helder naar 

Texel gezwommen, waarvoor ik zelf  sponsors en 

media-aandacht heb gezocht, en vorig jaar heb 

ik deelgenomen aan de Duchenne Heroes, een 

7-daagse mountainbiketocht van Luxemburg 

naar Nederland. De sponsor opbrengsten gaan 

Bas Habets, Landelijk Ambassadeur Beroepsonderwijs 2011

’Als ik Marja ben, gEEF  
IK SpORT mEER RUImTE  
IN HET mBO’

naar de strijd tegen de spierziekte Duchenne, 

die vooral kinderen treft. Deze maatschap-

pelijke betrokkenheid is ook de reden waarom 

ik ben gekozen tot ambassadeur van het 

beroepsonderwijs. 

Sport loopt als een rode draad door mijn leven. 

Naast het zwemmen ben ik als student Sport 

& Bewegen met allerlei andere sporten in 

aanraking gekomen: hardlopen, mountain-

bike, kanoën, noem maar op. Het belang van 

sport gaat veel verder dan alleen gezondheid. 

Natuurlijk is het goed dat jongeren niet de hele 

dag achter hun gameboy computer hangen. 

Maar sport doet veel meer: het is een maat-

schappelijk bindmiddel, zeker wanneer je  

het beoefent in verenigingsverband.

Als minister van Onderwijs zou ik sport 

een prominentere plek geven in het rooster 

van  mbo-opleidingen. Echt, het kan zoveel 

betekenen voor de sfeer in de klas en voor het 

verwerven van sociale competenties. Hartstikke 

belangrijk op de arbeidsmarkt. Het mooie is dat 

ik nu als combinatiefunctionaris bij de gemeente 

Amsterdam een steentje kan bijdragen aan het 

stimuleren van sportbeoefening onder  jongeren. 

Hoe? Door het geven van voorlichting en  clinics 

en door sportverenigingen, scholen en de 

gemeente bij elkaar om de tafel te krijgen.  

Als ik minister Van Bijsterveldt was, zou ik 

scholen aanzetten om in hun eigen gemeente 

soortgelijke initiatieven te ontplooien.” 

minister vOOr 1 dag

Tekst sander Peters  Foto’s Fmax

‘Het draait om 

vertrouwen in 

de student’

een maatschappelijke stage voor studenten én docenten, minder theorie en een  prominentere 
plek voor sport binnen het beroepsonderwijs. bas Habets, winnaar van het uitblinkersgala en 
in 2011 landelijk ambassadeur beroepsonderwijs, zou als minister-voor-één-dag niet stilzitten. 
‘sport is heel belangrijk bij het verwerven van sociale vaardigheden.’ 
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iedere student is uniek. het leerproces is uitgangspunt voor ons 

onderwijs. de student staat centraal, begeleid door de docent.  

roc leiden waar ik werk levert voor de student maatwerk dat  

geënt is op de beroepscontext. de docent is betrokken, vak-

bekwaam. prachtige woorden!

op zich zijn tempodifferentiatie en verschillende leerstijlen (kolb) 

prachtig om onze studenten individueel aan te bieden. immers elke 

student is een individu met een eigen niveau, een eigen leerstijl en 

een eigen tempo.

en onze mbo-student: wil en kan hij dit aan?

bij alle roc’s zie ik een enorme toename van administratieve 

taken bij docenten: slb-rapportages, coach, vsv-rapportages, 

bewijsstukken onderwijsinspectie, projectleider, taakgroepen. 

van de digitale administratieve ondersteuning voor de docenten 

merken we helaas nog weinig. 

ik zie docenten alleen maar nieuwe excelsheets ontwerpen 

om de gigantische administratie te verwerken die de huidige 

implementatie van tempodifferentiatie teweegbrengt. het mT 

laat ons wat dat betreft maar aan rommelen; er is geen enkele 

aansturing of visie hierop. het moet gebeuren, het zal gebeuren, 

maar hoe? je ziet maar.

vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn de kern-

waarden van ons roc leiden die ons moeten helpen. elke collega  

van mij voldoet aan deze criteria, fijn om met hen samen te werken.

er is een nieuwe push, iedereen wordt weer op cursus gestuurd. 

zeer nobel en te waarderen, maar dat beperkt zich tot pedagogie  

en didactiek. Waar is de koppeling naar het beroepenveld zodat  

de docent weet waar hij over praat? hoe zit het met zijn vak-

inhoudelijke ontwikkeling?

een goede onderwijsvisie is onontbeerlijk voor goed onderwijs.  

visie is zeker aanwezig, maar het roc zal hoog moeten inzetten  

op de facilitering en administratieve ondersteuning voor docenten.

Elmer Veerhoff
docent icT academie roc leiden en schreef als songwriter vele 

nederlandstalige hits
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vijf vragen aan…

“sommige jongeren zijn misschien wel veel met 

internet of gamen bezig, maar het is de vraag  

of je dat een verslaving moet noemen. Het hoeft niet 

problematisch te zijn; voor het grootste deel van de 

jeugd is gamen of internetten gewoon een hobby en 

een sociale bezigheid. Het gaat erom dat een deel het 

moeilijk vindt om de internetbezigheden en het gamen 

onder controle te houden. De grens tussen gewoon 

gebruik en verslaving is wanneer het internetgebruik 

of gamen problemen oplevert, op het moment dat 

andere bezigheden zoals school en vriendschappen 

er onder lijden.”

“ik verwacht geen drastische stijging omdat het 

aantal de afgelopen jaren stabiel is gebleven. 

Maar als de mogelijkheid om online games te spelen 

toeneemt, zou het me niet verbazen dat het aantal 

problematische gameverslaafden ook toeneemt.”“in verslavingsklinieken komen er nog steeds 

relatief meer mensen binnen met een GHB- of 

alcoholverslaving, maar het aantal internet- en 

gameverslaafden dat hulp zoekt stijgt wel degelijk. 

Deze vorm van verslaving is wel iets anders dan het 

gebruik van alcohol of drugs. Middelengebruik wordt 

in het algemeen als slecht voor je gezien, terwijl 

dat voor gamen en internetten niet geldt. Dat is zo 

 verweven met het leven in het algemeen en met dat 

van jonge mensen in het bijzonder.

Er zijn aanwijzingen dat internetverslaving een serieus 

probleem is, maar ik denk ook dat je wel sceptisch 

moet blijven en gedrag niet moet  pathologiseren. Dat 

neemt niet weg dat ik het soort problemen heel serieus 

neem. Vaak gaan problemen met internet- en game- 

verslaving samen met andere psychologische en sociale 

problemen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat 

de onderliggende  psychosociale problematiek een rol 

speelt binnen het verslavingsgedrag.”  

“wij doen al zes jaar onderzoek op middelbare 

scholen met behulp van vragenlijsten die 

jongeren zelf beantwoorden. De jongeren  hebben 

dus zelf aangegeven dat ze ook vaker nicotine en 

cannabis gebruiken. Sommige mensen zijn versla-

vingsgevoeliger dan anderen. Vanuit die wetenschap 

vraag 1:   Wat is eigenlijk een internet- of gameverslaving?

vraag 4:   zal het aantal internet- en gameverslaafde 
 jongeren toenemen de komende jaren?

“scholen willen graag dat jongeren er met hun 

hoofd bij zijn. In het omgaan met internet en 

gameverslaving ontbreekt het soms aan de kennis 

en handvatten om met de problemen aan de slag te 

kunnen. Wij proberen hierop aan te sluiten met een 

nieuwe website gameadviesopmaat.nl (2012), die in 

de klas gebruikt kan worden door docenten om het 

onderwerp bespreekbaar te maken. Ik hoor soms van 

ouders: die games interesseren me niet. Maar het lijkt 

me wel verstandig dat ze open proberen te staan voor 

de bezigheden van hun kinderen. Als je kind buiten 

op de speelplaats met een onbekende man staat te 

praten, ga je ook even kijken wat er aan de hand is. 

Bij het IVO en in de verslavingszorg krijgen we veel 

vragen vanuit docenten, leerlingen en ouders over 

internetgebruik. Er is dus wel degelijk behoefte aan 

informatie. Daarom is het IVO ook samen met ver-

slavingsinstellingen bezig met het ontwikkelen van 

een scholingsmodule ter preventie van internet- en 

gameverslaving die we vanaf 2012 gaan aanbieden op 

scholen. De module kan in de klas of op ouderavonden 

gebruikt worden. Ze bevat naast informatie onder 

meer een internetzelftest. Maar er zal ook zeker  

aandacht worden besteed aan het feit dat je je ook 

weer niet te snel zorgen moet maken.”

vraag 3:   u constateert dat internetverslaafde jongeren 
ook relatief vaker roken, blowen en drinken dan 
hun niet-internetverslaafde leeftijdsgenoten.  
hoe is dat te verklaren?

vraag 2:   zeventig procent van de jongeren speelt games,  
1,5 procent van alle jongeren is verslaafd. is dat veel? 

vraag 5:   moeten scholen en ouders invloed gaan 
 uitoefenen op het internetgebruik van jongeren?

aan:

  tony van rooiJ,  
verslavingsdeskundige

onderwerp:   De verleidingen van de virtuele wereld leveren voor een deel van de jeugd problemen 

op. Dertienduizend jongeren van 13 en 14 zijn verslaafd aan internet, blijkt uit 

het onderzoek van dr. Tony van Rooij. Hij onderzoekt trends in internetgebruik en 

-verslaving voor het wetenschappelijke onderzoeksbureau IVO. Volgens hem is 1,5 

procent van de jongeren verslaafd aan online games. Vooral jongens, die obsessief 

bezig zijn met World, Warcraft of Call of Duty. Meisjes zijn drukker met social media.

Verslaafde jongeren hebben meer last van depressieve gevoelens, sociale angst en 

eenzaamheid. Deze internetverslaafden blowen, roken en drinken ook vaker. 

 

 Tekst samar Haddad  Foto jeroen Poortvliet
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is het niet vreemd dat jongeren die een internet-

verslaving hebben ook met roken en drinken te ver 

gaan. De problemen met game- en internetverslaving 

komen meer op het vmbo voor omdat deze jongeren 

in het algemeen vaker risicogedrag vertonen dan 

havisten of vwo’ers. Hoe dat komt weet ik niet, maar 

het is een resultaat dat in  verschillende onderzoeken 

naar voren komt. Het onderzoek is gedaan onder  

jongeren in de eerste klassen van de middelbare 

school. Hoe het op het mbo zit met dit soort versla-

vingen hebben we niet onderzocht.”
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De topsectoren versterken de Nederlandse kenniseconomie, zo hoopt het kabinet. Met een Haagse 
investering van anderhalf miljard euro in het verschiet, moeten het onderwijs en bedrijfsleven samen 
deze doelstelling realiseren. Voornaamste knelpunt: een dreigend tekort aan goed opgeleid personeel. 
“Je moet zaaien voordat je kan oogsten.”

Nederland is voor het vierde jaar op rij ’s werelds 

grootste groentenexporteur, meldde het 

Productschap Tuinbouw eind oktober trots. 

De 4,6 miljard kilo uitgevoerde groenten ver-

tegenwoordigt een waarde van 4,2 miljard euro. 

Zo ziet de overheid het graag. De tuinbouw is 

een goed renderende branche die met recht  

topsector mag worden genoemd. Net als bij- 

voorbeeld de Nederlandse logistiek, chemie, 

high tech of waterbouw. De in totaal negen 

topsectoren zijn de ruggengraat van de 

Nederlandse economie. Zij vormen volgens  

het kabinet de snelste weg naar een terugkeer 

naar de mondiale top vijf van kenniseconomieën. 

Het topsectorenbeleid lijkt eenvoudig: investeer  

anderhalf miljard euro, inventariseer de knel- 

punten en laat het onderwijs en bedrijfsleven 

deze zelf oplossen. 

Goed, deze analyse is over de gehele breedte 

van het beleid wat kort door de bocht, maar 

raakt wel het voornaamste probleem van de 

topsectoren. Ondanks de economische crisis 

dreigen op termijn grote personeelstekorten in 

zeven van de negen aangewezen branches. Een 

nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven 

en het onderwijs is noodzakelijk om deze 

tekorten terug te dringen. 

Om een voorbeeld te geven: de komende jaren 

zal het tekort aan technici op mbo-niveau 

oplopen tot 80.000 à 120.000 mensen, waarschuwt 

Hans Corstjens, directeur van Platform Bèta 

Techniek. Zijn organisatie werkt in opdracht 

van de overheid om voor voldoende en kwali-

tatief goed opgeleide bèta’s en technici te zorgen. 

Ondanks de vele campagnes kiezen vooral te 

weinig mbo-studenten voor een technische 

studie. De afgelopen jaren steeg de nominale 

instroom van aankomende technici in het mbo 

maar met 6 procent en bleef daarmee ver 

achter bij de verwachtingen. “Het mbo heeft 

veel te verduren gehad de laatste jaren”, 

verklaart Corstjens. “Alle discussies rond 

competentiegericht onderwijs zorgde voor 

overvolle agenda’s bij de bestuurders. Zij hadden 

op dat moment andere prioriteiten, vermoed ik. 

Het gevoel van urgentie was binnen het hbo en 

wetenschappelijk onderwijs veel groter.”

Het gebrek aan aankomende mbo-technici ligt 

ook aan de jongeren zelf, denkt Corstjens. 

Technische beroepen staan onder hen bekend 

als vies werk en als zeer conjunctuurgevoelig. 

“Veel jongeren zijn uit op status die ze hopen te 

vinden in de financiële wereld. Terwijl juist 

‘Ondanks de 
crisis grote 

personeelstekorten’

eerst zaaien, 
dan oogsten 

grote personeelstekorten dreigen 
in topbranches

Tekst sander van der Ploeg  Foto Lee Avison/Getty images en istockphoto
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eerst zaaien,
dan oogsten
vervolg 

daar nu de harde klappen vallen. Als je uit bent 

op baanzekerheid, dan moet je juist nu voor 

een technische studie kiezen.”

Verleidelijke campagnes om jongeren tot een 

bètarichting te bewegen alleen zijn niet 

voldoende. Mede door het topsectorenbeleid 

ziet ook het bedrijfsleven in dat de verantwoor-

delijkheid voor de tekorten niet eenzijdig op 

het onderwijs kan worden afgeschoven, 

constateert Corstjens. Vooral het mbo heeft 

volgens hem een brede streekfunctie en is erg 

interessant voor het regionale bedrijfsleven. Ze 

moeten op elkaars wensen inspelen, waarbij 

het bedrijfsleven actief investeert in het onderwijs. 

nauwe samenwerking
Ingeklemd tussen Enkhuizen en Warmenhuizen 

ligt Seed Valley – een moderne nom de guerre 

voor een stuk Westfries laagland waar ruim 

veertig plant- en zaadveredelingsbedrijven 

actief zijn. Sinds 2008 werken deze onder-

nemingen nauw samen binnen de Stichting  

Seed Valley én met het onderwijs. 

“Drie jaar geleden richtten we onze stichting 

op vanuit één gedachte: welk probleem komen 

we over tien jaar tegen?” Programmamanager 

Erwin Cardol van Seed Valley heeft een kort 

antwoord op zijn eigen vraag: personeelsgebrek. 

“Als de huidige groeiprognoses ons niet in de 

steek laten, komen we over tien jaar meer dan 

2000 mensen tekort.” 

Niet dat er nu veel aan de hand is in Seed 

Valley. Jaarlijks wordt hiervandaan voor 3 

miljard euro aan zaden uitgevoerd. Vijf van de 

negen mondiale marktleiders in de zaadhandel 

zijn hier gevestigd. Crisis of niet, de wereldwijde 

behoefte aan zaden voor agrarische producten 

en bloemen blijft constant. De Westfriese 

zaden staan aan de basis van 17 tot 19 miljard 

euro aan jaarlijkse, Nederlandse uitvoer van 

agrarische producten. Seed Valley behoort  

niet voor niets tot de topsector Tuinbouw en 

Uitgangsmaterialen dat vorig jaar op zichzelf 

goed was voor 1,4 procent van het bnp. 

zand in de ogen
Cardol is trots op de resultaten, maar de 

uitstekende zwarte cijfers strooiden de sector 

als het gaat om personeelswerving lang zand 

in de ogen. Want de zadenbranche kampt met 

eenzelfde imagoprobleem als veel technische 

beroepen. Jongeren associëren de sector met de 

productietuinbouw, zwaar werk met de handen 

in de aarde. Leuk als vakantiebaantje, niet voor 

een carrière. Dat Seed Valley straks dringend 

verlegen zit om bijvoorbeeld biologen, chemici, 

plantkundigen, logistiek specialisten en IT’ers 

van middelbaar tot universitair niveau, is tot 

de beroepsbevolking van morgen nog niet 

doorgedrongen. 

 “Toen wij de Stichting Seed Valley oprichtten, 

zijn we meteen als bedrijvencluster met de 

scholen om tafel gegaan”, zegt Cardol. “Wij 

moeten investeren in het onderwijs door jongeren 

en omscholers kansen en stageplekken te bieden. 

De scholen moeten ons nieuwe mensen leveren.”

Het Clusius College is met meerdere vestigingen 

in de regio sterk verbonden met de streek. De 

mbo-instelling zette twee jaar geleden samen 

met de provinciegenoten van het Nova College 

de opleiding Groene Analist op dat plantenkunde 

met laboratoriumkennis op mbo 4-niveau 

combineert. 

“Het mbo moet goed inspelen op de regionale 

economie”, aldus Gerard Oud. Als bestuurslid 

van zowel het Clusius College als Stichting 

Seed Valley weet hij precies wat op beide 

terreinen speelt. “Alleen door intensieve 

samenwerking kon de opleiding tot Groene 

Analist van de grond komen”, vervolgt Oud. 

“Nu moeten wij onze groene opleidingen 

samen met Seed Valley nog beter in de markt 

zetten. Als wij jongeren ervan weten te over- 

tuigen dat wij opleiden tot uitdagend werk met 

een hoge, economische waarde, dan zijn we al 

een flinke stap verder.”

De samenwerking tussen de twee mbo-

instellingen en Seed Valley loopt synchroon 

met de doelstellingen van het topsectoren-

beleid. Want het Westfriese voorbeeld moet 

ook navolging krijgen in andere delen van  

het land. Zo willen Limburgse roc’s op  

dezelfde wijze nauwer gaan samenwerken  

met chemiereus DSM. 

niet blindstaren
Door het topsectorenbeleid lijkt het er wel op 

dat het onderwijs steeds meer in dienst komt 

te staan van het bedrijfsleven. Op zich een 

goede ontwikkeling, vindt CDA-Kamerlid 

Sander de Rouwe, maar het moet niet doorslaan. 

“Ik ben voorstander van het beleid, maar we 

moeten ons er niet op blindstaren”, waarschuwt 

de christendemocraat. “Ja, er zijn tekorten in 

de techniek, maar ook in de zorg. Dat wordt 

vaak vergeten.”

De Rouwe wijst erop dat het onderwijs meer 

taken heeft dan het personeelsbestand van  

het bedrijfsleven op peil te houden. Scholen 

moeten volgens hem goede beroepskrachten 

afleveren, maar ook goede burgers. Het 

bedrijfsleven is belangrijk, maar niet alles-

bepalend voor de samenleving en het individu. 

“Een studie als Geschiedenis heeft misschien 

niet een directe economische waarde, maar 

wel een morele. Historici vormen het geheugen 

van Nederland, onze geschiedenis bepaalt onze 

identiteit. Ook dát is van belang.”

Hoe het onderwijs deze verschillende taken 

moet uitvoeren is volgens de CDA’er in de 

eerste plaats een taak van de scholen zelf, in 

overleg met het bedrijfsleven. De Rouwe: “Het 

topsectorenbeleid moet beide juist de ruimte 

geven om eigen keuzes te maken. De overheid 

moet hen samenbrengen. Daar houdt het op.”

Terwijl Den Haag en de topsectoren de huwe-

lijkse voorwaarden tussen het onderwijs en 

bedrijfsleven nog bestuderen, koersen Seed 

Valley en de regionale roc’s af op hun eerste 

jubileum. “Ons geheim? Een nuchtere, Noord-

Hollandse aanpak van gezamenlijke problemen 

door korte lijnen”, denkt Oud. “Dat kost tijd”, 

vult Cardol aan. “Maar wij weten als geen ander 

dat je eerst moet zaaien voordat je kan oogsten.” 

‘Het mbo heeft een  
brede streekfunctie.’ 

hans corstjens, directeur  

platform bèta Techniek

‘De overheid brengt  
onderwijs en bedrijfs-

leven samen.’ 
cda-kamerlid sander de rouwe

Het onderwijs heeft 
meer taken dan het 
personeelstekort op peil 
houden. Scholen moeten 
goede beroepskrachten 
afleveren maar ook 
goede burgers.

‘seed Valley’ Van soelen Communicatie

‘seed Valley’ Van soelen Communicatie
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“we hebben ‘m zo ontworpen dat je onopvallend iets in de  
boobiebag kunt doen of eruit kunt halen. dat moet, want de  
boobiebag zit natuurlijk wel op een intieme plek.”

“vrouwen stoppen tijdens het stappen toch al veel spullen in hun bh, 
van telefoons tot drankmuntjes. wij hebben een bh ontworpen die 
speciaal daarvoor gemaakt is.”

back  stage back  stage

uitvindingen

het nieuwe 
product van...

Tekst Berber Bijma  Foto Gerry Hurkmans

“We zaten met tien jongens die allemaal in de 

autobranche wilden werken, te brainstormen over de 

invulling van ons College Company, een schoolbedrijf 

dat we moesten opzetten en één jaar lang runnen. 

We konden niks voor de autobranche bedenken. 

Op een gegeven moment kregen we het over onze 

vriendinnen en toen over borsten.

Zo is het idee van de Boobiebag ontstaan: een bh 

met zakjes aan de binnenkant waarin je je telefoon, 

sleutels, geld en ID-kaart kunt bewaren. Er zat wel 

wat eigenbelang bij hoor, want vaak moeten wij  

die spullen bewaren als onze vriendinnen de dans-

vloer op gaan. Met een tasje dansen is nu eenmaal 

niet handig.

We hebben verscheidene tientallen Boobiebags 

verkocht. Het bedrijf is na een jaar geliquideerd – 

voorwaarde voor een College Company – maar we 

werken aan een doorstart. Er is absoluut markt voor, 

hebben we gemerkt.”

“De Boobiebag vonden we eerst geinig voor een jaartje, maar 

gaandeweg zijn we serieuzer geworden. Ik was de directeur van 

onze College Company. Dat vond ik zo leuk, dat ik van opleiding 

ben geswitcht. Ik doe nu bbl-detailhandel. Beetje balen dat ik 

weer bij het begin moet beginnen, maar ik ben blij dat ik er door 

de Boobiebag achter ben gekomen dat ik de detailhandel leuker 

vind dan auto’s.”

“We hebben wel eerst even een enquête gedaan in de 

damesklassen op school. Die waren heel enthousiast. 

Er is wel discussie over de straling van de telefoon die 

borstkanker zou veroorzaken. Daarover verschillen de 

meningen; sommige meiden willen de Boobiebag 

daarom niet dragen.”

nieuw
NIEUW!!!

lekker dansen zonder 
tasJe met de boobiebag

Naam: robin steen (23), student 
bbl-detailhandel roc flevoland  
in lelystad
Opleiding: bedrijfsmanagement  
mobiliteit roc flevoland (tot juli 
2011, gestopt na het tweede jaar)
product: boobiebag
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volgens u presteert naar schatting 10 tot 20 procent van alle 
leraren ondermaats. waarop baseert u dit percentage? 
“niet ík, maar het onderwijs zélf zegt dat tien, twintig, zelfs dertig 

procent van de schoolleiders en docenten niet goed functioneert. 

iedereen binnen een school weet wie die paar slechte, slome en 

ongeïnteresseerde docenten zijn over wie in de gang op fluistertoon 

wordt gesproken. steeds meer mensen uit het onderwijs spreken 

zich hierover uit, ook in de pers. daar moet je iets aan willen doen. 

dat begint met het slechten van het taboe dat docenten hun leven 

lang op dezelfde plaats moeten blijven zitten en slechts drie 

functioneringsgesprekken in 25 jaar voeren.” 

lopen er ook veel van dit soort docenten in het 
beroepsonderwijs rond?
“ook in het beroepsonderwijs presteren docenten 

onder de maat. en ook hier wordt met een grote 

boog om het probleem heen gelopen. daar wordt 

door buitenstaanders weleens gedaan alsof het 

grote aantal kwalificaties het hoofdprobleem is. dat 

is niet zo. het probleem schuilt in het aantal plaatsen 

waar je die kwalificaties kunt halen. verder moet dat wat je 

leert ook deugen. ik ken bedrijven die daarom maar hun eigen 

opleiding zijn begonnen.”

het onderwijs moet bereid zijn te veranderen?
“We moeten af van die eeuwige wegkijkcultuur en ingebakken 

nonchalance. een kleine club hopeloze gevallen verpest het 

met name voor de middengroep die beter kan en zich verder wil 

ontwikkelen. het is belangrijk om docenten te begeleiden en bij te 

scholen, maar ook te zeggen waar het op staat. in andere sectoren 

wordt afscheid genomen van incompetent personeel en krijgen 

goed presterende medewerkers meer betaald. Waarom gebeurt dit 

niet in het onderwijs? hiervoor zijn niet allerlei nieuwe wetten of 

regels nodig. een andere mentaliteit volstaat.”

volgens u staan we voor de grootste onderwijsvernieuwing in 
veertig jaar. dat is nogal wat.
“mauk de brauw, als minister zonder portefeuille belast met 

wetenschappelijk onderwijs in het eerste kabinet biesheuvel, zette 

in 1971 het belang van presteren in het onderwijs op de agenda. die 

tijd komt terug. in tegenstelling tot wat in de afgelopen decennia 

gebeurde, gaan er nu eens niet miljarden naar het onderwijs zonder 

dat er iets voor terugkomt. er is eindelijk weer eens een kabinet dat 

keuzes maakt en inzet op het leveren van prestaties en kwaliteit. en 

daar is helemaal niets mis mee.” 

wat zegt u tegen de mensen in het onderwijsveld die moeite 
hebben met deze plannen? 
“de door het kabinet voorgestelde vernieuwing is een reëel plan 

dat eigenlijk al lang gemeengoed had moeten zijn. Wie is er nu 

tegen beter opgeleide leraren, het voeren van een deugdelijk 

personeelsbeleid en meer geld voor goede docenten? Word in 

hemelsnaam eens wakker onderwijsveld!”

Tekst Pieter matthijssen  Foto Hollandse Hoogte 
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Pittige taal van… 
ton elias

‘We moeten af van die 

eeuwige wegkijkcultuur 

in het onderwijs’

back  stage

lekker dansen zonder 
tasJe met de boobiebag
vervolg 

uitvindingen

Als bijscholing en begeleiding van slechte leraren en disfunctionerende schoolleiders niet  
helpen, volstaat maar één oplossing: ontslag. Een meer dan logische keuze, vindt Ton Elias.  
Het VVD-Kamerlid is dolblij dat na jarenlang geklungel in de marge er eindelijk een kabinet  
is dat écht werk maakt van presteren en kwaliteit in het onderwijs. 

DE jUry...

DE coNclUsIE

7+
een gat in de markt is de boobiebag zeker, 

alleen al gezien de goede verkoop en de 

enthousiaste gebruiksters. er moeten 

nog wel een paar trendy modellen bij. en 

het blijft onhandig dat je je spullen uit de 

boobiebag moet halen voor je door het 

beveiligingspoortje gaat, om ze er daarna 

weer in te stoppen. zie dat maar eens 

onopgemerkt te doen.

6
9

7
natasja willemsen, gebruikster “Super-

handig. Ik was altijd bang dat ik mijn 

tasje zou vergeten of dat-ie stuk zou 

gaan. Nu gebruik ik de Boobiebag. 

Ik vind het echt een gat in de markt, 

zeker voor vrouwen die graag jurkjes 

dragen. Als er nog meer kleurtjes bij 

komen, geef ik ‘m een 10.

anita bakker, kledingontwerpster “Het idee is mooi, want die meiden 

hebben altijd problemen met hun spullen, weet ik van m’n klein-

dochter. Bij grote maten zal het vast goed zitten, maar als je kleine 

borsten hebt, valt het eerder op dat daar iets zit. En er zouden nog 

wel wat mooiere modellen bij moeten komen. Leuk met kant of 

steentjes, of een beetje Marlies Dekkers-achtig. Die meiden gaan  

er tenslotte mee op stap, met alles wat er dan eventueel volgt.”

erik van de peet, hoofd beveiliging bij  

zadkine facilitair bedrijf “Handig voor  

de dames, maar niet voor beveiligers. 

De scanner gaat piepen. Moet je dan 

voor het oog van de beveiliger je bh 

leeghalen? Niet fijn. Bovendien is er 

geen tijd voor als er vijftig mensen 

achter je staan. Je spullen zolang in de 

hand houden? Dat was nou juist níet  

de bedoeling van de Boobiebag, toch?”



“wie de lat zo laag legt, moet niet verbaasd staan te kijken als  

studenten na hun mbo-opleiding denken dat nederland  

juryrechtspraak heeft en dat alle politici zakkenvullers zijn.”
hans Teunissen, voorzitter nederlandse vereniging van leraren maatschappijleer, vindt het laten vallen van de 

resultaatverplichting voor burgerschap in het mbo een slecht idee (Trouw). 

“een wielrenner moet niet nadenken, 

maar fietsen. anders stopt ie.”

oud-wielrenner rini Wagtmans vertelt in bn/de stem 

dat het in dat metier niet nodig is om te kunnen lezen  

en schrijven. 

“in drie of vier jaar worden de 

plofkippen van de onderwijsindustrie 

opgefokt van kuiken tot bachelor, 

met veel veren en weinig vlees.”

macro-econoom mathijs bouman beschrijft in het 

financieele dagblad hoe het hoger onderwijs in 

 nederland werkt. 

“er wordt te veel gezeurd in het 

 onderwijs. de maatschappelijke 

 status van het beroep van leraar  

zou er mee gebaat zijn indien de 

 collega’s een wat minder klagerige 

toon zouden aanslaan en hun  

 energie gewoon in hun werk  

zouden stoppen.”

docent rob muis werkt met veel plezier in het  

mbo (volkskrant). 

“thuis eten we deze weken zo’n beetje 

elke dag een fruitsalade, het komt ze 

waarschijnlijk al flink de neus uit.”

ook de familieleden van World skills-deelnemer 

kim Thorne hebben het zwaar (sp!ts)

“Je moet het straks nog registreren als 

iemand op een punaise is gaan zitten.”

schoolleider Wim van deijk van het prisma college in 

amersfoort heeft op www.besturenraad.nl geen goed 

woord over voor de verplichte incidentenregistratie. 

“van bijsterveldt gaat veel meer 

kinderen aan ritalin helpen”

een blogger op www.trouw.nl schetst wat de gevolgen 

zijn van de bezuinigingen op passend onderwijs.

“zo zou met dezelfde methodologie 

ajax nog steeds een van de beste 

voetbalclubs van europa zijn op 

basis van zijn europa cups uit de 

jaren zeventig.”

gerald schut bekritiseert in nrc neXT de manier 

waarop de shanghai-ranking van universiteiten  

tot stand komt. “het is in nederland makkelijker een 

school te stichten dan een kroeg  

te openen.”

 onderwijswethouders lodewijk asscher (amsterdam) en 

hugo de jong (rotterdam) pleiten op volkskrant.nl voor 

een kwaliteitstoets voor nieuw op te richten scholen.  


