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Door een reeks van schandalen in de publieke 

sector worden de raden van toezicht (rvt)  

steeds vaker ter verantwoording geroepen.  

Media hebben ze ‘ontmaskerd’ als de hoofd

verantwoordelijken achter de uitbraak van de 

klebsiellabacterie in het Maasstad Ziekenhuis  

in Rotterdam, de bestuurscrisis bij het Centraal 

Orgaan Asielzoekers (COA) of de zelfverrijking  

bij de directie van de Amsterdamse woning

corporatie Rochdale.

Geen wonder dat een falende rvt meer dan  

ooit de publieke verontwaardiging te verduren 

krijgt. Want dit controleorgaan is toch de laatste 

defensie linie tegen overambitieuze bestuurders? 

Tegen de excessen van de marktwerking die 

worden gecamoufleerd door de bestuurlijke mist 

van ingewikkelde rechtsposities waarin publieke 

instellingen vaak zijn gehuld? In principe wel, ja. 

Want als aan publieke doelstellingen zoals goed 

onderwijs of goede huisvesting wordt gewerkt,  

is intern toezicht noodzakelijk. Sterker, het is 

wettelijk verplicht. 

“Het lidmaatschap van een rvt is daarom 

absoluut een serieuze taak”, aldus Edith Hooge. 

Als senioronderzoeker van het Max Goote 

Kenniscentrum bve bij de Universiteit van 

Amsterdam, nu ecbo (expertisecentrum 

beroepsonderwijs), onderzocht zij het beleid  

en bestuur in de mbosector. Volgens Hooge 

is de publieke sector en daarmee het onderwijs  

zo complex dat toezichthouders noodzakelijk 

zijn geworden. 

“Raden van toezicht in het onderwijs zijn relatief 

nieuw”, legt Hooge uit. “Pas in de afgelopen tien 

jaar heeft vrijwel iedere onderwijsinstelling er 

een aangesteld.” Vooral de marktwerking in de 

publieke sector, de vele fusies van scholen en  

de hogere kwaliteitseisen van de overheid 

maakten een goede aansturing van bijvoorbeeld 

een groot roc steeds lastiger. “Onderwijs valt 

grotendeels buiten het politiekdemocratische 

bestuur”, vervolgt Hooge. “Daarom moet toezicht 

worden gehouden om de bedrijfsvoering en de 

onderwijskwaliteit te waarborgen. De bestuurders 

moeten scherp worden gehouden.”

tanDeloze praatcluB
Het karakter van een tandeloze praatclub hebben 

de rvt’s allang van zich afgeworpen, vindt 

Liesbeth Halbertsma. Zij is voorzitter van de  

rvt van ROC Leiden en lid van het Platform voor 

raden van toezicht in het mbo. “Vroeger was  

de rvt meer een klankbord voor het college van 

bestuur (cvb)”, aldus Halbertsma. “Nu houden  

de toezichthouders een gezonde afstand. Als je 

een vertrouwensband opbouwt met het bestuur, 

lijdt je kritisch vermogen daaronder.”
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Na onder meer de dipolomafraude bij Hogeschool InHolland, het financiële wanbeleid  
bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia en de mislukte ambities van de Amarantis 
Onderwijsgroep groeit de druk op de raden van toezicht in de publieke sector. Wat ooit 
begon als interessant erebaantje voor oud-bestuurders wordt nu gezien als de laatste 
buffer tegen onverantwoordelijk bestuur. “Als toezichthouder sta je constant in de vuurlinie.”

Polderen dwarsboomt  
scherP toezicht

Tekst sander van der Ploeg  Illustratie link design, Amsterdam

Professionalisering moet raden slagvaardiger maken  

‘Als de Onderwijs-
inspectie een slecht 
rapport schrijft over  
je instelling, sta je 
mooi in je hemd’
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polDeren DwarsBoomt scherp toezicht
VerVolg 

Een blind vertrouwen in de goede wil van  

het cvb is volgens Halbertsma een slecht idee.  

Maar hiermee stipt zij wel een belangrijk 

probleem aan voor de toezichthouders. Want zij 

kunnen alleen de bestuurders controleren als zij 

over voldoende en juiste informatie beschikken. 

Informatie die vrijwel exclusief wordt verstrekt 

door het cvb zelf. “Als toezichthouder moet je 

daarom beschikken over een goed ontwikkelde 

intuïtie en ervaring”, zegt Halbertsma. “Een  

goede toezichthouder voelt het instinctief  

aan of iets klopt of niet. Dan moet je zelf op 

onder zoek uitgaan.”

Aanvullende informatiebronnen voor rvt’s zijn 

commissies die extra scherp letten op bepaalde 

zaken in de bedrijfsvoering zoals schooluitval. 

Volgens Hooge is het belangrijk dat een rvt vaste 

beoordelingscriteria hanteert  een duidelijke 

meetlat waarlangs het cvb wordt gelegd. De 

Onderwijsinspectie concludeerde twee jaar 

geleden in haar rapport ‘Besturing en onderwijs

kwaliteit in het mbo’ dat nog te weinig mbo

instellingen in deze beide behoeften voorzien.

onDerwijskwaliteit
Waar toezichthouders zich vroeger vooral 

richtten op een efficiënte bedrijfsvoering, is de 

beoordeling de afgelopen vijf jaar meer verlegd 

naar het onderwijs zelf. Dat blijkt nodig. Begin 

februari telde de Onderwijsinspectie negentien 

zeer zwakke mboopleidingen. Bij 83 andere was 

de examinering onder de maat. Nederland telt 

bijna 12.000 opleidingen op middelbaar niveau.

Twee jaar geleden bezocht de Onderwijsinspectie 

27 mboinstellingen. Een op de zeven mbo

opleidingen had zijn zaken prima op orde.  

Bij een zelfde aantal was de situatie bestuurlijk 

en kwalitatief gezien zeer zorgelijk. De bestuurders 

kunnen steken hebben laten vallen, maar dat  

is geen afdoende verklaring. Na ‘intensieve 

gesprekken met de colleges van bestuur, de 

raden en het middenmanagement’ constateerde  

de Onderwijsinspectie een direct verband tussen  

goed bestuur en de onderwijskwaliteit. 

Volgens Halbertsma is de onderwijskwaliteit  

een deel van het takenpakket van de rvt. Deze 

controleert vooral of een onderwijsinstelling 

haar zaken financieel en bedrijfsmatig op orde 

heeft. Wettelijk gezien kan de Onderwijsinspectie 

toezichthouders nog niet aanspreken op hun 

functioneren, maar de praktijk is weerbarstiger. 

“Wij willen niet dat de Onderwijs inspectie 

toezicht houdt op ons”, zegt Halbertsma. “Wel 

zoeken we naar een vorm waarin wij zo goed 

mogelijk kunnen samenwerken. Maar de 

Onderwijs inspectie hoeft ons niet scherp  

te houden. Dat kunnen we zelf ook wel.”

“Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen moet  

de Onderwijsinspectie bij de toezichthouders 

ingrijpen”, zegt Louise EngeringAarts, voorzitter 

van de rvt van ROC Mondriaan in Den Haag.  

Meer overheids bemoeienis voor rvt’s leidt 

volgens haar tot meer onnodige regelgeving.  

“Het gaat goed met het mbo. Daaruit concludeer 

ik dat bestuurders en toezichthouders goed  

werk verrichten.”

groepsDruk
“Maar als toezichthouder moet je wel waken voor 

te veel groepsdynamiek”, waarschuwt Halbertsma. 

Bestuurders en toezichthouders streven welis

waar dezelfde belangen na, maar mogen niet 

twee handen op één buik vormen, vindt zij.  

“Als de banden tussen het cvb en de rvt te  

innig worden, ontstaat er groepsdruk en volgen 

toezichthouders te snel de uitgezette lijn.  

Een goede toezichthouder moet veel meer  

dan voorheen ongebonden en vrij kunnen zijn.”

‘olD Boys’
Een ongebonden rvt is weliswaar een lovens

waardig streven, maar dan moet er ook hard 

worden gewerkt aan een onafhankelijk imago 

ervan. Want toezicht houders maken toch  

allen deel uit van het old boys network?  

Hooge bevestigt deels het aloude vooroor deel. 

“De meesten zijn letterlijk ‘old boys’. Van alle 

toezichthouders binnen de mbosector en  

de woning corporaties is 80 procent man,  

hoog opgeleid en boven de vijftig jaar.”

En het netwerk dan? Hooge: “Ja, de meesten 

kennen elkaar al. Ze hebben allen vaak goede 

contacten in de nonprofitsector en daarom 

kunnen ze bekenden aandragen.” Toezicht

houders worden weliswaar via een open 

proce dure geworven, maar kandidaten met 

bestuurlijke ervaring hebben vaak een behoorlijk 

streepje voor. “Begrijpelijk”, vindt Hooge, maar 

niet strikt noodzakelijk. “Een goede bestuurder is 

niet per se een goede toezicht houder. Bestuurders 

willen liever handelend optreden, terwijl de 

toezichthouder een beoordelende rol heeft.”

polDeren
“Een rvt kan niet ieder probleem voorkomen  

of oplossen”, waarschuwt Hooge. Toch denken 

velen het tegenoverstelde. “Een zorgelijke 

ontwikkeling”, denkt zij. Want toezicht is een 

relatief nieuw fenomeen in Nederland, vooral  

in de publieke sector. “Nederland heeft in 

tegen stelling tot de Angelsaksische landen geen 

cultuur van toezicht”, zegt Hooge. “Wij willen er 

liever samen uitkomen. Polderen dus. Maar we 

mogen best wat scherper naar elkaar toe zijn. 

Toezicht helpt daarbij, maar is geen garantie  

voor beter onderwijs”. 

Verdere professionalisering moet de raden nog 

slagvaardiger maken, denken Hooge, Halbertma 

en EngeringAarts. “De leden moeten kennis en 

ervaring van meerdere terreinen in hun bagage 

hebben”, aldus EngeringAarts. “Een stevig 

onderwijsprofiel, financiële kennis, bestuurlijke 

ervaring en goede banden met het bedrijfsleven 

vormen een goed begin. Gerichte cursussen  

doen de rest.”

“Ondanks alle expertise en aanvullende 

cursussen lopen toezichthouders wel risico op 

imago schade”, maant Halbertsma. Als toezicht

houder sta je volgens haar voortdurend in de 

vuurlinie. “Als de Onderwijsinspectie een slecht 

rapport schrijft over je instelling, sta je mooi in  

je hemd. Laat staan als een echte rel uitbreekt.  

Er hoeft maar één ontevreden student naar  

de Telegraaf te stappen en je naam wordt door 

het slijk gehaald. Zo’n gemakkelijk erebaantje  

is het dus niet.”  

‘Er hoeft maar één 
ontevreden student 
naar de Telegraaf te 
stappen of je naam 
wordt door het slijk 

gehaald’
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uitblinker 

hans Dekker, de docent die lisa Butter (19) nomineerde als 
uitblinker van het regio college in zaandam is trots op zijn pupil: 
“ze laat zien dat ook vrouwen lasser kunnen worden, levert 
prachtig werk en zet door, ondanks dyslexie en dyscalculie.  
lisa is een inspirerend voorbeeld voor anderen.” 

Tekst Marie-José linders   Foto Gerry hurkmans

TIGlassen, ‘Tungsten Inert Gas’, is Lisa’s specialiteit. Een van de 

moeilijkste lasvormen. Fijne materialen van dun materiaal, soms 

0,55 millimeter, handmatig aan elkaar lassen en beide handen 

gebruiken omdat je tijdens het lassen continu materiaal toevoegt. 

“Voor jongens is TIGlassen moeilijk. Het is priegelwerk, dan heb  

je mannen met hun grote handen; je ziet het materiaal niet eens. 

Vrouwen kunnen twee dingen tegelijk en werken nauwkeuriger. 

Soms in de kroeg, dan vraagt een jongen wat ik doe, kijkt naar 

mijn handen – die heel zijn – en gelooft me niet. Sommigen lopen 

weg. Eerstejaars studenten fluiten wel eens. Maar iedereen vindt 

het fijn met mij te werken. Lassen is meer dan een baan voor  

me. Het is alles samen: ik ben trots op wat ik maak en heb  

leuke collega’s.”

“Op mijn vijftiende begon ik in de aluminium steigerbouw. 

Techniek is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader is metaal

bewerker en mijn moeder zit in de elektra. Voor mij was het 

normaal dat mijn moeder telefoonkabels aanlegt. Ik denk dat zij 

het zwaarder had dan ik in een mannenberoep. Collega’s stopten 

keien in haar tas en dan moest zij die de trap opsjouwen. 

Dat flikken ze mij niet. Bij één bedrijf heb ik meegemaakt dat ze 

geen vrouwen in dienst wilden. Heb er drie weken gewerkt, werd 

door de gaten de silo’s ingegooid met de lasapparatuur er achter

aan. Toch vonden ze het niet gaan met een vrouw. Discriminatie, 

dat heb ik ze ook gezegd. Bij het bedrijf waar ik nu werk, werd ik 

meteen aangenomen. Ik maak kippenslachtmachines. Collega’s 

doen de grote frames en ik de kleinere onderdelen. Een kennis, 

veganist, vindt het belachelijk. Maar hoe komt die kip anders  

op mijn bord? Na mijn studie ga ik in de buitendienst: machines 

bij slachterijen herstellen. Misschien wil ik nog MIG/MAGelektro 

diploma’s halen en TIGniveau 1. Dan heb ik alles en word je wel 

duurder als lasser. Er is werk genoeg, ik heb dat nu niet nodig.”

“Op de basisschool kon ik me slecht concentreren. Mijn oma’s  

en vader herkenden het; zij hebben ook dyslexie en dyscalculie. 

Testen bevestigden dat. Op school werd er weinig aan gedaan en  

ik begon te etteren. Mijn ouders hebben bijles voor me geregeld, 

het kostte een vermogen, maar uiteindelijk lag ik zelfs voor! Soms 

kan ik er nog pislink om worden. Lees ik alles door, krijg ik een 

vraag en denk ‘heb ik dat geleerd?’ Qua praktijk kan ik een niveau 

4opleiding aan, maar met theorie red ik het niet. Bij het Regio 

College begon ik op niveau 1 en kon eigenlijk niet naar niveau 2. 

Mijn docent, die me ook nomineerde, wilde me graag houden:  

‘Die heeft gouden handjes en veel in haar mars.’ Hij heeft gezorgd 

dat ik toch naar niveau 2 kon en het gaat lekker: ik begeleid 

studenten en ben binnenkort klaar met school. Ik heb de drang  

me te bewijzen, dat helpt. En als het me niet lukt, zoek ik een 

andere oplossing!”

Back  stage
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feiten en cijfers
Foto Friso Keuris

Onlangs in een landelijke krant: de VSNU zou jokken over de 

overhead in het wetenschappelijk onderwijs. Voor een paar  

politici het bewijs dat er teveel geld naar het management gaat. 

Dus: schriftelijke vragen. De staatssecretaris bluste de brand door 

te antwoorden dat de cijfers, van een vooraanstaand onderzoeks

bureau, wel degelijk klopten. Al zorgde onduidelijkheid over de 

definitie van overhead wel voor wat ruis. Kennelijk pakte buiten  

de staatssecretaris niemand de telefoon om de VSNU te bellen  

en te vragen hoe het nou zat. 

Dat is illustratief voor hoe het werkt. Steeds vaker bepalen berichten 

in media de inhoud van de Kamervragen. Om misverstanden te 

voor  komen: ik wijs hier niet met een beschuldigend vingertje naar  

de media. Don’t kill the messenger: Zij doen gewoon hun werk. Wat 

ergert is een kennelijke Haagse desinteresse in de feiten en cijfers. 

Ook in het mbo is overhead een issue. Onze ambitie is die zo laag 

mogelijk te houden zodat er zoveel mogelijk geld naar het onderwijs 

zelf gaat. Helemaal zonder overhead kunnen we niet: de boel moet 

ten slotte ook gewoon draaiend gehouden worden. 

De grootste fabel die ik op een digitaal medium tegenkwam is dat  

50 procent van ons budget naar overhead gaat. Terwijl onze bench

mark (de zesde alweer), voor iedereen vindbaar, heel andere cijfers  

op tafel legt. Accountantproof, tot op de komma nauwkeurig. ‘We’ 

dalen al jaren achter elkaar en zitten nu gemiddeld op omgerekend 

per euro: 4,7 cent. Veel belangrijker is nog dat we van iedere euro aan 

personeelskosten 81,3 cent uitgeven aan onderwijsgevenden. Aan 

indirect onderwijs ondersteunend personeel (planners, administratie)  

zijn we 14 cent ‘kwijt’.

Op 4 april praat de Kamer de hele middag over het mbo. Op de lange 

agenda staat ook ‘overhead (en het toezicht van de inspectie daarop)’. 

Een onderwerp dat vanwege instellingen die onlangs in het nieuws 

kwamen, met niet met elkaar te vergelijken financiële problemen, 

actueler is geworden. Natuurlijk kan het mbo op dit gebied echt nog 

verbeteren en is de ene instelling de andere niet. Om de dames en 

heren in Den Haag in hun voorbereidingen op het overleg te faciliteren: 

kijk even op pagina 25 van de zesde financiële benchmark mbo. Daar 

vindt u relevante informatie over dit onderwerp. Dat scheelt u tijd  

(en een kleine 4.000 euro per Kamervraag). Toch mooi meegenomen! 

Jan van Zijl
Voorzitter MBO Raad
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‘lassen een  
mannenVak? Onzin!’



Gemiddelde groei aantal banen per jaar (x 1.000) 

(2009 en 2010: realisatie, 2011-2016: prognose)

Bron: UWV WERKbedrijf (juni 2011), p. 74 tabel 5.2.1 
en UWV WERKbedrijf 2010, p.38, tabel 3.1.1  

Banenontwikkeling per sector (2009-2016)

Zorg en welzijn 

2009 2010 2011 2012 2012-2016

Uitzendwezen + zakelijke dienstverlening 

26 48 33 47 40

-67 -20 36 24 14 

Detailhandel 

Groothandel 

Bouw en bouwinstallatie

ICT 

Horeca en catering

Adviesbureaus en makelaardij 

Onderwijs 

Landbouw en visserij 

Schoonmaak 

Delfsto enwinning 

Nutsbedrijven 

Toerisme en maatschappelijke organisaties 

Vervoer en telecommunicatie 

Financiële diensten 

Openbaar bestuur 

Industrie 

Totaal 

-9 

-9 

-8 12 7 4 

3 0 8 7 3

-8 -11 -6 1 3

-4 2 2 2

-9 5 1 2 1

2 -16 -1 1 1

4 6 2 1 1

-2 0 1 0 0

-1 -5 1 1 0

1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 

3 0 -1 -1 -1

-13 -11 2 1 -4

-6 -15 -5 -5 -5

11 10 -7 -8 -9

-27 -27 -12 -13 -16

-87 -47 67 68 34
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wist u Dat?

mBoóhtjes

Volg al het mbo-nieuws via: www.twitter.com/mbonieuws
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Er is een overschot aan schilders en 

metselaars, pedicures en keuken

assistenten. En een tekort aan pizza

bakkers en koks, verkoopmedewerkers 

voor optiekzaken en lichtmatrozen.

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 

bracht voor 24 sectoren in kaart hoe de 

arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Het ligt 

genuanceerd. De bouw ligt zowat stil,  

maar toch blijkt een tekort aan beton

boorders en glaszetters.

Tot 2016 komen er volgens een prognose 

van het UWV Werkbedrijf in de sector zorg 

en welzijn 40.000 banen bij. Verpleeg

kundigen zijn meer dan welkom. In die 

periode zullen er in de industrie 16.000 

banen vervallen. Nederland vergrijst, maar 

desondanks zal er geen algemeen tekort 

aan werknemers komen. Noch voor de 

arbeidsmarkt als geheel, als voor afzonder

lijke sectoren.

Over het algemeen kan worden gezegd dat 

de overschotten te vinden zijn op de lagere 

mboniveaus (1 en 2), terwijl de tekorten  

op de hogere mboniveaus (3 en 4) en hbo  

niveau te vinden zijn, concludeert het RWI.

Op die regel zijn uitzonderingen, vandaar 

de nuance. Want zo bieden land en 

tuinbouw, de procesindustrie, voedings

middelenindustrie en de groothandel en 

ook specifieke richtingen in de bouw goede 

mogelijkheden voor afgestudeerden op 

mbo 2niveau.

Opscholing en omscholing is de beste 

manier om de tekorten op te lossen. 

Daarbij zou volgens het RWI ook moeten 

worden gekeken naar vaardigheden die 

niet zijn te zien op een cv. Een ambtenaar 

die in zijn vrije uurtjes didgeridoo, een 

Australische blaasinstrument, speelde, 

vond een baan als leerling bij een orgel

pijpenbouwer. Niet zo’n voor de hand 

liggende optie als je gaat solliciteren.

te Veel metselaars, te weinig koks

telefoontips van máxima

Prinses Máxima praat met studenten van ROC Midden 
Nederland over welk geldtype ze zijn: levensgenieter, 
trendsetter, regelaar of toekomstplanner. Hoe dan ook,  
de rekeningen moeten worden betaald en het budget  
(van de studenten) is beperkt. De prinses gaf tips hoe  
de studenten op hun mobiele kosten kunnen bezuinigen.

Máxima woonde een gastles bij van de Stichting LEF (Leven en 

Financiën). Het LEFprogramma wil studenten helpen meer greep 

te krijgen op hun inkomsten en uitgaven. Het roc besteedt veel 

aandacht aan begeleiding van studenten op financieel gebied. 

Volgens de school hangen mindere schoolprestaties vaak samen 

met financiële problemen.

Uit een onderzoek van ROC Midden Nederland bleek dat 93 

procent van de studenten behoefte heeft aan financiële educatie. 

Naast het LEFprogramma verzorgt de school daarom een 

wekelijks financieel inloopspreekuur dat wordt bemand door 

studenten Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool 

Utrecht. Maxima schoof aan in haar functie van erevoorzitter  

van het platform Wijzer in geldzaken. 

zorgtopper en superstratenmaker 
op skills masters

Wie wordt de beste aanstaande verpleegkundige van 
Nederland? En wie de beste stratenmaker? Of kastelein? 
Vakwedstrijden vormen een belangrijk onderdeel van  
de Skills Masters, die op 15, 16 en 17 maart in Ahoy in 
Rotterdam worden gehouden.

Dat Dan weer wel

Voor het grootste loopbaanevenement van Nederland heeft Skills 

Masters de krachten gebundeld met Studiebeurs West en Job Event. 

Professionals in 28 vakrichtingen op vmbo en mboniveau laten 

zien wat ze kunnen. In sommige disciplines staat kwalificatie voor 

Euroskills 2012 in SpaFrancorchamps op het spel.

 “Vakwedstrijden zijn zeer nuttig”, stelt Elly Verburg, directeur  

van OTIB (Opleidings en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch 

Installatiebedrijf) vast. “Het is een middel om de beroeps keuze

processen bij jongeren te ondersteunen. De spanning die er in  

zit, maakt het voor jongeren aantrekkelijk.” Minister Marja  

van Bijsterveldt gaat nog verder. “Al het vakmanschap komt  

hier samen”, zegt ze.

friesland college haalt nacht door 
voor krant

In 24 uur maakten studenten en medewerkers van het 
Friesland College in Leeuwarden in eigen huis een heuse  
krant. “Wanneer heb jij voor het laatst de hele nacht door
gehaald?” luidde de vraag van Face op de voorpagina.  
De eenmalige uitgave, 24 pagina’s dik, was bedoeld om  
de belangstelling voor de open dagen te stimuleren. 

Ruim vierhonderd studenten werkten mee aan het project.  

“Ik heb de hele kerstvakantie niet zo veel gedaan als de afgelopen 

twee uur”, zei een student tegen Liesbeth Vos, voorzitter van  

het college van bestuur. “Gewerkt met cursisten uit een andere 

opleiding die ik helemaal niet kende, foto’s gemaakt, ik heb 

gesproken met een mijnheer van de krant over het maken van 

een goed interview. En zelfs nog even de salsa gedanst met ik  

weet niet wie…” De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de 

burgemeesters van Leeuwarden en Heerenveen. Een uitgebreide 

digitale versie van de krant is te zien op: www.frieslandcollege.nl.
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“Mag ik eens proberen?” Een druk op de 

knop en het bureau beweegt langzaam 

omhoog. Dan weer omlaag. Het is 

woensdag  ochtend. Acht goedgebekte 

vmboscholieren verdringen zich rondom 

de werkplek van de beleidsmedewerker 

arboregels op het FNVhoofdkantoor in 

Amsterdam. Ze krijgen een spoedcursus 

‘vakbond’. Met dit soort snuffelbezoekjes 

en voorlichting op scholen wil de FNV 

jongeren bereiken en laten zien wat de 

vakbond voor hen kan betekenen. Want 

aansluiting met de jeugd heeft de vakbond 

hard nodig.

Met zo’n 170.000 jonge leden – verspreid 

over de negentien bonden binnen de FNV 

– is FNV Jong na de scouting weliswaar de 

grootste jongerenorganisatie in Nederland, 

maar afgezet tegen alle 1,4 miljoen FNV

leden vertegenwoordigen zij slechts een 

klein deel van het totale ledenbestand. 

“Hoog tijd dat daar verandering in komt”, 

vindt Bernard Koekoek, die zich als vice 

voorzitter van FNV Jong vooral bezighoudt 

met het uitbreiden en beter benutten van 

het jongerennetwerk van de vakbond.  

“FNV en jongeren. Het klinkt bijna paradox

aal. Helaas wordt de FNV vaak gezien als 

een club van grijze oude mensen. Dat is  

het niet. Maar het eerste waar men aan 

denkt is stakingen en felgekleurde hesjes.”

wat is anno nu het nut van een vakbond? 
iedereen komt toch voor zichzelf op?
“Er is wel degelijk nut voor een vakbond. 

Zeker in tijden van recessie is het voor de 

overheid makkelijk om regelingen door te 

drukken die werkgevers verlichting bieden, 

ten koste van werknemers. Daar kun je  

als individu niets aan doen. Als vakbond, 

collectief, wel.”

het verschijnsel cao dan. heeft dat nog 
toekomst nu er steeds meer individuele 
contracten worden afgesloten?
“Op dit moment wachten zo’n anderhalf 

miljoen mensen op een nieuwe cao. Tachtig 

procent van de Nederlanders werkt onder 

een cao, dan zie ik geen reden om te 

denken dat cao’s ineens geen toekomst 

hebben.”

waarom zouden jongeren lid moeten 
worden van een vakbond?
“Omdat een vakbond iets voor hen kan 

betekenen. We ondersteunen jongeren in 

hun ontwikkeling en ambities, helpen ze 

met belangrijke keuzes. We doen steeds 

meer schoolvoorlichting. Hoe moet je 

solli citeren, hoe ga je om met geld, wat zijn 

je rechten en plichten als je een baan hebt? 

Veel jongeren weten helemaal niet wat een 

vakbond is en weten niet waar ze met hun 

vragen naartoe kunnen. Ondertussen 

hebben ze wel een bijbaantje en lopen ze 

tegen gekke zaken aan zoals het inhouden 

van loon bij een kasverschil, wat helemaal 

niet mag.”

jullie komen ook veel op mbo-scholen. 
“Daar wordt de ruggengraat van de 

samen leving opgeleid. Daarom vond ik het 

ook zo leuk om een tijdje geleden in de jury 

van het Uitblinkersgala te zitten. Dat was 

echt een mbofeest. Vorig jaar verscheen 

het boek ‘De grenzeloze generatie en de 

onstuitbare opmars van de B.V. IK’, over 

starters op de arbeidsmarkt die zelfstandig 

willen zijn. Iets meer dan de helft van  

die generatie hoort bij de BV IK. Een ander, 

groot deel zijn de structuurzoekers. Die 

staan vijf alinea’s lager. Dat is grofweg  

de groep die op het mbo zit. Daar gaat 

eigenlijk niet zoveel aandacht naar uit 

want het is niet spannend om het daarover 

te hebben. Maar dit zijn mensen die juist 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

bij een contractonderhandeling of het 

schrijven van een sollicitatiebrief. De vak  

bond is een organisatie die dat steuntje  

in de rug kan bieden.”

hoe win je jonge leden als ze niet eens 
weten wat een vakbond is?
“Dat is echt het probleem. Maar dat geldt 

eigenlijk voor alle instituten. We staan heel 

ver van de mensen af. Daarom komen wij 

in de klas. Jezelf laten zien, dat is de enige 

manier om er wat aan te doen. Maar het 

mag niet draaien om zieltjes winnen. Als  

je alleen maar over jongeren nadenkt als 

mensen die je moet binnenhalen, dan 

wordt het bijna een soort sales target.  

Dat willen wij niet. We moeten eerst  

laten zien wat we waard zijn.”

afstand is ook gecreëerd doordat 
vakbonden jarenlang vooral de belangen 
van oudere werknemers hebben 
vertegenwoordigd.
“Ik noem dat zelf de oude grijze lullen.  

Dat is het beeld dat is ontstaan en dat is 

niet uit de lucht komen vallen natuurlijk. 

Vroeger was het vanzelfsprekend om je  

aan te sluiten bij instituten of om naar  

een organisatie toe te stappen voor hulp. 

Mensen werden massaal lid omdat dat zo 

hoorde. Een groot deel van die mensen is 

nog steeds lid. Dat betekent automatisch 

dat je met een grijze club zit. Dat is de 

harde kern die op de barricaden staat.  

Het is tijd voor nieuw bloed.”

hoe kun je binnen de vakbeweging  
de belangen van jongeren verdedigen  
als die niet stroken met die van de  
harde kern? 
“De enige manier waarop je de belangen 

van jongeren kunt verdedigen, is door  

goed naar ze te luisteren. We kunnen  

wel verzinnen wat goed is voor jongeren,  

maar uiteindelijk gaat het erom wat ze  

zelf willen. Daar hebben we veel terrein  

te winnen.”

Back  stage

Tekst Annette van soest  Illustratie seb Jarnot - Unit cMA

‘We staan heel ver 
van de mensen af. 
Daarom komen wij  

in de klas’

Op Twitter ziet Bernard Koekoek (26) de oproep voorbijkomen dat FNV Jong een nieuw bestuur  
zoekt. Een paar maanden later is de gesjeesde student Bewegingswetenschappen vicevoorzitter.  
“Ik ben geen vakbondsman, maar ik heb wel wat met jongeren.”

‘juist mBo’ers  
kunnen een steuntje  
in de rug geBruiken’

Bernard Koekoek:  
vicevoorzitter FNV Jong
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Tijdens een mooie avond op stap in Friesland kwam het liedje 

Brabant van Guus Meeuwis langs. Dit was al lang, heel lang geleden 

maar het vertaalt heel goed mijn periode in Friesland. Zoveel mooie 

dingen, zo veel mooie herinneringen maar toch miste ik ook regel

matig mijn ‘thuis, mijn Brabant’. Vaak flauwe grappen gehoord en 

de bijnaam Bosch bolletje gekregen maar wat was en ben ik trots  

op mijn Brabant. 

Tegelijkertijd voelde ik me ook regelmatig zeer thuis in het hoge 

Noorden. Laatst kreeg ik tranen van geluk, van weemoed naar die 

mooie tijd. Ik kreeg een oud, flauw maar hilarisch filmpje op mijn 

Facebookpagina van een van de jongens van video. De jongens van 

video klinkt voor u waarschijnlijk als een zeer vaag begrip maar het 

staat voor mij voor jongens met droge humor, een hechte groep, een 

groep waar ik graag veel mee optrok. In het filmpje word ik gefilmd  

na het tellen van de IQtest die bij ons op school was gehouden.  

Ze wilden weten wat de uitslag was, maar dat mocht ik natuurlijk  

niet vertellen. De videomannen knallen zelfs een keer tegen mijn 

hoofd aan met de camera en later hadden ze nog een slachtoffer  

maar het plezier straalt er vanaf. 

Dat plezier kwam door het enthousiasme waarmee projecten werden 

aangepakt. De wil om te leren en verder te komen. Deze jongens zijn 

de toekomst van Nederland, de mannen die nu aan de grote televisie

programma’s werken om te zorgen dat u het beste beeld thuis krijgt. 

En zo zijn er nog tal van mboberoepen, maar liefst 40 procent van de 

Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbodiploma behaald. 

En dat brengt mij weer terug naar trots. Ik ben er trots op dat ik een 

mboopleiding achter de rug heb, ik voel me gezegend dat ik deze  

kans heb gehad en niet ‘gewoon’ havo heb gedaan.

Vaak hoor je negatieve verhalen over het mbo en elke keer weer, 

betrap ik mezelf erop dat ik het mbo wil verdedigen, laten zien hoe 

mooi het is, wat voor prachtige dingen er gebeuren. Het liefste zou ik 

vol trots roepen: ‘Ik ben het niet met u eens, dit en dit is ook mbo en 

dit ook!’ En dit wil ik dan ook graag tegen u zeggen, kijk eens op  

www.ditismbo.nl laat u verrassen en voel het enthousiasme,  

de trots, van deze dames en heren! 

Hanneke Arts
Studente hbo communicatie

trots 
Foto Friso Keuris
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curriculum Vitae

geboren: 13 mei 1985, Assen

studie: Bachelor of Science Bewegingswetenschappen RuG, Groningen. 

werk: 2006-2010 voorzitter Bikepark Groningen, sinds 2011  

vicevoorzitter FNV Jong.

‘juist mBo’ers kunnen een steuntje  
in De rug geBruiken’
VerVolg 

heb je er vertrouwen in dat dat lukt?
“Er moet nog veel gebeuren. Dat is niet 

vreemd. Stel dat jouw baas je vertelt dat  

je je werk vanaf morgen helemaal anders 

moet doen. Dan moet je daar de eerste  

paar dagen ook aan wennen. Ik ben heel 

benieuwd. Het scheelt in ieder geval dat 

iedereen door heeft dat de urgentie hoog  

is. Daar begint het mee.”

je bent benieuwd. is dat hetzelfde als: 
het zal me benieuwen?
Lacht: “Ik ben benieuwd. Het is een 

spannende periode. Wat dat betreft heb  

ik enorm veel mazzel dat ik hier vorig jaar 

mei ben begonnen. Je kunt het als een 

hoogtepunt zien of als een dieptepunt 

maar ik maak in ieder geval van heel 

dichtbij een spannend moment voor  

de vakbeweging mee.”

hoe zie je jouw rol hier?
“Daar ben ik echt niet mee bezig. Ik heb 

geen idee. We weten nog niet eens hoe  

de organisatie eruit gaat zien.”

gaat fnV jong samen met cnV jongeren?
“Dat kan ja, het is in theorie mogelijk.  

Wie weet.”

zitten jullie hier opeens samen in  
het oude archief…
“Het zijn aardige mensen dus dat lijkt me 

heel gezellig. Maar het is geen beslissing 

die ik voor CNV Jongeren kan nemen.”  

hoe wordt er naar fnV jong gekeken 
vanuit de rest van de fnV?
“We zitten hier in het oude archief. Voor 

2006 was er helemaal geen FNV Jong. We 

zijn heel klein begonnen. Toen moesten we 

ons nog bewijzen, dat hebben we inmiddels 

wel gedaan. Men beseft meer en meer, 

zeker met de oprichting van De Nieuwe 

Vakbeweging, dat het belangrijk is jongeren 

serieus te nemen, al zijn er zeker nog 

mensen die daaraan moeten wennen. 

Veranderingen gaan hier niet zo snel.”

wie moeten daaraan wennen?
“Er zijn tal van overlegorganen. Vaak zijn  

de mensen die daar zitten al tijden actief  

in de vakbond. Ze hebben bergen ervaring, 

maar zijn ook gehecht geraakt aan hun 

eigen manier van werken. Dat kan ver

nieuw ing wel eens in de weg staan. Toch  

is het niet zo heel moeilijk om te bedenken 

dat er tegenwoordig andere belangen 

spelen dan, zeg, veertig jaar terug, maar 

veel van dat soort ‘ouwelullenbesturen’, 

sectorbesturen of whatever, spreken 

nauwelijks met jongeren. Ik ga erheen  

om het ze uit te leggen en ervoor te zorgen  

dat ze jongeren meer omarmen.”

hoe?
“Door op een meer aansprekende manier  

te werken. Niet altijd maar uren vergaderen 

in kantoren. Ga skypen, gebruik mail of 

social media, verzin iets om de drempel  

te verlagen voor jongeren om mee te doen. 

Dan zul je zien dat je veel meer jongeren 

mee krijgt. Dat is niet een gedachte die bij 

veel van die groepjes automatisch leeft.  

Dat moeten we vertellen. Niet een, maar  

twee of drie keer. Dus dat doen we.”

De nieuwe Vakbeweging moet er voor  
de zomer zijn. welke rol ziet fnV jong 
daarin voor zichzelf weggelegd?
“Heel veel is nog onduidelijk. Wat in  

ieder geval duidelijk is, en dat geldt  

voor iedereen die zich met De Nieuwe 

Vakbeweging bemoeit, is dat er iets  

met jongeren moet gebeuren.”

‘iets’ met jongeren…
“Ja, zo helder is het.” 

hebben jullie het zelf al helder?
“We moeten jongeren in ieder geval veel 

meer betrekken bij onze organisatie. Maar 

ik kan je niet zo op een A4tje geven wat  

er moet gebeuren, want ik weet ook nog 

niet precies hoe de rest van de organisatie 

eruit gaat zien. Wij kunnen dat hier wel in 

een hokje bedenken, maar uiteindelijk 

moeten jonge mensen zelf aangeven  

welke organisatie zij zouden willen hebben.  

Ik vind in ieder geval dat de organisatie de 

stem van jongeren door zijn aderen moet 

hebben stromen. Zij moeten op plekken 

komen te zitten waar ze iets te zeggen 

hebben. Die plekken moeten dus niet  

saai en onaantrekkelijk worden gemaakt.”

worden jongeren nu dan ontmoedigd  
om mee te beslissen?
“Veel mensen zitten jaren achtereen in een 

sector of regiobestuur. Ervaring is belangrijk, 

maar kan voor een nieuwkomer nogal 

intimiderend zijn. Je wordt al snel van tafel 

geblazen. Bovendien denken de oud

gedienden: jij komt net kijken, wat heb  

jij nou in te brengen? Die gedachte, dáár 

moeten we in elk geval van af. Juist de 

mensen die net komen kijken, kunnen  

de vernieuwing brengen. De Nieuwe 

Vak beweging moet die mensen omarmen.”
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Vragenuurtje “Dinsdag is een dag van verplichtingen, 

vergaderingen en het wekelijkse vragenuurtje. Dit keer  

ging het over de plannen van het Arcus College in Heerlen 

dat een nieuw gebouw van 60 miljoen euro wil neerzetten.  

Ook andere onderwijswoordvoerders verbaasden zich  

over het megalomane karakter van dit project. Minister  

Van Bijsterveldt deed afstand van elk verwijt en zag  

geen reden om te twijfelen aan de beweegredenen van  

‘het Arcus’. Dat verbaasde me niet. De minister is een 

echte bestuurder die vindt dat scholen zelf mogen bepalen  

wat ze doen. Zo komt er dus niets van de broodnodige 

schaalverkleining.” 

ma D
i

‘het gaat om  
 De menselijke maat’

Als telg uit een links en sociaal bewogen gezin koos Jasper van Dijk met hoofd en hart 
voor een politieke loopbaan bij de SP. De in Amsterdam woonachtige politicus is sinds 
november 2006 Tweede Kamerlid en als woordvoerder onderwijs bijzonder kritisch  
op ontwikkelingen in en buiten de klas, de minister en de MBO Raad.

en wat dOet Hij zOal?

Tekst Pieter Matthijssen  Foto’s Jeroen Poortvliet

De week van jasper van Dijk, tweede kamerlid sp/woordvoerder onderwijs

in De klas “Vandaag ben ik te gast op twee locaties  

van ROC ASA in Amsterdam. Ik schuif aan bij niveau  

3 en 4studenten en later een niveau 1 en 2groep. Vooral  

dit tweede bezoek is indrukwekkend. Mijn hart breekt als  

ik met studenten praat. Het gros verkeert in een moeilijke 

thuissituatie. Tel daar het hoge lesgeld en de rigide taaleisen 

bij op en je begrijpt dat deze groep die al onderaan de ladder 

staat, het dubbel voor de kiezen krijgt. ’s Middags bezoek ik 

op verzoek van een docent een les in sollicitatietraining en 

zie ik van dichtbij waar we het in het onderwijsdebat over 

hebben. Leuk!”

hoge peilingen “De SP is hot. Hoe dat komt, mag ik tijdens 

een uur lang durend interview vertellen in een uitzending van 

radio Amsterdam FM. Het huidige succes hebben we volgens mij 

te danken aan Emile Roemer en aan onze heldere standpunten. 

Wij maken andere keuzes dan dit kabinet en zullen bijvoorbeeld 

wél bezuinigen op de JSF (Joint Strike Fighter) en de hypotheek

renteaftrek voor de hoogste inkomens. Mochten we gaan regeren, 

dan komt er voor het onderwijs een Deltaplan Schaalverkleining. 

We willen toe naar een systeem waarin de menselijke maat telt  

en discussies niet gaan over cijfers en rendement, maar over  

de docenten en studenten in de klas.” 

lanDelijke lerarenstaking “Na een bezoek 

aan twee scholen voor speciaal onderwijs ben  

ik met Emile Roemer naar de landelijke leraren

staking gegaan. Docenten zijn het gezwabber  

van de minister beu. Het ontbreekt haar aan 

draag vlak. Bovendien heeft ze belangrijke taken 

uit handen gegeven aan onderwijsbestuurders. 

Daarom is de SP ook kritisch op branche

organisaties als de MBO Raad en de HBOraad. 

Dit soort raden zijn allesbehalve democratisch 

gekozen, maar hebben wel alle touwtjes in 

handen waar het gaat om salarissen, docent

bevoegdheden en onderwijsmethoden. Dat zou 

anders moeten. De direct verantwoordelijke  

voor het onderwijs is de minister zélf.” Do

Wo

V
r

met De paplepel “Ik ben opgegroeid in een links  

en sociaal bewogen gezin. Na mijn studie Politicologie 

werd ik politiek actief. De keuze voor de SP was snel 

gemaakt, mede omdat de partij als enige niet meedeed 

aan de neoliberale koers van Paars. Na uitstapjes naar 

onder meer de Amsterdamse gemeenteraad en het 

Europees Parlement, ben ik sinds november 2006 

Tweede Kamerlid. Ik ben nonstop actief, vaak ook ’s 

avonds. Op vrijdag neem ik bewust gas terug en  

werk ik thuis. Om artikelen te schrijven, me voor  

te bereiden op debatten en misschien nog wel  

het belangrijkst, om voor mijn dochtertje Dolora  

te zorgen.”
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De Blik Van De gewillige stoeipoes
Tekst Guus Mater  Foto thomas van nistelrooij

Open Monden is de titel van het monumentale kunstwerk dat de bezoekers van het Deltion College  

in Zwolle niet kan ontgaan. Het machinaal geweven doek, vijftien meter breed, drie meter hoog,  

toont 45 gezichten van jonge vrouwen met grote ogen en een uitnodigende mond.

Op hun huid staan woorden als anorexia, zelfcontrole, vernedering, intimiteit en porno. Veel  

mbostudenten lopen er dagelijks langs en kijken er nauwelijks van op. “Maar dit gaat zeker over 

onderwerpen die ons bezighouden”, zegt een studente. De installatie van Barbara Broekman (1955) 

drukt haar zorgen uit over de beeldcultuur waarin jongeren opgroeien. 

Broekman vindt het shockerend dat vrouwen nog steeds als een object worden gezien. “Veel mensen 

zien niet meer hoe jonge vrouwen als een gewillige stoeipoes worden neergezet.” De Amsterdamse 

kunstenares heeft een voorkeur voor harde onderwerpen, die ze verwerkt in zachte weefsels en 

borduursels. Op die manier hoopt ze dat de kijker niet over haar kunst struikelt.

IN bEELD
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De meeste docenten zullen niet snel een foto van zichzelf in beschonken toestand op  
Facebook zetten. Maar schuilt er kwaad in een online discussie over de lesstof met een  
student? Docenten worstelen met social media. De voordelen zijn groot, maar mogelijke 
risico’s maken veel docenten onzeker.

Tekst Berber Bijma  Illustraties link design, Amsterdam

social meDia:  
gebruik je gezond  
VerstanD

Stel, je loopt als mbostudent stage in een 

ziekenhuis en je ziet een Bekende Nederlander 

binnengereden worden na een ongeluk. Dat 

‘nieuws’ wil je zo snel mogelijk delen met je 

virtuele vrienden en voor je het weet is er  

een tweet de lucht in. Typisch voorbeeld van 

ondoordacht gebruik van social media. Het  

had zomaar kunnen gebeuren dat de familie  

het nieuws via Twitter had vernomen.

Het ziekenhuis in kwestie, Medisch Spectrum 

Twente schorste de stagiair, een student van  

het ROC van Twente, en de bestuursvoorzitter 

van het ziekenhuis heeft zijn excuses aan

geboden aan de BN’er in kwestie. “Voor ons 

maakt zo’n gebeurtenis eens te meer duidelijk 

dat studenten mediawijs op stage moeten”, zegt 

Hans Schouten, adviseur online communicatie  

bij het ROC van Twente.

weBcare team
Social media maken heel wat los in het 

onderwijs. De gebruiksmogelijkheden zorgen 

voor tal van nieuwe communicatiekanalen 

tussen docent en student, tussen docenten 

onderling of – vooral in het beroepsonderwijs 

handig – tussen docent, student en stagebedrijf. 

Maar middelen als Twitter, Hyves, Facebook en 

LinkedIn zijn nog maar jong en de onervaren heid 

van gebruikers leidt ook weleens tot uit  glijders, 

zoals die van de Twentse student. Of erger: tot 

ongewenst gedrag als online pesten of te intieme 

communicatie. Gebruikers van social media zijn 

zich er lang niet altijd van bewust dat in veel 

gevallen anderen mee kunnen lezen.

Onderwijsinstellingen buigen zich over het 

gebruik van social media. Trainingen, tips en 

trucs, richtlijnen, do’s en dont’s, gedragsregels  

en protocollen zijn woorden die tijdens die 

interne overleggen vallen. Want wat moet je  

als school doen om de risico’s van social media 

te ondervangen? Volstaat een training aan 

geïnteresseerden, of moet er een protocol 

komen?

 

Op het ROC van Twente is die discussie vorig jaar 

gevoerd – overigens niet naar aanleiding van  

de ziekenhuisstagiair. Het overleg leidde tot een 

social mediaplan, een flyer voor medewerkers 

Back  stage

Wel of geen richtlijnen

Back  stage
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social meDia:  
geBruik je gezonD VerstanD
VerVolg 

met tips en trucs en tot het instellen van een 

webcare team, dat sinds december aan de slag  

is. Het team, dat bestaat uit drie communicatie

medewerkers, volgt voortdurend alles wat op 

social media geschreven wordt over het roc.  

Het webcare team bewees al heel snel na de 

oprichting z’n nut, toen iemand op Twitter  

een ‘bloedbad’ op het ROC van Twente aan

kondigde, vertelt Schouten. “Het team merkte  

die tweet direct op, twintig minuten later was  

de politie er met vijf man sterk en nog diezelfde 

avond zat de afzender in de cel, omdat hij nog 

meer op z’n kerfstok bleek te hebben. Hij was  

trouwens geen student van ons.”

Het webcare team is er niet alleen voor derge 

 lijke calamiteiten, maar ook om vragen van 

(toekomstige) studenten te beantwoorden en bij 

een digitale ‘schreeuw om hulp’ de betreffende 

opleidingscoördinator te informeren. “Door 

serieuze antwoorden en suggesties te geven  

op een ‘klaagpagina’ op Facebook over het  

ROC van Twente, bloedde die pagina al snel 

dood”, vertelt Schouten.

Het ROC van Twente heeft geen social media

protocol voor studenten. Voor de medewerkers is 

er een flyer met tips en trucs. “Die werken beter 

dan regels, is onze ervaring. Studenten lachen 

om een protocol en bij de medewerkers gaan we 

uit van hun professionaliteit.” ROC WestBrabant 

heeft er wél voor gekozen voor om richtlijnen op 

papier te zetten, vertelt communicatieadviseur/

woordvoerder Arianne Goris. “Onze gedachte 

daarachter is: voorkomen is beter dan genezen. 

Wij geloven in het gezond verstand van collega’s, 

maar kregen zoveel vragen dat we als antwoord 

daarop wat richtlijnen op papier hebben gezet.” 

Die richtlijnen zijn ook gemaakt omdat de 

communicatieafdeling ‘rare dingen’ voorbij zag 

komen, zoals iemand die vanachter een roclogo 

twitterde: ‘even de kinderen naar school brengen’. 

Een van de richtlijnen is dan ook het advies aan 

medewerkers om geen logo van de school maar 

een pasfoto van henzelf te gebruiken op Twitter. 

training
Zowel in Twente als in WestBrabant merken  

de communicatieafdelingen dat medewerkers 

behoefte hebben aan training in het omgaan  

met social media. Niet alleen om zich bewust  

te worden van de risico’s, maar ook om van de 

voordelen te kunnen profiteren. Want dat zou je 

bij al die waarschuwingen bijna vergeten: social 

media hebben vooral heel veel voordelen voor 

docenten en studenten. “Er is nog behoorlijk  

wat koudwatervrees”, zegt Erno Mijland, die 

regelmatig trainingen geeft aan docenten in  

het gebruik van social media. “Dat komt vooral 

door onwetendheid. Docenten denken vaak niet 

verder dan de ‘Grote Vier’: Twitter, Facebook, 

Hyves en LinkedIn.” 

Wat Mijland betreft omvat het begrip social 

media meer. Hij werkte mee aan BoekTwee

PuntNul, een boek waarin liefst 125 verschillende 

digitale toepassingen worden toegelicht die  

(ook) in het onderwijs bruikbaar zijn. ”Neem een 

toepassing als GoogleDocs”, zegt Mijland. “Als je 

met een aantal studenten of docenten aan één 

document werkt, ben je van dat eindeloze 

versiebeheer af.”

Ook de zogeheten ‘elektronische leeromgevingen’ 

(elo’s) zijn volgens hem ideaal: docenten en 

studenten kunnen in afgeschermde virtuele 

gemeenschappen materiaal uitwisselen en 

discussies voeren. Mbostudenten studenten 

kunnen social media bijvoorbeeld gebruiken  

om een portfolio op te bouwen met onder meer 

werkstukken en stageverslagen. “Je moet erop 

letten dat je social media functioneel gebruikt  

met het oog op je latere loopbaan. Er moeten  

van jou dus niet alleen sporen van feesten en 

partijen te vinden zijn via internet.”

“Een protocol voor docenten en andere mede

werkers is niet nodig”, stelt Mijland en daarin 

vindt hij de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan 

zijn zijde. “Social media zijn volgens ons een hele 

nuttige toevoeging op bestaande communicatie

middelen in het onderwijs”, zegt woordvoerder 

Thijs den Otter. “Problemen onderschep je niet 

met een protocol. Wij geloven in het gezond 

verstand van docenten. Er is eigenlijk maar één 

regel en die kennen ze wel: gedraag je op social 

media zoals je je op school gedraagt.” 

Voorzitter Michel Rog van CNV Onderwijs denkt er 

net iets anders over. Ook hij is vooral voorstander 

van een gesprek op scholen over het omgaan met 

social media, maar denkt dat richtlijnen daarbij 

wél kunnen helpen. CNV Onderwijs kwam in het 

najaar met een voorbeeldset richtlijnen, zoals:  

‘ga niet in discussie met een student of ouder op 

social media’, ‘medewerkers weten dat publicaties 

op social media altijd vindbaar zijn’ en ‘de school 

zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat’.

“Wij hebben die richtlijnen uitgebracht om het 

gesprek te stimuleren, niet omdat scholen ze 

letterlijk zouden moeten overnemen”, zegt Rog. 

“Op scholen moet gesproken worden over wat  

wel en niet getolereerd wordt. Of dat nu in een 

training of in een handleiding resulteert, doet  

er in feite niet toe. Als je de put maar niet dempt 

nadat het kalf verdronken is.” CNV kreeg na 

publicatie van de conceptrichtlijnen veel vragen 

van scholen, onder meer voor trainingssessies.

Ook Rog benadrukt de vele voordelen van social 

media voor het onderwijs, maar de bond kent ook 

verhalen over de risico’s, bijvoorbeeld over het al 

te amicale contact tussen een docent en een 

studente waar andere studenten – die mee lazen 

– vragen over gingen stellen. Of over de docent 

die op een besloten Facebookpagina een nega

tieve opmerking over zijn werkgever maakte  

en vervolgens op het matje werd geroepen.  

Dat laatste liep met een sisser af, omdat het om  

een besloten pagina ging en de uitlating daarom 

gelijkgesteld kon worden aan een opmerking  

op een verjaardagsfeestje. “Maar”, zegt Rog,  

“het toont eens te meer aan dat zo’n nieuw 

medium verwarring kan veroorzaken en dat een 

school breed overleg dus zeer aan te raden is.”  

Back  stage

Bronnen: richtlijnen roc West-Brabant 

en conceptrichtlijnen cnV onderwijs

Do’s en dont’s op social media
•	 Wees respectvol naar en over anderen.

•	 Geef geen privéinformatie over jezelf of over anderen.

•	  Plaats geen dingen die je in verlegenheid zouden 

kunnen brengen.

•	  Maak duidelijk dat je namens jezelf spreekt, niet 

namens de organisatie; gebruik daarom geen 

schoollogo voor je account.

•	 Bij twijfel: bericht niet plaatsen.

•	  Realiseer je dat zelfs verwijderde tweets altijd 

zichtbaar blijven via Google.

•	  Ga geen discussie aan met een student of ouder,  

zeker niet als anderen kunnen meelezen.

•	  Wees niet te amicaal of te emotioneel in je contacten; 

pas op met primaire reacties.

•	  Check de reacties op je berichten.

•	  Volg geen bedenkelijke figuren op Twitter.

Download met deze  

QR-code het gratis 

Ideeënboek voor social 

media in het onderwijs!
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we are on strike!
Foto Friso Keuris
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cOlumn

“In Amerika is sport in het onderwijs 

geïntegreerd. Studenten kunnen daar op school 

topsport bedrijven. Ze komen er in wedstrijden 

zelfs uit voor hun school. Dat zouden we in 

Nederland ook moeten invoeren. Amerikanen 

nemen nooit genoegen met een tweede plaats;  

ze gaan voor de eerste. Dat kun je van Neder

landers niet altijd zeggen. Wij zijn meer van  

het gedogen dan van voor het uiterste gaan.

Amerika is een natie die sport uitdraagt. Je wordt 

er van jongs af aan aangespoord om te sporten 

en je krijgt alle faciliteiten aangeboden om je 

talent te ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld het 

college football, een miljoenenbusiness waarbij 

de beste spelers van een school het in een  

league tegen de beste spelers van andere scholen 

opnemen. Die atleten staan onder contract bij 

hun school en worden door de school begeleid  

in hun sportieve carrière en in hun studie. Als  

je als land zo in de wereld staat, dan heeft dat 

een groot effect. En dat gaat over veel meer dan 

alleen sport. Moet je kijken wat er gebeurt als een 

land wereldkampioen voetbal wordt. Dan draag 

je als land een enorme kwaliteit en potentie uit. 

We moeten sport veel belangrijker maken. 

Sporters leren zich op een doel te richten, een 

route uit te stippelen en die precies te volgen.  

Die mentaliteit is heel belangrijk en niet alleen 

voor de sport. Je leert ergens voor te gaan en  

er alles voor te laten. Sport helpt om je goed  

te ontwikkelen. Daarom zou ik het Amerikaanse 

Topschaatser Jan Blokhuijsen

’Als ik Marja was, zOu IK  
HET AmERIKAANSE mODEl 
INVOEREN’

model graag naar Nederland halen. Campussen 

in de grote steden, met topfaciliteiten voor iedere 

sport. Daar zou een enorme stimulans van 

uitgaan. Het zou voor mijzelf ideaal zijn als er  

bij de ijsbaan in Heerenveen ook een universiteit 

zou komen. Dan kon ik ’s ochtends trainen, 

daarna colleges volgen, ’s middags nog een keer 

trainen en ’s avonds studeren. Ik zou zowel in 

studie als sport worden begeleid. 

Maar helaas, zo is het niet in Nederland. Het  

lukt mij momenteel niet om sport en studie te 

combineren. Ik studeerde geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, maar ik had gewoon 

geen tijd om naar college te gaan. Nog best knap 

dat ik een 4,5 voor een tentamen haalde, maar  

ja, daarmee kwam ik er toch niet. Nu sta ik 

ingeschreven aan de Open Universiteit, voor 

bedrijfskunde, maar daar kom ik ook niet aan 

toe. Mijn carrière is in een stroomversnelling 

geraakt. De weg ligt open naar de hoogst 

haal bare prestaties in de schaatssport. Daar  

ga ik nu helemaal voor, zonder enige concessie.

Mijn carrière is mijn leerschool. Ik leer ontzettend 

veel over mezelf, over focussen en er vol voor 

gaan. En verder bouw ik een groot netwerk op, in 

de sport, maar ook in het bedrijfsleven. Daar heb 

ik later vast wat aan. Maar toch, als ik ophoud 

met schaatsen, ga ik vast weer studeren. Al ben 

ik dan misschien wel 32.’

minister vOOr 1 dag

Tekst corien lambregtse  Foto’s nout steenkamp

‘Sporters richten  

zich op een doel en  

stippelen en route uit’ 

Topschaatser Jan blokhuijsen, lid van de TVMploeg, zou als Onderwijsminister sport  
en onderwijs integreren, zoals ze dat in Amerika doen. Hij wil universiteitscampussen  
met topsportfaciliteiten oprichten in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam.  
En natuurlijk: bij de ijsbaan in Heerenveen.
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Docenten hebben dit jaar al twee keer gestaakt. Deze maand organiseerden 

de onderwijsbonden een landelijke stakingsdag voor bijna alle vormen van 

onderwijs. In januari sloten 164 scholen de deur. Twintigduizend docenten 

deden mee. De scholen staakten tegen het wetsvoorstel onderwijstijd in het 

voortgezet onderwijs. Het draait niet alleen om de week vakantie die docenten 

moeten inleveren of de 1.040 uren die verplicht moeten worden gedraaid. 

In het kort komen de bezuinigingen er op neer dat het speciaal onderwijs moet 

‘krimpen’ en dat meer leerlingen met een extra zorgvraag moeten worden 

opgevangen door de reguliere scholen. Maar liefst 300 miljoen euro wil het 

kabinet bezuinigen en hierdoor komen er 9.000 leraren op straat te staan.

Laten we eens kijken naar de student in het mbo. Deze student zal dit  

alles worst wezen. Wat hem wel interesseert is dat hij meer uren op school  

zal moeten doorbrengen. En dat wil hij niet. Dus komt hij niet. En wij kunnen  

er weer achter aan gaan lopen, ouders en leerplichtambtenaar bellen. Hij  

vindt het meer dan genoeg om 850 uur in dat hok door te brengen. Wat mij 

interesseert is verhoging van de werkdruk. Kunnen we studenten met extra 

zorgvraag niet meer doorsturen naar professionals dan moeten wij dat zelf 

oplossen. Dat is een enorme verhoging van de werkdruk. 

De mbostudent is een student die goed kwalitatief onderwijs wil hebben  

van betrokken vakbekwame docenten. Hij wil niet in een hok zitten om uren  

te maken voor de inspectie. Deze leerstijl is noodzakelijk omdat er veel  

te weinig vakbekwame docenten zijn en een chronisch tekort aan lokalen.  

Dus zestig studenten in een open leerruimte en draaien maar die uren.  

Dat ze daardoor niet gemotiveerd zijn kan ik mij levendig voorstellen. 

Krijgen de docenten tijdens de staking doorbetaald? ik werk tien jaar voor  

het roc. Het interesseert mij niks dat ik een week langer per jaar moet werken.  

Ik en mijn collega’s deden dat al. Het is immers onmogelijk het studiejaar goed  

af te ronden, we zorgden ervoor dat de boel was opgeruimd, bereidden lessen 

voor het nieuwe studiejaar voor.

Nog nooit heb ik mijn 42,5 uur in de week aan uren gedraaid, altijd waren het  

er meer. Nog nooit is er 1 cent aan mij extra uitbetaald omdat ik meer uren 

draaide. Jaren geleden ben ik gestopt met het bijhouden van mijn uren. Ik had 

toen in een aantal jaren 1.650 uur in totaal aan extra uren gedraaid. Wie heeft 

het recht dan om over wel of niet betalen te praten?

Elmer Veerhoff
Docent Nova College Haarlem
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vijf vragen aan…

“een lobbyist heeft een heel specifiek doel voor 

ogen waarvoor bepaalde besluiten nodig zijn. 

Hij probeert de omstandigheden te optimaliseren  

om tot die beslissing te komen. Het is ongelofelijk  

wat je moet doen om te lobbyen voor een bepaald 

onderwerp. Je moet alle actoren (in het geval van  

de schoolboeken onder anderen uitgevers, ouders  

en politici), achter het pleidooi krijgen en de publieke 

opinie beïnvloeden. Er moet een houding van veront

waardiging ontstaan. Je probeert zoveel mogelijk 

mensen te overtuigen van je argumenten. De opinie 

moet door een massa worden gedragen. Ook probeer 

je de politiek te overtuigen door congressen af  

te lopen en amendementen te schrijven.”

“je moet flexibel zijn en inspelen op onverwachte 

omstandigheden. Je moet geduldig zijn, oog 

hebben voor het momentum, overtuigd zijn van  

je standpunt en vasthoudend. Ook moet je geluk 

hebben. Uiteindelijk gaat het om momenten waarop 

het kwartje de goede kant op valt.”

“het was voor mij geen nadeel om CDAlid te zijn, 

maar je moet datgene waarvoor je lobby voert 

niet als partijpunt brengen en niet exclusief houden 

voor één bepaalde partij. Ik kon even makkelijk met 

de SP, ChristenUnie als het CDA overweg. Wel had het 

CDA in die tijd een grotere invloed dan nu het geval is. 

Het hielp om een basis in die partij te hebben. Ik ben 

een periode fractievoorzitter van het CDA geweest in 

de Provinciale Staten van ZuidHolland. Als ik toen 

voor de landelijke politiek was gevraagd, had ik ja 

gezegd. Maar ik sta niet te trappelen om actief te 

worden in het huidige politieke klimaat.” 

“De minister refereerde aan de positieve effecten 

van een grote ouderbetrokkenheid. Het was 

een geval van ‘le ton qui fait la musique’. Als ze het 

anders had verwoord, was de uitspraak beter gevallen. 

Betrokkenheid van ouders en het stimuleren van 

kinderen vanuit de thuissituatie is de kern van ons 

werk bij Ouders&Coo. Dat is ontzettend belangrijk 

maar een nog weinig ontgonnen terrein. Op leraren

opleidingen wordt bijvoorbeeld te weinig aandacht 

aan dit onderwerp besteed. Ook bestaat er onder 

docenten en directeuren angst om ouders meer  

te betrekken bij school. Ze weten niet wat ze de  

school inhalen.”

“Bij de invoering van de tweede fase (1998) in  

het secundair onderwijs ontstond er bijna een 

kostenverdubbeling voor schoolboeken. Daar kreeg  

ik bij Ouders&Coo veel klachten over. We pleitten  

ook voor de afschaffing van het lesgeld omdat we  

de overheid wilden houden aan het VNVerdrag voor 

Economische, Sociale en Culturele Rechten dat in  

1978 is ondertekend en waarin gratis onderwijs werd 

beloofd. Daarvoor moesten we de juridische houd

baarheid van het verdrag duidelijk maken en juridisch 

advies inwinnen over hoe je het verdrag kunt 

afdwingen: we hebben serieus overwogen om een 

kort geding tegen de staat aan te spannen. Tegelijker

tijd moesten we het prijskartel op de markt voor 

schoolboeken bestrijden. Ik heb zelfs een jaar een 

opleiding tot boekhandelaar gevolgd omdat ik 

niemand kon vinden die mij kon of wilde vertellen 

hoe die boekenmarkt precies georganiseerd was. Dat 

gaat inderdaad ver, maar er was ook een substantieel 

bedrag met de lobby gemoeid. Het ging per jaar om 

300 miljoen euro voor het lesboekengeld en om 500 

miljoen euro voor het lesgeld. Het omslagpunt kwam 

toen zowel de PvdA als het CDA tijdens congressen in 

2006 het punt opnamen in hun verkiezingsprogramma. 

Toen de Tweede Kamer het voorstel uiteindelijk 

aannam, voelde het alsof ik vijf doelpunten tegen 

Ajax in de Arena had gescoord.”

Vraag 1:   Wat doet een lobbyist?

Vraag 2:   Hoe ging het lobbyen voor gratis schoolboeken 
en de afschaffing van lesgeld in zijn werk?

aan:

    werner Van katwijk  
lobbyist

onderwerp:   Werner van Katwijk kent de fijne kneepjes van het lobbyen. Na acht jaar praten, 

overtuigen en bewijzen van gelijk verzamelen wist hij een meerderheid in de 

Tweede Kamer ervan te overtuigen schoolboeken gratis te maken voor het primair 

en secundair onderwijs. De Wet gratis schoolboeken werd in 2009 aangenomen. 

Een kwestie van een lange adem voor Van Katwijk die de lobby voerde naast  

zijn baan als directeur van Ouders&Coo, een landelijke ouderorganisatie.

  Tekst samar haddad  Foto Jeroen Poortvliet
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Vraag 3:   Welke eigenschappen moet je bezitten  
als lobbyist? 

Vraag 4:   Is het als lobbyist een voor of nadeel om lid te 
zijn van een politieke partij en heeft u politieke 
ambities?

Vraag 5:   Moeten ouders, zoals minister Van Bijsterveldt 
zegt, meer betrokken zijn bij de schoolloopbaan 
van hun kind? Die uitspraak zorgde in het najaar 
voor opschudding. De reactie van ouders was: 
Waar bemoeit de minister zich mee?
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Het gros van de docenten in het mbo is bevlogen, werkt professioneel, heeft goed 

contact met de studenten en werkt met plezier. Maar er zijn er altijd een paar die 

er bovenuit steken en die worden docent van het jaar, of daarvoor genomineerd. 

Hoe doen ze dat? En wat kunnen anderen daarvan opsteken? Back Stage vroeg 

het de drie mbo- toppers van 2011.

Back  stage

Tekst luuk obbink  Illustraties link design, Amsterdam  Foto istock

Foto Gert Muurling  

zonDer  
BeVlogenheiD 
kan het niet

drie toppers over hun vak:
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Vragen

Hoe raak je (genomineerd) 

voor docent van het jaar?1
“Het is kennelijk opgevallen dat ik werk maak van de profes sion a  

l isering van mijn vak als docent. Ik ben al tien jaar met studies 

bezig aan de Open Universiteit: psychologie, onderwijskunde, 

manage ment en organisatie. Verder werd genoemd dat ik les

materiaal heb ontwikkeld, een zeer uitgebreide reader. Die heb  

ik doorverkocht aan andere roc’s. Verder heb ik goed contact met  

studenten. Dat hoort erbij. Zonder bevlogenheid houd je het niet vol.”

Hoe kun je bereiken dat 

docenten in het mbo beter 

gaan presteren?2
“Ik hoop dat mijn drang om te blijven leren besmettelijk is. Soms 

denk je dat je goed bezig bent, maar een competentiescan kan  

in kaart brengen wat je nodig hebt. Je kunt docenten stimuleren 

daarmee aan de slag te gaan, maar de invulling moeten ze zelf 

doen. Ga alsjeblieft niet voorschrijven dat je als team samen  

een bepaalde cursus gaat doen.”

“Wat een rare vraag eigenlijk. De docent wordt vaak afgeschilderd 

als iemand die niet helemaal weet waarie mee bezig is en watie 

moet doen. Door alle discussies krijgen docenten onderhand een 

minderwaardigheidscomplex, waar ze nog in gaan geloven ook. 

Maar de meeste zijn vakbekwaam in hun eigen vakgebied en 

hebben daar ook werkervaring in, plus dat ze ook nog eens op 

hboniveau hun lesbevoegdheid hebben gehaald.

“Ik zie weinig beren op de weg, ben een blijmoedig mens, denk 

vaak buiten de gebaande paden en zet graag bijzondere projecten 

op. Zo heb ik meegewerkt aan de landelijke prokkeldag, waarbij 

ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen met en zonder 

verstandelijke beperking. Mijn studenten hebben er de catering 

verzorgd. Ik bedenk allerlei activiteiten, bijvoorbeeld de jaarlijkse 

politiek dag met een wethouder.

Is prestatiebeloning  

een optie?3
“Ik denk zeker dat prestatiebeloning iets kan toevoegen. Wat  

dat betreft loopt het onderwijs nog ver achter bij het bedrijfsleven, 

want het wordt niet gewaardeerd als je met je kop boven het 

maai veld uitsteekt. Het is beslist niet motiverend als alles over  

één kam wordt geschoren, je moet perspectief hebben. Het risico  

is groot dat mensen anders uit het onderwijs vertrekken en dan 

ben je ze kwijt.”

“Ook al zo’n stomme vraag. We doen hier heel veel goeds, kijk eens 

hoeveel tevreden leerlingen we hebben. Kijk naar de resultaten  

van het JobOdinonderzoek (onderzoek van Jongeren Organisatie 

Beroeponderwijs naar studenttevredenheid). We moeten ons  

dus veel meer en beter profileren. Laat maar eens zien hoe goed  

je bent.”

“We laten niet zien wat we allemaal in huis hebben. Kenmerkend is 

dat Emile Roemer laatst weer eens riep dat de ambachtsschool 

moet terugkeren. Dan zouden studenten tenminste weer een vak 

leren, in plaats van Nederlands en Engels, en zo de concurrentie 

aankunnen met vaklui uit Polen. Maar die ambachtsschool hebben 

we al! Kom eens kijken voor wat voor mooie vakken we allemaal 

opleiden, de buitenwereld weet het kennelijk niet.

“Door het voorbeeld van de tas en interesse te tonen voor wat  

erin zit. Dat kan van alles zijn: een foto van een opa, een bijbel, een 

koran, een dansschoen, een plectrum, een toegangskaart voor een 

concert, een ketting, maar ook een badeend. Zo kwetsbaar durven 

ze zich te tonen. Ik leer veel van de diversiteit van de doelgroep.  

Er wordt veel op de jongeren gemopperd, maar het zijn kanjers,  

die zich in vier jaar enorm ontwikkelen.

“Tja, wat moet je dan belonen? Of je studenten een 7 halen of  

een 10? Of dat ze je als docent fantastisch vinden? Wat is de 

aantoon bare prestatie? Ik zou niet anders werken met prestatie

beloning. Een veel beter plan lijkt het me als ik de scholing zou 

kunnen doen die ik wil. Daar ga ik namelijk wel beter van presteren. 

Het KW1C biedt mogelijkheden tot scholing. Je krijgt hier echt  

de kans om te professionaliseren.”

“De grote onrust die de opeenstapeling van wijzigingen met zich 

meebrengt. Je krijgt geen kans om wijzigingen uit te voeren, want 

er zijn al weer nieuwe. De spelregels worden tijdens de wedstrijd 

aangepast en ook voor studenten brengt dat onzekerheid met  

zich mee. Zo moeten zij nu in het eerste leerjaar al een uitstroom

richting kiezen. Stageuren in de andere richting tellen niet mee.  

Daarmee vereng je hun mogelijkheden.

“Door kennis en ervaring te delen, zoals bij de conferentie Meer 

mens, die ook voor andere roc’s was. We hoeven niet allemaal  

het wiel opnieuw uit te vinden, maar moeten onze successen 

uit wisselen en elkaar enthousiast maken. Ook in de lerarenkamer. 

Daar vertel ik bijvoorbeeld dat ik studenten vraag drie dingen in 

een tas te doen die belangrijk voor ze zijn. Zo raak ik in gesprek.  

Dat deel ik met collega’s.

“Het was voor mij een volslagen verrassing. Collega’s zeggen dat  

ik bijzonder betrokken ben bij studenten en collega’s en dat ik een 

groot empathisch vermogen heb. Verder ben ik kritisch, ook naar 

mezelf en ik doe veel om de praktijk de school in te halen. In het 

kader daarvan heb ik een conferentie met het werkveld van de 

zorginstellingen georganiseerd. Ook haal ik ervaringsdeskundigen 

de les in.

“Ik luister naar hun verhalen. Niet als maniertje, maar vanuit 

oprechte belangstelling verbinding zoeken. Waar kom je vandaan, 

wat is je verhaal? Ik ben ook een gewoon mens en laat het ook zien 

als ik iets niet goed heb gedaan. Studenten zeggen daarom dat ik 

echt ben. Ik kom uit de jeugdhulpverlening en daar red je het niet 

als je niet echt bent. De omgang met studenten blijft een leerproces.”

“Veel eerder moet erkenning en waardering tot uitdrukking komen 

in het bieden van de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. In 

het bedrijfsleven zie je dat prestatiebeloning veel onrust geeft, 

omdat het vaak niet goed wordt gesnapt. Plasterk heeft geopperd 

om docenten voor niveau 1 en 2 beter te belonen, omdat het een 

moeilijke doelgroep is. Maar een collega die naar niveau 3 en 4 

stapt, wordt wel gefeliciteerd met zijn promotie.

Wat is het grootste  

gebrek van het mbo?4

Hoe houd je contact met  

de leefwereld van studenten 

en leer je iets van hen?5
“Studenten van niveau 2 zijn niet de makkelijkste. Ik maak altijd 

onderscheid tussen de persoon en zijn gedrag. Ik word nooit boos, 

maar keur wel ongewenst gedrag af. En ik probeer ze te leren hoe 

ze met problemen om moeten gaan. Veel studenten hebben al het 

een en ander meegemaakt. Maar tegen wat wij ze hier op het roc  

te bieden hebben, kan geen hulpverlener op.

ROC A12 in Ede

Docent Orde en veiligheid

Docent van het jaar 2011

Drenthe College, Emmen

Docent Agogiek en Burgerschap 

Nominatie docent van het jaar 2011

Koning Willem I College, Den Bosch

Docent Zorg

Nominatie docent van het jaar 2011

susanne Winnubst Anneke rink carla Pijnenburg
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Tekst José Vorstenbosch  Foto’s ed van rijswijk

“Dit studiejaar hebben wij de mini-onderneming 

Young Traders opgezet, waarvan ik de afdeling 

verkoop aanstuur. De bedoeling was dat we een 

nieuw product op de Nederlandse markt zouden 

brengen. Een gat in de markt zoeken is het 

moeilijkste wat er is. Toch hebben wij vrij snel  

een product gevonden: de tandpastadispenser.

De dispenser is gebruiksvriendelijk, hygiënisch  

en besparend. Bijna elke tandpastatube kun je erin 

plaatsen, waarna hij vacuüm wordt gezogen en voor 

100 procent wordt leeg geknepen. Je vermijdt direct 

contact van de tandenborstel met de tube en een 

bijbehorend tandenborstelrekje zorgt ervoor dat je 

geen rommel meer hebt op de wastafel. Een handig 

en mooi product dus, voor maar € 9,95. Wij hebben 

achthonderd dispensers geïmporteerd uit China en  

er inmiddels op beurzen en via de webshop bijna 

vierhonderd verkocht.”
nieuw

NIEUW!!!

tanDpastaDispenser: 
orDe in De BaDkamer

Naam: leendert Blok (17), 
tweedejaars student  
commerciële economie
Opleiding: hoornbeeck college, 
amersfoort
Product: tandpastadispenser

young traders gaan de markt op met de tandpastadispenser.  
elf jongens en een meisje, corianna Driessen. zij treedt op als directeur.

De tandpastadispenser produceert  

en afgemeten hoeveelheid tandpasta.
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niet dom dus. hoe komen mbo’ers dan  
aan dat imagoprobleem?
“Als je ziet welk beeld een televisieprogramma als PowNews vaak 

geeft van het vmbo en mbo, dan is dat niet overeenkomstig de 

werke lijkheid. Een betrekkelijk toevallige student zegt in zo’n 

reportage iets doms. Het beeld dat daarmee wordt gecreëerd,  

werpt een schaduw over een groot deel van het onderwijs.”

maar dat is toch niet de oorzaak?
“Het begint al op de basisschool. Ouders willen niet graag dat hun 

kind naar het vmbo gaat. Ze mikken op havo en vwo. Toch gaat  

60 procent naar dat vmbo. Zelf ben ik naar het vwo 

gegaan, maar uiteindelijk toch op het vmbo 

terechtgekomen.”

zit er geen kern van waarheid in die vermeende 
domheid?
“Natuurlijk is het niet alleen rozengeur en maneschijn 

in het mbo. Een kleine minderheid van pakweg 10 

procent past in het stereotiepe beeld dat voor de 

meerderheid demotiverend is. Die meerderheid schaamt 

zich ten onrechte over het niveau waarop zij zit. Dat het mbo 

vier verschillende niveaus kent, is een complicerende factor. Veel 

mensen weten dat helemaal niet. Een groot verschil natuurlijk met 

hbo en wo, waar geen niveauverschil is. Persoonlijk vind ik dat mensen 

zich niet zo blind moeten staren op zijn of haar niveau. Het gaat om  

de persoon zelf.”

je stelt dat de mbo-studenten tot op het bot gemotiveerd  
zijn om een persoonlijk doel te halen. is dat wel een realistische 
voorstelling van zaken? je zult toch ook veel onverschillig - 
heid zien.
“Ik schreef dat dat voor een groot deel geldt. Maar het klopt. 

Misschien ben ik te voortvarend. In ieder geval ben ik dat negatieve 

beeld van het mbo zat. Want pas op, die mbo’ers komen niet alleen 

van het vmbo. Er zitten in toenemende mate leerlingen van de havo 

tussen. Als me wordt gevraagd, welke opleiding ik volg, 

zeg ik meestal verpleegkunde. Jij doet ook de Hanze, zeggen 

ze dan. Dat is de Hanzehogeschool, hbo dus. Het mbo is echt niet 

de rioolput van de samenleving.” 

in een van je blogs schrijf je te dromen van een baan op  
de ambulance. leuk hoor, dan kom je pas met domheid in 
aanraking. lieden die de hulpverlening onmogelijk maken.
“Dat is natuurlijk belachelijk. Ik denk dat je wel schrikt als je dat 

meemaakt. Erg jammer dat dat gebeurt. Kennelijk heeft ambulance

personeel bij het publiek niet altijd voldoende gezag om ruimte af  

te dwingen. Maar waarschijnlijk ga ik toch niet op de ambulance,  

het staat althans op een laag pitje. Ik wil nu doorleren. Naar het hbo  

of toch kijken of ik mijn vwoopleiding kan afmaken.”

Back  stage
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Pittige taal Van… 
Quinten manuel

tanDpastaDispenser
VerVolg 

uitvindingen

“Ik ben een mbo-student, maar blijkbaar voldoe ik niet aan de huidige criteria, althans ik spijbel  
niet, lever mijn verslagen op tijd in, ben niet dom.’’ Quinten Manuel, derdejaars student verpleegkunde  
aan het Noorderpoort in Groningen, strijdt in een blog tegen het imago dat aan het mbo kleeft.  
“Mbo-ers zijn niet dom’’, roept hij uit. Sinds juni 2010 schrijft Manuel (19) op  
www.nursing.nl/collega-s/weblogs.

DE jUry...

DE coNclUsIE

6+
Goed idee, leuk voor de kinderen. Maar niet  

zo erg hygiënisch en weinig duurzaam.  

En niet helemaal origineel.

mirjam van der linden, consument  

“Ik vond het in eerste instantie wat 

overdreven, maar de kinderen waren 

enthousiast. Handig is dat je de dop 

niet elke keer op en van de tube hoeft 

te doen. Met een elektrische tanden 

  borstel is het wel zoeken om de tand 

pasta er goed op te krijgen. Ik vind de 

dispenser best groot en niet echt fraai, 

maar de kinderen vinden hem leuk.”

6 Tekst guus mater  Foto nout steenkamp

7

6
‘Dat beeld van domheid 

werpt een schaduw  

over een groot deel van 

het onderwijs’

Back  stage

emiel van as, mondhygiënist (oral2, amersfoort) “Het is best een 

grappig ding, dat aardig past in de badkamer. Op een gewone 

tandenborstel komt het tufje tandpasta goed terecht. Maar bij 

een elektrische tandenborstel, met een kleine ronde kop, is dat 

de vraag. Voor je het weet blijft er een sliert tandpasta achter en 

wordt het smerig. Uit hygiënisch oogpunt vind ik de dispenser 

minder geslaagd. Als verschillende mensen er gebruik van 

maken, is er kans op kruisbesmetting.”

Bert gommers, industrial & innovation engineer bij unilever nederland 

B.V. (producent van prodent en zendium) “Voor jonge kinderen, die 

vaak de neiging hebben om flink in de tube te knijpen, is het 

een mooie manier om het tandpastagebruik te doseren. Maar 

voor anderen gaat het niet werken. Vooral in hygiënisch 

opzicht vind ik de dispenser geen onverdeeld succes. Het is 

lastig om de dispenser goed schoon te maken. Het ding ziet  

er leuk uit, maar de kans dat hij langer dan een paar weken 

wordt gebruikt acht ik niet groot.”



“ik heb soms het idee dat zij de 

school ziet als een soort veredelde 

oppascentrale.”

Peter Althuizen, docent klassieke talen aan het Haagse 

Aloysius College en voorzitter van LIA (Leraren in 

Actie), twijfelt in NRC Handelsblad aan de capaciteiten 

van Marja van Bijsterveldt als minister van Onderwijs.

“politiek is topsport, maar partijen 

leveren veel te veel amateur  - 

s porters af.”

Cultuurhistoricus René Cuperus mengt zich in  

De Volkskrant in de discussie over het intellectuele  

niveau van minister Van Bijsterveldt.

“in oostenrijk en België is het bier, 

en daarmee het dagelijks studenten-

leven, relatief goedkoop.”

Noushka van der Meijden (Dagblad De Pers) raadt 

Nederlandse studenten aan naar het buitenland te 

gaan. Daar is studeren goedkoper en hetzelfde geldt 

voor de primaire levensbehoefte van studenten.

“maar de cito-toets is een momentopname, een foto. wij als school 

hebben de film van de kinderen, weten precies wat ze waard zijn.  

Dat is belangrijker.”
Meester Leon Papavoine van openbare daltonschool De Zeppelin uit Barendrecht vindt in het Algemeen Dagblad  

dat we de Citotoets niet groter moeten maken dan die is.

“even heb ik gedacht om alle  

klinkers weg te laten, dan is deze 

brief korter en dus makkelijker te 

plaatsen. hé ... alweer een goed 

idee! zo zijn de kranten dunner!  

en boeken ook! kunnen leerlingen 

dus ook méér boeken lezen bij  

een gelijk aantal pagina’s!”

Briefschrijver Jan Verweij, docent filosofie aan het 

SintOdulphuslyceum in Tilburg, is het niet eens met 

het idee van Van Bijsterveldt om het aantal werkweken 

van docenten in het voortgezet onderwijs uit te breiden  

van 40 naar 41 (Brabants Dagblad).

“amarantis is een complete misluk-

king geworden. alle ooit gestelde 

doelen – goed confessioneel onder-

wijs waarin je gemakkelijk naar een 

volgend niveau kunt doorstromen, 

en reductie van de kosten door  

te fuseren – zijn niet gehaald.” …  

“een doorstart is op dezelfde weg 

doormodderen.”

Marcel Wintels ziet weinig perspectief, na zijn  

eerste dag als bestuursvoorzitter a.i. bij Amarantis  

(Het Parool).

“De redenering van staatssecretaris 

zijlstra heeft evenveel diepgang  

als het schaterlachen van premier 

rutte.”

Yair Pinto, neurowetenschapper aan de UvA, lacht  

in De Volkskrant om staatssecretaris Halbe Zijlstra  

die de studiebeurs voor masterstudenten afschaft.


