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Vrijdag 10 februari. Marcel Wintels, bestuurs

voorzitter van Fontys Hogescholen, tweet:  

“Sta nu op 1999 volgers. Eens goed zoeken naar 

een aanleiding om stevig door de 2000 te gaan...” 

Diezelfde vrijdag treden zes van de zeven leden 

van de raad van toezicht van Amarantis af. De 

onderwijskoepel verkeert in acute financiële 

nood. Wintels is dan al gepolst door onderwijs

minister Van Bijsterveldt om leiding te geven aan 

de reddingsoperatie van de fusiegigant. Een paar 

maanden later staat de teller van @MarcelWintels 

op ruim drieduizend volgers. Aan aandacht voor 

de zaak Amarantis geen gebrek. Want hoe kan 

het dat de onderwijsinstelling ondanks alle 

toezicht – door het ministerie van Onderwijs, 

door de inspectie, accountant, bank, audit

commissie en raad van toezicht – aan de rand 

van de afgrond is beland?

al in 2009 op de RadaR 
Ook in de Tweede Kamer worden vragen gesteld. 

Minister Van Bijsterveldt heeft inmiddels laten 

weten een onafhankelijk onderzoek te laten 

starten naar Amarantis. Naast de rol van het 

college van bestuur, de raad van toezicht, 

accountant en medezeggenschapsraad zullen 

daarin ook het ministerie zelf en de Onderwijs

inspectie onder de loep worden genomen.  

De laatste had Amarantis al in 2009 op de radar, 

maar kon niet ingrijpen omdat zij daarvoor geen 

mandaat heeft. “Waar het op cruciale momenten 

is fout gegaan en wie dat aan te rekenen is, dat 

moet het onderzoek opleveren”, reageert Wintels. 

“Er waren genoeg mensen die meekeken, maar 

ze waren geen van allen in staat om bijtijds bij  

te sturen.” 

De interimbestuurder treft bij binnenkomst een 

‘bestuurlijk wanconstruct’ aan. De onderwijs

moloch – ruim 30.000 leerlingen en studenten  

in vo en mbo, zo’n drieduizend medewerkers – 

heeft een schuld van 85 miljoen bij de bank  

en dreigt voor zeven miljoen euro het schip in  

te gaan met risicovolle derivaten. Het eigen 

vermogen staat te rooskleurig in de boeken en 

blijkt in werkelijkheid rond de 0 te zijn beland. 

Op basis van het aantal leerlingen zijn de huis

vestingslasten tien miljoen euro te hoog. Er is 

meer dan 250 fte aan personeel boventallig. 

“Amarantis leefde ver boven zijn stand. In alles”, 

vat Wintels fijntjes samen. “De onderwijsinstelling 

is zware schulden aangegaan op basis van wishful 

thinking. De organisatie is niet aangepast aan  

de teruglopende studentenaantallen. Wanneer  

je hier niet spreekt over falend bestuur en 

toezicht, wanneer dan wel?” 

4 / 4

Onderwijsgroep Amarantis verkeert in grote financiële problemen. Een handvol andere 
instellingen zit dicht bij de gevarengrens. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Leven roc’s  
boven hun stand?

Tekst annette van soest  Illustraties Link design, amsterdam

De gulden middenweg tussen goed onderwijs en financieel bestuur 

‘Het eigen vermogen 
van Amarantis was 

in werkelijkheid  
rond de 0 beland’
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Dat Amarantis risico’s nam, valt ook  

al eerder op te maken uit de financiële 

benchmark MBO. Eind 2011 verschijnt  

de door PwC  in opdracht van de MBO 

Raad  geschreven benchmark over 2010. 

Daaruit blijkt dat Amarantis de laagste 

solva biliteit van alle deel nemende 

instellingen heeft. Amarantis bevindt 

zich daarmee in een select gezelschap, 

want slechts enkele instellingen vallen 

onder de solvabili teitsgrens van 25%. 

PwC constateert verder dat 30 mbo

instellingen, dat is ongeveer de helft, 

niet aan de combinatie van rentabili

teits en liquiditeitseisen van banken 

voldoen.

geïntensiVeeRd financieel toezicht
Dat hoeft niet meteen consequenties te 

hebben voor de financiële continuïteit. 

Het wordt pas riskant als ook de solva bili

teit (de verhouding tussen vreemd en 

eigen vermogen) niet op orde is, banken 

te weinig vertrouwen hebben in een 

onderwijsinstelling en geen geld meer 

willen geven om een tijdelijk liquiditeits

tekort te overbruggen. Of zoals de 

bench mark het verwoordt: “Deze 

constatering kan een signaal zijn dat  

de sector alert moet zijn om niet in de 

problemen te komen bij het verkrijgen 

van kredietfaciliteiten en dus bij het 

plegen van investeringen.” 

De grote meerderheid van de ongeveer 

zeventig instellingen is overigens gezond. 

Bovendien, zo zegt Jan Willem Swane 

van de Inspectie van het Onderwijs: 

“Veel instellingen hebben hun financiële 

risico’s zelf weten terug te brengen.”  

De Onderwijsinspectie hanteert namens 

het ministerie wel iets andere eisen.  

In 2009 waren er vijftien instellingen 

voor beroepsonderwijs en volwassenen

educatie die onder geïntensiveerd 

financieel toezicht stonden vanwege een 

finan cieel risico, in 2010 waren het er 

dertien, nu zijn dat er nog maar vier. 

Naast Amarantis zijn dat ROC Zeeland, 

ROC Friesland College en ROC Nijmegen. 

Duidelijke tendens is wel dat scholen  

de afgelopen jaren meer zijn gaan lenen. 

Tussen 20072010 steeg het vreemd 

vermogen van roc’s met 46% naar één 

miljard euro in totaal. Ligt daar een 

probleem? “Op zich niet”, zegt Marijn 

Slinger, projectleider benchmark bij  

de MBO Raad. “De afgelopen jaren hebben 

flink wat scholen geprobeerd om door 

middel van nieuwbouw een kosten

reductie door te voeren. Dat was deels 

ook nodig door schaalvergroting. Minder 

locaties betekent een optimaler gebruik 

van vierkante meters en bijvoorbeeld 

minder energieverbruik. Megalomaan 

bouwen, wat al snel wordt geroepen,  

is vaak helemaal niet aan de orde.”

Pas als de inkomsten opeens flink 

tegenvallen door krimpende studenten

aantallen, zoals bij Amarantis, rijst er 

een probleem. Het aandeel vaste lasten 

stijgt, gebouwen staan leeg en door de 

slechte vastgoedmarkt moet er worden 

afgeschreven op de boekwaarde. En áls 

er gekrompen moet worden, zie dan 

maar eens van je gebouw af te komen. 

Slinger: “Wij weten niet hoeveel 

gebouwen scholen hebben, voor hoeveel 

ze in de boeken staan en of ze aan het 

verkopen zijn. In totaliteit kun je wel 

zeggen dat er vrij veel van het onroerend 

goed in handen van scholen zelf is.  

Van alle vierkante meters die scholen 

gebruiken, is 84% eigendom.” 

Ben Kempen,  

voorzitter Stichting Waarborgfonds BVE

Dat roc’s zich teveel lasten op de hals  

halen vanwege nieuwbouwambities, 

gelooft Ben Kempen niet. Het Waarborg

fonds is een financieel vangnet waarbij  

alle bekostigde instellingen in de sector 

verplicht zijn aangesloten. Bij leningen 

voor nieuwbouw kunnen roc’s, aoc’s  

en vakscholen het Waarborgfonds 

des gewenst vragen zich garant te stellen. 

Het fonds heeft nog nooit een garant

stelling afgewezen vanwege gebrek  

aan vertrouwen in de financiële 

huis houding van de school.  

Als de instelling dat zelf niet meer zou 

kunnen, zijn alle scholen gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de openstaande 

rente en aflossing. Eind 2010 stond het 

fonds borg voor 760 miljoen euro aan 

afgesloten leningen in de bvesector.  

Daar zitten ook Amarantis en Deltion 

bij. Tot nu toe (4 april, red.) hebben zich 

nog geen schuldeisers bij het fonds 

gemeld. Nemen schoolbesturen met 

nieuwbouw verplichtingen van 100 

miljoen euro geen grote risico’s voor  

de exploitatie? Kempen: “Garanties  

voor de eeuwigheid zijn er niet. 

Studentenaantallen kun je redelijk 

inschatten. Ik geef toe: tien jaar geleden 

had niemand voorzien hoe de vast goed

markt er nu voor zou staan. Die onzeker

heid moet je incalculeren.” Dat roc’s 

teveel risico’s nemen, vindt Kempen 

echter niet: “Ik ken geen onderwijs

instellingen in de bve die door nieuw

bouw in de problemen zijn gekomen. 

Dan hadden die scholen wel bij ons  

op de stoep bestaan.”
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leVen Roc’s BoVen hun stand?
VeRVolg 

flink snijden
De krantenkoppen van regionale 

opleidings centra die in zwaar weer 

terecht zijn gekomen, volgen elkaar 

sinds begin dit jaar in rap tempo op.  

Zo moet Zadkine miljoenen bezuinigen 

door de hervormingen die minister Van 

Bijsterveldt in het mbo wil doorvoeren. 

Met teruglopende studentenaantallen 

als gevolg. Zadkine was vorig jaar al 

begonnen met interne verander ingen 

om voor te sorteren op de uitvoering  

van de plannen van de minister. Een 

woord voerder laat weten dat de school 

“druk bezig is orde op zaken te stellen”. 

 

Ook bij ROC Flevoland zijn forse 

bezuinigingen noodzakelijk, omdat  

de school minder mbostudenten trekt  

en er vanuit Den Haag minder geld 

binnen komt. ROC Nijmegen ziet zich 

geconfronteerd met stijgende kosten  

en tegenvallende inkomsten. Om een 

gezonde organisatie te zijn en blijven, 

snijdt de school flink in de kosten. 

Bezuinigingen op personeel zijn  

daarbij onvermijdelijk. 

oVeRheid cReëeRt onzekeRheid
Gaan onderwijsbestuurders te mak kelijk 

schulden aan op basis van wishful 

thinking, zoals Wintels de te rooskleurige 

financiële planning bij Amarantis 

ken schetst? Of zit de oorzaak dieper? 

“Het is te makkelijk om te zeggen dat het 

aan individuen ligt”, zegt econoom Frank 

Cörvers. “Je moet ook kijken naar de 

systeemkenmerken van een sector. 

Zitten er geen fouten in het systeem? 

Dat is de vraag. Ook de overheid speelt 

een rol.” 

Cörvers is hoofdonderzoeker arbeids

markt dynamiek bij het Researchcentrum 

voor Onderwijs en Arbeidsmarkt  

(ROA) van de Maastricht University.  

De econoom spreekt uit ervaring, want 

hij is eveneens lid van de raad van 

toezicht van een mboinstelling in het 

zuiden van het land, “die het financieel 

gezien best goed doet”. “Er zijn ver 

zacht ende omstandig heden. Je moet 

kijken naar de context waarin scholen 

zitten. Zoals de overdaad aan regel

geving. Het is heel moeilijk begroten,  

als je pas op het allerlaatste moment 

weet hoe hoog de rijksbijdragen precies 

zullen uit pakken. En je te maken krijgt 

met onverwachte bezuinigingen die  

een behoorlijke impact hebben op je 

inkomsten. Die onzekerheid van regel

geving en financiering creëert de 

over heid. Dat is echt een totaal ander 

soort onzekerheid dan die waarmee  

je te maken hebt wanneer je in het 

bedrijfs leven zit.”

goede Balans Vinden
“De goede balans vinden tussen goed 

financieel bestuur en goed onderwijs  

is niet makkelijk”, aldus Cörvers. “Het is 

niet altijd even duidelijk waar de gulden 

middenweg ligt. Een instelling moet 

efficiënt zijn en tegelijkertijd, gegeven 

alle regelgeving vanuit de ministeries  

en inspectie, goed onderwijs bieden. 

Terwijl het ministerie en de inspectie 

met telkens nieuwe regeltjes en andere 

manieren van beoordelen komen.”

de gRoei is eRuit
Volgens Cörvers hebben onderwijs

instellingen wel te weinig naar risico’s 

gekeken. Maar daarin is de onderwijs

sector helaas niet uniek. “In de financiële 

sector en bij woning corporaties zie je  

het ook. Het gaat erom dat er brede 

maatregelen worden genomen en 

er actiever toezicht komt. Achteraf 

gezien had het natuurlijk eerder moeten 

gebeuren. Men is in meerjarenramingen 

jaren lang uitgegaan van groeimodellen 

wat betreft studenten aantallen. Pas sinds 

kort is duidelijk geworden dat die groei 

eruit is. De scenario’s waren te positief. 

Het idee van ontgroening en krimp is  

te laat doorgedrongen.”

De oplossing om op de veranderende 

realiteit in te spelen? Flexibiliteit creëren 

in structurele uitgaven, zoals huisvesting. 

“Al is het daarvoor eigenlijk wat aan de 

late kant omdat veel mboinstellingen 

zich al in de schulden hebben gestoken”, 

aldus de econoom. “Dan is het een 

kwestie van afschrijven en saneren. In 

het bedrijfsleven gaat dat makkelijker 

dan in het onderwijs. Dan neem je 

gewoon je verlies, eventueel volgt er een 

sanering of ga je failliet. In het onderwijs 

is dat een andere zaak. Daar blijft de 

instelling bestaan en sleept die nog 

jarenlang een schuld met zich mee.”

‘In het bedrijfsleven 
neem je je verlies.  

In het onderwijs ligt 
dat anders’
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uitblinker 

dave Blank (59) wilde op de basisschool niet echt deugen. nu is  
hij hoogleraar nanotechnologie en wetenschappelijk directeur  
van mesa+, een van ’s werelds meest geavanceerde laboratoria, 
waar vijfhonderd wetenschappers met atomen knutselen en 
nieuwe materialen met ongekende eigenschappen ontwikkelen. 

Tekst Luuk obbink  Foto nout steenkamp

“Het leren werd bij ons thuis gestimuleerd. Mijn vader had zich 

met cursussen opgewerkt van technisch medewerker tot mts

docent en mijn broers en zussen deden het goed op school. Ik  

was daarentegen speels en tegendraads en had geen klik met  

de onderwijzers. Op de mulo bleek al snel dat dit type onderwijs 

niet aan mij was besteed.

Techniek kreeg ik met de paplepel ingegoten. Als twaalfjarige  

ging ik al met mijn vader mee naar school, waar leerlingen auto’s 

demonteerden en weer in elkaar zetten. En dan toeren op zondag, 

geweldig! De keuze viel dus op de lts, stroom technisch theoretisch 

onderwijs. Mijn ouders dachten dat ik hier veel gelukkiger zou  

zijn dan op de mulo.

En dat klopte. De docenten op de lts waren aardig, ik haalde alleen 

maar goede cijfers en zat in de leerlingenraad. Tijdens de daarop 

volgende mtsopleiding Werktuigbouw ontdekte ik dat ik verder 

wilde. Ik werd steeds nieuwsgieriger naar de vraag hoe dingen 

werken. In die periode kreeg ik ook les van mijn vader. Ik kwam 

erachter dat hij een heel goede docent was. Vooral omdat hij 

contact wist te maken met studenten, een basisvoorwaarde.

Ondertussen raakte ik steeds meer gegrepen door de theoretische 

achtergrond van de techniek en de natuurkunde. Tijdens de stage 

van de hts, waar ik vervolgens naartoe ging, heb ik met onderzoek 

kennisgemaakt. Daarna ben ik als technicus op de universiteit 

gaan werken. Daar volgde ik ook vakken, want ik kreeg geen beurs 

meer. Ik werkte aan een mengkoelmachine, maar in de praktijk 

was ik bijna fulltime met onderzoek bezig. Ik deed onder andere 

onderzoek naar supergeleiding en kreeg de kans om op dit 

vakgebied te promoveren.

Met mijn huidige werk in de nanotechnologie ben ik geworden 

wat ik ooit voor ogen had. Ik ben eindeloos bezig mijn nieuws

gierigheid te bevredigen, in volle vrijheid. En op een multi

disciplinair terrein, want het werk heeft raakvlakken met allerlei 

disciplines: natuurkunde, biologie en scheikunde. Van nano

deeltjes zie je niks, maar je merkt er alles van: een iPad zit 

bijvoorbeeld barstensvol nanotechniek. Ook heeft het werk een 

maatschappelijke dimensie, doordat er discussie is over de risico’s.

De opeenstapeling van opleidingen is een prima brede basis voor 

de wetenschap gebleken. Ik spreek de taal van de technici en kan 

mij tegelijkertijd goed verplaatsen in mensen die de materie 

moeilijk vinden. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat iedereen  

de kans krijgt om op zo’n manier door te leren. Op je veertiende 

ben je nog volop in ontwikkeling en kun je onmogelijk keuzes  

voor het leven maken.”

‘geen keuzes VooR  
het leven op je VeeRtiende’
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cOlumn

 

al eerder heb ik geschreven over de juiste flow. als ik in deze flow 

zit, is het heerlijk. dat wat ik moet doen, gaat me eenvoudig af. 

maar als ik deze flow niet kan vinden, dan lijkt er ook geen einde 

aan de dag te komen. en hoe meer er tegenzit, hoe meer ik mezelf 

in de weg ga zitten. 

Lukt het me niet om in de juiste flow te komen, dan slaat de twijfel 

vaak toe. ik raak gefrustreerd en weet niet meer waar ik moet 

beginnen. de berg werk die op me ligt te wachten, lijkt eindeloos.

de druk is hoog. er wordt veel van me verwacht en vooral ook  

door mezelf. ik wil altijd alles doen. helpen met het organiseren  

van activiteiten bij de voetbalclub, trainen en wedstrijden voetballen, 

extra werken, een column tussendoor. en oh ja, niet te vergeten:  

de tentamens.

ellendige tentamens. zeven tentamens in twee weken, hoe krijg je  

het bedacht?! achteraf weet ik altijd precies wat ik wel en niet goed 

heb gedaan. op het mbo lukte het me nog om dingen later recht te 

breien als ik weer een dipje had, bijvoorbeeld door een extra opdracht 

te maken. maar dat gaat nu niet meer. de stof op het hbo is veel 

pittiger, bestaat uit meer stampwerk en is vooral heel veel. daarnaast 

heb ik voor elk tentamen twee kansen en de cijfers zijn gewoon harde 

feiten. dan komt daar die twijfel: waarom lukt het niet? ik begin meer 

en meer aan mezelf te twijfelen en daardoor lukt het nog minder.

maar vanaf vandaag ga ik stoppen met twijfelen. het enige wat de 

twijfels opleveren, zijn stress en onzekerheid. ik wil gewoon in mezelf 

kunnen geloven, vertrouwen dat alles op zijn pootjes terecht komt.  

en dan komt plotseling daar, uit totaal onverwachte hoek, die vraag: 

“Klopt het dat ik je laatst in een blad heb gezien?” “Bedoel je Back 

stage?”, vraag ik verbaasd. dit blijkt inderdaad juist en ik krijg het 

compliment dat het een leuke column was. als ik thuis bijkom van  

de dag, slaak ik een zucht van verlichting. zie je wel dat ik het kan,  

als ik mijn doel maar voor ogen houd en prioriteiten stel!

Hanneke Arts
studente hbo communicatie

twijfelen 
Foto Friso Keuris

Back  stage
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wist u dat?

mBoóhtjes

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

De mbo-sector slaagt er nu voor het vierde 

jaar op rij in om binnen de personele lasten 

het aandeel onderwijzend personeel te 

laten stijgen. Het aandeel directie en 

management is voor het derde jaar 

achtereen gedaald. Daarmee zet de sector 

een steeds groter aandeel personeel in  

op haar kerntaak: het onderwijs.

Het direct onderwijsondersteunend 

personeel is rechtstreeks bij het onderwijs 

betrokken of voert taken uit die anders  

het onderwijzend personeel zou moeten 

uitvoeren. Daarom wordt deze personeels-

categorie ook wel samengenomen met het 

onderwijzend personeel. Als we de beide 

kostenaandelen bij elkaar optellen, is de 

stijgende lijn vanaf 2008 nog duidelijker te 

zien: 79,9% - 80,8% - 81,2%. De categorieën 

indirect onderwijs onder steunend personeel 

en directie en management kunnen tot  

de overhead worden gerekend. Dit aandeel 

is sinds 2008 afgenomen.

Bron: Benchmark, mBo raad

mBo-sectoR kan steeds meeR peRsoneel 
inzetten op het ondeRwijs
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de leijgraaf brengt vakkennis  

in bij jumbo 

ROC De Leijgraaf in Veghel gaat met ingang van september 2012 
samenwerken met Jumbo Supermarkten. Docenten van het  
roc en hun collega’s van de Jumbo Academy geven opleidingen 
voor het werken in de supermarkt in Den Bosch, Tilburg, 
Steenbergen, Zwolle, Assen en Veghel.

Het gaat om mboopleidingen op niveau 2, 3 en 4 en een opleiding 

tot afdelingschef. De Leijgraaf kwam voor Jumbo als partner uit  

de bus, omdat deze instelling opleidingen ontwikkelt met sterke 

aandacht voor vakkennis op het gebied van vlees, vis, kaas, 

groente en fruit. De opleidingen bieden goede aansluiting op 

het hbo, melden de partners. 

“Het ondernemerschap van Jumbo komt onze school binnen en  

wij dragen, op onze beurt, met onze bewezen onderwijskwaliteit 

bij aan de vakbekwaamheid van de Jumbomedewerker”, zegt  

Peer van Summeren, voorzitter van het college van bestuur  

van De Leijgraaf.

Eén mbo-student kan de komende 
maanden een reis voor twee personen 
naar de Olympische Spelen in Londen 
winnen. De trip is de hoofdprijs van  
een wedstrijd die de mbo Olympische 
impressie 2012 wordt genoemd.

Met een filmpje, prezi, attribuut, app, 

PowerPoint, videogame of presentatie 

geïnspireerd op de Olympische Spelen 

is de prijs in de wacht te slepen. Het thema 

‘Door het vuur voor…’ staat daarbij 

centraal. Een landelijke jury beoordeelt  

de inzendingen op herkenning van 

mbovakmanschap, originaliteit, praktische 

bruikbaarheid en de wijze waarop het 

thema in de impressie is verwerkt. Op  

8 juni maakt de jury de winnaar bekend 

tijdens de conferentie Vitaal mbo van  

het platform Bewegen en Sport. 

dat dan weeR wel
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oranje-supporters aan de czankap

Als het aan studenten van het Radius College in Breda ligt,  
draagt iedereen deze zomer een Czankap. Zeker de Nederlandse 
voetbalsupporters die het EK in Polen en de Oekraïne volgen.

Czanka is Pools voor muts. “Zo zijn we op de naam gekomen”,  

zegt een van de bedenkers, Tim Backx. De studenten brengen  

het product op de markt in het kader van hun opleiding media

vormgeving. ‘Oranje’ staat er op de muts.

Merkwaardig genoeg is het hoofddeksel voorzien van oorkleppen  

en met bont gevoerd, terwijl het in Charkov deze zomer bloed heet 

zal zijn. “Geen probleem”, meent verkoopmanager Backx. “Hij is van  

dun materiaal en de oorflappen kunnen omhoog worden geklapt.” 

Meer informatie is te vinden op: www.czankap.nl

mbo-student door het vuur voor olympische reis
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‘Bedrijven willen  
juist meer samen-

werken met het  
beroepsonderwijs’
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Ze werkte bijna 25 jaar in de Rotterdamse 

haven, leidde diverse handelsmissies over 

de hele wereld om de Nederlandse haven

sector te promoten en zat daarna namens 

de VVD in de Tweede Kamer waar ze  

de portefeuilles onderwijs & jeugd en 

financiën & economische zaken op zich 

nam. Sinds november vorig jaar is Ineke 

Dezentjé HammingBluemink voorzitter/

algemeen directeur van de ondernemers

organisatie in de technische industrie,  

de Vereniging FMECWM. Door haar 

glansrijke carrière loopt het onderwijs als 

een rode draad. Haar moeder stond als 

leerkracht veertig jaar voor de klas. Zelf zat 

ze in de raad van toezicht van het Da Vinci 

College. Als onderwijswoord voerder hield 

ze zich in de Tweede Kamer bezig met het 

beroepsonderwijs en volwassenen educatie. 

Ook gaf ze zelf les, als gastdocent op een 

hogeschool in Rotterdam, waar ze voor 

twee jaar het vak havenmarketing doceerde. 

“Onderwijs is superbelangrijk. Mensen 

moeten hun talenten ontwikkelen en eruit 

halen wat er in zit. Dat probeer ik zelf ook.”

krijgt technisch talent genoeg ruimte?
“Jongeren krijgen onvoldoende de kans  

om te bepalen of ze techniek überhaupt 

leuk vinden. Al op de basisschool moeten 

kinderen geïnspireerd worden door 

techniek. Dat dit onvoldoende gebeurt,  

is niet gek. Hun leerkrachten kwamen  

zelf van school, gingen naar de pabo, en 

belandden vervolgens weer op school.  

Ze hebben geen bedrijf van binnen gezien. 

Dan kun je niet van ze verwachten dat  

ze kinderen inspireren voor iets waar ze 

zelf geen kennis van hebben. Het bedrijfs

leven moet op de basisschool en op  

de lerarenopleidingen techniek onder  

de aandacht brengen.”

hoe zit dat in het mbo?
“Nog meer mensen uit het bedrijfsleven 

moeten in het mbo voor de klas staan. 

Omgekeerd zouden docenten op stage 

moeten bij bedrijven. Niet om techniek  

te promoten, maar om hun studenten 

voldoende actuele technische kennis bij  

te brengen. Nu laat de aansluiting van 

beroepsonderwijs op bedrijfsleven te 

wensen over. Zeker in de techniek gaan  

de ontwikkelingen razendsnel. Dat is  

lastig bij te houden, dat realiseren wij  

ons. Het bedrijfsleven doet er veel aan  

om die aansluiting te verbeteren. Zo heeft  

de technologische industrie al miljoenen 

geïnvesteerd in initiatieven die scholen  

en bedrijven dichter bij elkaar moeten 

brengen. Dat heeft spijtig genoeg veel te 

weinig resultaat opgeleverd en dat ligt niet 

aan de bedrijven. Zo blijkt dat slechts een 

enkele docent voor een stage naar een 

bedrijf komt.”

waarom zo weinig? 
“Docenten zeggen geen tijd te hebben, 

terwijl ze de vakanties kunnen gebruiken 

om hun technische kennis uptodate  

te houden. Een ander punt is dat roc’s  

veel langer open zouden moeten zijn  

om bijscholing voor onze werknemers te 

kunnen aanbieden. Nu staan de prachtigste 

leerparken wekenlang leeg. Dat is te gek 

voor woorden! Het mbo moet op dit punt 

echt moderniseren en veel beter samen

werken met het bedrijfsleven, dat wél  

52 weken per jaar doorgaat. Ook moet het 

bedrijfsleven veel meer invloed hebben in 

de curricula. Het kan toch niet zo zijn dat 

een ondernemer een nieuwe werknemer 

direct al moet bijscholen omdat hij niet 

over voldoende technische basiskennis  

en vaardigheden beschikt. Terwijl hij  

de beroepsopleiding wel met een diploma 

heeft verlaten.”

die kritiek luidt al jaren. doet het 
bedrijfsleven zelf wel genoeg?
“Zeker. Los van het geld dat we er in 

investeren, willen bedrijven juist meer 

samenwerken met het beroepsonderwijs. 

Toch kom ik steeds weer voorbeelden tegen 

waarvan ik denk: hoe kan dit? Zo kreeg  

een bedrijf met studenten van een roc te 

maken die niet op de machines van dat 

bedrijf konden werken, omdat zij op school 

op verouderde machines het vak hadden 

geleerd. Dat bedrijf bood toen aan om een 

machine op het roc te plaatsen, zodat de 

studenten met de nieuwste technologieën 

kunnen worden opgeleid. Maar daar wordt 

dan om onduidelijke redenen niet op 

ingegaan. Dat vind ik een gemiste kans.  

Het gevolg is dat steeds meer bedrijven 

hun eigen opleiding starten. In mijn  

ogen een slechte ontwikkeling. 

Tekst somajeh Ghaeminia  Illustratie seb Jarnot - unit CMa

Nederland ontwikkelingsland? Als mbo en bedrijfsleven nú niet de handen ineen slaan, dan glijden  
we in rap tempo naar dat niveau, waarschuwt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Het voormalig 
VVD-Kamerlid is sinds een half jaar voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie van de  
technologische industrie. 

gouden handjes en knappe 
koppen gRaag. En snel.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink:  
voorzitter FME
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cuRRiculum Vitae

geboren: 15 september 1954, Amsterdam

studie: Rechten (1987) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam  

en Bedrijfskunde (1989) aan de Stichting Bedrijfskunde. 

werk: tot 2003 directeur van Rotterdam Port Promotion Council. Vanaf 

2003: Tweede Kamerlid VVD. Portefeuilles: onderwijs, jeugd, financiën  

en economische zaken. Voorzitter vaste Kamercommissie Financiën.  

Sinds november 2011: voorzitter/algemeen directeur van branche-

organisatie FME-CWM.

‘gouden handjes en knappe koppen 
gRaag. en snel.’
VeRVolg 

maar die mensen komen niet eens binnen. 
campagnes en projecten om jongeren te 
interesseren voor techniek werken niet.
“Die werken niet goed genoeg. Ik wijt dat 

aan de enorme versnippering van initia

tieven. Mijn idee: breng focus aan en maak 

één goed instituut, waar je met z’n allen  

de schouders onder zet. Neem de goede 

voorbeelden over en maak die groter. 

Verder moeten we jongeren aanspreken  

op hun droom: een leuk internationaal 

leven bijvoorbeeld. Zestig procent van onze 

bedrijven exporteert. Daar kun je jongeren 

toch ook mee boeien? Technologie is niet 

een stukje staal vijlen. Dat is oplossingen 

bieden voor maatschappelijke problemen. 

Een voorbeeld? We hebben een samen

werkings verband met het Wereld Natuur 

Fonds om de CO2uitstoot te reduceren. Dat 

is geweldig en het sluit aan bij de belevings

wereld van jonge mensen. Ook ontwikkelen 

wij producten die zorg beter maken en 

betaalbaar houden. Een jongere die in  

de technologie gaat werken, kan bijdragen  

aan die oplossingen. Dat moeten wij 

jongeren laten zien.”

ook als mbo’er?
“Natuurlijk! Ik vind dat de industrie een 

veel eerlijker imago moet krijgen. Mensen 

denken dat er geen witte boordenwerk is  

in de technologische industrie. Dat is niet 

waar. Bij Tata Steel zitten mensen ook 

achter computers, en dat zijn niet alleen 

ingenieurs.” 

Studenten worden namelijk opgeleid in  

één bedrijf en je kunt je afvragen of dat niet 

te een dimensionaal gebeurt. Bovendien 

worden roc’s betaald met belastinggeld om 

jongeren op te leiden voor de arbeidsmarkt. 

Daar zit iets scheef. En als we niet tevreden 

zijn over de roc’s, dan moeten wij hen 

daarop kunnen aanspreken.”

u heeft hierover gesproken met 
onderwijs minister Van Bijsterveldt.  
wat heeft u haar gezegd?
Dat ze de verantwoordelijkheid van de  

roc’s bij de scholen onder de aandacht 

moet brengen. Want we hebben straks een 

geweldig probleem: in 2016 hebben we een 

tekort van 150.000 technische vakkrachten 

op alle niveaus. Alleen met een goed 

op geleide beroepsbevolking kunnen we  

ons uit de recessie innoveren. We hebben 

in de techniek zowel knappe koppen nodig  

als gouden handjes, de mbo’ers. Het tekort 

aan vakkrachten in de technische sector  

is de grootste bedreiging van de groei en 

ontwikkeling van onze bedrijven. Dat remt 

de economie. Gebeurt er niets dan hebben 

we twee keuzes: we halen goede mensen 

uit het buitenland óf de bedrijven verhuizen 

naar het buitenland. Meer smaken zijn  

er niet. 

heeft de minister zelf ook niet  
een verantwoordelijkheid?
“De overheid moet heel klein zijn, maar 

tegelijkertijd ook zorgen voor goed rende 

ment van het onderwijs. Met goed opgeleide 

mensen brengen we dit land verder. Anders 

wordt Nederland een ontwikkelingsland, 

dat mag niet gebeuren.” 

hebben bedrijven door alle high tech 
straks hetzelfde aantal mensen nodig?
“Door de vergrijzing en de ontgroening 

komen we, ondanks dat we steeds slimmer 

zijn gaan produceren, steeds meer mensen 

te kort. Onze concurrentiekracht zit in  

de juiste mensen die in staat zijn om 

nieuwe producten en processen te ver

zinnen en die producten ook te maken. 

Nederland moet het voor de economische 

groei vooral hebben van de export en niet 

van de dienstensector: de ene helft van 

Nederland die de andere helft adviseert, 

daar vergroten we de verdienkracht niet 

mee. Dat betekent dat we constant  

moeten innoveren.”

innovatie kost geld. investeert  
de overheid daar voldoende in?
“Het topsectorenbeleid van dit kabinet  

is een grote stap in de goede richting. 

Iedereen begrijpt dat er ook in Nederland 

fors moet worden bezuinigd. Maar dat 

moet wél verstandig gebeuren. Wat in elk 

geval niet mag, is bezuinigen op innovatie. 

Daar ligt onze toekomst, onze groeikracht, 

ons concurrentievermogen. Het bedrijfs

leven blijft, ondanks de economische 

tegenwind, investeren in innovatie. 

Uiteraard moet de overheid daar ook aan 

bijdragen. Bijvoorbeeld door te helpen bij 

het naar de markt brengen van innovaties.”

wat is de rol van het mbo hierin?
 “Het mbo moet goed opgeleide technische 

studenten leveren! Die hebben we nodig 

om de kenniseconomie draaiende te 

houden.”
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tikkie winst
Foto Friso Keuris

Was het wat temperatuur betreft de laatste maanden buiten aan  

de koude kant, binnen – en dan bedoel ik in de sector – hebben we tropische 

maanden achter de rug. onderwijsgroep amarantis beheerste het nieuws  

en ook de gemoederen. dat bleek tijdens een memorabele algemene 

leden vergadering in april met bovenaan de agenda amarantis en de vraag 

hoe de sector dient om te gaan met dit type problemen. het is immers niet 

eerder voorgekomen dat een school zo in de gevarenzone geraakte. en  

de concullega’s financiële steun vroeg om het tij te keren. met name dat 

laatste blijft frappant: een sectorbijdrage verhoudt zich (evenals publieke 

financiering trouwens) niet tot harde concurrentie met collega’s in  

de regio’s. 

een sterke, zelfbewuste sector die op eigen benen staat, moet ook zelf

reinigend vermogen aan de dag durven leggen. en het lef om kritisch en open 

naar elkaar te kijken. dus: zijn of komen er meer collega’s in de gevarenzone? 

Wat betekent dit voor andere instellingen? Wat kan de vereniging doen om  

dit soort situaties te vermijden? en mocht het zich voordoen, wat doen wij  

dan nog meer buiten het vermaledijde artikel 5a.3 van het uitvoeringsbesluit 

WeB dat ons als sector verplicht bij het faillissement van een school de lasten 

te dragen? over de houdbaarheid van dat artikel is overigens het laatste  

woord nog niet gezegd. 

met het besluit amarantis eenmalig te steunen kiest de vereniging er in de 

eerste plaats voor om grotere schade te voorkomen. die zou immers ontstaan 

als amarantis zou omvallen. daarnaast vinden we het belangrijk het onderwijs 

voor de betrokken studenten te garanderen. en in ruil voor steun mag je harde 

voorwaarden stellen. aan amarantis. maar voorop ook, aan elkaar. Belangrijke 

opbrengst van onze ledenbijeenkomst is dat concurrentie, ook vanuit de te 

voeren doelmatigheidsdiscussie, geen begaanbare weg is. en dat het nodig  

is informatie transparant met elkaar te delen, binnen de sector maar ook 

daarbuiten. de mBo raad faciliteert dat met de benchmark. een van de 

leerpunten van het amsterdamse drama is dat onze benchmark wel inzicht 

geeft, maar nog onvoldoende diep gaat om ook de ernst van een situatie als 

die van amarantis op echte waarde te kunnen schatten. daarvoor is nodig  

dat we ook inzicht krijgen in de informatie die de inspectie van het onderwijs 

en het ministerie van ocW kennelijk wel hebben. dat vraagt om urgentie om 

infosystemen in elkaar te schuiven en zo een eenduidig, scherp en voor alle 

partijen helder beeld te creëren.

en daarop volgt dan het wellicht meest lastige gedeelte. Want hoe gaan we 

vervolgens als sector om met die informatie? vertrouwen om elkaar aan te 

durven spreken moet groeien. absoluut lichtpunt is dat een aantal instellingen 

al indringend met elkaar in gesprek is. Leren op bestuurlijk niveau gaat dus, 

net als bij studenten, als het echt moet redelijk snel. en tegenover het verlies 

binnen en buiten amarantis betekent dat toch een tikkie winst. 

 

Jan van Zijl
voorzitter mBo raad
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uitwaaien “Ik heb één dag in de week vrij, niet op een 

vaste dag. Dan ga ik altijd een strandwandeling maken met 

de hond, weer of geen weer. Als ik vanuit mijn huis in Hoek 

van Holland de straat uit loop, zit ik in het bos. Via het bos 

loop ik het duingebied in naar het strand. Lekker uitwaaien, 

op werkdagen doe ik dat ook wel eens. Op mijn vrije dag 

ben ik vaak aan het studeren voor de docentenopleiding.  

Ik gebruik zoveel mogelijk opdrachten die ik voor school 

moet doen, in mijn werk. Laatst heb ik thuis een training 

gemaakt voor een heel team van medewerkers, 

verpleegkundigen en praktijkopleiders.” 

ma d
i

‘mBo-VeRpleegkundigen kunnen  
het verschil maken’

Kwaliteit vormt de rode draad in het werk van Hennie de Koning. Daarbij staan skills 
centraal: kennis, vaardigheid én de juiste beroepshouding. Een patiënt wil immers niet 
alleen een deskundige aan zijn bed, maar ook iemand die vriendelijk is. De Koning:  
“Mijn leus is altijd: behandel de patiënt zoals je zelf behandeld zou willen worden.”

en wat dOet Zij ZOal?

Tekst José vorstenbosch  Foto’s Jeroen Poortvliet

de week van hennie de koning, coördinator praktijkopleiding bij sophia Revalidatie in den haag

pRaktijkopleiding “Wij leiden mbo en hbostudenten 

Verpleegkunde op. Het zijn vaak jonge mensen die enthou si

ast binnenkomen en graag willen leren. Ze hebben een frisse 

kijk op dingen, daar leer je zelf ook weer van. Wij staan 

bekend om onze intensieve begeleiding. Daarnaast laten we 

studenten kennismaken met alle disciplines. Als praktijk

opleider werk ik regelmatig met studenten. De praktische 

handelingen zijn natuurlijk belangrijk, maar ze moeten ook 

leren observeren, rapporteren en doordenken. Wat ik verder 

belangrijk vind, is dat mensen plezier hebben in hun werk. 

Dat heeft een positief effect op de patiënt én de kwaliteit 

van de zorg.”
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‘mBo-VeRpleegkundigen kunnen  
het verschil maken’

kwaliteit “Sophia Revalidatie is een leuke organisatie om  

bij te werken. De sfeer is heel open, dat horen wij ook terug  

van patiënten. Vergaderingen proberen we strak te houden.  

Maar je moet wel duidelijke afspraken maken en van elkaar 

weten waar je mee bezig bent, zodat het geborgd is wat je doet. 

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom worden elke 

twee jaar onder meer de theoretische en praktische kennis van 

onze verpleegkundigen getraind en getoetst in het skills lab.  

Zo kunnen we de kwaliteit meetbaar hoog houden.”

woRldskills “Vorig jaar deed ik, in samen

werking met Skills Netherlands en kennis

centrum Calibris, als coach en jurylid voor 

verpleegkunde mee aan WorldSkills, het wereld

kampioenschap voor beroepen in Londen. Dit 

jaar werd ik gevraagd om juryvoorzitter te zijn 

tijdens de finale van de Calibris ZorgTopper

wedstrijd. De vijf finalisten, derde of vierdejaars 

mbostudenten Verpleegkunde, kregen diverse 

opdrachten en casussen waarbij een acteur de 

patiënt speelde. Competent zijn betekent dat  

je vakkennis hebt, weet waarom je dingen doet 

en dat je kunt omgaan met de patiënt. Die wil 

immers niet alleen een deskundige aan zijn  

bed, maar ook iemand die vriendelijk en 

empathisch is.”

do

Wo
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leRaRenopleiding “Ik volg de lerarenopleiding 

Gezondheidszorg en Welzijn bij Hogeschool Leiden.  

Wat ik in de opleiding vooral leer, is de theoretische 

onderbouwing van het praktisch handelen. De 

docenten zijn kritisch en brengen het onderwijs heel 

enthousiast en vakkundig. Om ons te prikkelen, vullen 

ze de lessen op verschillende manieren in. Wij moeten 

ook lessen aan elkaar geven, daar leer je veel van.  

Of ik ooit voor de klas ga staan, weet ik niet. Ik vind 

het werk dat ik nu doe hartstikke leuk, maar het is  

wel goed om breed opgeleid te zijn. Wil je de kwaliteit 

van de zorg op peil houden, dan moet je jezelf blijven 

ontwikkelen.”
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studenten Roc 
Friese Poort 
installeRen 
nieuwe toilet-
geBouwen  
in nepal

tekst nathalie van dijk  Foto RoC Friese Poort

 

Beter sanitair voor de Nepalese bevolking.  

En dan met name voor schoolkinderen. Dat wil  

de stichting SIFVN bereiken met haar bouw-

projecten in Nepal. De projecten zijn een unieke 

samen werking van studenten van ROC Friese 

Poort in Drachten en Nepalese bouwvakkers.  

In februari vertrokken vijf studenten Totaal-

installateur naar Nepal om de toiletgebouwen 

samen met de lokale bevolking te installeren.  

Ook reisden twee studenten van de opleiding  

Film en Media mee. Met hun camera’s legden  

zij het complete bouwproject vast. De opnames 

gebruikt ROC Friese Poort om een nieuwe kant  

van de installatie techniek te laten zien. Ook 

worden ze verwerkt in een voorlichtingsfilm  

voor studenten.

Meer informatie over de bouwprojecten in Nepal: 

www.sifvn.nl
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Alle gegevens van iedere student in één digitaal dossier, van studiebegeleiding en –voortgang 
tot en met een digitaal portfolio of een eventueel zorgdossier. Het Albeda College in Rotterdam 
droomde er naar eigen zeggen al jaren van en gaat er na de zomer mee aan de slag.  
Doel: betere begeleiding van studenten en minder schooluitval.

Tekst berber bijma  Illustraties Link design, amsterdam

iedeRe student  
digitaal in Beeld

Het Albeda College heeft 22.000 studenten 

verdeeld over 50 locaties in en rond Rotterdam. 

Van alle 22.000 bewaart de onderwijsinstelling 

gegevens over intake, studie, zorg en stage

begeleiding, studieresultaten en studievoortgang, 

naast de nodige werkstukken en verslagen.  

Een deel van die gegevens werd tot voor kort 

digitaal opgeslagen – verspreid over verschillende 

systemen – en een ander deel op papier. Met 

ingang van het komende studiejaar gaat een 

lang gekoesterde wens in vervulling: alle gegevens 

komen samen in een Digitaal Studentendossier, 

afgekort tot DsDo. Deze voorjaarsmaanden wordt 

nog hard gewerkt aan de precieze invulling  

van het systeem, vertelt projectmanager 

Monique Uuldriks. 

Door de mogelijkheden die ict biedt, worden de 

administraties binnen verschillende Nederlandse 

sectoren steeds meer digitaal georganiseerd. Ook 

in het onderwijs worden de bestaande dossiers 

steeds meer vervangen door een digitale variant. 

Voor zover bij het Albeda College bekend, is er  

in ons land echter geen tweede roc dat zo’n 

breed digitaal studentendossier heeft. Alles wat 

een onderwijsinstelling over en van een student 

tijdens de schoolloopbaan vastlegt, krijgt in  

het DsDo een plaats. 

niet alles zichtBaaR
Dat daarmee een hoop papieren administratie 

bespaard wordt is fijn, maar eigenlijk een 

bijkomstigheid. “Uiteindelijk gaat het ons erom 

dat we de kwaliteit van de begeleiding van 

studenten verhogen en daarmee schooluitval 

voorkomen”, zegt Uuldriks. “Iedereen die toegang 

heeft tot het systeem, krijgt verschillende rechten. 

Een docent ziet andere dingen dan een studie

loopbaanbegeleider, en een zorgmede werker 

weer andere. Via een onderwijsdashboard op  

het Albedaintranet ziet een studieloopbaan

begeleider bijvoorbeeld in één oogopslag de 

laatste resultaten, gemaakte afspraken en 

melding van eventuele incidenten. Daarmee  

is hij of zij goed voorbereid op een gesprek met  

een student. Onze medewerkers zijn nu veel  

tijd kwijt om op verschillende plaatsen en bij 

verschillende mensen informatie bij elkaar te 

zoeken. Straks kunnen ze die tijd gebruiken  

voor de begeleiding van studenten.”

Een belangrijk kader bij de invulling van het 

digitale dossier is de Wet op de Persoonsgegevens. 

“Niet alles mag en hoeft voor iedereen zichtbaar 

te zijn”, zegt Uuldriks. “Een docent kan bijvoor

beeld wel zien dat er een zorgtraject loopt, maar 

niet wat de inhoud daarvan is. Een studieloop

baan begeleider krijgt waarschijnlijk iets meer 

Betere begeleiding, minder schooluitval

Back  stage
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informatie te zien. Over het hele systeem ligt  

een rollen en rechtenbeleid: afhankelijk van  

je functie krijg je bepaalde gegevens te zien.”

meeR of mindeR weRk?
Sommige medewerkers van Albeda kunnen niet 

wachten tot het 1 september is, anderen zijn  

wat huiverig voor de nieuwe taak die hen wacht: 

gegevens invoeren in het DsDo. Monique Uuldriks 

verwacht dat – na een inwerkperiode – het 

systeem alleen maar tijd zal besparen. “We gaan 

efficiënter werken en krijgen beter inzicht in  

de ontwikkeling van de loopbanen van onze 

studenten vanaf de intake tot en met de 

uitstroom.” 

Studenten van het Albeda College krijgen in 

eerste instantie beperkte inzage in hun eigen 

dossier via een studentendashboard. Ze krijgen 

in ieder geval gegevens over bijvoor beeld 

afwezig heid, resultaten en ingeleverd werk te 

zien. En uiteraard kunnen ze hun eigen portfolio 

aanleggen. “De komende jaren kunnen we het 

Digitale Studentendossier uitbreiden met allerlei 

functionaliteiten, bijvoorbeeld communicatie 

met stage bedrijven. Uiteindelijk is het hele DsDo 

bedoeld voor ondersteuning van het primaire 

proces. Daar hebben de medewerkers én  

de studenten het meeste baat bij.”

‘Met waardevolle  
informatie kun je  

beleid maken’

Cor sluijter

Cor Sluijter,  

unitdirecteur beroepsonderwijs bij Cito:

“Digitalisering is met het oog op het 

gebruiksgemak en de beheersbaarheid van 

informatie een noodzakelijke stap. Veel 

mboinstellingen zijn daarmee bezig. Op het 

gebied van digitale gegevensopslag loopt het 

beroeps onderwijs zeker niet achter bij het 

primair en voortgezet onderwijs. Als het gaat 

om leerling volgsystemen is het een ander 

verhaal. Met een leerlingvolgsysteem meet en 

analyseer je gegevens waarmee je vervolgens 

beleidsmatig aan de slag kunt – dat gaat dus 

veel verder dan alleen digitale administratie. 

Het basis onderwijs is heel ver met leerling

volg systemen, vooral omdat de resultaten 

daar goed te meten zijn: het gaat over 

rekenen, spelling, begrijpend lezen, etc.

Voor het beroepsonderwijs zie ik ook wel 

kansen voor méér dan een uitgebreide digitale 

administratie, maar dat ligt complexer. Wil je 

onderwijsresultaten meten, dan moet je ook 

zaken als ‘beroepshouding’ meten. Daar zijn 

wel instrumenten voor, maar die moet je dan 

wel omwerken tot een computersysteem 

waarin medewerkers gegevens kunnen 

invoeren. Als dat lukt, kun je bijvoorbeeld aan 

de buitenwereld – stagebedrijven, maar ook  

de inspectie – duidelijk maken: dit kunnen 

onze studenten.

Volwaardige studentvolgsystemen voor het 

beroepsonderwijs zijn er nu nog niet, maar  

ik verwacht wel dat die er komen. Je kunt 

hiermee namelijk de uitval van studenten 

verminderen. De Community Colleges in de 

Verenigde Staten – min of meer vergelijkbaar 

met onze mboinstellingen – zijn er bijvoor

beeld al heel ver mee. Zij gebruiken bij  

de intake van een student bepaalde toets

instrumenten die voorspellen wat de meeste 

geschikte leerweg voor een leerling is. Tijdens 

de school loopbaan volgt de school de student 

en kan het leertraject eventueel worden 

aangepast. In het ideale scenario zie ik een 

Digitaal Studentendossier met dit soort functies 

voor me. Met een leerlingvolgsysteem moet  

je diagnostiek kunnen bedrijven, anders is  

het in feite niet meer dan het digitaliseren  

van je administratie.”
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Marcel Heldoorn,  

senior beleidsmedewerker e-health bij  

de Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie:

“Een digitaal systeem kan op zich grote 

voordelen hebben boven een papieren 

administratie. Papier moet je niet idealiseren 

– je wilt niet weten hoeveel papier kwijtraakt 

in bijvoorbeeld een ziekenhuis. 

Maar een elektronisch systeem heeft ook z’n 

valkuilen. Dat is wel gebleken toen de eerste 

poging om een elektronisch patiëntendossier 

(EPD) in de zorg in te voeren, mislukte. Een 

digitale administratie moet beter dan goed 

zijn. Vanaf het begin moeten zorgvuldigheid 

en trans parantie prioriteit krijgen. Het kan  

wel zo zijn dat 90% van de studenten van het 

Albeda College denkt ‘Privacy? Boeie!’, maar 

dan is die laatste 10% er ook nog. Het wan

trouwen tegen autoriteiten op het gebied van 

veiligheid van elektronische gegevens is de 

laatste jaren alleen maar toegenomen en 

krijgt ook veel mediaaandacht. Privacy in een 

elektronisch systeem is een ingewikkeld punt. 

Iemand met nauwelijks een ziekte geschiedenis 

hecht er misschien veel waarde aan, maar 

voor een chronisch zieke is het gezondheids

belang wellicht groter dan het privacybelang. 

Die belangen moet je tegen elkaar afwegen.

Sommige jongeren zijn zich niet bewust van 

hoe privacy werkt. Ze zetten bijvoorbeeld wél 

allerlei gezondheidsgegevens op Facebook, 

maar willen niet dat de zorgverzekeraar daar 

iets mee doet. Het eerste EPDproject is onder 

meer stukgelopen op de communicatie. Toen 

er tegengeluiden kwamen, liet een deel van  

de zorgverleners zijn oren daarnaar hangen. 

Als een systeem eenmaal een negatief imago 

heeft, is dat niet meer te repareren. Daarom 

moet je zorgen dat je met alle betrokken 

partijen heel helder het doel van je digitale 

systeem voor ogen hebt. Vervolgens moeten 

alle partijen één en dezelfde boodschap 

uitspreken: dít is ons doel, de randvoor

waarden voor de professionals en – in dit 

geval – de studenten zijn goed en dit gaan  

we doen.”

Jacqueline Visser,  

marktgroepmanager basisonderwijs bij Cito:

“Privacy is niet alleen bij bedrijven, maar ook 

bij onderwijsinstellingen een gevoelig punt  

als je gegevens bewaart. Er bestaat altijd het 

gevaar dat informatie op straat komt te liggen. 

Bij een papieren administratie kan dat ook 

gebeuren, maar bij een digitaal ‘lek’ is de kans 

groter dat de informatie breder verspreid 

wordt. Daarom is het verstandig dat het 

Albeda College zorgvuldig afspreekt welke 

informatie open is en welke niet. Op het 

moment dat stagebedrijven toegang krijgen 

tot het digitale dossier, wordt de privacyvraag 

extra belangrijk.

Wat de tijdsinvestering van medewerkers 

betreft: je moet met z’n allen kritisch nadenken 

over welke gegevens je wel en niet invoert. 

Met zo’n digitaal systeem kan heel veel en de 

valkuil is dat je er daarom heel veel informatie 

in opneemt. Maar gegevens waar je nooit 

meer iets mee doet, moet je natuurlijk niet 

invoeren. Dan wordt zo’n dossier geen 

papieren, maar een digitale tijger.

Uiteindelijk zal het systeem de medewerkers 

tijdsbesparing en gemak opleveren: alle 

gegevens centraal in plaats van ieder z’n eigen 

Excelletje. Voor de studenten is het voordeel 

dat ze hun eigen gegevens kunnen checken  

en dat ze, als er iets aan de hand is, hun 

verhaal niet tien keer hoeven te vertellen. 

Als het systeem goed werkt, kun je je 

onderwijs ermee verbeteren. Door bijvoorbeeld 

gegevens van dezelfde opleiding op verschil

lende locaties te vergelijken, kan het zijn dat 

je ontdekt dat een bepaalde opleiding op drie 

locaties prima verloopt en op één locatie niet. 

Daar kun je dan mee aan de slag. Als het 

Digitale StudentenDossier zo gaat werken, 

gaat het effect verder dan het voorkomen  

van schooluitval; dan wordt het een 

instrument voor onderwijsverbetering.”
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cOlumn

ik heb een nieuwe baan. Per 1 maart 2012 heb ik mijn dienstverband bij  

roc Leiden beëindigd en ben ik enthousiast begonnen bij het nova college 

in haarlem als mbodocent microsoft. ik blijf gewoon mijn tweemaandelijkse 

column voor Back stage verzorgen, iets wat ik met veel plezier doe.

 

een van de eerste dingen die mij op het nova college opvalt, is dat alles er zo 

verzorgd en netjes uitziet. ik heb op vele roc’s een cultuur gezien van slopen, 

papier op de grond gooien, stoelen kapot maken, enzovoort. zowel personeel, 

docenten als het management hebben nooit de vinger kunnen leggen op het 

waarom van dit gedrag. 

maar het kan anders.

Bij mijn nieuwe werkgever wordt veel schoongemaakt. de hele dag door zie ik 

schoonmakers het gebouw onderhouden. dit gedrag zie ik ook bij de docenten 

en het ondersteunend personeel. docenten laten hun werkplek netjes achter, 

ruimen papiertjes op en zorgen voor nette lokalen. Beveiliging helpt ook mee 

aan een veilige en schone leeromgeving.

meld je bij de conciërges dat er ergens toch onverhoopt vuil ligt, dan is dat een 

uurtje later opgeruimd. conciërges spreken de studenten aan op hun gedrag 

en dragen zo ook hun steentje bij. 

hoe het anders kan?

Werknemers van mboinstellingen moeten zich er bewust van zijn dat zij zelf 

veel hieraan kunnen doen. het is belangrijk dat iedereen het gebouw netjes  

wil houden. dat betekent dat docenten verantwoordelijkheid moeten nemen 

om hun lokalen netjes achter laten. en dat zij studenten in de lokalen en 

daar buiten direct aanspreken op hun gedrag. Wordt er toch gesloopt, dan 

moet het met grote spoed gemaakt worden. 

het nova college zet hoog in op excelleren in betrokkenheid. het merkkompas 

van het nova college  regels, veilig, aandacht en thuis  geeft inderdaad 

richting aan ons handelen. en het mooie ideaal van de school ‘Blijf groeien!’ 

wordt in de praktijk toegepast. super!

Elmer Veerhoff
docent nova college haarlem
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“In tijden van teruglopende budgetten moeten 

we blijven praten over het belang van goed 

onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk voor  

alle Nederlanders. Specifiek de minister van 

Economische Zaken geef ik de raad om, als hij 

fiscale voordelen voor het bedrijfsleven creëert, 

bedrijven ook aan te spreken op hun verant

woordelijkheid. Er mag wat tegenover staan, 

zoals voldoende bpvplaatsen. Natuurlijk kijk  

ik ook naar mezelf. Ik vind dat ik mijn afspraken 

moet nakomen, met name de afspraken die 

gemaakt zijn in het Convenant Leerkracht.  

Deze laat de huidige minister los. Ik opereer  

daar streng in en haal alles uit de kast om de 

salarismix te realiseren. Met instellingen die er 

niet in slagen, ga ik in gesprek: waarom lukt het 

niet en hoe zorgen we dat het wel voor elkaar 

komt? Politiek commitment vind ik belangrijk.” 

“Neem zo’n situatie als bij Amarantis. Dat wat  

er met Amarantis gebeurt, laat een probleem 

zien dat bij meer scholen speelt. Dan raak  

je het huidig stelsel en dat stelsel heeft zijn 

tekort komingen: er blijft ruimte voor instellingen 

om het toch anders te doen. Je kunt je bijvoor

beeld afvragen of alle onderwijsuren van 

vol doende kwaliteit zijn. Bij de één heet het 

loopbaanoriëntatie, bij de ander beroeps houdings

uren. Belangrijk, maar het gaat om de inhoud; 

alleen aan de titel heb je niets. Hoe weet je 

anders of het de kwaliteitstoets doorstaat?  

Ik wil dat deze discussie binnen docententeams 

gevoerd wordt. Zij weten wat past binnen 

Algemene Onderwijsbond (AOb) Ben Hoogenboom

’Als ik Marja ben, KIjK IK  
nAAR HET VERHAAl ACHTER  
DE CIjFERS’

het curriculum en bij de beroeps praktijk. Focus 

op kwaliteit van de uren, niet op kwantiteit. We 

moeten het best mogelijke onderwijs nastreven, 

dat verdienen studenten. En dat wordt gegeven 

door bevoegde docenten met kennis van het 

beroepenveld en die weten wat het huidige 

tijdsgewricht vraagt van het curriculum. Het 

professioneel statuut is daarin belangrijk. Want 

mensen moeten permanent bezig zijn met de 

vraag hoe ze in hun vak het hoogst haalbare 

bereiken. Een school is ook een ontwikkel

instelling voor de eigen medewerkers.”

“Ik propageer niet één model, of dat één persoon 

het voor het zeggen heeft. De rol en positie van 

betrokkenen als docenten en MR bewaak ik. In 

elk geval koppel ik nooit een prestatiebox aan  

de lumpsum. Dan geeft het bedrijfsleven een 

oordeel over opleidingen. Tja... Wat stelt dat  

voor als het van bovenaf opgelegd wordt? Je kunt 

scholen en docenten niet afrekenen op cijfers  

als je niet weet welke toegevoegde waarde een 

school biedt. Elk kind heeft iets anders nodig en 

voor elk kind kan onderwijs het verschil maken. 

Dat vat je niet in cijfers. Het gaat mij om het 

verhaal er achter. Overigens ben ik ook geen 

voorstander van een marketing achtigeopvatting 

als ‘studenten zijn klanten’. Dan gedraagt een 

student zich ook zo. Dat is funest. Onderwijs  

gaat over zoveel meer dan een pakketje 

afgewogen kennis.” 

minister vOOr 1 dag

Tekst Marie-José Linders  Foto’s nout steenkamp

‘Voor elk kind  

kan onderwijs  

het verschil maken’

“Hoe belangrijk is onderwijs voor jou geweest?” Met deze vraag aan zijn collega-ministers 
begint Ben Hoogenboom zijn eerste dag als onderwijsminister. Hoogenboom is sinds twee 
jaar dagelijks bestuurslid beroepsonderwijs en coördinator arbeidsvoorwaarden van de 
Algemene Onderwijsbond (AOb). Daarvoor stond hij 25 jaar voor de klas als economiedocent. 
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Ben hoogenboom: dagelijks bestuurslid 

beroepsonderwijs en coördinator 

arbeidsvoorwaarden van de algemene 

onderwijsbond (aob)
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vijf vragen aan…

aan:

     Bas de wit, bestuurs- en  
organisatie wetenschapper  
Universiteit Utrecht

onderwerp:   Bas de Wit promoveerde onlangs op het proefschrift ‘Loyale leiders. Een onderzoek 

naar de loyaliteit van leidinggevenden aan docenten in het voortgezet onderwijs.’ 

Zijn boek deed het nodige stof opwaaien en was een van de meest aangevraagde 

titels van de Universiteit Utrecht. Helemaal vreemd vindt De Wit, zelf telg uit  

een onderwijsfamilie, dat niet. Hoe vaak neemt iemand het op voor de regelmatig 

verguisde manager in het onderwijs?

  Tekst Pieter Matthijssen  Foto Gerry hurkmans
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“de rol van managers wordt bijna standaard 

gekoppeld aan misstanden in het onderwijs. 

Verhalen over onterecht uitgekeerde bonussen en 

bureaucratische wantoestanden zijn haast aan de 

orde van de dag. Bovendien zijn we geneigd ons 

eerder te identificeren met hardwerkende docenten 

dan met graaiende bestuurders. De werkelijkheid is 

een stuk genuanceerder. Bovenschoolse bestuurders, 

schoolleiders en middenmanagers voelen zich allemaal 

verantwoordelijk voor studenten, ouders en docenten. 

Met het verschil dat bovenschoolse bestuurders ook 

zaken moeten doen met bijvoorbeeld sectorraden,  

het ministerie en de Onderwijsinspectie. Toch hebben 

middenmanagers de grootste loyaliteitsconflicten, 

omdat zij letterlijk dichterbij de partijen staan.”

“ja. Voormalig docenten zijn iets meer betrokken 

bij het wel en wee van hun onderwijzende 

collega’s. Vaak geven ze nog les of zijn ze actief op  

de school waar ze eerder voor de klas stonden. Ook 

hebben ze meestal minder ervaring als manager. 

Overigens kan het hebben van een onderwijsachter

grond in sommige gevallen het leiding geven juist 

moeilijker maken. Zo hebben voormalig docenten 

soms meer loyaliteitsconflicten bij het aansturen  

van hun team, omdat hier bijvoorbeeld oudcollega’s 

in zitten.”

“in het mbo is sprake van een vergelijkbare 

situatie. Belangrijkste verschil is de hevigheid 

van de discussie. Het mbo is geregeld negatief in het 

nieuws. Incidenten worden sterk uitvergroot en zijn 

daardoor beeldbepalend. Loyaliteit hangt over het 

algemeen samen met persoons en situatiegebonden 

kenmerken. Wat impliceert dat je ook binnen het mbo 

loyale leidinggevenden zult tegenkomen. Uit mijn 

onderzoek blijkt dat veel leidinggevenden in verzet 

kwamen tegen de 1040urennorm of dat zij proberen 

om  ondanks alle bezuinigingen  via een vorm van 

burgerlijke ongehoorzaamheid toch het beste voor 

hun docenten te regelen. Alleen hoor of zie je daar 

weinig van.”

“in de loyaliteitsdiscussie gaat het vooral om  

de relationele en gevoelsmatige afstand die 

managers tot docenten ervaren. Die is bij bestuurders 

die op grotere afstand van docenten staan iets  

groter, maar deze grotere afstand heeft tegelijkertijd 

nauwelijks effect op het gevoel van loyaliteit aan 

docenten. Eigenlijk heeft de discussie over de 

‘onbereikbare bestuurder’ ook iets paradoxaals. 

Leiders die professionals geen ruimte laten voor 

eigen initiatief zijn snel de gebeten hond, terwijl 

docenten die juist álle vrijheid krijgen zich ook  

niet altijd happy voelen. Managers doen het al  

snel niet goed.”

Vraag 1:   managers komen er in de media maar bekaaid 
van af, ook als het om loyaliteit gaat. hoe komt 
dat toch?

Vraag 2:   schoolgrootte speelt volgens u geen rol als  
het om loyaliteit gaat. hoezo niet? managers  
van gigantische onderwijsinstellingen staan toch  
veel te ver af van de dagelijkse praktijk?
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“het is logisch dat de politiek de discussie op 

scherp zet en zo de beeldvorming probeert  

te beïnvloeden. Dat is niet het grootste probleem.  

Het echte probleem schuilt in fact free policy, ofwel 

het daadwerkelijke moment dat in managementlagen 

wordt gesneden om ‘de school terug te geven aan  

Vraag 3:   het onderwijsdebat spitst zich onder meer toe  
op het terugdringen van het aantal bestuurders 
en managers, volgens u een versimpeling van  
de werkelijkheid. hoe bedoelt u dit?

Vraag 4:   heeft u ook onderzocht of voormalig docenten 
loyalere managers zijn dan managers die van 
elders worden ingevlogen?

Vraag 5:   uw loyaliteitsonderzoek spitst zich vooral  
toe op managers in het voortgezet onderwijs.  
in hoeverre gelden uw uitspraken ook voor 
leidinggevenden in het mbo?

de docenten’. Dan voer je beleid op basis van de 

verkeerde motieven. Uit mijn onderzoek blijkt dat 

managers juist een positief verschil kunnen maken. 

Zo kunnen zij als buffer fungeren tussen de docenten 

in hun school en de politiek, bijvoorbeeld door stelling 

te nemen tegen al te drastische bezuinigings maat

regelen. In dit soort initiatieven schuilt loyaliteit. 

Bovendien zijn loyale leiders nodig om op een 

betekenis volle manier inhoud te geven aan prestatie

management en structuur te bieden aan het verbeteren 

van de samenwerking tussen docenten en docenten

teams onderling.”
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Tekst sander van der Ploeg  Foto Peter hilz / hh

VeRstands-
huwelijk  
in cRisis

nieuwe ijstijd?
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Daadkracht in het onderwijsbeleid kan het kabinet niet worden 

ontzegd. Zo kost ieder jaar studievertraging een universiteits

student straks 3.000 euro en schaft het kabinet de basisbeurs 

voor een mastertraject af. Wellicht de meeste pijn werd gevoeld 

in het basis en voortgezet onderwijs vanwege het passend 

onderwijs, waar voor 300 miljoen euro zou worden gesneden. 

De onderwijsbonden reageerden woedend. Zo noemde 

bestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en leraar 

Marten Kircz minister Van Bijsterveldt tijdens een algemene 

lerarenstaking afgelopen januari “de slechtste onderwijs

minister ooit, die niet de intellectuele capaciteiten bezit  

haar taak uit te oefenen”. 

Kritische tegengeluiden van Ton Elias en Harm Beertema,  

de onderwijswoordvoerders van respectievelijk de VVD en  

PVV, werden evenmin geaccepteerd. Dezelfde Kircz zou zijn 

leer lingen vertellen dat Elias en Beertema “het onderwijs kapot 

maken”. Zolang de AOb zich hiervoor niet excuseerde, wilden 

beide Kamerleden niet meer in debat met de grootste 

onderwijsbond.

escalatie
Zelden is het publieke debat rond het onderwijsbeleid zo 

geëscaleerd, op wellicht de bezuinigingsoperatie van toenmalig 

minister Wim Deetman (CDA) in 1983 na. Triest dieptepunt 

destijds waren de fysieke bedreigingen aan het adres van 

Deetman, waargemaakt met een schop in zijn buik door  

een demonstrant. Anno 2012 blijft het bij retoriek, zij het in  

gal gedrenkt en gebaseerd op wederzijds onbegrip. Maar over 

één ding zijn de strijdende partijen het eens: de leerling is  

het voornaamste slachtoffer.

Het onderwijs voelt zich steeds meer in de steek gelaten  

door de politiek, denkt fractievoorzitter Arie Slob van de 

ChristenUnie. Daarom organi seerde hij afgelopen maart de 

Nationale Onderwijsdag in Amersfoort. Hier moesten politici 

van zowel regerings als oppositiepartijen en de vakbonden 

Het verstandshuwelijk tussen het onderwijs en de regering is al langer moeizaam. Maar met de  

huidige kabinetsplannen voor het onderwijs en harde uitspraken over en weer, lijkt de relatie tussen 

beide partijen een nieuwe ijstijd in te gaan. Hoog tijd dat de dooi inzet, toch? “Ik pik geen demagogische  

onzin meer.”
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tijdens een besloten bijeen komst de voor

naamste plooien gladstrijken om de dialoog  

te normaliseren. 

“Natuurlijk konden we niet alle pijnpunten 

wegnemen”, verklaart Slob. “Ja, er vielen harde 

woorden, maar men is in ieder geval weer met 

elkaar in gesprek.” Dit lijkt op het eerste gezicht 

een magere uitkomst, maar dat is het volgens 

hem niet. “Discussies over het beleid zijn prima, 

maar er werd echt op de man gespeeld terwijl 

het gaat om de toekomst van ons onderwijs”, 

aldus Slob. Hoe dan ook, volgens de ChristenUnie

voorman lijkt de lucht geklaard. “Hoe het nu 

verder gaat is afwachten, maar de onderlinge 

sfeer is in ieder geval beter dan een paar 

maanden geleden.”

Kamerlid en onderwijswoordvoerder Boris van 

der Ham van D66 toog in maart zonder al te veel 

verwachtingen naar Amersfoort. Ja, hij ergerde 

zich aan het optreden van Elias en Beertema, 

maar ook aan de AOb. “De VVD en PVV willen 

zich graag profileren over de rug van de leraren”, 

zegt Van der Ham. “Ze zouden niet professioneel 

genoeg zijn. Daarnaast roepen beide Kamerleden 

dat het alleen maar kommer en kwel is in het 

onderwijs. Dat beeld klopt niet. Maar ook de  

AOb vloog uit de bocht met zijn diskwalificatie 

van minister Van Bijsterveldt. Dit helpt het 

onderwijs echt niet verder.”

afleidingsmanoeuVRe
Uiteraard was het goed om iedereen weer om 

tafel te krijgen, maar het bleef bij veel gebakkelei 

tussen personen onderling, vindt Van der Ham. 

“De bijeenkomst was vooral een afleidings

manoeuvre om het níet over de kern van de  

zaak te hebben: de toestand van ons onderwijs. 

Het kwam vooral neer op allerlei analyses over 

elkaars uitspraken en gedrag. Als dat nodig was, 

prima. Maar laten we het in godsnaam nu weer 

over de inhoud hebben.”

Ja, inhoudelijk zit D66 grotendeels op één lijn 

met de onderwijsbonden: de bezuinigingen 

kunnen desastreus uitpakken voor het 

Nederlandse onderwijs. Maar, zo vindt Van der 

Ham, dan moet je de regering ook een geloof

waardig alternatief bieden en daar schort het 

vanuit het onderwijsveld nog aan. 

“Wij profileren ons als de onderwijspartij.  

Maar we kunnen het niet alleen.”

Van der Ham pleit voor een integraal onderwijs

plan gesteund door de vakbonden en de sector

raden van het basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs, mbo en hbo. “Het onderwijsveld 

spreekt niet met één mond. Zolang de bonden  

en de raden alleen maar voor hun eigenbelang 

opkomen en de verkokering binnen het onderwijs 

niet doorbreken, bereik je weinig bij deze gesloten 

coalitie.”

Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, wil 

graag meedenken over een integraal onderwijs

plan. “Sterker, ik doe een appèl op alle raden en 

bonden om één onderwijsagenda samen te 

stellen om daarmee de politiek te overtuigen  

hoe wij ons onderwijs verder kunnen verbeteren.” 

klaagcultuuR
De vakbondsvoorzitter wil dat met een integraal 

plan een einde komt aan de klaagcultuur in het 

onderwijs. “Als beroepsgroep moeten ook wij  

de handschoen oppakken en voorkomen dat  

de discussie over de toekomst van het onderwijs 

wordt gekaapt door laatdunkende uitlatingen 

over het onderwijs van individuele Kamerleden 

als Elias. Uiteindelijk gaat het om het beleid  

dat door de beroepsgroep zou moeten worden 

gedragen.” 

Of het kabinet op afzienbare termijn met een 

verenigd onderwijsveld wordt geconfronteerd,  

is wat de AOb betreft nog maar de vraag. “Ik denk 

niet dat we bij de volgende Nationale Onderwijsdag 

één agenda kunnen presenteren”, zegt AOb

woord voerder Thijs den Otter. “We werken samen 

waar we kunnen, maar we hebben natuurlijk  

wel allemaal onze eigen belangen. Die zet je  

niet zomaar opzij.”

Wel is de AOb blij dat de VVD en PVV weer met 

de onderwijsbond willen praten. “Maar het is niet 

zo dat na de Onderwijsdag in maart alle neuzen 

in dezelfde richting staan”, waarschuwt Den 

Otter. Volgens de woordvoerder drukt de coalitie 

ondanks alle protesten nog steeds gewoon haar 

zin door. “De regering luistert nauwelijks naar 

ons. Dan moet je niet verbaasd zijn als wij  

de hakken in het zand zetten.”

‘Het beeld dat het 
alleen maar kommer 

en kwel is in het  
onderwijs, klopt niet’

boris van der ham

VeRstands huwelijk in cRisis
VeRVolg 
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“En juist daarom heeft de Onderwijsdag wat  

mij betreft weinig opgeleverd”, reageert Ton Elias.  

De onderwijswoord voerder van de VVD lijkt 

samen met zijn PVVcollega Harm Beertema de 

spil te zijn geworden in een grimmige dialoog 

tussen de politiek en het onderwijsveld. 

De argwaan tussen onderwijs en politiek begon 

al in de aanloop naar de Provinciale Staten

verkiezingen in mei 2011, stelt Elias. De linkse 

oppositie zou de bezuinigingen op het onderwijs 

aangrijpen om zich flink te profileren, direct 

gevolgd door het onderwijsveld. 

Volgens Elias kunnen de onderwijs bonden en  

–raden zich moeilijk schikken in hun rol in de 

huidige politieke constellatie. Concreet voor

beeld? “De bezuinigingen op het passend 

onderwijs zijn door de Kamer en toch wil de  

AOb binnenkort weer gaan staken. Ik hoopte  

juist dat ze na de Onderwijsdag wat zouden 

inbinden.”

zoete koek
Ruim dertig jaar lang hebben de onderwijs

bonden en raden volgens Elias te veel invloed 

gehad op het onderwijsbeleid, maar die tijd is  

nu voorbij. “De bonden zeggen dat ik niet luister, 

maar dat doe ik wel. Ik ben het alleen niet met ze 

eens. Dat geldt ook voor de minister”, aldus Elias. 

“Het onderwijsveld moet er maar aan wennen 

‘En juist daarom heeft 
de Onderwijsdag wat 

mij betreft weinig 
opgeleverd’

ton elias

dat er vooral aan de rechter zijde partijen zijn,  

die niet alles meer voor zoete koek slikken.  

Het beleid is door de coalitie veranderd. Dat  

kan in een democratie.”

Verzet tegen het gevoerde beleid vindt Elias 

prima, zolang maar onderbouwde argumenten 

worden gebruikt. “Ik ergerde mij de afgelopen 

maanden wezenloos aan de leugens, halve 

waarheden en verdraaiingen vanuit het onderwijs. 

Het kan niet dat leraren kinderen ophitsen door 

te zeggen dat ik het onderwijs kapot maak. Je 

mag het met elkaar oneens zijn, maar ik pik  

het niet langer dat demagogische onzin wordt 

verkocht over de rug van leerlingen. Mochten  

de bonden weer gaan staken, dan zijn die 

kinderen wederom het voornaamste slachtoffer.”

Goed, zover is het nog niet. Zolang alle betrok

kenen met elkaar blijven praten, is de Onderwijs

dag geslaagd. Of de koude vrede nu standhoudt  

of niet, volgend jaar treffen onderwijs en politiek 

elkaar weer op een nieuwe Onderwijsdag.  

“Die komt er, alleen neem ik deze keer niet het 

voortouw”, zegt initiator Arie Slob. “Ton Elias  

zal dan de gastheer zijn.” 

Back  stage
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uitvindingen

Tekst sammar haddad  Foto’s ed van Rijswijk

“Voor onze mini-onderneming wilden we  

– vijf studentes Driedimensionale Vormgeving van 

het SintLucas – een product ontwerpen dat uniek  

en herkenbaar is, maar ook duurzaam en innovatief. 

Uiteindelijk hebben we voor een functionele uniseks 

shopper gekozen; een designertas die gemakkelijk  

in het gebruik is voor verschillende doelgroepen.

Ons idee was om de tas te maken van de bekleding 

van bankjes uit treinstellen die niet meer worden 

gebruikt. Omdat de NS een groot bedrijf is, had het 

nogal wat voeten in de aarde om in contact te komen 

met de juiste personen. We hebben het product 

gepresenteerd als één die het imago verbetert.  

Daar werd heel enthousiast op gereageerd. Na vijf 

prototypes kwamen we op het definitieve model: een 

tas van A3-formaat gemaakt van het groene skaileer 

waarmee de bankjes van het treintype DD-AR zijn 

bekleed. De tas kost 99 euro en we hebben inmiddels 

35 exemplaren verkocht.”

Meer informatie is te vinden op: www.2ndare.nl

nieuw
NIEUW!!!

gRoen tReinBankje 
woRdt shoppeR!

naam: charlot Verheijen (21), 
vierdejaars student driedimensionale 
Vormgeving, specialisatie 
projectleider interieur & exterieur
Opleiding: Vakopleiding sintlucas, 
Boxtel 
Product: shopper 2ndare



33 / 33

 Back  stage

32 / 33

de zittingen van de groene treinbankjes strippen we met de hand, en het materiaal wordt met de hand schoongemaakt en 
genaaid. daarmee is elke tas een uniek exemplaar. het groene skaileer heeft een lekker frisse kleur en de shopper is geschikt 
als handtas, voor boodschappen en voor zakelijk gebruik. de tas bevat een smartphone-vak en een vak dat is uitgemeten voor 
de ipad of tablet. natuurlijk kunnen de vakken ook gebruikt worden voor het opbergen van andere persoonlijke spullen.

Het concept is uniek, omdat we 

‘herkenbaar’ afvalmateriaal uit 

openbare ruimten recyclen. Met  

deze tas koop je als het ware een 

bankje uit de trein.

onze focus ligt op duurzaam en verantwoord ondernemen.  
dit gegeven willen we zoveel mogelijk doorvoeren. daarom is  
ook het verpakkingsmateriaal waarin we de tassen versturen,  
van gerecycled karton.



sanne Bosten, assistent 

treinformulemanager bij de ns 

“Het idee voor de shopper vind ik  

heel goed, omdat de NS duurzaamheid 

hoog in het vaandel heeft staan. De tas 

ziet er mooi uit en de herkenbaarheid 

van de groene bankjes spreekt zeer  

tot de verbeelding. Ook heeft de tas 

een hoog duurzaamheids en 

bruikbaarheidsgehalte.”
Leo van Vegchel, kunstenaar en docent 
Ruimtelijke Vormgeving op het SintLucas en 
tevens een van de eerste eigenaars van de tas 

“Of ik de tas ga gebruiken? Mijn vrouw 

heeft hem al ingepikt. ‘Typisch een 

vrouwentas’, zei ze. ‘Niet’, zei ik, ‘het is 

gewoon een mannentas.’ Daar ben ik 

mooi klaar mee. Ik vind de shopper een  

leuk ding, aardig ontworpen en netjes 

geproduceerd. De kleine ontwerp dingetjes 

zijn grappig gedaan. Het handvat, bijvoor- 

 beeld, lijkt als een band door te lopen  

over de tas. Wel vind ik hem nogal  

aan de prijs.”

8,5

shoppeR 2ndaRe
VeRVolg 

uitvindingen

DE jUry...

DE coNclUsIE

8,3
een praktische tas met een opvallend uiterlijk. 

herkenbaar product gemaakt van origineel 

materiaal dat goed past in het idee  

van cradle to cradle.

7,5

9

Back  stage

ka-lai chan, productdesigner “Ik vind de tas qua 

ontwerp straight to the point, maar ook heel 

commercieel en opvallend. Het materiaal is stevig en 

heeft een leuke kleur. Ik denk dat als deze studenten 

het product goed promoten, het best succesvol kan 

worden. Hergebruik is immers een trend.”
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geen toegevoegde waarde? management is toch onmisbaar  
om de efficiency van een organisatie te bewaken?
“management is niet iets natuurlijks. het is bedacht. en nog niet  

eens zo lang geleden. een dikke eeuw terug. nog nooit is overtuigend 

aangetoond dat management leidt tot betere resultaten. sterker nog: 

vaak leidt het tot minder productiviteit. Let wel: ik pleit geenszins 

voor vrijheid blijheid. hiërarchie, een duidelijke visie: allemaal 

onmisbaar in een organisatie. maar wel uitgezet door een capabele 

bestuurder, met passie voor het vak. iemand van de inhoud.”

lijdt het (beroeps)onderwijs ook onder de managementziekte?
“zeer zeker. de vermanagerisering is overgewaaid uit het bedrijfs

leven naar de zorg, de politie en het onderwijs. alles moet meetbaar 

zijn. hoeveel seconden duurt het om een luier te verwisselen, hoeveel 

bonnen heeft een agent uitgeschreven, hoeveel uur moet een student 

les krijgen? Kwaliteit? vakkennis? daar praat vrijwel niemand  

meer over.”

maar in deze sectoren gaat het om geld van burgers.  
juist die uitgaven moeten goed gemanaged worden. 
“ook dat klopt. maar mijn overtuiging is dat mensen uit het vak zelf 

dat beter kunnen dan gekatapulteerde managers die geen binding 

hebben met de inhoud en die ‘algemene’ modellen en theorieën 

toepassen. ik zeg al tijden: waarom zouden schoolbestuurders niet 

zelf ook lesgeven? als zelfs premier rutte daar tijd voor heeft…” 

 

probleem kan zijn dat managers een hogere status - en veelal 
een bijbehorende beloning - hebben dan vakspecialisten.
“het gekke is dat juist de vakmensen vroeger in hoog aanzien 

stonden: de huisarts, de leraar en de agent. nu is dat omgekeerd. 

er is een scheiding ontstaan tussen denkers (de managers, red.)  

en doeners. We halen goede docenten weg uit de klas om ze te 

‘promoveren’ tot manager. dat is de verkeerde weg. het wrange is ook 

dat juist in het beroepsonderwijs, dat opleidt tot goede vaklui, bijna 

wordt neergekeken op iemand die z’n hele carrière lesgeeft. dodelijk.” 

u zegt: stop met managen. eigenlijk zou u tegen de politiek 
moeten zeggen: stop met het invoeren van nieuwe methoden. 
“Klopt. iedere verandering van de voorbije tien, twintig jaar vraagt 

invoering, implementatie, monitoring. en daarbij zijn blikken 

managers opengetrokken. vooropgesteld: ik vind het moedig als 

iemand z’n nek uitsteekt door minister van onderwijs te worden,  

maar echt dapper zou zijn om te zeggen: ‘ik ga vier jaar op m’n handen 

zitten. ik laat de scholen zelf meer vrijheid, verantwoordelijkheid.  

als we iets voor u kunnen betekenen, horen we het graag.’ dat is  

voor het onderwijs waarschijnlijk het beste.”

u vergelijkt het geloof in management met een religie…
“het is heel goed in de markt gezet. vrijwel iedereen holt er 

gedachteloos achteraan. in die zin is het ook te vergelijken met het 

geloof: het is niet bewezen, mensen lopen er desondanks mee weg.  

en je kunt de aanhangers ook niet of nauwelijks met argumenten in 

twijfel brengen. veelzeggend: de term ‘managementboek’ levert  

op google meer hits op dan ‘Bijbel’.

Back  stage
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Pittige taal Van… 
jos VeRVeen

Nederland verzuipt in de managers. 
Vreemd, want management heeft geen 
enkele bewezen toegevoegde waarde, 
stelt ondernemer en bedrijfskundige  
Jos Verveen in zijn boek ‘Bullshit-
management’. Sterker nog, management 
verlaagt de productiviteit juist. “Stop ermee, 
focus op datgene wat je goed kunt: je vak!”  
Verveen is ook gemeenteraadslid voor  
D66 in Rotterdam.

tekst sander peters  Foto Joris den blaauwen

‘Managementboek’  

levert bij Google meer 

hits op dan ‘Bijbel’



“gelukkig is het net als schaatsen. 

als je het jaren niet hebt gedaan,  

is het begin een beetje wankel.  

maar na een kwartier heb je het 

weer onder de knie.”

rald visser, voorzitter van het college van bestuur  

Lmc, wil met een verplichte taaltoets voorkomen  

dat rotterdamse docenten een scheve schaats  

rijden als ze voor de klas staan (ad).

“in noord-europa hebben wij de 

zwaarste verkoudheid opgelopen.”

hoogleraar economie Lans Bovenberg van de universiteit 

van tilburg constateert in het algemeen dagblad dat de 

recessie in nederland drie keer dieper dan gemiddeld is. 

“maar als je denkt dat je dat geld kan 

weghalen bij passend onderwijs heb 

je volgens mij een gaatje in je kop.”

Walther dresscher, voorzitter aob, schiet het plan van 

de minister lek om te bezuinigen op passend onderwijs 

(radio 1).

“dit is een soort Voice of holland- 

verkiezing om te suggereren dat  

ze werkt aan beter onderwijs.”

aobwoordvoerder thijs den otter vindt dat minister  

van Bijsterveldt een toontje lager moet zingen als ze 

haar plannen aankondigt om excellente scholen een 

keurmerk te geven (de volkskrant).

”het is toch een beetje het verjaardagsfeestje in de straat waar  

je niet op zit te wachten, maar waar je fatsoenshalve ook niet  

kunt ontbreken.”
vvdKamerlid ton elias laat de champagne thuis als hij de ‘onderwijsverzoeningsdag’ voor politici, docenten en bestuurders  

uit de onderwijswereld bezoekt (nederlands dagblad).

“ik denk dat de politiek en besturen 

teveel bezig zijn met het terug-

dringen van de overhead, waardoor 

mak kelijk de kip met de gouden 

eieren wordt geslacht.”

dr. Bas de Wit gooit de knuppel in het hoenderhok en 

houdt bij zijn promotie een pleidooi voor professionali

sering van onderwijsmanagers. dit komt de kwaliteit 

van onderwijs en de betrokkenheid bij docenten ten 

goede (nederlands dagblad). 

“stop met een confettistrategie.”

Jeroen ankersmit, voorzitter van de directie van twee 

locaties van het roc van amsterdam, ziet niets in losse 

flodders en roept in Profiel roc’s op om de juiste 

strategische keuzes te maken.

“ze luistert niet naar de mensen.”

Walther dresscher heeft geen oren naar het actieplan 

van de onderwijsminister. het plan is volgens dresscher 

alleen een verplaatsing van geld om ‘een of ander uit 

amerika overgewaaid plannetje over prestatiebeloning’ 

te kunnen invoeren.  

“daarbij is het in deze tijd ook  

onverantwoord om nieuw te bouwen 

als je zelf zoveel vierkante meters 

onbenut hebt.”

olaf van nugteren, lid college van bestuur roc  

van eindhoven over de verbouwing van het  

voor malig Philipskantoor tot de nieuwe eindhovense 

mbotechniekschool (eindhovens dagblad).


