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20   evaluatie Wet inburgering 
en marktWerking

‘Ik wil zo graag verder leren, maar het wordt me onmogelijk 
gemaakt’, zegt Bünyamin Yildiz.

4   de zeven mytHes 
over Het mbo

Roc’s zijn onveilig, bestuurders zakkenvullers en studenten 
halen massaal de eindstreep niet: Back Stage maakt korte 
metten met de onzin over het beroepsonderwijs.

12   leonard geluk aan de slag 
bij roc midden nederland

‘We moeten excelleren in talentontwikkeling van  
al onze deelnemers.’
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26   roc leiden en uWv Helpen studenten 
aan een baan

De crisis in de jaren ’80 veroorzaakte een verloren generatie. 
Dat laten roc’s en UWV nu niet gebeuren.

32   menselijk maat  
of efficiënt?

Kamerlid Staf Depla wil een fusietoets. Een 
modieuze discussie vindt MBO Raad-voorzitter 
Jan van Zijl.

rubrieken

8 dat dan weer wel
Mbo’ers bij ado en vitesse en frank kalshoven 

vertelt over zijn netwerkschool.

15  coluMn
jan van zijl introduceert aandelen in het mbo.

16  wat doet hij zoal?
het politieke wereldje bevalt de nieuwe job-

voorzitter geerten geerts.

18  in beeld
zadkine op zoek naar jobs.

24  coluMn
als het gaat om jeugdwerkloosheid ziet  

Hans de boer gunstige tegenstromen. 

25  carrièreMakers
kunstenaar jits bakker gunt iedereen een 

opleiding als de zijne.

30  coluMn
ict-docent elmer veerhoff begeleidt de nieuwe 

lichting studenten.

31  staatssecretaris  
voor 1 dag

dorothé lamers (roc rijn ijssel) wil dialoog.

35  pittige taal
nederland is middelmatig en dat komt door  

een leven lang leuteren, stelt theo bovens. 

11   uitblinker

‘Het klinkt gek , maar mijn  
laatste stage liep ik bij mezelf’
  
elissa shehata begon op een lomschool en maakt het nu als styliste.



Ruim een half miljoen mensen volgt een opleiding bij een roc. Ongeveer de helft van de 
beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Toch bestaan er nog veel vooroordelen en 
misvattingen over het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe zit het nu echt?

Tekst Annette van Soest  Illustratie Link Design
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Tussen onderwijs en praktijk zit een ravijn

Voor het mbo heb je alleen je handjes nodig, geen hersens
Onzin. Bij het mbo wordt al snel gedacht aan 

beroepen die draaien om handen arbeid. Slager, 

monteur of bloemist. Feit is dat het mbo zo’n 

650 zeer uiteenlopende opleidingen aanbiedt. 

Van boekhouder, zilversmid en mechatronicus 

tot gamedesigner en ICT-beheerder. Ook kunnen 

studenten leidinggevende en ondernemers-

gerichte opleidingen volgen. Bovendien worden 

zij voorbereid op alle aspecten van een beroep; 

een gespecialiseerd kok leert naast de vak-

technieken in de keuken dus ook hoe hij 

leiding geeft aan andere koks en de inkoop van 

producten en operationele planning regelt. 

Een mbo-opleiding bereidt mensen daarnaast 

voor op een vervolg opleiding: op een hoger 

niveau binnen de eigen school of in het 

hoger beroepsonderwijs. Tot slot moeten 

mbo-studenten aan het eind van hun opleiding 

voldoen aan bepaalde burger schaps eisen. 

Ze worden dus niet alleen opgeleid voor een 

beroep of vervolgstudie, maar ook voor hun 

deelname aan de Nederlandse maatschappij. 

Voor een middelbare beroepsopleiding heb je 

dus zeker meer nodig dan alleen ‘handjes’.

Ook deze mythe geeft een onjuist beeld 
van de realiteit. Vrijwel alle mbo-studenten 

vinden – zodra zij hun diploma op zak 

hebben – snel een baan. Vaak is die baan 

de kroon op hun stage. Het meest zichtbaar 

is de samenwerking tussen bedrijven 

en scholen dan ook als studenten stage 

lopen: in de bedrijven wordt immers het 

beroepspraktijkgedeelte van de opleiding 

verzorgd. En juist het feit dat studenten 

na een stage in een dienstverband rollen, 

toont aan dat er een goede aansluiting is 

tussen onderwijs en de praktijk.

Daarnaast is een beroep niet statisch, 

het is voortdurend in ontwikkeling 

door de veranderende praktijk, trends 

op ICT-gebied of andere vormen van 

technologische vooruitgang. Opleidingen 

moeten dus mee kunnen ademen met de 

beroepspraktijk en het onderwijs heeft 

het bedrijfsleven daarvoor nodig.  

Werkgevers spelen om die reden een 

belangrijke rol bij de invulling en  

actualisering van het middelbaar 

beroeps onderwijs. Sterker nog: die  

betrokkenheid is zelfs wettelijk verplicht. 

Landelijk vervult Colo – de koepelvereni-

ging van de Kenniscentra Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven – een brugfunctie. Sectoraal 

bepalen bedrijfsleven en onderwijs in 

de kenniscentra samen aan welke eisen 

bepaalde opleidingen moeten voldoen 

en over welke competenties, kennis en 

vaardig heden studenten aan het einde 

van de rit moeten beschikken. Onderwijs-

instellingen geven vorm aan het  

onderwijs en het regionale bedrijfs leven 

wordt daarbij betrokken, bijvoorbeeld 

in onderwijsadviesraden. Individuele 

bedrijven spelen op micro niveau een 

belangrijke rol; zij verzorgen immers het 

beroepspraktijkgedeelte van de opleiding. 

De gedeelde verantwoordelijkheid blijkt 

verder uit het feit dat medewerkers uit 

het bedrijfsleven betrokken worden bij 

onderdelen van de examinering. Ook 

worden steeds vaker gastlessen door 

mensen uit het bedrijfsleven gegeven of 

juist lessen in het leerbedrijf verzorgd.

de zeven mytHes  
over Het mbo

2
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de zeven mytHes over Het mbo
vervolg 

Ook deze mythe stelt de
zaken minder rooskleurig 
voor dan ze zijn. Een over groot 

deel van de mbo-studenten 

– 66 procent – behaalt 

namelijk een diploma. Wie 

zonder start kwalificatie het 

onderwijs verlaat, krijgt het 

zwaar op de arbeidsmarkt.  

Het kabinet wil het aantal 

voortijdige school verlaters in 

2012 daarom terugbrengen tot 

maximaal 35.000 per jaar. De 

school uitval in het mbo loopt

al terug en bedraagt momen teel 

8,6 procent. Er bestaan echter 

grote verschillen tussen de 

verschillende niveaus en 

leerwegen. In niveau 4 bedraagt 

de uitval 4 à 5 procent, terwijl 

dat percentage in de onderste 

Mbo-scholen zijn poelen van criminaliteit

5

3

4

Mbo-scholen zijn een leerfabriek: je bent een nummer
een fabel. Een fabel in absolute zin en op 

individueel niveau. De sector middelbaar 

beroepsonderwijs en volwassenen educatie telt 

ongeveer 576.000 deelnemers. Zo’n 50.000 volgen 

een opleiding in de volwasseneneducatie en 

zo’n 525.000 volgen een mbo-opleiding aan een 

vakschool, regionaal of agrarisch opleidingen 

centrum. Gemiddeld telt iedere instelling zo’n 

8.350 studenten. Roc’s hebben verreweg de 

meeste studenten: in totaal circa 475.000. In 

de grote steden kan hun aantal soms wel op-

lopen tot 30.000 per roc. Maar anders dan deze 

aantallen misschien zouden doen vermoeden, 

zijn mbo-scholen allesbehalve massaal en on-

persoonlijk. Er zijn veel verschillende locaties 

– achthonderd in totaal – die ervoor zorgen dat 

er per plek gemiddeld maar 720 studenten zijn. 

Bovendien hebben studenten meestal alleen te 

maken met docenten binnen de eigen opleiding 

en hebben ze een vast aan spreekpunt: hun 

mentor. Er is dus zeker oog voor het individu.

Voor studenten die kampen met emotionele, 

gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen is 

er extra begeleiding. Deze speciaal toegeruste 

ZorgAdviesTeams (ZAT’s) bestaan uit experts 

uit het onderwijs, jeugd- en gezondheids zorg, 

schuldhulpverlening en politie. Ze bieden de 

mbo’ers hulp op maat. In 2008 had 82 procent 

van de mbo-instellingen een ZAT. Hun aantal 

groeit snel; de dekking wordt in rap tempo 

opgevoerd tot 100 procent. Naast deze specia-

listische teams zijn er op de scholen ook 

maatschappelijk werkers, psychologen en  

loopbaanbegeleiders die ervoor zorgen dat  

studenten persoonlijke steun krijgen en niemand 

‘een nummer’ is.

de praktijk is gelukkig een 
andere. De Monitor Sociale 

Veiligheid wijst namelijk uit 

dat er, in verhouding tot het 

aantal studenten, weinig 

incidenten plaatsvinden op 

mbo-scholen en dat het aan-

tal incidenten de afgelopen 

jaren is gedaald. Scholen zijn 

niet onveiliger geworden; de 

maatschappelijke aandacht 

ervoor is echter wel sterk 

toegenomen. Iedereen kent 

de verhalen over steek- en 

schiet partijen op regionale 

opleidingen centra.  

Uit diezelfde monitor blijkt 

eveneens al jaren dat zowel 

studenten als docenten zich 

veilig voelen. Binnen de 

schoolmuren zelfs meer 

dan erbuiten. Of zoals Bert 

Molenkamp, oud-politieman 

en voorzitter van het Platform 

Veiligheid van de MBO Raad, 

het eerder verwoordde: “De 

school is groen, het school-

plein en de fietsenkelders zijn 

oranje en de straat is rood.” De 

meeste criminaliteit vindt dus 

plaats buiten de school.

Het is een illusie te denken dat 

geweld volledig kan worden 

uitgebannen. De school bevindt 

zich midden in de maatschappij

en is een afspiegeling van die 

maatschappij. Wel wordt er  

actief gewerkt aan de veiligheid 

op mbo-scholen, onder andere 

door fysieke maatregelen als 

het plaatsen van camera’s en 

aanstellen van veiligheids-

beambten. Maar ook door een 

verbetering van het sociale 

klimaat: onderlinge sociale 

controle, een goede sfeer en 

aantrekkelijke en nette sociale 

ruimten. Daarnaast zijn er op 

iedere school vertrouwens-

personen bij wie slachtoffers 

van fysiek of verbaal geweld 

terechtkunnen, zodat inciden-

ten geregistreerd en goed 

afgehandeld worden.

Veel studenten verlaten het mbo zonder diploma
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Mbo-bestuurders zijn zakkenvullers
dit ligt toch net wat anders. Het mbo heeft

twee jaar geleden een belonings code voor

bestuurders opgesteld. De code, ontwikkeld

en vastgelegd door het Platform Raden

van Toezicht mbo-instel lingen, kent

eenmaximum beloning die zich onder het

niveau van de Balkenende-norm bevindt.

Uit de jaarlijkse Wet Openbaarmaking

Publieke Topinkomens blijkt dat verreweg

de meeste topbestuurders in het mbo

daadwerkelijk onder de Balkenende-

norm verdienen. De code wordt dus goed

nageleefd en ontkracht de mythe dat 

mbo-bestuurders graaiers of zakken-

vullers zijn.

Er hebben zich desondanks incidenten 

voorgedaan. Ophef rond vertrekregelingen 

voor enkele oud-bestuurders van mbo- 

instellingen leidde eerder dit jaar tot een 

brandbrief van de Algemene Onderwijs-

bond aan minister Plasterk van Onderwijs.

De bond vroeg om een noodwet die 

excessieve vertrekregelingen in het mbo 

onmogelijk moest maken. Een noodwet is

er niet gekomen. Het ministerie van 

Buitenlandse Zaken werkt op dit moment 

wel aan een wetsvoorstel over de 

normering van topinkomens, dat begin 

2010 aan de Tweede Kamer wordt 

aangeboden en zal gelden voor alle 

publieke en semipublieke instellingen. 

Het tekent de mbo-sector dat deze, met 

het opstellen van een eigen belonings-

code twee jaar geleden, haar eigen 

verantwoordelijkheid al heeft genomen. 

niveaus, 1 en 2, een stuk hoger 

ligt. Bij de beroepsopleidende 

leerweg op niveau 1 bedraagt 

de uitval bijvoorbeeld zo’n 34 

procent. Het aantal studenten 

dat een niveau 1-opleiding 

volgt is veel kleiner dan het 

aantal dat een niveau 3- of 

4-opleiding volgt. Vergelijken 

is dus onmogelijk. Maar de 

gemiddelde uitval binnen het 

hoger beroeps onderwijs, is 

groter dan de 8,6 procent in 

het mbo. Jongeren die buiten 

de boot vallen hebben soms 

gewoon voor een verkeerde 

studie gekozen, terwijl een 

ander deel liever aan het werk 

is. En weer anderen zo veel 

problemen hebben dat ze

niet aan onderwijs toekomen. 

“Overbelaste jongeren”, noemt 

Pieter Winsemius van de 

Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid deze laat-

ste categorie in zijn jongste 

advies om schooluitval te 

bestrijden. “Jongleurs”, die 

zes ballen in de lucht moeten 

houden en bij het toewerpen 

van een zevende bal onder de 

druk bezwijken. Het mbo doet 

er samen met het ministerie 

van Onderwijs, leerplicht-

ambtenaren, de Inspectie 

van het Onderwijs en andere 

betrokkenen alles aan om 

voortijdig schoolverlaten in de 

kiem te smoren: door verzuim 

te bestrijden.

Docenten zien niets in competentiegericht beroepsonderwijs
en ook deze mythe is onjuist. Uit een parle-

mentair onderzoek naar de invoering van com-

petentiegericht beroeps onderwijs, waarvan de 

conclusies begin dit jaar naar buiten kwamen, 

blijkt dat een meerderheid van de docenten én 

studenten competentiegericht onderwijs wel 

ziet zitten. Slechts 20 procent is ronduit tegen. 

Minder tentamens, andere manieren van be-

geleiding, minder ‘harde’ vakkennis, aansluiting 

op een vervolgopleiding... en meer bureau-

cratie. De invoering van competentie gericht 

onderwijs, met ingang van het studiejaar 2010 

verplicht voor alle mbo-scholen, zorgt voor 

veel discussie. Dat docenten de nieuwe 

onderwijs vorm, waarbij studenten zelfstandiger 

en praktijk gerichter leren, maar helemaal niets 

zouden vinden, is niet terecht.  Zo wilden 

sommige docenten meer betrokken heid 

wilden. Eerder dit jaar is daarom besloten dat 

docenten door kenniscentra betrokken worden 

bij het opstellen van competentie gerichte 

kwalificatiedossiers.

Kortom: er bestaat voldoende draagvlak voor 

de onderwijs vernieuwing, al blijkt tegelijker tijd 

dat er in de uitvoering en uitwerking in de 

praktijk nog ruimte is voor verbetering. 

Belangrijk is echter dat de scholen op de goede 

weg zitten. 
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de ideale school

econoom frank kalshoven 
verbaasde zich in zijn 
columns in de volkskrant en 
vrij nederland regelmatig 
over de processen binnen  
het onderwijs. 

Waarom zijn scholen niet 52 

weken per jaar geopend, net 

als het bedrijfs - 

leven? Hoe kan het dat ICT 

overal gezorgd heeft voor 

verbetering in efficiency en 

arbeidsproductiviteit, behalve 

in het onderwijs? Waarom 

wordt er in het onderwijs 

slechts gedacht vanuit de 

wensen en behoeften van de 

eigen organisatie in een  

21e eeuw die gekenmerkt 

wordt door dienstverlening? 

Leo Lenssen (ROC-ASA) en 

Hans van Nieuwkerk (mbo2010), 

deelden zijn verbazing. “In 

plaats van eindeloos boekjes 

te maken en congressen te 

organiseren besloten we 

gewoon aan de slag te gaan”, 

licht Frank Kalshoven toe. 

De drie formeerden een 

denktank die zichzelf de vraag 

stelde: “Hoe zou de ideale 

school er uitzien wanneer we 

helemaal opnieuw zouden 

beginnen?” In 2006 werd de 

Netwerkschool 1.0 geboren; 

inmiddels is Netwerkschool 

2.0 een feit. Een specifiek voor 

en met het mbo uitgewerkte 

versie die scholen een con-

 sistent model biedt om na te 

denken over de inrichting van 

hun organisatie. In 2010 start 

de Netwerkschool 3.0, een 

experiment van vijf jaar waar- 

aan een vijftal mbo-scholen 

meedoet. Staats secretaris Van 

Bijsterveldt trekt 14 miljoen 

uit voor dit project.

www.netwerkschool.nl

exclusief glas

Glasblazen is bezig aan 
opmars. in de internationale 
kunstwereld welteverstaan. 
duizenden kunstenaars 
maken de mooiste ontwerpen 
die weer verkocht worden in 
galeries over de hele wereld 
of speciaal geshowd worden. 

De Vakschool Schoolhoven, 

onderdeel van Zadkine, start 

daarom met een speciale 

opleiding tot Glasblazer. Een 

exclusieve opleiding, want er is 

maar plaats voor vijf studenten.

Glasblazer is een vierjarige 

opleiding, de studenten 

verwerven de technieken van 

het glasblazen tijdens praktijk - 

lessen en stages. Zij werken 

samen met kunstenaars om 

nieuwe ontwerpen te creëren. 

Ook ondernemerschap maakt 

een belangrijk deel uit van de 

opleiding, denk aan admini - 

stratie, marketing en pr. 

Dankzij de combinatie van 

technische vaardigheden, 

creatieve vakken en onder - 

nemerschap kunnen studenten 

direct na het afstuderen hun 

eigen bedrijf beginnen.

Vakschool Schoolhoven bestaat 

dit jaar 114 jaar en is de enige 

school in Nederland waar 

studenten worden opgeleid 

voor de goud-, zilver, juwelier- 

een uurwerkbranche. Vorig 

jaar is daar de opleiding 

Glazenier aan toegevoegd.

mbo’ers beveiligen 
voetbalstadions

Mbo-studenten van rOc 
Mondriaan en rOc a12 zijn 
komend voetbalseizoen 
regelmatig langs de lijn te 
vinden. de scholen werken 
samen met respectievelijk 
adO den Haag en vitesse, 
beide clubs uit de eredivisie.

Studenten van de beveiligings-

opleiding van ROC Mondriaan 

worden ingezet als steward bij 

de thuiswedstrijden van ADO 

Den Haag. Om dit mogelijk te 

maken is ADO Den Haag een 

erkend leerbedrijf geworden 

en stelt de club een leslokaal 

ter beschikking in het stadion. 

Studenten van de opleiding 

Orde & Veiligheid van ROC A12 

worden ingezet als verkeers-

regelaar bij de thuiswedstrijden 

van Vitesse. Zij werken samen 

met Event Security Arnhem 

(ESA), het beveiligingsbedrijf 

dat twee jaar geleden is 

opgezet door Vitesse. 

ADO Den Haag zet naast de 

stewards in opleiding ook 

studenten Facilitaire 

Dienstverlening in binnen de 

organisatie. Zij werken in de 

postkamer van de club, de 

catering en worden betrokken 

bij evenementenorganisatie. 

niet hard, maar hart

respect, waardering en 
vertrouwen. dat zijn de 
voorwaarden voor een 
prettige leer- werkomgeving. 
alleen in een veilig, sociaal 
schoolklimaat kunnen 
studenten en medewerkers 
zich met plezier concentreren 
op het ontwikkelen van 
kennis, vaardigheden en 
competenties.  

backstageback  stage
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‘in plaats van eindeloos boekjes  
te maken en congressen te organiseren 
besloten we gewoon aan de slag te gaan.’
frank kalshoven (econoom, columnist en betrokken bij De argumentenfabriek) over het ontstaan van zijn netwerkschool.

Dit bereik je niet door hard op 

te treden, maar door met je 

hart op te treden. Dat is de 

boodschap van het trainings-

programma Hard of Hart dat 

vanaf november online 

beschikbaar is. In een unieke 

combinatie van e-learning-

modules en gedragstrainingen 

leren mbo-studenten en 

medewerkers hoe zij met hun 

eigen gedrag bij kunnen dragen 

aan een sociaal schoolklimaat. 

Visuele praktijkvoorbeelden 

en instructies bieden de 

studenten en medewerkers 

handvatten hoe zij in de 

praktijk om kunnen gaan met 

situaties die ze als lastig 

ervaren.

De e-learningmodules zijn 

vanaf 2 november gratis 

beschikbaar op hardofhart.nl. 

Ook online inschrijven voor de 

trainingen, die tegen een 

kleine vergoeding worden 

aangeboden, is mogelijk vanaf 

deze datum. Hard of Hart is 

ontwikkeld in opdracht van 

het Platform Veiligheid van de 

MBO Raad en wordt mogelijk 

gemaakt door een subsidie 

van het ministerie van OCW.

www.hardofhart.nl

In de ochtend bombardeerden 

de Amerikanen het dorp en in 

de middag de Britten, Fransen 

en Nederlanders. De bombar-

dementen vormden het begin 

van Market Garden en moesten 

Duitse soldaten uitschakelen 

vanwege de aankomende 

luchtlandingen. Ook woningen 

werden geraakt en zeker  

69 mensen kwamen om het 

leven. Vergeten slachtoffers 

volgens het comité, want er 

werd weinig aandacht aan ze 

geschonken in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog.

 

verrassende ontwerpen
Voor het comité was het niet 

meer dan logisch dat ze de 

mbo-studenten vroegen om 

het monument te ontwerpen. 

Gijsbertsen: “Studenten van 

ROC A12 hebben eerder een 

monument voor ons vorm-

gegeven en dat is ons goed 

bevallen. Gerenommeerde 

kunstenaars weten vaak  

precies wat ze willen. De 

studenten hoefden we alleen 

maar te vertellen waarom we 

monument wilden en zij 

kwamen met verschillende 

voorstellen en daar konden 

we over doorpraten. Dus toen 

we vier jaar geleden over het 

nieuwe monument spraken 

zijn we meteen naar het roc ge-

gaan. Ook nu kwamen ze weer 

met verrassende ontwerpen.”

Het monument is onthuld op 

17 september 2009. Precies  

65 jaar na de bombardementen 

en precies op het tijdstip dat 

de eerste bommen vielen. 
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studenten ontwerpen monument voor vergeten slachtoffers

de ontwerptekening van het volledige 
monument.

“door de open vleugels zie je bommenwerpers weer naderen”, 
zegt Gerard Gijsbertsen van het edese comité 1944-1945 over 
het speciale monument dat drie studenten van rOc a12 
ontwierpen. ede werd op 17 september 1944 getroffen door 
een reeks bombardementen.
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wie is de chef?, born2cook, 
de kwestie van smaak: 
kookprogramma’s zijn niet 
meer weg te denken van de 
beeldbuis. fanatieke hobby - 
koks zetten de heerlijkste 
gerechten op tafel. deze 
ontwikkelingen vragen om 
een nieuwe werkwijze van 
gastheren, gastvrouwen en 
koks, zo vinden driesterren-
restaurant de librije en rOc 
landstede.

Beide organisaties vormen de 

School voor Gastronomie en 

Gastvrijheid. Jonge koks, 

gastheren en gastvrouwen 

worden bijgeschoold in de 

ontwikkelingen op culinair 

gebied. Smaak, smaakbeleving, 

wijncombinaties en spijs - 

combinaties, aspecten die 

tijdens een reguliere horeca - 

opleiding vaak niet de aandacht 

krijgen die ze verdienen, 

komen tijdens de lessen uit - 

gebreid aan bod. Ook marketing, 

management en culinaire 

geschiedenis passeren de revue.

les van professionals
Medewerkers van de Librije, 

docenten van het roc en gast- 

docenten uit het bedrijfsleven 

geven workshops en trainingen. 

Ook lopen alle studenten stage 

bij De Librije. Aan het eind van 

de opleiding ontvangen de 

deelnemers het certificaat 

Culinair Expert.

www.llsgg.nl 

dat dan weer wel

de librije en landstede scholen culinaire experts Meta ’t lam is per 1 oktober  

toegetreden tot de Raad  

van Bestuur van lentiz 
onderwijsgroep. Zij zal zich 

met name richten op werk-

geverszaken en de beleids-

cyclus in relatie tot planning 

en control. ’t Lam is in 2001 

in dienst getreden bij Lentiz 

onderwijsgroep en heeft daar 

verschillende functies vervuld. 

Haar laatste functie was die 

van bestuurssecretaris.

Met ingang van het nieuwe 

studiejaar heeft ineke 
donkervoort Meta ’t Lam  

opgevolgd op als voorzitter 

college van bestuur bij  

drenthe college. Donkervoort 

heeft een breed scala aan 

functies op haar naam staan; 

van havo-leraar Economie, 

directeur van een academie 

voor lichamelijke opvoeding, 

directeur van een instituut 

verpleegkunde, oprichter van 

de Johan Cruyff University, 

voorzitter raad van bestuur 

van Dyade tot interim voor-

zitter college van bestuur  

van OSG Piter Jelles.

Marijn nelen is door de raad 

van toezicht van ROC Zeeland 

per 1 oktober benoemd tot lid 

van het college van bestuur. 

Nelen werkte eerder als mana-

ger voor diverse oplei dingen 

en was onder meer manager

Finance, Control en Personeels- 

beheer. Marijn Nelen volgt 

Wim Muilenburg op die  

vier jaar lid van het college 

van bestuur is geweest.

Voormalig CDA-wethouder 

in Rotterdam leonard Geluk 

vervult per 1 september de 

functie van voorzitter college 

van bestuur bij rOc Midden 
nederland. Hij volgt hiermee 

bernard fransen op die in 

juni benoemd werd tot nieuwe 

voorzitter van de KNVB-

ama teursectie. Naast zijn 

functie als voorzitter college 

van bestuur bekleedt Geluk 

verschillende nevenfuncties 

op het terrein van jeugd en 

educatie.

Geert van lonkhuyzen begint 

op 1 december als directeur bij 

het bureau college van 
examens. Hij verlaat het  

Borneo College in Heerenveen 

en Joure waar hij zo’n zeven 

jaar rector is geweest. Het 

College van Examens is vanaf  

1 oktober 2009 verantwoordelijk 

voor de examens in het voort - 

gezet onderwijs, inburgering 

en de staatsexamens. 

In de toekomst zullen ook de 

examens van het mbo daar - 

 aan toegevoegd worden.

Na tien jaar legt leendert 
klaassen zijn werkzaamheden 

als voorzitter raad van toezicht 

van het Groningse alfa-college 

neer. Zijn opvolger is professor 

alfons dölle. Dölle is univer-

sitair hoofddocent staatsrecht 

en bijzonder hoogleraar  

decentrale overheden bij de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Daarnaast is hij Eerste  

Kamerlid voor het CDA. Ook 

professor frits de lange is 

toegetreden tot de raad van 

toezicht. De Lange werkt 

daarnaast aan de Protestantse 

Theologische Universiteit 

Kampen en de Universiteit 

Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Wijnmeester Thérèse de Boer van driesterrenrestaurant De Librije leidt nu ook studenten op.

personalia
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“Wat ik nu ga zeggen, klinkt gek: mijn laatste 

stage liep ik bij mezelf. Ik zocht een ontwerp-

atelier, maar vond geen geschikt stageadres. Dus 

waarom niet zelf iets kleins beginnen? Binnen 

drie maanden heb ik mijn eigen ontwerpatelier 

opgezet. Mijn docenten vonden dat ondernemend. 

Ze zeggen dat ik de opleiding binnenkwam als 

een meisje dat graag knutselde en wegging als 

een volwassen styliste. Ikzelf zie het nu ook: ik 

ben niet meer het knutselmeisje van toen.” 

“Vanaf de eerste dag voelde het Clusius College 

vertrouwd. Ik heb geleerd anders te kijken, stil te 

staan bij hoe mensen dingen beleven. In tijden 

van crisis maak je geen producten zonder kleur, 

mensen zijn al somber genoeg. Ik wil verder denken 

dan wat ik zie. Neem nou een autosloop, het is 

heerlijk om daar te lopen! Van die oude troep kan 

ik veel maken. Zo heb ik van een autoband een 

vaas gemaakt die je ook als schaal kunt gebruiken.”

Hoofd vol ideeën
“Ik vind het vanzelfsprekend dingen te bedenken 

en te ontwerpen. Of het nu een kinderfeestje is of 

een apart lampje. Vorig jaar zomer knapte ik een 

oud campinghuisje op en heb er knutselworkshops 

gegeven. Heerlijk als mensen zich uitleven op 

mijn idee! Tegelijk kon ik veel competenties 

aftekenen voor school. Organiseren en begeleiden 

bijvoorbeeld: vaardigheden die je moet beheersen 

om verder te kunnen in de opleiding.”

“Ik ben aangenomen aan de Hogeschool voor de 

Kunsten in Utrecht. Maar de twijfel sloeg deze 

zomer toe: wil ik nog vier jaar studeren in 

dezelfde richting? De wereld van entertainment 

en animatie spreekt mij ook erg aan. Van kleins 

af aan heb ik toneelspelen leuk gevonden. En ik 

wil een wereldreis maken, mooie landen en 

culturen verkennen. In welke volgorde ik dat 

allemaal ga doen, zoek ik nu uit. Ik ben van plan 

om ondertussen door te gaan met ontwerpen. 

Ook ga ik acts doen op bruiloften en partijen, nu 

heb ik werk bij een kinderspelparadijs. Ben ik 

toch weer bezig met entertainen.”

lomscHool tot Hbo
Weinig mensen weten dat ik vroeger door leer - 

achterstand op een lomschool zat. Dat kwam 

door mijn thuissituatie: mijn moeder is overleden 

toen ik zes was en met mijn vader had ik lang 

geen contact. Sindsdien woon ik bij mijn oom en 

tante. Als ik het iemand vertel, zeg ik er altijd bij 

dat een lomschool zo slecht niet is. Kijk naar mij: 

als je echt wilt en in jezelf gelooft, kom je er. 

Maar je moet er wél voor gaan.”

van knutselmeisje 
tot styliste 
ooit zat ze op een lomschool. nu mag elissa shehata (21) naar de kunstacademie. 
Haar oude school aoc clusius college in Hoorn riep haar uit tot uitblinker:  
een topper die een enorme ontwikkeling doormaakte. ze trok alles uit de kast om 
haar opleiding in- en outdoor styling tot een succes te maken. vanzelfsprekend, 
vindt elissa.

back  stage

Tekst Somajeh Ghaeminia  Foto Sam Rentmeester (FMAX)
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‘Ik wil niet wachten 

op Den Haag’

Het hbo en de universiteit worden als meer 

‘sexy’ gezien dan het mbo, constateert Geluk. 

“Ik spreek vaders en moeders die trots zijn dat 

hun kind rechten of economie studeert. Helaas 

merk ik te vaak dat ouders weinig trots zijn op 

hun kind dat op het vmbo of mbo zit. Dat vind 

ik jammer. Het kan niet zo zijn dat de status 

van een medewerker aan de universiteit, wiens 

functie toevallig hoogleraar of hoofddocent 

heet, een hogere is dan die van een docent die 

techniekles geeft aan ROC Midden Nederland. 

Daar baal ik van. De toegevoegde waarde van 

een hoogleraar is dezelfde als die van een 

mbo-docent. Kijkend naar studentenaantallen, 

dan is de maatschappelijke relevantie van het 

mbo misschien wel een grotere dan van de 

universiteit. Nederland kennisland is ook het 

mbo. We moeten alle functies op mbo-niveau 

kunnen blijven bedienen met bijscholing.  

Ook al ben je 30, 40 of 50: je bent nooit klaar 

met je ontwikkeling. Dit is kwetsbaar in  

Nederland. Onze premier is voorzitter van het 

Innovatie platform. Dat gaat vooral over high 

brow-onderzoek. Het moet gaan over de  

basisinfrastructuur van de sector die de 

meeste werknemers opleidt: het mbo.”

koersvast met tegenWind
Na enkele jaren in Rotterdam wethouder te zijn 

geweest, is Geluk nu begonnen aan de baan 

die hij omschrijft als ‘passend bij de missie 

in mijn leven’. “Ik heb als wethouder veel 

ruimte gekregen om het onderwijs verder te 

brengen. Meer lesuren voor leerlingen die het 

nodig hebben bijvoorbeeld. Ingewikkeld vond 

ik de cultuur van ja zeggen en nee doen. Ik 

heb er wakker van gelegen dat je iets afspreekt 

en vervolgens wordt het op ambtelijk niveau 

onvoldoende waargemaakt. Dit ben ik onder-

wijsland ook al tegengekomen. Ik heb er een 

hekel aan. Afspraak is afspraak is voor mij een 

heilig principe. Je maakt keuzes met elkaar en 

dan doen we dat ook, zonder door te schieten 

in starheid. Het is geen slechte eigenschap voor 

een roc om koersvast te zijn, ook al is er tegen-

wind. Mijn ervaring vanuit Rotterdam is dat 

het onderwijs daarin kan groeien. Ik wil mijn 

energie kunnen besteden aan het beter maken 

van een organisatie, op zo’n manier dat we 

excelleren in talentontwikkeling van al onze 

deelnemers.”

“Mijn overstap naar het mbo zie ik als een forse 

carrièrestap. Wethouder van een grote stad is 

een relevante job, maar je staat meer aan de 

zijlijn. Je kunt prachtige beleidsnotities  

schrijven, maar het gebeurt op de scholen. Nu 

sta ik midden in het onderwijsveld waar meer 

dan een half miljoen Nederlanders worden 

opgeleid. Ik kies voor een sector die relevant 

is. In een omgeving die interessant is: de grote 

stad. De bestuurlijke opgaaf van het mbo 

is complex. Het is minstens zo ingewikkeld 

om een roc te besturen als een universiteit 

met academische ziekenhuizen. Alleen al de 

vraagstukken rond educatie, de marktwerking 

in de inburgering, de financiële problematiek. 

Ach, het heeft misschien ook te maken mijn 

“Mijn overstap naar het mbo begrijpt niet iedereen. Sommigen zagen de stap van 
wethouder naar een roc als een stap terug,” zegt Leonard Geluk (39). En dat irriteert  
de kersverse voorzitter van het college van bestuur van ROC Midden Nederland.  
“We moeten in Nederland niet trotser zijn op de universiteit dan op het mbo.”

Tekst Marie-José Linders  Illustratie Seb Jarnot - Unit CMA  Foto Gemeente Rotterdam

‘mijn kernopgave  
is talentontwikkeling’ 

leonard geluk,  voorzitter college van bestuur roc Midden nederland:
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christelijke achtergrond. Mijn rol in het leven 

zie ik als meer dan gaan voor gemak, genot 

en gewin. Je bent als mens niet geroepen voor 

jezelf te leven. Ikzelf heb kansen gehad, mijn 

ouders hebben kansen gehad en mijn kinderen 

krijgen kansen. Dit zou voor iedereen zo moeten 

zijn. In de stad zijn er veel mensen voor wie 

dit anders is. Op dat gebied moet er nog veel 

gebeuren. Met onze vergrijzing en wens een 

kenniseconomie te zijn hebben we de komen-

de jaren ieder greintje ambitie en kennis 

nodig om Nederland verder te brengen in de 

vaart der volkeren. Elk verspild talent, iedere 

geknakte ambitie is een gemis. Je hebt talenten 

en mogelijkheden meegekregen, die moet je 

verzilveren. Ik wil dat mensen de kans krijgen 

dat waar te maken: ieder dubbeltje moet een 

kwartje kunnen worden. Onderwijs moet die 

kansen bieden. Dat maakt Nederland sterker.”

Talentontwikkeling is de kerntaak van zijn roc 

vindt Geluk. Binnen ROC Midden Nederland 

wil hij het debat daarover voeren. “Als roc wil 

ik dat we de overtuiging hebben dat we een 

toegevoegde waarde bieden. We moeten ons 

afvragen of we zeker weten dat we het maxi-

male doen of dat er nog verborgen potentieel 

bij onze deelnemers zit waar we niet aan toe 

komen omdat we onvoldoende inzet kunnen 

plegen. We bieden geen producten aan, we 

bieden maatwerk, een goede vakopleiding, een 

goede positie op de arbeidsmarkt. Dit kun je 

makkelijk opschrijven in beleidsplannen, maar 

het gaat wederom om talentontwikkeling. We 

moeten aan studenten vragen of zij het onderwijs 

zo ervaren. Ik geloof dat we dat nog kunnen 

verbeteren. En roc’s kunnen dit niet alleen. De 

gemeente heeft ook zijn verantwoordelijkheid. 

Een deel van de problematiek kan de man of 

vrouw voor de klas niet oplossen. En dat lukt ook 

niet alleen met de reguliere Rijksfinanciering. 

We hebben een grote verantwoordelijk. Het 

tegengaan van jeugdwerkloosheid is zo’n 

voorbeeld. Daar hebben we een grote rol in. 

Maar onze kernopgave is niet werkloosheid 

tegengaan. Het is een negatieve kwalificatie en 

bezorgt het mbo een imago van ‘alleen gericht 

op moeilijke jongeren, op het oplossen van 

maatschappelijke problemen’. Onze kernopgave 

is talentontwikkeling. Want het staat al buiten 

kijf dat je met een mbo-opleiding een goede 

positie krijgt op de arbeidsmarkt.”

Om zijn ambities waar te kunnen maken wil 

Geluk ruimte. Ruimte om een eigen koers te 

curriculum vitae
geboren te Dordrecht in 1970.

studie staats- en bestuursrecht 

aan de Erasmus Universiteit.

Werk wethouder Jeugd en 

Onderwijs Rotterdam,  

partner Organise to Learn, 

manager Arthur Andersen 

Business Consulting,  

senior adviseur ICS Adviseurs, 

juridisch medewerker Besturen-

raad PCO en medewerker 

CDA-Statenfractie Provincie 

Zuid-Holland.

nevenfuncties Lid van de raad 

van toezicht Stichting Stop 

Kindermisbruik, lid raad van 

toezicht Nederlands Jeugd -

instituut, lid Onderwijsraad. 

mijn kernopgave  
is talentontWikkeling
vervolg 

varen. “Het strategisch beleid bepalen wij, 

in goede interactie met studenten, ouders 

en bedrijven. Niet de staatssecretaris of de 

Tweede Kamer. Ik ben erg bang voor de wind 

uit Den Haag. Die waait altijd uit een andere 

hoek. Het is nu dit en dan weer dat. Ik wil niet 

op Den Haag wachten om te bepalen welke 

kant we opgaan. Bijvoorbeeld de discussie over 

de fusietoets. Ik bespeur daar dat de overheid 

defusies wil stimuleren. Het was niet de wens 

van afzonderlijke scholen een roc te worden. 

Dat is van bovenaf bedacht. Dan wordt vervol-

gens van bovenaf weer verweten dat je te groot 

bent. Ik ben niet tegen de roc-vorming, maar de 

ambitie kleinschalige eenheden te realiseren 

is onze keus. Ik zie in Nederland onderwijs-

land te veel instellingen die naar boven kijken, 

zich afvragen wat anderen verwachten. Op het 

moment dat je voortdurend kijkt naar wat een 

nieuwe beleidsnota voorschrijft, lever je je over 

aan de windvanen van Den Haag. We moeten 

de regie in onze handen houden.”

geen scHimmigHeid over beloning
De verantwoording moet op orde zijn, 

benadrukt Geluk. “Transparantie moet ver 

gaan. De accountability-kant staat buiten kijf. 

We zijn een maatschappelijke onderneming 

ten dienste van de gemeenschap, daar mag die 

gemeenschap dus wat van vinden. We moeten 

helder verantwoorden welke keuzes we maken. 

Duidelijkheid over ons rendement, betrekken 

we relevante branches voldoende, zijn stu-

denten, ouders en bedrijven tevreden? Ik wil er 

alles aan doen om de samenleving te laten zien 

welke toegevoegde waarde we bieden. Trans-

parantie moet er ook zijn over beloningen. Daar 

mag geen schimmigheid over bestaan. Als 

bestuurder van dit roc heb ik een maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid. Het is prima dat 

er in Nederland een debat is over beloning van 

bestuurders. Zelf blijf ik ruim binnen de marges 

van de beloningregels en dat vind ik prima. 

We zijn geen bedrijf waar winstmaximalisatie 

geldt. Daar heb ik ook niet voor gekozen.” 

Over keuzes gesproken. In 2011 kiezen we een 

nieuw kabinet. Geluk is een CDA-man, wat als 

Balkenende belt? “Dat is natuurlijk eervol. Maar 

geen optie. Het mbo heeft niets aan bestuurders 

als draaideur carrièremakers; daar is niemand 

bij gebaat. Ik heb een goede tijd gehad als 

wethouder. Heb mijn ambitie en passie kwijt 

gekund in de politiek. Ik committeer mij aan 

dit roc en dat is een stevig commitment.” 

‘Elk verspild talent, 

iedere geknakte 

ambitie is een gemis’
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aandelen mbo was het mbo een beursgenoteerde onderneming, dan 

zette ik – zelfs met deze economische malaise – mijn 

spaarcenten zonder aarzelen om in aandelen. Met de 

dag zou hun waarde stijgen: het mbo is ‘hot’ – zeker 

nu, tijdens de 6-Daagse beroepsonderwijs. we zijn 

hofleverancier van de arbeidsmarkt (ruim veertig 

procent van de nederlandse beroepsbevolking heeft 

een mbo-diploma) en bieden een keuze uit zo’n 650 

verschillende opleidingen. 

we zijn laagdrempelig, halen het beste uit studenten, 

leiden ze op tot vakmensen en waar dat kan 

stimuleren we ze om door te leren, we leveren onze 

bijdrage aan aanpak van de jeugdwerkloosheid, 

creëren kansen voor iedereen, ook voor volwassenen. 

kortom, we hebben een belangrijke boodschap! en 

hoewel ik me erop verheug deze boodschap tijdens de 

6-Daagse nog nadrukkelijker te brengen dan anders, 

vind ik het tegelijkertijd jammer dat het überhaupt 

nodig is zo’n evenement te moeten organiseren.

toen ik voorzitter van de Mbo raad werd, wist ik - 

achteraf bezien - zelf relatief te weinig van het mbo. 

voor wie nu denkt dat ik destijds met een blinddoek 

om in een nieuwe baan stapte: niets is minder waar. 

Maar met drie kinderen die allen hoger onderwijs 

volgden, en dus geen praktijkervaring in het mbo, 

word je nu eenmaal op andere manieren ‘gevoed’. 

ik paste dus eigenlijk naadloos in de standaard van 

de mbo-criticus die een (on)aardig oordeel heeft, 

maar dat in de regel puur en alleen baseert op ‘horen 

zeggen’ en niet op feiten en persoonlijke ervaringen.

regelmatig ga ik op bezoek bij de onderwijs-

instellingen om met eigen ogen  te zien wat er leeft. 

bij het management, maar zeker ook bij docenten en 

studenten. na bijna twee jaar veldonderzoek kan ik 

zeggen dat ik een kenner ben en er energie van krijg. 

wat is het mbo kleurrijk, divers, inspirerend, geen 

dag hetzelfde. bij ‘zien wat er leeft’ hoort trouwens 

ook de zaken aanpakken die minder goed gaan. een 

en ander kan best een tandje beter. waar het me om 

gaat is dat we met z’n allen anders naar het mbo gaan 

kijken. en er anders over gaan praten. realistisch, 

met respect. een mbo-diploma is net zoveel waard 

als een diploma van het hbo en het wetenschappelijk 

onderwijs. Laat het vanzelfsprekend zijn dat ouders 

hun kind de allerbeste opleiding gunnen en daarbij 

het mbo niet zien als ‘next best’ maar als de beste 

weg ‘naar boven’. ik ben trots op het mbo. u ook?  

Dan wordt het tijd voor aandelen!

Jan van Zijl
Voorzitter MBO Raad

cOluMn

Foto Friso Keuris
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Weer naar scHool  “Maandag had ik weer 

mijn eerste schooldag. Ik studeer Sociaal 

Maatschappelijke Dienstverlening bij ROC 

Leiden en ben alweer vierdejaars. Al op het 

vmbo wist dat ik anderen wilde helpen. Ik 

heb toen gekozen voor de mbo-studie Orde en 

Veiligheid en daarna kon ik meteen aan de slag 

bij politie Amstelland. Maar na een tijdje vond 

ik het niveau van het werk toch te laag. Ik had 

maatschappelijk werkers leren kennen terwijl 

ik werkte in het cellencomplex. Hun werk in-

spireerde me en daarom besloot ik te beginnen 

aan de bol-opleiding Sociaal Maatschappelijke 

Dienstverlening. In deze studie kan ik echt 

mijn sociale ei kwijt.” 

grappig toeval bij ocW “Mijn eerste verga-

dering bij het ministerie van OCW stond deze 

dinsdag in het teken van de JOB-Monitor. Met deze 

monitor peilen we elke twee jaar de mening van 

mbo-studenten. Een grappig toeval, want zonder 

de JOB-Monitor had ik niet eens geweten dat JOB 

bestond! Vorig jaar deed ik mee aan het onder-

zoek en gaf aan dat ik op de hoogte gehouden 

wilde worden over JOB. Daardoor wist ik dat 

ze een nieuwe voorzitter zochten. Ik heb maar 

gesollici teerd, want je weet maar nooit. Ik vind 

het  trouwens vreemd dat een tevredenheids-

onderzoek in het onderwijs niet verplicht is.  

Het lijkt soms wel alsof we in Nederland iets  

te verbergen hebben.” 

Ma d
i

‘deze baan is voor mij perfect’
Geerten Geerts (21) is sinds augustus de nieuwe voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 

(JOB). Daarnaast studeert hij Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening aan ROC Leiden, loopt stage bij een 

project dat probleemjongeren begeleidt naar een baan, heeft drie verschillende bijbaantjes, componeert muziek 

en speelt in een band. Back Stage volgt hem één week in zijn drukke bestaan.

en wat dOet Hij zOal?

Tekst Dagmar de Kruif-Pot  Foto’s Jeroen Poortvliet

de week van geerten geerts, voorzitter jongeren organisatie beroepsonderwijs
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knelpunten bespreken  “Er komt de 

laatste tijd veel op me af: JOB, school, stage, 

bijbaantjes. Het componeren van mijn eigen 

muziek schiet er bij in. Vannacht lag ik om  

drie uur in bed en moest om zes uur al weer 

op, om op tijd bij de MBO Raad in De Bilt te zijn. 

Daar heb ik met studenten gesproken over 

knelpunten in de bol- en bbl-structuur. JOB en 

de MBO Raad brengen zo in kaart wat beter 

kan, zonder het stelsel op de schop te gooien. 

Laten we ons eerst maar richten op de invoering 

van competentiegericht beroepsonderwijs. 

Daar gaat een hoop goed, maar het kan beter.”

in Het diepe gegooid  “Woensdag was een 

drukke, maar leuke dag. Eerst naar het JOB-

kantoor in Amsterdam om de bestuursverga-

dering voor te bereiden, daarna naar het Media-

park in Hilversum voor een kennis making bij 

de NOS en vervolgens direct door naar Leiden 

voor mijn eerste stagedag bij Libertas Zakgeld 

projecten. Door mijn drukke agenda heb ik de  

introductie gemist en werd ik meteen in het diepe 

gegooid. Ik heb als begeleider met probleem-

jongeren vuil geruimd in hun wijk. Ze krijgen 

een kleine vergoeding, leren zo met geld omgaan, 

leggen contacten en doen werkervaring op. Het is 

de bedoeling dat ze uiteindelijk doorstromen naar 

echt betaald werk. Een waardevolle maatschappe-

lijke bijdrage, die bovendien goed staat op mijn cv.”

Het politieke Wereldje  “Met het JOB-

bestuur heb ik vrijdag vergaderd over onze 

speerpunten voor komend studiejaar. JOB is 

voor mij perfect. Ik help medestudenten te 

vechten voor hun belangen en krijg tegelijk 

de kans kennis te maken met het politieke 

wereldje. Ik houd van het formele karakter,  

de vergadercultuur en de regels in de politiek. 

Dat geeft mij structuur en een gevoel van  

controle. Een control freak ben ik niet hoor;  

je zou mijn kamer eens moeten zien! Na mijn 

mbo-opleiding wil ik naar het hbo; iets met poli-

tiek en recht. En daarna een universitaire master, 

want een baan in Den Haag lijkt me wel wat.”

do

wo
v
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in beeld

Zadkine- 
personeel op 
banenjacHt

De ruim tweeduizend medewerkers van 

Zadkine zijn op zoek naar een baan. Niet voor 

henzelf, maar voor hun (oud-) studenten. Vast, 

tijdelijk, betaald, onbetaald; elke baan is mooi 

meegenomen. Want Zadkine wil niet met lede 

ogen toezien dat hun studenten werkloos zouden 

kunnen worden door de huidige krapte op de ar-

beidsmarkt. Aan Ahmed Aboutaleb de eer om als 

burgemeester van Rotterdam alvast een cheque 

ter waarde van tweehonderd ‘jobs’ in ontvangst 

te nemen tijdens de officiële jaaropening van 

Zadkine in de Sint Laurenskerk. Deze eerste 

twee honderd jobs worden gerealiseerd binnen 

Zadkine.

Het project Zadkine in Actie: Spot ’n Job! is een 

mooi voorbeeld van de strijd die de mbo-sector 

voert om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. 

Mbo-instellingen hebben de afgelopen maanden 

hun afgestudeerde studenten actief benaderd 

en gestimuleerd door te leren binnen het mbo of 

te kiezen voor een hbo-opleiding. Het resultaat? 

Maar liefst tienduizend extra mbo-studenten zijn 

dit jaar begonnen aan een vervolgopleiding. Met 

deze tienduizend studenten is de doelstelling 

van het school ex programma behaald. School 

ex betekent: ‘school extension’ en tegelijk ook 

‘schoolexit’, het programma is een cruciaal  

onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid 

dat het kabinet eerder dit jaar presenteerde. Ook 

in tijden van crisis staat het mbo zijn mannetje! 

www.zadkine.nl

Tekst Dagmar de Kruif-Pot  Foto Nout Steenkamp (FMAX)

back  stage
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drie jaar Wet inburgering 
en marktwerking:   
‘ Het is een rommeltje’
Tekst Marie-José Linders  Foto’s Hollandse Hoogte en Sam Rentmeester (FMAX)

Sinds de invoering van de nieuwe wet volgen minder mensen dan  

voorheen inburgeringscursussen. Taalaanbieders kampen met lege klassen.



back  stage

“Een mijlpaal,” schreef toenmalig minister 

Verdonk in een column over de Wet inburgering. 

Deze wet werd op 1 januari 2007 gelijktijdig 

ingevoerd met de marktwerking. Verdonk: 

“De inburgeringsverplichting biedt mensen de 

kans te laten zien dat ze hier echt graag willen 

wonen. Maar belangrijker nog, om onze taal 

en normen en waarden te leren. Zodat zij en 

hun kinderen echt mee kunnen doen in onze 

samenleving. Met de wet zetten we een grote 

stap vooruit.” 

de overHeid is geWaarscHuWd 
Drie jaar later is het tegenovergestelde bereikt. 

Minister Van der Laan luidt in augustus 2009 

de noodklok. Hij constateert dat tot juli 20.000 

mensen zijn gestart met een inburgeringscursus. 

Hij verwacht dat dit er voor het hele jaar 35.000 

zijn. Het hadden er 50.000 moeten zijn. 80.000 

mensen met een inburgeringsplicht hebben 

nog niet eens een aanbod van hun gemeente 

ontvangen. Inmiddels is ook duidelijk dat de 

examenplicht, boetebepaling en ingewikkelde 

plaatsingsprocedures als gevolg van de aan-

bestedingsproblematiek drempelverhogend

werken om deel te nemen aan een inburgerings - 

cursus. Cap Gemini concludeert in het rapport 

‘Marktwerking in het inburgeringsonderwijs’ 

(juli 2009) dat een meerderheid van gemeenten 

en taalaanbieders vindt dat de positie van 

inburgeraars niet is versterkt door de markt-

werking en dat hun tevredenheid niet is 

verbeterd. In hetzelfde rapport wordt gemeld 

dat zowel gemeenten als aanbieders vinden dat 

er voor inburgeraars meer onduidelijkheid is 

over het volgen van inburgeringsonderwijs. Ook 

vreest men dat mensen buiten de boot vallen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van  

de ministeries van OCW en WWI.

De Tweede Kamer evalueert in 2010 de Wet inburgering. Wat heeft de wet en de 
daarmee gepaard gaande invoering van de marktwerking Nederland gebracht?  
Conclusie: het is een zooitje en de grootste verliezers zijn de inburgeraars.
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Té bureaucratisch, een examenplicht die 

integratie tegenwerkt en een halfslachtige 

marktwerking voor het cursusdeel. Al voor  

de invoering van de wet en de marktwerking 

waarschuwden 18 hoogleraren de Eerste Kamer 

voor de catastrofale gevolgen. Han Entzinger, 

hoogleraar migratie- en integratiestudies aan 

de Erasmus Universiteit was een van hen:  

“Die wet moest er door. Het was een onderdeel 

van het regeerakkoord en men was bang dat  

Verdonk de VVD zou verlaten. In de samen-

leving en politiek was er stemmingmakerij, 

geluiden als: ‘ze kunnen wel, maar ze willen 

niet’. Het tegenovergestelde is waar.” En een 

halfslachtige marktwerking, omdat roc’s 

moeten concurreren met marktpartijen die niet 

gebonden zijn aan een cao. Al richt een school 

een aparte bv op; het personeel behoudt in die 

bv de geldende arbeidsvoorwaarden. Een optie 

zou zijn: alle docenten ontslaan en anderen in 

dienst nemen. Onrealistisch, want zo ontstaat 

er een gigantische wachtgeld problematiek waar 

roc’s, in tegenstelling tot andere taalaanbieders, 

zelf financieel verantwoordelijk voor zijn. 

alles zou verbeteren  
Het inburgeringsonderwijs werd officieel  

ingevoerd in 1998 met de Wet Inburgering 

Nieuwkomers. Inburgeraars volgden lessen 

bij de in 1996 gevormde regionale opleidingen 

centra. Doordat onder meer NT2, basis- en  

volwasseneneducatie en mbo onderdeel 

werden van de roc’s, beschikten de nieuwe  

scholen over een ruime ervaring in onderwijs 

aan anderstaligen en laagopgeleiden. De 

overheid wilde dat de roc’s inspeelden op de 

educatieve behoeften van het bedrijfsleven,  

de deelnemers en samenleving. Daarnaast 

was er sprake van zogenoemde ‘gedwongen 

‘Het enige dat telt is dat  

iemand in zo’n kort mogelijke 

tijd het examen haalt.’

‘Voor de nieuwe 

wet kregen 60.000 

mensen les, in 2007 

maar 10.000’
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‘verder studeren’ 

“in augustus ben ik gezakt voor het examen. vreselijk. ik wilde zo graag slagen, maar 

was ontzettend nerveus. van de zenuwen heb ik twee weken lang niet geslapen. wat 

moet ik nu? ik wil beter leren schrijven, want ik wil aan het werk.” fatime eminova (38) 

kwam als 14-jarig meisje vanuit Macedonië naar nederland. ze kon nog een jaartje 

naar groep 8, maar daarna vonden haar ouders dat ze moest gaan werken. De moeder 

van vier werkte 16 jaar in een wasserij totdat deze failliet ging. Daarna kon ze aan de 

slag bij een groenteveiling, nu is fatime werkloos. “als ik het examen nog een keer wil 

doen kost dat driehonderd euro. en dan de lessen nog. Dat geld heb ik niet. De school 

zegt dan dat ik moet sparen. Maar ik heb geen baan en vier kinderen. voor mijn zoontje 

van twee heb ik ook geen opvang meer. ik wil zo graag leren, ik wil verder. Maar hoe, 

hoe krijg ik dit voor elkaar?”

winkelnering’: gemeenten waren verplicht het 

geld dat ze van het Rijk kregen voor educatie 

(waaronder NT2) te besteden bij roc’s, maar 

konden wel kiezen tussen roc’s. Begin 2000 

gaan er stemmen op voor afschaffing van de 

gedwongen winkelnering, onder meer vanuit 

de Taskforce Inburgering met de latere minis-

ter Vogelaar als voorzitter. Met de marktwerk-

ing zou alles verbeteren: de doelmatigheid, 

kwaliteit, toegankelijkheid van voorzieningen 

en inburgeraars zouden zelf keuzes maken. 

Entzinger: “Ik hoor het Verdonk nog zeggen: ‘Ze 

kunnen de weg naar Nederland vinden, dan 

kunnen ze ook de weg in Nederland vinden’. 

Dan vraag je te veel van een kwetsbare groep. 

Velen zijn analfabeet of hebben nauwelijks 

onderwijs genoten.” De kwaliteit staat ook 

onder druk. In het eerdergenoemde rapport van 

Cap Gemini is te lezen dat ruim tweederde van 

de aanbieders de contracten niet kostendekkend 

kan uitvoeren. De onderzoekers concluderen 

dat dit op gespannen voet staat met het bieden 

van voldoende kwaliteit en verdere verbetering 

van de dienstverlening.

geen les voor 37.000 mensen  
Binnen een half jaar na de invoering van de 

wet en marktwerking is al sprake van stagnatie: 

veel gemeenten krijgen het niet voor elkaar 

deelnemers te leveren aan taalaanbieders. 

Lege klassen zijn het gevolg. Hadden er in 2007 

drie jaar Wetinburgering en  
marktWerking: Het is een rommeltje 
vervolg 

‘Ze kunnen de 
weg naar 

Nederland 
vinden, dan 

kunnen ze ook 
de weg in 

Nederland 
vinden’

47.000 mensen aan een cursus moeten beginnen, 

het werden er 10.000. Terwijl voor de invoering 

van de marktwerking jaarlijks zo’n 60.000 

mensen een cursus volgden. De consequenties 

zijn snel merkbaar: enkele particuliere aanbie-

ders gaan failliet, een aantal mbo-instellingen 

moet docenten ontslaan. Hoofdoorzaak van de 

stagnatie is de toegenomen bureaucratie als 

gevolg van de nieuwe wet. Zo is er een systeem 

van doelgroepen, en elke doelgroep moet 

anders worden behandeld. Als een inburgeraar 

bijvoorbeeld een baan krijgt, verandert zijn 

positie en moet hij vaak stoppen of naar een 

andere taalaanbieder.

de expertise is versnipperd 
Hoogleraar Entzinger vindt dat er geen aparte 

inburgeringswet had moeten komen. Inburge-

ring zou onderdeel moeten zijn van de leerplicht, 

want, zo betoogt hij: “Het is een gewone vorm 

van onderwijs, voor mensen die eerder in 

hun leven geen kans hebben gehad of die 

omschakelingsonderwijs nodig hebben om te 

kunnen functioneren in onze samenleving. In 

het reguliere onderwijs heb je toch ook geen 

marktwerking? Door inburgering onderdeel te 

laten zijn van het reguliere onderwijs heb je 

controle op de kwaliteit en garantie van  

financiën uit rijksmiddelen.”

Vooral door de marktwerking is het inburgerings - 

onderwijs los komen staan van het overige 

fatime eminova
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‘mensen staan in de kou’ 

“De marktwerking is funest,”stelt andrea Meijboom. Meijboom werkt 25 jaar als 

nt2-docent, waarvan de laatste negen bij roc Mondriaan. “Het gaat niet meer om de 

deelnemers of de inhoud. Het gaat er niet meer om of iemand begrijpt wat hij leert en 

of hij echt goed nederlands leert. Het enige dat telt is iemand in een zo kort mogelijke 

tijd een examen haalt. Dat is triest. inburgeren is meer dan alleen het leren van een 

taal. Dat is ook het leren kennen van een cultuur. Het inburgeringsprogramma waar 

ik mee werk biedt mensen de kans taalvaardig te worden, maar dan moeten ze wel de 

tijd krijgen. Mijn deelnemers willen graag de taal leren en verder komen. als ze het 

examen niet halen houdt het op. Dan heb je geen recht op een herkansing en moet je 

de lessen en het examen zelf betalen. Hoe moet je dat doen als je een slecht betaald 

baantje hebt en daarnaast ook een gezin moet onderhouden? op deze manier wordt 

niets gedaan met de motivatie van mensen. als docent sta ik met mijn rug tegen de 

muur. ik zie zulke schrijnende gevallen, mensen die zo graag willen leren, maar die het 

onmogelijk wordt gemaakt. Mensen krijgen geen kans meer.”

‘iedereen kunnen begrijpen’

bünyamin Yildiz (35) ging in zijn thuisland turkije acht jaar naar school. Daarna werkte 

hij twaalf jaar in een vijfsterrenhotel. “ik had een goede baan. werd verliefd op een 

mooie vrouw en wilde haar naar nederland volgen en met haar trouwen.” Yildiz woont 

nu zes jaar in nederland. in 2004 begon hij aan een inburgeringstraject en behaalde 

een certificaat. Yildiz vond snel een baan, maar vindt dat hij de taal onvoldoende 

beheerst. “ik heb telkens baantjes via het uitzendbureau, werk nu als ongediplomeerd 

lasser in een fabriek. ik wil meer kansen op de arbeidsmarkt en wil blijven leren, want 

ik wil iedereen kunnen begrijpen, nu is dat soms lastig. Mijn baas wil dat ik opnieuw 

een inburgeringsexamen doe, anders krijg ik geen contract.” Yildiz kan kiezen voor 

een taalcursus bij een commercieel instituut, maar wil juist klassikaal les, dan leer je 

de taal beter vindt hij. “en ik wil een beroepsopleiding volgen, maar mijn nederlands 

is te slecht; ik word niet toegelaten. De gemeente zegt dat ik niet meer hoef te leren, 

want ik heb voldaan aan mijn inburgeringsplicht. De school zegt dat ze dan niets meer 

voor me kunnen doen.”
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onderwijs, vindt Entzinger. “De marktwerking 

heeft ook de roc’s op een achterstand gezet. 

Tien jaar geleden was het ook niet allemaal 

perfect, maar alles was nieuw en de rende-

menten stegen jaar op jaar. De roc’s hadden 

dan wel een monopolie, maar dat voorkwam 

dat ze zich alleen richtten op de ‘makkelijke’ 

cursisten, zoals veel aanbieders nu lijken te 

doen. Ten tijde van het ontstaan van de  

huidige wet was de stemming er een van  

ultraliberalisme, alles moest aan de markt 

worden overgelaten. Inburgering is een eigen-

standige vorm van onderwijs geworden.  

De expertise die vroeger bij de roc’s en hun 

docenten was geconcentreerd, is totaal ver-

snipperd. Veel moeizaam opgebouwde kennis 

is verloren gegaan. Goede docenten zijn ontsla-

gen of zelf vertrokken door de onduidelijkheid 

met de wet en door het lange dralen bij de 

totstandkoming ervan. Ik heb ernstige twijfels 

of de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs 

verbeterd is. Omdat er zo veel afhangt van 

het halen van het examen, gaat het nu meer 

daarom dan daadwerkelijk participeren in de 

samenleving. Het is op veel plaatsen gewoon 

een rommeltje.” 

bünyamin yildiz

andrea meijboom



cOluMn

tocH vreugde over  
klagende scholen 

in maart van dit jaar vertoefde ik in het surinaamse oerwoud. prachtig 

uitzicht over de rivier, met indianen die in hun korjalen langs peddelden. 

ook tegen de stroom in kwamen ze tot mijn verbazing zeer snel vooruit. 

Dat blijkt geen kwestie van doping of verleidelijke partners in het dorp, 

maar het behendig gebruik maken van tegenstromen en draaikolken die 

in de rivier ontstaan door rotsblokken en bochten. vlak daarvoor had het 

kabinet mij gevraagd om een nieuw plan te maken tegen de snel oplopende 

jeugdwerkloosheid. De economische recessie is ook als een machtige 

stroom, maar de indianen laten zien dat zij tegenstromen genereert, 

waarvan je goed gebruik kan maken. 

 

vandaar de titel van mijn plan: ‘tegen de stroom in’. Juist bij de bestrijding 

van jeugdwerkloosheid zijn er zeer gunstige tegenstromen, zo weet ik als 

voorzitter van de taskforce Jeugdwerkloosheid. als je met concrete plannen 

komt en je gaat echt aan de slag, dan krijg je uit de samenleving ontzettend 

veel steun. zegswijzen als “we zijn allemaal jong geweest” of “wie de jeugd 

heeft, bezit de toekomst”, zitten in onze genen gebrand. vanuit die filosofie 

bevat ‘tegen de stroom in’ vijf actielijnen, inclusief een daarop ingerichte 

organisatie en bekostiging. 

De actielijn van het school ex programma werd vooraan geplaatst. immers, 

de kortste klap tegen werkloosheid is om jongeren een jaar extra naar 

school te laten gaan en bovendien is dat goed voor de kenniseconomie. 

De onderwijswereld, onder leiding van het duo van zijl/van bijsterveldt, 

heeft dit geweldig opgepakt. Hulde dus. een zodanige extra toestroom 

van studenten is het resultaat dat de nationale bekostigingswijze dat niet 

kan bijbenen. Jan van zijl, Doekle terpstra en universiteitsbonzen klagen 

met recht over de gebrekkige financiën bij de grote instroom van jongeren. 

zij verdienen compassie, manmoedige vijftigers als ze zijn. Maar de 

vreugdedans mag mijns inziens niet ontbreken: immers de jongeren zijn  

op school en niet werkloos. 

 

in mijn plan zitten nog vier actielijnen met de daarvoor aangewezen partijen 

die de kar moeten trekken. Mensen en partijen worden in mijn plan als 

het ware op een nationale schaal naar elkaar toe georganiseerd. Dat kan 

met geld, met een goede uitvoeringsstructuur, maar vooral ook met de 

enorme mobiliserende werking van het thema van de jeugdwerkloosheid. 

een element daarvan is dat je ook in deze periode een beroep doet op 

werkgevers in je regio om zich dichter rond het beroepsonderwijs te 

organiseren, als dat maar actiegericht en doelgericht gebeurt. echter, 

van acties door andere partijen vernemen we weinig, laat staan dat de 

mobiliserende potentie van jeugdwerkloosheid wordt benut voor brede 

maatschappelijke acties. echt jammer. Menige jonge indiaan drijft straks 

stroomafwaarts tot hij op een gegeven ogenblik helemaal buiten beeld is. 

Hans de Boer
Econoom, ondernemer, commissaris, lid van het Innovatieplatform.  

Voormalig voorzitter van MKB-Nederland en de Taskforce Jeugdwerkloosheid

Foto Friso Keuris
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Het Grafisch lyceum utrecht duurde eigen-
lijk drie jaar, maar jits bakker (72) deed de 
richting grafische vormgeving in twee jaar. 
aanvankelijk schilderde en illustreerde hij 
veel, inmiddels is hij vooral beroemd om zijn 
beeldhouwwerken die over de hele wereld 
staan. behalve in de bilt heeft bakker ook 
ateliers in spanje en portugal.

“Na de oorlog was iedereen arm. Maar omdat 

mijn moeder oorlogsweduwe was, waren 

wij dubbel arm. Toch moest en zou ik vanuit 

Renkum naar het Grafisch Lyceum in Utrecht, 

want ik wilde maar één ding: kunstenaar zijn. 

Met een renteloze lening van de gemeente en 

een treinabonnement dat de school betaalde, is 

het gelukt. Maar het moest wel in twee jaar in 

plaats van de gebruikelijke drie.”

omgaan met beperkingen
“Ik heb fantastisch veel geleerd op het Grafisch 

Lyceum: kalligraferen, letterzetten, litho’s en 

etsen maken, fotografie en natuurlijk schilderen. 

We deden alles met de hand en we begonnen 

bij de grondbeginselen. We leerden ook omgaan 

met de beperkingen van het materiaal. Ik heb 

de rest van mijn leven veel gemak gehad van 

zo’n grondige vakopleiding. Nog altijd maak ik 

minstens eens per week gebruik van iets dat ik 

op het Grafisch Lyceum heb geleerd.”

geen geld om te Werken 
“De grootste leermeester blijft natuurlijk de 

praktijk zelf. Dat vinden alle kunstenaars. 

Beeldhouwen wilde ik altijd wel, maar in het 

begin had ik er geen geld voor. Brons voor een 

klein beeldje kostte al gauw honderd gulden.  

Ik verkocht schilderijen om een beeld te kunnen 

maken. En zo doe ik het soms nog, want de grote 

beelden die ik nu maak, zijn kostbare objecten.”

“Ik geniet nog iedere dag dat ik deze gave heb. 

Ik wil iedere keer het gevecht weer aangaan en 

mezelf verbeteren. Mijn beste werk moet nog 

komen, ik leer er steeds iets bij. Op het Grafisch 

Lyceum is een hele goede basis gelegd. Als ik 

die niet had gehad, was mijn weg als kunste-

naar moeilijker geweest. Daarom vind ik dat 

alle jongeren, als het maar enigszins kan, een 

goede vakopleiding moeten volgen bij docenten 

die hun werk met overgave en passie doen.”

www.jitsbakker.com

kunstenaar jits bakker

‘de grootste leermeester 
is de praktijk’ 
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naam Jits Bakker.

school Grafisch Lyceum 

Utrecht.

afgestudeerd 1960

trots op “Docent Gert 

Tamboer nam ons mee om 

de watertoren te aquarel-

leren. Hij keek over mijn 

schouder en zei: ‘Ik ga 

weg, jou hoef ik niets meer 

te leren.”

minder trots op “Ik kwam 

altijd te laat. Een trein 

eerder uit Arnhem was me 

eigenlijk te vroeg.”

Tekst Berber Bijma  Foto Tessa Posthuma de Boer
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roc’s aan de slag met school ex programma 

op de  bank  
zitten is funest
Tekst Luuk Obbink  Foto’s Jeroen Poortvliet
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“Je hebt het helemaal voor elkaar. Je hebt je plannen klaar, 

je hebt connecties, geweldig! Wat wil je eigenlijk nog dat ik 

voor je doe?”. Annet Keijzer heeft niet vaak zo’n makkelijk 

gesprek als met Richard Lek (23), vertelt zij naderhand. Zij 

is aangesteld door het ROC Leiden om ten kantore van het 

UWV WERKbedrijf adviesgesprekken te houden met stu-

denten die nog niet duidelijk weten wat ze na het halen van 

hun diploma gaan doen. Met de boodschap: overweeg ook 

door te leren, want het vergroot je kansen op de arbeids-

markt en je carrière perspectief op langere termijn. 

Maar aan Lek is deze boodschap niet besteed. Hij weet 

wat hij wil: iets dóen, niet meer ‘niksen op school’, maar 

in deeltijd de beveiliging in, naast het baantje dat hij al bij 

een sportschool heeft. Hij heeft er ook al een diploma voor. 

“Realiseer je je wel dat je dan soms een hele dag alleen maar 

toezicht loopt te houden?”, vraagt Keijzer. “Hij gaat zich daar 

vervelen”, zegt zij later. “Maar dat geeft niet, want binnen 

een paar maanden groeit hij door naar een spannender 

functie.” Zijn enige vraag is eigenlijk hoe het nou zit met de 

loonbelasting als je twee werkgevers hebt.

“Waren ze allemaal maar zo makkelijk”, zegt Keijzer, die met 

nog twee collega’s is aangesteld om adviesgesprekken 

te houden met studenten die nog geen vervolg hebben 

gevonden op hun mbo-opleiding. De drie hebben hun sporen 

verdiend op het gebied van de arbeidsmarktbemiddeling.  

Zo heeft Keijzer jarenlang in de uitzendbranche gewerkt  

en heeft zij ook de nodige ervaring op het gebied van re-

integratie. Ze kennen de arbeidsmarkt en weten ook wat er 

op het gebied van opleidingen te koop is.

studenten leren niet voor WerkloosHeid  
De gesprekken zijn een onderdeel van het actieplan ‘ROC 

Leiden werkt’, waar Leiden al mee begon voor het school ex 

programma startte. “Het heeft er model voor gestaan”, zegt 

project-leider Martine Muller van het Leidse actieplan. “Het 

ROC Leiden vond het zo onverteerbaar dat studenten voor de 

werkloosheid geleerd zouden hebben, dat men er op eigen 

initiatief mee is begonnen, ongeacht de kosten”, vertelt zij. 

Later kwam de financiering rond: het school ex programma 

is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat het 

kabinet dit voorjaar heeft gelanceerd. 

In Leiden begon het met het inventariseren van de  

leer een tijdje door en ga pas werken als de vraag naar vakkrachten weer  

net zo groot is als voor de recessie. je kans op een baan is groter en het is  

een betere start voor je carrière. zie hier in een notendop de filosofie van  

het school ex programma, waarmee alle roc’s aan de slag zijn gegaan.  

Het roc leiden al voordat het feitelijk bestond.





back  stage

toekomstplannen van studenten, zo mogelijk in een-op-

eengesprekken. Plus een stevige campagne, waarbij de  

2.300 studenten die het ROC Leiden dit jaar zouden verlaten op 

alle mogelijke manieren duidelijk is gemaakt dat doorleren op 

dit moment de beste keuze is. En met resultaat: normaal kiest  

41 procent hiervoor, dit jaar is dat 58 procent. Ook landelijk heb-

ben inspanningen van de roc’s tot een forse verschuiving geleid: 

tienduizend oud-studenten meer dan andere jaren hebben 

gekozen voor doorleren. Daarmee is het streefgetal al gehaald.

nog niet sexy genoeg voor een bedrijf  
De drie adviseurs in Leiden richten zich nu op de krap  

tweehonderd oud-studenten waarbij deze aanpak nog niet tot 

een sluitend perspectief heeft geleid. Zoals Stefan Pos, die is 

doorgestroomd naar het hbo. Probleem: hij moet er wel een 

leerbedrijf bij vinden. Pos legt een lijst op tafel met bedrijven 

die hij inmiddels heeft benaderd, plus een sollicitatiebrief. 

“Een heel correcte brief,” oordeelt Keijzer, “maar niet sexy voor 

het bedrijf. Waarom zou men in jou investeren?” Pos krijgt 

het advies zich meer in mogelijke werkgevers te verdiepen en 

bijvoorbeeld eerst contact te zoeken met sleutelfiguren. “Je brief 

komt op een afdeling P&O waar zo’n troela werkt als ik, die geen 

verstand heeft van jouw vak. Moet die gaan uitzoeken of het 

bedrijf bij jouw opleiding past? Dat gebeurt echt niet.” Pos knikt 

instemmend: dát heeft hij intussen ook wel gemerkt. Naast de 

adviezen krijgt hij intensieve coaching aangeboden, want de tijd 

begint te dringen.

Soortgelijke adviezen geeft collega-adviseur Huub Detert even 

later achtereenvolgens aan Leonie Lek (20) en Robert Knijnenburg 

(20). Hun probleem: vaag weten ze wel wat ze kunnen, maar nog 

veel beter weten ze wat ze allemaal níet in huis hebben. “Maak 

je toch niet zo klein”, zegt Detert, die alles uit de kast haalt om 

hen uit te dagen hun kunde te etaleren. Tegen Lek, die werk 

zoekt in de reisbranche: “Wat zeg je, ben je vaak op vakantie in 

Turkije geweest? Vertel eens, wat kun je me daar aanraden?” 

Maar ze heeft ‘alleen maar’ disco’s en strand gezien. “Dan kun 

je dus heel goed jongeren adviseren”, roept Detert opgetogen. 

Knijnenburg krijgt bovendien een ‘preek’ over positief denken. 

“Kansen moet je creëren”, mompelt hij Detert na. En even later: 

“Het zijn mooie woorden.”

Misschien moet het UWV WERKbedrijf er nog aan te pas komen 

om sommigen aan werk te helpen. Het is daarom dat de advies-

gesprekken niet binnen het roc plaatsvinden, maar in een  

UWV-spreekkamer. “Dan weten ze gelijk de weg”, zegt adjunct-

vestigingsmanager Willem Colijn van het UWV, die heel blij is 

met de samenwerking. “Vroeger had ieder z’n eigen terrein en 

deden we alles apart. Nu slaan we de handen ineen.” Hij brengt 

de recessie van de jaren tachtig in herinnering, toen gesproken 

werd van een verloren generatie. “Ik werkte op het Arbeidsbureau 

en nu kom nog wel eens mensen tegen uit die tijd. Dan zeg ik: 

‘Ben je alweer werkloos?’ En dan is het antwoord: ‘Nee, nog 

steeds.’ Ik wil niemand bang maken, maar dat is de realiteit. 

Twee jaar op de bank zitten is funest.”

op de bank  
zitten is funest
vervolg 
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1.  Willem colijn, adjunct vestigingsmanager uWv is erg tevreden 

over de samenwerking tussen uwv en het roc. ‘studenten weten 

nu meteen de weg naar het uwv.’

2.  adviseur annet keijzer en richard Lek. richard werkt als  

beveiliger en bij een sportschool. 

3.  rubina van der tang heeft er voor gekozen door te leren.

4.  kim de vogel heeft sinds kort een baan.

3 
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Aan het werk na mbo-4

‘Eindelijk een eigen huisje’ 

Doorleren na mbo-2

‘Anders komt het er nooit meer van’ 

4

    rubina van der tang (19)

“Met mijn opleiding op mbo-2-niveau kan ik als gastvrouw op-

treden, in bijvoorbeeld hotels, of bij grote bedrijven. Ik zorg dan 

voor een vrolijke ontvangst en wijs mensen de weg. Er is mij een 

baan aangeboden, maar ik ga toch doorleren. Want als ik het nu 

niet doe, komt het er nooit meer van. Ik wist alleen niet op wat 

voor manier ik breder opgeleid wilde worden. Ik heb heel veel 

gehad aan het adviesgesprek van het ROC Leiden. We hebben 

gewoon wat gepraat, aan de hand van boekjes op tafel. Het viel 

de adviseur op een gegeven moment op waar ik het meest over 

praatte. Dat was een aanwijzing voor wat ik echt leuk vond. Zo 

kwamen we tot de slotsom dat ik de commerciële kant op wil. 

Daarop heb ik besloten dat ik op zoek ga naar een bbl-plek in 

een verkoopfunctie. Dat is wat ik wil: doorleren, maar ook niet 

meer leven op de zak van mijn ouders.”

    kim de vogel (22)

“Een jaar geleden heb ik al voor de keus gestaan: doorleren na 

spw-3 of niet. Ik besloot door te gaan voor spw-4, maar nu is 

het genoeg. Ik wil een eigen huisje, werkervaring opdoen en 

misschien nog wel een wereldreis maken. Daarbij: ik ben vrij 

laks met leren. Als ik bijvoorbeeld hbo zou gaan doen, zou ik 

het waarschijnlijk verknallen. Wel bleek het heel lastig om aan 

werk te komen. Meestal werd ik niet eens uitgenodigd, omdat ik 

geen ervaring heb. Maar je moet het érgens leren. Ik kreeg een 

adviesgesprek van het ROC Leiden, maar eerlijk gezegd weet ik 

heus wel hoe je een cv moet opstellen. Maar door dom toeval 

werd ik kort na dat gesprek wel gebeld door iemand die mijn cv 

op internet had zien staan. En zo ben ik aan een baan gekomen, 

in de kinderopvang. Ik ben daar kort geleden begonnen en het  

is geweldig.” 
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Wij Werken Wel hard 

“Jullie hebben alleen maar vakantie en je moet wel gek zijn om 

voor een klas met 16-jarigen te gaan staan.” Dit is het algemeen 

beroepsbeeld van docent. Mensen hebben vaak geen besef dat we 

keihard werken. De laatste weken van een schooljaar zijn enorm 

hectisch. als docent worstel je jezelf door alle toetsen heen, de 

herkansingen, verwerk je alle cijfers, maak je jezelf hard voor de 

student in de voortgangsgesprekken. en je houd je ook nog bezig 

met alle nieuwe studenten. Mede dankzij het eeuwigdurende 

personeelsgebrek een hele klus.  

voordat de vakantie begon, hebben mijn collega’s en ik diverse 

intakegesprekken gehouden met de nieuwe studenten. ze kwamen 

- soms ook niet - met een bleke huidskleur, nog geen spatje zon 

ontvangen op hun jonge puberale gezichten. net hun examens 

van het vmbo achter de rug, vaak nog zonder uitslag. stijf van de 

stress kwamen ze binnen. samen namen we de behaalde resultaten 

door, de voorlopige cijferlijsten en eventuele eerder verworven 

competenties (evc’s). en we testen ze op kennis, houding en 

bijvoorbeeld ook numerieke aanleg. tijdens het gesprek vraag ik 

de student ook na te denken over zijn motivatie. waarom wil je 

ict studeren en hoe denk je dat het beroep is nadat je je studie 

afgerond hebt? we praten over leerdoelen en wat hij denkt te gaan 

leren. Meestal hebben ze nog niet echt nagedacht over wat het vak 

ict nu eigenlijk inhoud.

Degene die de gesprekken organiseerde meldde ons voor de 

vakantie dat wij een week eerder moesten beginnen om de 

laatkomers alsnog te kunnen helpen. niemand van ons team 

heeft daar bezwaar tegen gemaakt. zonder morren zijn we eerder 

begonnen. en onze ict academie zit erg vol. Dat betekent bomvolle 

klassen en een zeer hectische start van het nieuwe studiejaar. 

vol gas zijn we weer begonnen met het organiseren van de 

introductieweek, het voorbereiden van de lessen, het indelen van 

de projecten en het produceren van studiemateriaal.

ik ben er trots op dat ik dit geweldige vak mag uitoefenen en 

onderdeel uitmaak van het team van de ict academie Leiden. 

wij werken wel hard…

Elmer Veerhoff
Docent ICT Academie ROC Leiden en schreef als songwriter 

vele Nederlandstalige hits

cOluMn

Foto Friso Keuris
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“een dag heeft 24 uur en in mijn droom als 
staatssecretaris benut ik die 24 uur ten volle!”. 
dorothé lamers is voorzitter college van 
bestuur van rijn ijssel en staats secretaris voor 
één dag. back stage vraagt elk nummer iemand 
naar zijn plannen als hij één dag staatssecre-
taris van onderwijs mag zijn. 

“Gezamenlijk wil ik de toekomst van het beroeps  - 

onderwijs bepalen: hoe willen we dat het 

beroepsonderwijs er in 2020 en 2030 uitziet? Wat 

is dan de rol van het beroepsonderwijs? Om  

0.01 uur begin ik met een bijzondere bij eenkomst. 

Geen standaard bijeenkomst, maar een levendige 

bijeenkomst waarbij we gebruik maken van alle 

beschikbare communicatie middelen. Een dialoog 

met jonge ondernemers, leiders uit het bedrijfs - 

leven, jonge politici uit de landelijke en lokale 

politiek, jonge mensen uit andere Europese landen 

en bijvoorbeeld Azië en Amerika. Juist jonge 

mensen; want zij hebben innovatieve ideeën 

over onderwijs en hun toekomst. En jongeren 

uit het buitenland omdat Nederland geen eiland 

is. We zijn onder deel van Europa: we moeten 

onze toekomst grens overschrijdend bepalen.”

in dialoog en gezamenlijkHeid
“Bij beroepsonderwijs denk ik niet alleen aan het 

mbo. Als staatssecretaris reken ik het gehele 

beroeps onderwijs, dus ook het hbo, tot mijn 

verantwoordelijkheid. We worden nu opgeslokt 

door een financiële crisis. Hèt moment om op 

innovatieve wijze onze toekomst te creëren. Ik ben 

een optimist en als staats secretaris wil ik 

perspectief bieden. We moeten ons afvragen in 

welke maatschappij we onze kinderen willen 

laten opgroeien. En daarin hebben het onderwijs 

Dorothé Lamers, ROC Rijn IJssel:

‘ALS IK MARJA BEN, WIL IK EEN  
INNOVATIEVE grensoverschrijdende 
TOEKOMST VOOR HET ONDERWIJS’

en bedrijfsleven een cruciale rol. Een cruciale rol 

in het vormgeven van de maatschappij en de 

wereld waarin wij leven. Met elkaar kun je veel 

bereiken en als staatssecretaris heb ik de droom 

dat we dat in dialoog en gezamenlijkheid doen. 

Als je keuzes maakt die ontstaan vanuit dialoog, 

ontstaat er meer acceptatie voor deze keuzes.

aanspreken op passie en vakmanscHap
Mijn wens is dat bedrijfsleven, de publieke, semi-

publieke sector en het onderwijs echt met elkaar 

samenwerken. Onderwijs is nog te veel het 

exclusieve domein van onderwijs zelf. Ik wil een 

directere betrokkenheid van het bedrijfsleven 

en de instellingen. Mijn bijdrage aan de dialoog 

komt voort uit de wens dat meer ervaren vak-

mensen het vak leren aan toekomstige collega’s. 

Daar wil ik iedereen voor motiveren. Motivatie 

ontstaat als je mensen aanspreekt op hun passie 

en vakmanschap en eigen initiatief de ruimte 

geeft. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt 

worden over kwaliteit, maar bovenal wil ik een 

directere betrokkenheid van partners. Bedrijven 

en instellingen moeten hun verantwoordelijkheid 

nemen. Dus: samen met bedrijven en instellingen 

onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.”

“Mijn bijeenkomst moet natuurlijk wel tot iets 

leiden. Het moet niet blijven bij praten alleen. Om 

0.00 uur, als mijn 24 uur als staatssecretaris 

voorbij zijn, hebben we toekomstscenario’s 

klaar. Op basis van deze scenario’s maken we een 

keuze, waar alle deelnemers aan de bijeenkomst 

achterstaan en echt voor gaan! Zij zijn dan de 

ambassadeurs van het beroepsonderwijs. Zij zullen 

vanuit hun passie anderen meekrijgen voor het 

realiseren van onze droom.”

staatssecretaris vOOr 1 daG

Tekst Marie-José Linders  Foto’s Sam Rentmeester (FMAX), OCW

dorotHé lamers
Voorzitter college van bestuur

roc rijn ijssel
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discussie

vz “Ik zal er niet omheen 

draaien, er is bij 

bestuurders van roc’s veel 

ergernis. Jarenlang heeft de 

politiek ingezet op schaal-

vergroting in het middelbaar 

beroepsonderwijs. En nu dat 

proces gaande is, wordt het op 

een nogal goedkope manier in 

een kwaad daglicht geplaatst. 

Scholen worden in de hoek 

gezet als leerfabrieken waar 

studenten verdwaald rond-

 lopen, terwijl de meeste 

problemen helemaal niets met 

schaalgrootte te maken hebben. 

Jazeker, dat doet soms pijn.”

“De gedachte achter de 

roc-vorming was heel goed. 

Op die manier kon efficiënter 

gewerkt worden, maar wat 

minstens zo belangrijk was: 

studenten konden makkelijker 

doorstromen, met name van 

de niveaus 1 en 2 naar de 

niveaus 3 en 4. Dat gebeurt en 

juist in deze slechte tijd zie je 

hoe belangrijk dat is. Laten we 

daar zuinig op zijn.”

d “Prima, maar schaal-

vergroting levert ook 

nadelen op. Het is bijvoorbeeld

ten koste gegaan van de keuze-

 vrijheid. Bij de invoering van 

competentiegericht beroeps-

onderwijs komt het voor dat 

een school kiest voor een 

bepaalde werkmethodiek. Die 

past niet bij elke student, maar 

vaak heb je in een regio geen 

ander roc. Ander voorbeeld: 

iemand wordt om geldige 

redenen van school gestuurd, 

maar betert zijn leven. Mag 

hij of zij dan een nieuwe start 

maken? En hoe moet dat als in 

de hele regio geen ander roc te 

vinden is?”

vz “Dat is nogal over-

dreven. Er zijn weinig 

plekken in Nederland waar je 

niet binnen een acceptabele 

reisafstand op meerdere roc’s 

kunt zijn.”

d “Een ander punt is de 

menselijke maat. Het 

jan van zijl
in discussie met
…staf depla

Hoe groter de school, hoe minder 

de onderwijskwaliteit?
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Tekst Roel Smit  Foto’s Jeroen Poortvliet

gaat verkeerd als mensen 

elkaar niet meer kennen en 

niet meer gekend worden. Dan 

ontstaat er schooluitval, met 

name op de lagere niveaus. 

Als scholen te groot worden 

en de bureaucratie toeneemt, 

weten ouders, maar ook be-

drijven vaak niet meer waar 

ze moeten zijn. We hadden 

goed herkenbare merken, 

zoals de mts, de autoschool 

in Apeldoorn, en we hebben 

alles op één hoop gegooid: de 

moloch van het roc. Daarbij 

komt dat door een toenemend 

aantal managementlagen 

docenten zich beknot voelen 

in hun professionaliteit.”

vz “Wat betreft die 

herkenbaarheid word 

je op je wenken bediend: we 

werken nu aan zestien, voor 

iedereen veel beter herken-

bare domeinen. En laten we 

ook even bedenken dat de 

zeventig onderwijsinstellin-

gen in totaal zevenhonderd 

vestigingen hebben; dat zijn 

ruim zevenhonderd studenten 

per vestiging.”

“De kern van het verhaal is dat 

de problemen die je signaleert 

zich soms zeker voordoen. Die 

moeten we ook aanpakken. 

Maar in mijn optiek hebben ze 

niets met schaalgrootte te ma-

ken. We hebben in Nederland 

schitterende voorbeelden van 

roc’s waarbij grootschaligheid, 

keuzevrijheid en menselijke 

maat prima samengaan. Het 

ligt er maar aan hoe je dat 

organiseert. Men vergeet dat 

kleinschaligheid ook hoge 

kosten met zich meebrengt. 

Iedere kleine school zijn eigen 

afdeling techniek? Lijkt me 

niet handig. Ik weet niet waar 

de PvdA het geld vandaan zou 

willen halen.”  

d “Ik ken ook goede  

voorbeelden van klein-

schaligheid en menselijke 

maat, maar veel scholen weten 

het niet te organiseren. 

De Raad van State ziet er niets in. Toch wil het kabinet 
voor scholen een wettelijke fusietoets invoeren. “Veel 
mbo-scholen zijn te groot geworden; daarvan wordt de 
onderwijskwaliteit het slachtoffer”, zegt ook Staf Depla, 
Tweede Kamerlid voor de PvdA. Jan van Zijl (voorzitter 
MBO Raad) is het daar niet mee eens. 
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jan van zijl in discussie
met staf depla
vervolg 

Het grootste probleem van de 

roc’s is dat de bedrijfsvoering 

niet op orde is. Zie je vaker in 

de semipublieke sector. Daar 

is behoefte aan mensen die 

met passie mooie verhalen 

kunnen vertellen. Helaas 

hebben zulke verhalenvertellers 

vaak moeite met de bedrijfs- 

 voering. En hoe groter de 

organisatie is, hoe hoger de 

eisen waaraan het manage-

ment moet voldoen.”

vz “Ik constateer dat 

ook kleine roc’s in de 

problemen komen. Blijkbaar 

spelen toch andere factoren 

dan alleen omvang. Ik heb het 

liever over de echte oorzaken 

van problemen. Als scholen 

hun handen vol hebben aan 

de invoering van competentie-

gericht beroepsonderwijs, is 

het misschien niet verstandig 

ze ook nog eens te confron-

teren met marktwerking op 

het gebied van inburgering. 

Misschien kunnen we het ook 

hebben over het feit dat roc’s 

als gevolg van wet- en regel-

geving zodanig door sectoren 

en branches gemangeld worden 

dat ze geen fatsoenlijke  

contracten met bedrijven kun-

nen sluiten. Dat heeft allemaal 

niets met schaalvergroting te 

maken. Ik vind de politieke 

discussie nogal modieus.”

d “Niet modieus, maar we 

moeten wel rekening 

houden met de gevoelens die 

in de samenleving bestaan als 

het om onderwijs gaat. Echt, ik 

ben er niet voor om fusies 

terug te draaien, tenzij ouders 

of docenten duidelijk behoefte 

hebben aan afsplitsing. Dat 

zouden we dan wel serieus 

moeten bekijken. Ik vind 

echter dat scholen die willen 

fuseren moeten kunnen 

aantonen dat zo’n fusie ook 

echt een probleem oplost en 

meerwaarde oplevert.”

“Ja, ik weet dat de Raad van 

State het wetsvoorstel voor 

zo’n fusietoets heeft afgewezen, 

onder meer omdat het in strijd 

zou zijn met het eerdere beleid 

van schaalvergroting. Maar als 

dat het criterium moet zijn om 

wetgeving te beoordelen… 

Dan hadden we de sociale 

zekerheid ook nooit kunnen 

hervormen.”

vz “Ik ben wel blij met 

dat advies van de Raad 

van State. Er is geen directe 

relatie tussen schoolgrootte 

en onderwijskwaliteit. Ik vind 

het ook niet erg dat de politiek 

een mening heeft over de 

grootte van een school, maar 

ik verzet me tegen de gedachte 

dat de schaal vergroting 

verantwoordelijk is voor de 

vraagstukken waar het 

onderwijs voor staat.”

d “Dat is natuurlijk ook 

niet zo. Die suggestie is 

retoriek. Ik heb wel degelijk 

oog voor al die andere proble-

men. Maar we moeten ook 

bedenken dat veel fusies  

helemaal niet de synergie 

opleveren die men ervan ver-

wacht, kijk naar het bedrijfs-

leven. En dat er ook nog wel 

eens oneigenlijke redenen 

voor een fusie zijn. Iedereen 

doet het, dus ik doe het ook 

maar.”

vz “Ik ga niet in op indi-

viduele gevallen, maar 

het overgrote deel van de 

schaalvergroting verloopt pre-

cies volgens de lijnen die we 

met de roc-vorming hebben 

beoogd. Dat levert ons echt 

voordelen op, het staat zelfs 

in de memorie van toelichting 

bij het wetsvoorstel voor de 

fusietoets.”

“Kijk, ik verwacht de komende 

jaren geen grote fusies meer 

in de roc-wereld. Dus in die 

zin: waar hebben we het over? 

Maar wat me ergert is dat 

de politiek met zulk zwaar 

materieel komt. Dat was 

niet nodig geweest. Men had 

ook een paar vragen kunnen 

opwerpen. Scholen willen de 

zaken wel kleinschalig orga-

niseren, maar kunnen ze dat 

ook altijd? Wat houdt ze dan 

tegen? Daarover moet je het 

dan hebben met elkaar.  

Dat had minder frustratie 

opgeleverd.” 

‘Er is geen directe relatie tussen 
schaalgrootte en onderwijskwaliteit’

‘Bedrijven en ouders weten niet meer  
waar ze moeten zijn’

discussie
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pittiGe taal 

Het veelbelovende concept van een Leven Lang 
Leren komt niet verder dan mooie woorden, vindt 
Theo Bovens, bestuursvoorzitter van de Open 
Universiteit. Tijdens de opening van het acade-
misch jaar zei hij dat Nederland achterloopt op 
het gebied van kennisontwikkeling en dat scholen 
niet met structurele veranderingen komen. “Een 
leven lang leren blijft een leven lang leuteren.” 
Pittige taal, maar heeft hij een punt?

nederland staat qua onderwijsdeelname in de top-5 van europa. 
Waarom zo somber?
“Dat lijkt misschien heel aardig. Maar als we kijken naar de 

investeringen in kennis, zitten we binnen europa in de 

middenmoot. een positie in de top-5 is ook niet 

goed genoeg. we blijven achter bij onze eigen 

doelstellingen. over een paar jaar, als de 

crisis voorbij is, komen we bijvoorbeeld 

honderdduizend hoogopgeleide mensen 

tekort, en die kunnen we alleen maar uit  

het buitenland halen.”

er hebben zich nog nooit zoveel studenten 
en cursisten aangemeld als dit jaar. 
“De crisis is een uitzonderlijke situatie. Mijn 

zorg is dat het de scholen ervan weerhoudt 

om het onderwijs echt aantrekkelijker te 

maken. er moet structureel iets gebeuren om een 

flexibele tweede leerweg te ontwikkelen, zodat veertigers 

weer zin hebben om naar school te gaan. als het perspectief 

is dat we tot ons 67e jaar moeten werken, dan moet het mogelijk 

zijn om halverwege je loopbaan nog weer eens flink aan scholing te 

doen of een ander vak te kiezen.”

die tweede leerweg is er toch al lang op het mbo?  
“Dat heeft het mbo heel goed gedaan. Maar in mijn beleving meestal 

alleen voor jongeren onder de dertig. Het mbo biedt daar vooral 

klassikaal onderwijs, het studiejaar begint doorgaans in september 

en de lesuren staan vast. voor oudere mensen zijn veel flexibeler 

vormen van onderwijs nodig, die op elk moment kunnen beginnen. 

als je veertig of vijftig bent, heb je geen zin om met twintigers in 

de klas te zitten. en zeg niet dat volwassenen dat onderwijs maar 

via particuliere opleidingsinstituten als Loi en ncoi moeten volgen, 

want publieke onderwijsinstellingen hebben hierin ook een taak. 

zeker als we vinden dat nederland een kenniseconomie moet zijn.”

Wat zou u dan willen? 

“ervoor zorgen dat het onderwijs veel aantrekkelijker wordt voor 

volwassenen. voor jongeren hebben we inmiddels fantastische 

vormen van gaming- en e-learning bedacht, 

voor volwassenen is het onderwijs vaak nog heel 

ouderwets. Daar moeten scholen over nadenken. Het 

opleidingsniveau moet omhoog, mensen moeten doorstromen. 

en we moeten het ook weer eens over leerrechten hebben.”

is het probleem niet dat mensen later gewoon geen tijd hebben 
voor een studie? 

“tijd is een knelpunt. Dat is waar. Mensen gaan in hun vrije tijd liever

naar het theater, een voetbalwedstrijd of ze willen gewoon tv kijken. 

ik neem mijn pet af voor mensen die 15 tot 20 uur studeren naast 

hun werk. Juist daarom moeten we het leren zo leuk en aantrek-

kelijk mogelijk maken. als het nodig is, moeten we het in hapklare 

brokken aanbieden. zoals een documentaire op national geographic: 

heel leerzaam en toch ook plezierig om naar te kijken.” 

Tekst Corien Lambregtse  Foto Christiaan Krouwels 
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‘Een leven lang  
leren blijft  

een leven lang  
leuteren’

Pittige taal van  
…tHeo bovens



‘Het is verplicht, en niemand kan  

me vertellen wat er gebeurt als ik 

niet kom. Het is een oefening in het 

verspillen van tijd.’

amerikaan Don, 20 jaar in nederland, doet in  

De gelderlander zijn beklag over inburgering.

‘deze tijd vereist out-of-the-box denken!  
patronen doorbreken. lef hebben! alleen dan  

maak je het verschil in onderwijsland.’
coen free, koning Willem i college, in het brabants dagblad over de nieuwe bouwopleiding.

‘ik heb vandaag niet alleen in de 

ridderzaal gezeten, maar ook in de 

cda-fractiekamer voor overleg met 

een carnavalsvereniging.’

verkeersminister eurlings haalt in De telegraaf  

herinneringen op aan prinsjesdag.

‘Waarom wil de minister wel het  

ov voor hbo’ers betalen, ook als ze 

nog geen 18 zijn? Hebben mbo’ers 

betere fietsen?’

een boze ouder in de volkskrant.

‘ik behandel onze stagiairs zoals 

ik wil dat ze mij behandelen.  

Het moet een veilige en leerzame 

omgeving zijn.’

Daarom wordt Maarten tromp met Maersk het  

beste rotterdamse Leerbedrijf, volgens Metro.

‘Het gaat om de toon waarmee je 

studenten benadert. niet: waar was 

je verdorie nu weer? maar: wij  

hebben je gemist, we bekommeren 

ons om jou.’

roc aventus-manager ton kuiper vertelt in het gelders 

Dagblad over het tegengaan van schooluitval.

‘ik ben nog steeds trots dat ik puur 

op het gehoor kan zeggen wat er 

precies hapert aan een kapotte 

maaidorser.’

Mikail gorbatsjov weet wat beroepsonderwijs is 

in the times Magazine.

‘geef het wo en hbo de ruimte te  

bieden wat studenten en arbeid smarkt 

vragen. als daar een aanpassing van 

het stelsel voor nodig is: graag.’

karel van der toorn, bestuursvoorzitter uva en Hva 

in de volkskrant.


