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Kwaliteitsslag 
examinering
schoen wringt bij 
praKtijKexamens

mirjam sterK
‘iK wil weten om  
wíe het gaat’ 

Hoe zwaar telt hun stem?
studentenraden in het mbo

mbo als arbeids- 
marKtinstrument
Komt bildung in 
verdruKKing?



12 spijkers met koppen

Mirjam Sterk: ‘Bij de regionale sectortafels ga ik harde 
afspraken maken, om ervoor te zorgen dat de jeugd
werkloosheid teruggedrongen wordt.’

4 medezeggenschap voor studenten
Alle mboscholen moeten sinds twee jaar een studentenraad hebben. Op verreweg de meeste scholen is inmiddels  
zo’n medezeggenschapsorgaan, maar de verschillen zijn groot.

20  algemene vorming in het mbo

Zeker in een tijd van grote jeugdwerkloosheid bestaat 
de neiging om de aansluiting op de arbeidsmarkt steeds 
belangrijker te maken. Maar gaat al die aandacht niet 
ten koste van het ‘Bildungsideaal’?
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28 verbetering examenkwaliteit 

De kwaliteit van een mboexamen moet onomstreden zijn. Toch  
constateert de Inspectie van het Onderwijs dat nog veel examens 
onder de maat zijn. Bij de praktijkexamens wringt vaak de schoen.
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9 ColUMn
Als er iets nóg moeilijker voorspelbaar is dan  

het weer, dan is het de arbeidsmarkt, vindt  

Jan van Zijl.

10 MBoÔHTJES
Voldoende stageplaatsen en leerbanen zijn 

onmisbaar voor de carrièrekansen van mbo’ers. 

Hoe heeft het aantal actieve leerbedrijven zich 

in 2011 en 2012 ontwikkeld?

15 ColUMn
net afgestudeerd verpleegkundestudent 

Quinten Manuel: ‘Mijn school heeft het beste 

uit mij als student weten te halen.’

16 WAT DoET ZIJ ZoAl?
Etaleur Simone de Meijere is de eerste 

nederlandse in tien jaar die tijdens WorldSkills 

goud veroverde.

18 In BEElD
onze 24 nederlandse mbo-kampioenen streden 

tijdens WorldSkills tegen tegenstanders uit heel 

de wereld om de vaktitels.

24 ColUMn
ICT-docent Elmer Veerhoff doet een oproep 

aan bestuurders: ‘Koppel terug wat er met de 

kritische signalen van studentenraden gebeurt.’

25 MInISTER VooR 1 DAG
Als bouwdirecteur Rob de Kuiper onderwijs-

minister is, wil hij de keuzemogelijkheden 

in het mbo beperken.

26 VIJf VRAGEn AAn …
Hoogleraar Jouke van Dijk vindt dat het mbo 

studenten moet opleiden met brede algemene 

vaardigheden. 

35 PITTIGE TAAl
Volgens econoom en publicist Ewoud Jansen 

kost onze nationale obsessie voor hbo- en 

wo-diploma’s alleen maar geld.

8  UITBlInKER
het kappersvak is volgens 
marielle bastiaansen een vak 
waar je je leven lang iets aan hebt. 

32 uitvindingen 

Elke druppel die het huis in gaat, levert energie 
op met de Green Aquatic Power Station.

back  stage

2 / 3

Jouke
Highlight



vijf vraGen aan…

aan:

     jouke van dijk,  
hoogleraar regionale 
arbeidsmarktanalyse 

  Tekst Corien Lambregtse  Foto Nout Steenkamp

Geen bedrijf weet welke mensen over vier jaar nodig zijn. Dat maakt opleiden 

voor de arbeidsmarkt volgens hoogleraar Jouke van Dijk zo lastig. Hij vindt dat 

het mbo studenten moet opleiden met brede algemene vaardigheden. ‘Specifieke 

bedrijfsvaardigheden kunnen ze snel genoeg bij een bedrijf leren.’

onderwerp: 
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vraag 2:   investeren in arbeidsmarktbeleid is dus 
weggegooid geld?

vraag 3:   op welke manier zouden we wel naar 
de toekomst kunnen kijken? 

“als je een bedrijf vraagt welke mensen ze over 

vier jaar nodig hebben, dan weten ze dat niet. 

De wereld verandert zo verschrikkelijk snel. Tien jaar 

geleden kenden we de iPad niet, vijf jaar geleden was 

de iPad in opkomst en nu heeft bijna iedereen er één. 

In 2008 dacht iedereen dat de arbeidsmarkt krap zou 

worden vanwege de vergrijzing, nu hebben we meer 

dan 600.000 werklozen. De arbeidsmarkt is niet te 

voorspellen. Daarom is het ook onmogelijk om 

studenten op te leiden voor specifieke beroepen 

waarvan je denkt dat er over vier jaar vraag naar is.” 

“vaak wel. Zeker als je investeert in re-integratie-

trajecten voor zestigplussers of andere kansloze 

werkzoekenden. Je helpt er in deze tijd misschien 

dertig van de honderd werklozen mee aan een baan, 

maar 27 van hen zouden zonder traject ook wel een 

baan hebben gevonden. In een ruime arbeidsmarkt 

hebben dat soort investeringen helemaal geen 

zin, omdat vacatures toch wel vervuld worden. 

Investeringen hebben alleen zin als je investeert in 

de komende generatie. Studenten die net van school 

komen of een stageplaats zoeken. Zorg ervoor dat je 

hen aan een baan of stageplaats helpt, zodat ze hun 

opleiding afmaken en gemotiveerd blijven. Daar 

kunnen we veertig jaar plezier van hebben!”

“er zijn drie trends te zien. De eerste is dat het 

nog wel even zal duren voor de arbeidsmarkt 

krap wordt. Maar als de economie aantrekt, gaat dat 

vanzelf een keer gebeuren. De vergrijzing gaat immers 

door; dat is de tweede trend. Er treden meer mensen 

uit de arbeidsmarkt dan dat er werknemers instromen. 

De derde trend is dat de economie gaat veranderen, 

maar we weten niet precies hoe. Sommige functies 

verdwijnen, daar komen weer nieuwe functies voor 

in de plaats. Het simpele ict-werk op mbo-2-niveau 

verdwijnt. Je hebt geen mbo’er nodig om je computer 

te installeren of een printer aan te sluiten. We hebben 

wel behoefte aan mensen die apps kunnen 

programmeren en bedenken.” 

“bedrijven willen graag dat studenten die van  

het mbo komen, direct in een functie kunnen 

instappen. Maar dat is onmogelijk: de functies die 

nodig zijn, wisselen veel te snel. Laat studenten 

tijdens hun opleiding vooral algemene vaardigheden 

en een aantal beroepsspecifieke vaardigheden leren. 

Als dat goed gebeurt, kunnen ze de bedrijfsspecifieke 

vaardigheden snel genoeg in het werk oppikken. Om 

in te kunnen spelen op veranderingen in de arbeids-

markt, hebben studenten een goede basis nodig. We 

moeten ophouden ernaar te streven dat opleidingen 

naadloos aansluiten op het bedrijfsleven.” 

“je kunt studenten gerust opleiden voor 

dierenverzorger, kapper of sportinstructeur. 

Als zo’n studie jongeren de motivatie geeft om een 

bepaalde opleiding te volgen, maak daar dan gebruik 

van. Als de basis van zo’n opleiding goed in elkaar 

zit, kunnen deze jongeren ook uitstekend in andere 

beroepen terecht. Mensen die ondernemend, service-

gericht en klantvriendelijk zijn, kunnen overal aan de 

slag. Het betekent wel dat opleidingen meer aandacht 

moeten besteden aan die algemene vaardigheden, 

zoals samenwerken, klant vriendelijkheid, representa-

tiviteit en organiseren. Zorg ervoor dat studenten 

kunnen meeveranderen met de vraag van de arbeids-

markt. En bied daarnaast - in overleg en samenwerking 

met het bedrijfsleven - cursussen aan voor het zittend 

personeel, zodat werknemers een leven lang blijven 

leren. Daar ligt de toekomst voor het mbo.”

vraag 1:   voorspellen van de arbeidsmarkt is niet mogelijk? 

vraag 4:   hoe kunnen we de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt verbeteren?

vraag 5:   betekent dat het einde van de specifieke 
beroepsopleidingen? 
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