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Jeroen:  ‘Ik wil niet het 
idee hebben dat 
ik op school zit’

Talentontwikkeling is goed 
beschouwd dé opdracht van 
het onderwijs. Voor het indi-
vidu is het belangrijk vanwe-
ge levensgeluk en een goede 
voorbereiding op toekomstig 
werk. Op de valreep voor de 
zomervakantie ontmoette ik 
Jeroen (17). Vorig jaar liep hij 
vast in zijn studie marketing-
communicatie. Een intensief 
traject van coaching en stu-
diekeuzebegeleiding bracht 
hem tot meer zelfinzicht en 
de ontdekking van zijn pas-
sie. Dan krijgt talentontwik-
keling vleugels.

Marionette Vogels

Voor de maatschappij heeft het opti-

maal benutten van talent een positief 

sociaaleconomisch aspect. Het ver-

kleint de kans op uitval, vergroot de 

arbeidsproductiviteit en verhoogt de 

employabiliteit van toekomstige werk-

nemers. Jeroen raakte als doener ver-

strikt in theorie en verkeerde verwach-

tingen. Hij raakte gedemotiveerd, ging 

spijbelen en bekeek zijn toekomst door 

beslagen ruiten. ‘Opeens zag ik mezelf 

een paar jaar later. Zittend op een kan-

toortje. Typend in Word. Ik werd daar 

niet vrolijk van.’

Talentontwikkeling krijgt vleugels 

wanneer het verbonden is met passie, 

wanneer de leerling eigenaar wordt 

van zijn leerproces, met intrinsieke 

motivatie en zelfverantwoordelijkheid 

als gevolg. Ieder mens heeft kwalitei-

ten. De hamvraag is welke voorwaar-

den en begeleiding een leerling nodig 

heeft om zichzelf optimaal te ontwik-

kelen.

Jeroen had het geluk dat zijn mbo 

het er niet bij liet zitten. Hij doorliep 

een intensief traject van coaching en 

studiekeuze begeleiding. Deze zelf-

analyse bleek voor Jeroen de opmaat 

om op een andere manier naar zijn 

beroepsoriëntatie te kijken. ‘Het heeft 

me dichter gebracht bij wie ik ben. Een 

doener, misschien wat introvert, maar 

wel een mensenmens. Ik werk in bij-

baantjes gerekend al mijn hele leven in 

de horeca. Om de één of andere reden 

heb ik dit nooit aan mijn beroepskeuze 

gekoppeld. Nu ben ik toegelaten voor 
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Talent vind je in het beroepsonder-

wijs overal. Soms prominent. Soms 

latent. Wat is er nodig om talent wak-

ker te kussen? In de vierdelige reeks 

Klassenhelden in Vakblad Profiel 

neemt KPC Groep schoolvoorbeel-

den van talentontwikkeling onder de 

loep. We starten met het perspectief 

van de leerling. Kijk ook op www.

klassehelden.nl 
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de koksopleiding. Het lag de hele tijd 

gewoon voor mijn neus.’

Het feit dat de school leerling-

begeleiding inricht rond zijn pas-

sie was voor Jeroen een verademing. 

Talentontwikkeling is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Jeroen ging de 

confrontatie met zichzelf aan, maar 

ook zijn docenten speelden een be-

langrijke rol. ‘Ze wilden me echt leren 

kennen. Ik kon ze om twaalf uur ‘s 

nachts nog bellen. Met name het ver-

trouwen dat ze me gaven was erg be-

langrijk.’ 

Wat mij opviel was de behoefte van 

Jeroen aan een uitdagende, prikkelen-

de school. ‘De afgelopen weken waren 

confronterend, maar het heeft me veel 

gebracht. Als ik duidelijkheid heb, dan 

zet ik alles in wat ik te bieden heb. Ik 

wil niet echt het gevoel hebben dat ik 

op een school zit. Ik wil leren voor kok. 

In een keuken en niet in een klaslo-

kaal. Een mbo mag bij haar toelating 

ook duidelijker zijn in wat ze van mij 

verwachten. Vooral door vooraf met je 

in gesprek te gaan. Ik snap dat dit tijd 

kost, maar die tijd heb ik in zekere zin 

nu ook verloren.’

De ruim 600 opleidingen, maken 

het mbo in Nederland tot een labyrint. 

Of je daar als leerling succesvol uit-

komt hangt nog te veel af van toeval. 

Persoonlijke inzet, doorzettingsvermo-

gen en betrokkenheid van de school 

zijn vooralsnog bepalend. Door het on-

derwijs meer te richten naar de zachte 

kant van passie, compassie en motiva-

tie komt ook de leerling echt centraal 

te staan. Voor het beroepsonderwijs is 

het mooi nieuws dat nu ook de inspec-

tie tot dit inzicht lijkt te komen. 

Marionette Vogels is adviseur bij KPC Groep, 

m.vogels@kpcgroep.nl.

Uit privacy-overwegingen is Jeroen een gefingeerde naam
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Professionele ruimte, eigenaarschap en resultaatverantwoorde-
lijke teams. Op het moment dat we in het onderwijs de kwaliteit 
van professionals een impuls willen geven, volgt er al snel een 
klinkende term. Een vlag om de lading te dekken. Wie een tipje 
van deze vlag optilt door rond te lopen op een school en het ge-
sprek aan te gaan met een docent, ziet al snel waar het echt om 
gaat. Om bevlogenheid. De docent die glundert als hij over zijn 
leerlingen praat.

Lenie van Lieverloo

 ‘Eigenlijk verschillen 
leerlingen niet zoveel 
van docenten’

René Hollemans:
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‘De leerling is voor mij altijd het uit-

gangspunt. Hoe zorg ik ervoor dat hij 

of zij op het juiste plekje terechtkomt. 

Soms is dat een eitje, soms een tour de 

force. Laatst liep één van mijn leerlin-

gen stage bij een garage. Zonder suc-

ces. We probeerden de fietsenmaker. 

Was het ook niet. Uiteindelijk kwa-

men we terecht bij een Profile Tyre 

Center, waarop de leerling verzuchtte: 

‘Eindelijk iets wat ik kan’. Succes in 

het werk is belangrijk. Voor de leerling, 

maar ook voor jezelf.’

René Hollemans is techniekdocent 

aan het Munnikenheide College in 

Etten-Leur. Een vmbo-school die alle 

leerwegen aanbiedt. In totaal telt de 

school ongeveer 750 leerlingen. Een 

aantal jaren geleden maakte hij de 

overstap van het bedrijfsleven naar 

het onderwijs. Deze ervaring is voor 

hem erg belangrijk in zijn dagelijks 

werk en illustratief voor zijn kijk op 

talentontwikkeling. ‘Op een bepaald 

moment werd mijn werk als auto-

monteur een herhaling van zetten. Ik 

wilde meer. In mijn werk begeleidde 

ik ook de stagiaires. Ik raakte onder 

de indruk van de ontwikkeling die 

zij doormaakten. Voor mij was dit de 

aanleiding om docent te worden. Door 

het volgen van een avondopleiding 

heb ik een vergelijkbaar traject ge-

volgd als mijn leerlingen nu doen. Ik 

snap dat een stage soms minder leuk 

kan zijn. Ik begrijp hoe moeilijk het is 

 ‘Eigenlijk verschillen 
leerlingen niet zoveel 
van docenten’

Talent vind je in het beroepsonder-

wijs overal. Soms prominent. Soms 

latent. Wat is er nodig om talent 

wakker te kussen? In de reeks 

Klasse Helden neemt KPC Groep 

schoolvoorbeelden van talentont-

wikkeling onder de loep. Deze keer 

het perspectief van de docent. Kijk 

ook op www.klassehelden.nl
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om te kiezen voor je toekomst.’

De relatie tussen leerling en docent 

blijkt de rode draad als Hollemans 

praat over talentontwikkeling. ‘Het 

doorlopen van een vmbo is een geza-

menlijk leerproces. Je moet elkaar ver-

staan. De hamvraag voor elke docent 

is dan ook, kun je met leerlingen om-

gaan en kun je hen echt raken? Voor 

de vakantie liep er op onze school een 

sollicitatieprocedure voor een nieuwe 

docent. Eén kandidaat had een achter-

grond in het vmbo, de ander niet maar 

was beter gekwalificeerd. De eerste is 

het geworden. Hij spreekt de taal. Hij 

zit in de belevingswereld.’

Het schoolse systeem kent voor 

Hollemans wel een paradox. ‘Hoe le-

vensechter leerlingen leren hoe beter. 

Het liefst heb ik een garage voor elke 

leerling. In de praktijk is de voorberei-

ding op het examen de grootste belas-

ting. De rest van de tijd is veel beteke-

nisvoller. Het examen is reproduceren. 

Niet productief.’ Om die reden probeert 

Hollemans de resterende 20 procent zo 

goed mogelijk te benutten. Dit begint al 

bij de instroom van leerlingen. ‘We leve-

ren zoveel mogelijk maatwerk. Kader-

leerlingen met een 7 of hoger kunnen 

bijvoorbeeld hun mbo-opleiding maxi-

maal met een jaar verkorten. Zo voor-

kom je dat een bovengemiddeld pres-

terende leerlingen bij een basis-leerling 

in de klas komt. Maar soms kiezen we 

in overleg met de ouders juist weer niet 

voor een verkort traject. Het moet wel 

passen bij de leerling.’

Een persoonlijke benadering die 

Hollemans voortzet tijdens de stages. 

‘De match tussen leerling en leermees-

ter is cruciaal. Past het qua werk, klikt 

het, daagt het uit. Het perspectief van 

de leerling is het uitgangspunt om 

de situatie te beoordelen.’ De samen-

werking met het bedrijfsleven en het 

mbo speelt een belangrijke rol in het 

creëren van een doorlopende leerlijn. 

Zo maakt het Munnikenheide College 

gebruik van het stagebureau van het 

Radius College in Breda. ‘Het zorgt voor 

een betere afstemming tussen vmbo 

en mbo, maar draagt ook bij aan een 

warme overdracht in de nabije toe-

komst.’

Hollemans werkt in de dagelijkse 

praktijk nauw samen met Harm van 

Eenennaam, een vaste docent tech-

niek van dit mbo. ‘Feitelijk gaat die 

samenwerking over alles: leermidde-

len, docentschap, lesinhoud, maar we 

kijken ook mee tijdens elkaars lessen 

en geven elkaar tips en aanbevelin-

gen. Praktisch gezien zijn we bijna col-

lega’s.’

De bevlogenheid van Hollemans 

geldt als een absoluut vliegwiel voor 

talentontwikkeling. Voor zijn leerlin-

gen, maar ook voor zichzelf. Hoe faci-

liteert de school leraren om het beste 

uit zichzelf en uit elkaar te halen? Het 

Munnikenheide College voert, zo ver-
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telt Hollemans,  een actief beleid als 

het gaat om de professionalisering 

van docenten. Als vast onderdeel van 

de jaartaak, maar ook in de vorm van 

ontwikkeltrajecten, trainingen en de 

academische opleidingsschool. Het 

overkoepelende schoolbestuur vereni-

ging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) 

ondersteunt hier schooloverstijgend 

in, maar er is ook een belangrijke rol 

voor de school zelf. In de ondersteu-

ning van docenten, maar ook door het 

nemen van fysieke maatregelen. ‘In 

het bedrijfsleven is er constant spra-

ke van afstemming. In het onderwijs 

spreek je elkaar minder aan. Je bent 

docent, maar voor een andere docent 

ben je toch echt een collega. Om deze 

intervisie op gang te brengen, is de in-

richting van de school erg belangrijk. 

Het Munnikenheide College maakt ge-

bruikt van leerpleinen. We zien elkaar, 

horen elkaar. Je let op het groepje van 

je collega als die even weg moet. Die 

jongen met dat lasapparaat heeft die 

een laskap op? Door die collectiviteit 

zitten we op één lijn. We doen het echt 

samen.’

Naast de fysieke ruimte, is ook ‘ont-

wikkelruimte’ voor Hollemans on-

misbaar voor zijn professionele ont-

wikkeling’. ‘Zaken als tijd om jezelf 

te bekwamen, draagvlak voor ideeën 

en persoonlijke begeleiding zijn erg 

belangrijk om tot bloei te komen. 

Daarnaast groei je van de waardering 

Pilot tutorleren
Het stimuleren van talentontwikke-

ling is op het Munnikenheide College 

een continu proces. Dit schooljaar 

start het vmbo met een nieuwe vorm 

van bijles. Getrainde vierdejaars 

leerlingen helpen jongerejaars bij de 

vakken Engels, wiskunde en biologie. 

De pilot tutorleren komt voort uit 

een onderzoek in het kader van de 

academische opleidingsschool regio 

West-Brabant. De opleidingsscholen 

zijn een initiatief van Schoolbestuur 

vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 

(OMO). Docent-onderzoekers kunnen 

gebruik maken van professionalise-

ring en begeleiding.

van collega’s, directie, maar ook van 

leerlingen. Persoonlijk geniet ik erg 

van de leerlingen die inmiddels wer-

ken of op een vervolgopleiding zitten 

en regelmatig terugkomen. Voor een 

praatje of om hun maatjes bij metaal 

weer te zien. Wat dat betreft verschil-

len leerlingen niet zoveel van docen-

ten. We willen allemaal herkend en 

erkend worden.’ 

Lenie van Lieverloo is adviseur bij KPC Groep, 

l.vanlieverloo@kpcgroep.nl
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 ‘Docenten zijn van nature Peter Wattel: 

Tussen de potten en pan-
nen van de horeca-opleiding 
van de ROC Friese Poort in 
Sneek gaart een verfijnde 
onderwijsvisie. Opleidings-
manager Peter Wattel en zijn 
team goochelen er met de 
ingrediënten die onderwijs 
smaakvol en persoonlijk ma-
ken. Positief, constructief, 
maar ook kritisch: ‘We ont-
komen er niet aan om flink te 
strepen in ons onderwijs.’

Maartje Reitsma

Om door te dringen tot de pit van 

onderwijs, moet elke onderwijspro-

fessional eerst door een woud van 

regels en bureaucratie. De eisen van 

de inspectie, procedures, handboe-

ken en kwalificatiedossiers. Ze heb-

ben allemaal ongetwijfeld hun re-

den, maar laten weinig ruimte over 

aan de bezieling van de professional. 

Doorgaans krijgt deze papieren wer-

kelijkheid een plekje in de kast en 

niet in het hart van de man of vrouw 

voor de klas. Docenten halen nu een-

maal liever het beste uit de leerling. 

 In de praktijk lukt het onderwijsin-

stellingen maar niet om rond de leer-

ling te gaan staan, vindt Wattel. Daar 

zijn meerdere redenen voor. De ma-

nier waarop we het onderwijs geor-

ganiseerd hebben is volgens hem een 

van de belangrijkste. ‘Een kok kan 

op verschillende manieren koken. 

De één heeft passie voor de koude 

kant, de ander juist voor de warme 

kant. Weer een ander vindt patisserie 

weer heel belangrijk. Hetzelfde geldt 

voor leerlingen. Elke leerling heeft 

zijn unieke talenten meegekregen, 

maar heeft ook een eigen leerstijl 

van verwerken van kennis en vaar-

digheden  De programmering van de 

lessen  en het examenprogramma is 

niet uniek. De vraag is of het recht 

doet aan wat de leerling zelf zou wil-

len.’ Hetzelfde geldt voor de inzet van 

docenten.’Eigenlijk moet elke leerling 

zijn eigen docent kunnen kiezen. Het 

is niet goed dat een leerling afhanke-

lijk is van de didactische en pedago-

gische kwaliteiten van een docent.’

Energie voor wat ‘mag’
Maar hoe draai je het systeem zo dat 

de leerling het stralende middelpunt 

wordt? Voor Wattel is dit een kwes-

tie van duidelijke keuzes maken. 

bevlogen mensen’
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‘We draaien er te vaak, te veel om-

heen. Het wordt tijd dat we een on-

derscheid maken tussen wat ‘moet’ 

en wat ‘mag’ in het onderwijs. Wat 

‘moet’ dat doe je, maar geef je zo min 

mogelijk tijd. Wat ‘mag’, dáár geef je 

energie aan daar ga je voor! Dit geeft 

rust en ruimte om mensen in hun 

kracht te zetten. Vergeet niet, docen-

ten zijn van nature bevlogen mensen. 

Alleen het systeem om hen heen kost 

hen erg veel energie.’

 Volgens Wattel is er geen panklare 

oplossing om docenten te professio-

naliseren. ‘Een hbo-diploma is geen 

garantie voor goed functioneren, 

maar biedt wel een goede basis In 

eerste instantie gaat het om ‘het hart’ 

van de professional. Met welke inten-

tie is hij aan het werk? Werkt hij in 

de eerste plaats aan de relatie met de 

leerling? Staat hij open voor de unie-

ke talenten van leerlingen?’Alleen 

overdracht, zonder aandacht voor de 

interactie is gedoemd om te misluk-

ken. Professionaliteit ontstaat vol-

gens hem als collega’s elkaar durven 

aan te spreken en met elkaar op zoek 

gaan naar het maximale resultaat 

voor elke leerling.

Belletje
Als opleidingsmanager ziet Wattel dit 

als een gedeelde verantwoordelijk-

heid. ‘Ik probeer het belletje te zijn en 

samen met het team te reflecteren. 

Zijn de rollen goed belegd? Hebben 

we de juiste samenstelling? Hebben 

we de dingen goed voor elkaar? Als 

je een leerling benadert vanuit het 

perspectief van passie en talent, dan 

verdwijnt de tijdrovende zorgstruc-

tuur op de achtergrond. De kunst is 

om de oplossing niet aan te dragen, 

maar het te laten ervaren. Ik geloof in 

de kracht van mensen.’ 

Maartje Reitsma is adviseur bij KPC Groep, 

m.reitsma@kpcgroep.nl

Talent vind je in het beroepson-

derwijs overal. Soms prominent. 

Soms latent. Wat is er nodig om 

talent wakker te kussen? In de 

reeks Klassehelden neemt KPC 

Groep schoolvoorbeelden van 

talentontwikkeling onder de loep. 

Deze keer het perspectief van de 

school. 

Kijk ook op www.klassehelden.nl.

Leerlingen in actie in de keuken van de horeca-

opleiding van ROC Friese Poort. 
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door Ton Bruining

‘Papa, wie zijn jouw helden?’ Zomaar 

een zondagmiddag, zomaar een vraag. 

Het was in ieder geval duidelijk dat 

dochter Lola tot de kern van haar va-

der wilde doordringen. En, dat deed ze. 

Schoorvoetend somde ik op. De rocker 

Arno, de choreograaf Pina Bausch en 

vooruit zo’n beetje iedereen die ooit 

op de set van Monty Python rondliep. 

Geheel tegen mijn verwachting in rea-

geerde dochterlief niet in de trant van 

‘uh, en wie precies? Zeker allemaal 

dood en begraven, ofnie pap …’, maar 

met een scherp ‘waarom?’.

Tja, waarom precies? Mijn helden 

zijn allemaal op hun eigen manier 

culturele vernieuwers. Klopt, ik heb 

iets met cultuur. Ik heb iets met ver-

nieuwing. Maar wie mijn dochter kent, 

weet dat zij daar geen genoegen mee 

neemt. Er moest nog iets meer zijn. Er 

moet altijd iets meer zijn. Wat is de 

heilige graal van een held? En opeens 

balden al mijn bespiegelingen op hel-

dendom samen in een woord: ruimte. 

Het was ruimte. Al mijn helden kregen 

of namen de ruimte om tot bloei te ko-

men. ‘Arno, Pina en de Monty’s stapten 

uit de paardenbak’, stamelde ik naar 

mijn paardenminnende dochter in 

een krampachtige poging om zonder 

resultaat binnen haar leefwereld te 

blijven. ‘Papa, zijn er in jouw werk ook 

helden…?”

Ze zijn misschien nog wat dun ge-

zaaid, maar de onderwijshelden ko-

men eraan. Er is weer ruimte in het 

onderwijs. Maatschappelijke ruim-

te, omdat het belang van onderwijs 

door iedereen weer wordt ingezien. 

Professionele ruimte, omdat de do-

centen als echte kenners weer aan het 

roer staan. Regelruimte, omdat de on-

derwijsinstellingen meer en meer de 

middelen en de wettelijke mogelijkhe-

den krijgen om maatwerk in de regio te 

realiseren. De noodzaak van ruimte is 

evident. Voor mijn helden van vroeger, 

maar ook voor de onderwijshelden van 

morgen. Ruimte is de cruciale voor-

waarde om talenten te ontwikkelen. 

Het is de graal voor het onderwijs. Het 

is de graal die nu lijkt hervonden.

Er is nieuw elan in het onderwijs 

geblazen. Met de nieuwe beleidsvoor-

nemens is een vinger gegeven, maar 

laten wij als onderwijs gewoon eens 

de hele hand nemen. In de gesprek-

ken die ik in het land voer, wordt vaak 

verzucht dat het onderwijs op slot zit. 

Regels, werkdruk, verantwoording, in-

spraak … Voor zelfbeklag zijn er argu-

Onderwijs helden
co

lu
m

n
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menten genoeg, maar een slachtoffer 

wordt nooit een held.

De nieuwe ruimte geeft ons allemaal 

de mogelijkheid om op onze eigen ma-

nier een onderwijsheld te worden. Als 

docent, als student, als bedrijf, als be-

stuurder. De ruimte is daarmee ook een 

opdracht om op zoek te gaan naar de 

onderwijsheld in onszelf. Hoe worden 

we de held die talent ziet op kilome-

ters afstand, die talent kracht geeft en 

die waar nodig talent redt. Hoe koester 

je als docent het talent van de leerling, 

als bestuurder het talent van de docent 

en als bedrijf het talent van de school?

Het omarmen en benutten van de 

nieuwe ruimte is allesbepalend voor 

het beroepsonderwijs. Dit gaat niet 

meer over curricula, urennormen, in-

spectie of cao’s. Het gaat om grotere 

zaken als employablity, duurzaamheid 

en uiteindelijk ons welzijn en onze 

welvaart. Grote zaken pak je samen op. 

Het gaat om het samen als bedrijven, 

scholen en vmbo-mbo-hbo nemen van 

de ruimte waarin (onderwijs)professi-

onals jong volwassenen echt kunnen 

voorbereiden op een perspectiefrijke 

toekomst. Als je daar een bijdrage aan 

levert, ben je voor mij best een held. 

En, straks voor Lola? Vast ook wel. 

Ton Bruining is directeur beroepsonderwijs  

KPC Groep

Onderwijs helden

Betekenisvol onderwijs is een heldendaad. Maken we iedere dag het onderwijs zoals het bedoeld is 
of verdringen regelzucht, bureaucratie en werkdruk de bezieling van iedereen die bij het onderwijs 
betrokken is?

Van wie en voor wie is het onderwijs? Gaat het om het volgen van maatschappelijke grillen, 
een soepele doorstroom van studenten, het voldoen aan de eisen van de inspectie of willen we jong 
volwassenen voorbereiden op een passende plek in de maatschappij?

Tijdens Klasse helden Live! brengen professionals, bedrijven, ouders en studenten in een theatrale 
setting onderwijs samen terug tot de kern. Wat waarderen we? Wat moet anders?
Hoe gaan we dat samen doen? Met als uitkomst: hoe komen we morgen tot een heldendaad?

Een held is niet dapperder dan iemand anders, hij is het alleen vijf minuten langer.
Ralph Waldo Emerson

Verstand van leren

Gevoel voor mensen
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Een goede school 
heeft geen muren, 
maar goede buren
De school is geen ommuurde 
gemeenschap. Mensen en or-
ganisaties krijgen pas echt 
betekenis in wisselwerking 
met hun omgeving. In de serie 
Klassehelden laten docenten 
en studenten zien hoe deze 
relaties opbouwen en benut-
ten in termen van talentont-
wikkeling. 

School
Er zijn maar weinig woorden met zo’n 

grote iconische lading. Een op het eer-

ste oog ommuurde leergemeenschap 

met eigen – deels opgelegde - wetten 

en – deels ongeschreven - regels. Een 

beeld dat illustratief is voor een slui-

merende paradox in het mbo. Muren 

markeren een instituut waar hard ge-

werkt wordt aan talentontwikkeling. 

Een stevige partner voor bedrijven, 

overheden en samenleving. Een fysieke 

vluchtheuvel om te leren. Aan de an-

dere kant kunnen diezelfde muren een 

teken zijn van begrenzing en zelfbe-

houd. Houden ze vernieuwing buiten 

en beschermen ze het oude. Wanneer 
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het contact met de samenleving ont-

breekt, wordt een school een instituut 

op zich dat nauwelijks meer betekenis-

vol kan zijn.

Deze reeks over talentontwikkeling 

opende met een artikel over mbo-stu-

dent Jeroen. De kop boven zijn verhaal 

was prikkelend, maar ook illustratief. 

‘Ik wil niet het idee hebben dat ik op 

school zit.’ Jeroen had zojuist via een 

omweg mogen ontdekken dat zijn 

hobby samen met zijn talent, zijn kans 

op een perspectiefrijke toekomst was. 

‘School’ had hij niet nodig. Hij wilde 

zichzelf ontwikkelen tot meesterkok.

 In het oude Grieks draagt school de 

letterlijke betekenis ‘vrije tijd’. Waar 

leren vandaag de dag keurig geor-

kestreerd loopt langs de lijnen van 

leeftijd, achtergrond en al aan wezige 

kennis, was leren toen iets wat je er-

bij deed. In je eigen tijd. Los van de 

vraag of dit nou de meest ideale situ-

atie was – het maakte leren elitair en 

voor velen onbereikbaar – zet het wel 

aan het denken over wat een school 

nu eigenlijk is of hoort te zijn.

Verdraaide organisaties
In 2012 verscheen het boek Verdraaide 

organisaties, waarin Wouter Hart 

schetst dat organisaties ten prooi zijn 

gevallen aan beheersdrang die leidt tot 

over-organisatie, inefficiëntie en slech-

te dienstverlening. Deze organisaties 

drijven weg van de bedoeling en raken 

het contact kwijt met de ‘echte’ leefwe-

reld. De bedoeling van een school is het 

mogelijk maken van ‘leren’. Simpelweg 

omdat onze maatschappij voortdurend 

een beroep doet op het lerend vermo-

gen van de mens. Student en docent 

leren dus niet binnen de context van 

de school, maar als onderdeel van de >>
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samenleving. De school is daarmee 

een lerend collectief, maar staat niet 

op zichzelf. Een school beweegt zich op 

het grensvlak van de maatschappelijke 

en individuele ambitie. Student Jeroen 

kok wil worden en niet zijn horeca-

opleiding afronden. Een mbo is er om 

leerlingen toe leiden naar een passen-

de plek in de maatschappij en niet om 

cohorten leerlingen langs een curricu-

lum te gidsen. 

 Werken volgens de bedoeling is iets 

dat iedere professional wil, maar ook 

iets wat in de praktijk van alledag las-

tig te realiseren lijkt. Dit komt in ge-

sprekken met bestuurders, directeuren 

en docenten in het beroepsonderwijs 

in ieder geval sterk naar voren. In de 

reeks talentontwikkeling kwamen een 

aantal onderwijsbetrokkenen aan het 

woord, die een zekere stoutmoedigheid 

aan de dag legden om het net even an-

ders te doen en hun school dichtbij de 

bedoeling te houden of juist te brengen. 

Soms begint dat verbluffend eenvoudig 

bij het maken van keuzes. Of om in de 

woorden van opleidingsmanager Peter 

Wattel van ROC Friese Poort te spreken: 

‘We draaien er te vaak, te veel omheen. 

Het wordt tijd dat we een onderscheid 

maken tussen wat ‘moet’ en wat ‘mag’ 

in het onderwijs. Wat ‘moet’ dat doe je 

maar geef je zo min mogelijk tijd, wat 

‘mag’ dáár geef je energie aan daar ga 

je voor!’ Wat Wattel feitelijk doet is 

het volledig nemen van de regelruim-

te waarover hij beschikt om zijn visie 

op het leren van studenten gestalte te 

geven. Dit is meer dan een keuze. Het 

is een cultuurinterventie die richting 

geeft, gedeelde verantwoordelijkheid 

stimuleert en de basis legt voor een 

open en gezonde werkrelatie.

 Hoe deze professionele ruimte 

ingevuld kan worden illustreert 

vmbo-docent René Hollemans van 

Munnikenheide College. ‘De voorbe-

reiding op het examen is de grootste 

belasting - zo’n 80 procent van de 

tijd – het betekent dat je nog steeds 

de vrijheid hebt om de resterende 20 

procent zo goed mogelijk te benutten.’ 

Hollemans doet dit door professionals 

uit het bedrijfsleven te betrekken bij 

de ontwikkeling van zijn lessen en 

intensief samen te werken met een 

collega-vakdocent van het mbo.

We leren in relatie
Het zijn op zichzelf misschien geen 

revolutionaire interventies. Waar het 

Mensen en 
organisaties krijgen 
pas echt betekenis 

in wisselwerking 
met hun omgeving



15KLASSE HELDEN

om gaat is de onderliggende ‘drive’. 

Het gaat hier niet om het voldoen aan 

regels, wetgeving, inspectierapporten, 

vsv-montors of de basiskwaliteit, maar 

het in een maatschappelijke context 

mogelijk maken van leren. Die bedoe-

ling staat centraal, de rest is onder-

geschikt. Wie de school positioneert 

als schakel in dit proces, kan er niet 

omheen om de buitenwereld binnen 

te laten en zelf naar buiten te treden. 

Mensen en organisaties krijgen pas 

echt betekenis in wisselwerking met 

hun omgeving. Het bouwen van rela-

ties is dus zeker in termen van talent-

ontwikkeling een voorwaarde. 

 Wattel investeert in de relatie met 

zijn team. ‘Ik probeer het belletje te zijn 

en samen met het team te reflecteren. 

Zijn de rollen goed belegd? Hebben we 

de juiste samenstelling? Hebben we de 

dingen goed voor elkaar?’ Hollemans 

kijkt over de grenzen van zijn klaslo-

kaal: ‘De leerling is voor mij altijd het 

uitgangspunt. Hoe zorg ik ervoor dat 

hij of zij op het juiste plekje terecht-

komt.’ Student Jeroen vat het belang 

van de relatie nog het mooist samen: 

‘De leraren wilden me echt leren ken-

nen. Ik kon ze om twaalf uur ’s nachts 

nog bellen. Met name het vertrouwen 

dat ze me gaven was erg belangrijk.’

 In zekere zin geldt dit ook op school-

niveau. De grenzen van het beroepson-

derwijs zoals wij die kennen vervagen. 

Scholen worden permeabel waardoor 

studenten ook tussen 9 en 4 steeds 

meer de drempel van school zullen 

passeren. Om te leren binnen en bui-

ten de school. De docent als solitaire 

professional bestaat in 2020 niet meer, 

maar maakt deel uit van een team be-

staande uit vakdocenten en vakmen-

sen uit het bedrijfsleven. De student 

is geen cijfer in een cohort, maar een 

individu die de school als makelaar ge-

bruikt om kennis en kunde te ontwik-

kelen in dienst van zijn talent. Docent, 

student, school en omgeving vormen 

daarin meer en meer een collectief. Ze 

zijn schatplichtig aan hun maatschap-

pelijke betekenis van ‘talentontwikke-

ling’. Om een school in die positie te 

brengen zijn geen muren, maar goede 

buren nodig. 

Ton Bruining is directeur/adviseur bij KPC 

Groep, t.bruining@kpcgroep.nl

Talent vind je in het beroepsonder-

wijs overal. Soms prominent. Soms 

latent. Wat is er nodig om talent wak-

ker te kussen? In de reeks Klasse 

Helden neemt KPC Groep school-

voorbeelden van talentontwikkeling 

onder de loep. In deze slotaflevering 

kijken we van buiten naar binnen. 

Kijk ook op www.klassehelden.nl
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Mooiste diploma ooit
Soms krijg ik het idee dat onderwijs 

draait om cijfers, regeltjes en urennor-

men. Soms word ik geraakt door het 

tegendeel. Afgelopen week vertelde 

een schoolleider mij over het mooiste 

diploma ooit. Een paar dagen ervoor 

reikte hij het kleinood uit aan een vm-

bo-leerling. Zes jaar geleden kwam dit 

meisje - afkomstig uit een deel van het 

dorp dat in de volksmond een slechte 

naam had - naar deze school. Sociaal 

was er misschien wel het een en ander 

te leren, maar probeer dit maar eens 

als zelfs stageplekken je op basis van 

je achternaam weigeren. Gelukkig voor 

haar trof ze een school die hier iets an-

ders in stond. Ze zagen haar niet als 

een telg van het naburige kamp maar 

als individu met eigen kwaliteiten en 

een droom om pedagogisch medewer-

ker te worden. Ze kreeg de kans om te 

leren, te falen en weer op te staan. En 

met effect. Het papiertje is een feit. Het 

meisje is nu de hoogst opgeleide van 

haar gemeenschap. Mooi voor haar 

toekomst, maar straks ook een kans 

voor haar kinderen.

Elleke Ketelaars

Waar is de student?
Onlangs had ik een gesprek met vier 

stafmedewerkers en een lijnfunctio-

naris van een groot ROC in Nederland. 

Het gesprek ging over hoe iedereen 

vanuit zijn eigen perspectief naar het 

onderwijs kijkt. Iedereen schetste voor 

zichzelf in geuren en kleuren een on-

derwijskundige visie over leeropbreng-

sten, financiële kaders, professionele 

autonomie, resultaatverantwoordelijke 

teams en de rol van de organisatie, 

maar de laatste gesprekspartner was 

de eerste die de student noemde. Ik 

heb daar nog lang over nagedacht: kan 

het zo zijn dat wanneer je ergens zo 

dicht bovenop zit, je niet meer ziet wat 

de bedoeling is?

Maartje Reitsma

Ook een ikje voor 
www.klassehelden.nl? 
Stuur je (korte) anekdote naar 

b.vdhoogen@kpcgroep.nl en ga 

voor de eeuwige roem.

ik@klassehelden


