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’Het is heel leuk om
te zien hoe leerlingen
zich ontwikkelen’

’Voordat ik begon met Ne-
derlandse Taal en Cultuur
heb ik twee jaar de Lera-

renopleiding Nederlands gevolgd in
Rotterdam, maar deze studie vond
ik te weinig inhoudelijk. Daarom
ben ik overgestapt naar de universi-
teit, waardoor ik al een jaar studie-
vertraging heb opgelopen.
De Universiteit Leiden biedt de
’educatieve minor’ aan, die volg ik
nu naast mijn hoofdstudie Neder-
lands. Bij deze minor hoort een sta-
ge op een middelbare school, maar
ik heb ervoor gekozen parttime te
gaan werken in het voortgezet on-
derwijs – deze baan kan ik gebrui-
ken voor de minor. Het komt erop
neer dat ik best drukke, volle dagen
heb: ik werk drie dagen in de week
drie lesuren per dag, kijk dan
’s middags toetsen na en bereid les-
sen voor. Studeren doe ik ook
’s middags. Ik denk dat ik per week
ongeveer twintig uur bezig ben met
Nederlands en de educatieve minor
samen.
Iedere week maak ik een planning
om mijn bezigheden te kunnen
overzien. En aan die planning houd
ik me, meestal. Ik heb altijd al ge-
werkt naast mijn studie, meestal in

het onderwijs. Dat vind ik heel be-
langrijk, daarom zet ik me er graag
voor in. Je ziet leerlingen zich ont-
wikkelen en je kunt ze hierbij hel-
pen, dat is heel leuk. Mijn onder-
wijservaring is een zodanig waarde-
volle aanvulling op mijn studie dat
ik haar niet zou willen missen.
Ik moet dit jaar mijn bachelor van
Nederlands halen, anders loop ik
meer dan een jaar uit. Ik vind de be-
zuinigingsplannen van het kabinet
in principe goed, omdat ze studen-
ten dwingen een beetje vlot af te
studeren. Maar dat gebeurt nu ei-
genlijk ook al een beetje, omdat stu-
denten maar vier jaar recht op stu-
diefinanciering hebben. En vier jaar
is voor sommige studenten gewoon
te kort om zich te ontwikkelen en
volwassen te worden, wat juist zo
belangrijk is in je studententijd.
Veel studenten, zoals ik, komen ook
niet meteen op de juiste opleiding
terecht; ze weten nog niet precies
wat ze willen, of de gekozen oplei-
ding is anders dan ze verwacht had-
den. Als de regering haar plannen
doorvoert, is voorlichting door de
opleidingen dus wel een vereiste.
Studenten kunnen dan hopelijk
sneller een juiste keuze maken.”

Net zoveel keus
als bij de chinees

Hanne Obbink

Hoe kies je een opleiding in
het middelbaar beroepson-
derwijs? Dyantha Rambad-

jan, mbo-studente aan ROC Mondri-
aan aan Den Haag, weet uit ervaring
hoe ingewikkeld dat is. Tweeënhalf
jaar geleden, net klaar met het
vmbo, koos zij voor de opleiding tot
onderwijsassistent. „Waarom? Het
leek me gewoon leuk”, zegt ze. „En
ik wilde daarna naar het hoger be-
roepsonderwijs, naar de pabo.”

Dyantha leek zich goed voorbereid
te hebben. Nog op haar vmbo-school
had ze een werkstuk geschreven
over de onderwijsassistentenoplei-
ding en ook had ze een beroepskeu-
zetest op internet gedaan.

Maar het liep anders dan ze had
verwacht. De opleiding viel haar te-
gen. „De opdrachtjes die je moest
maken, die sloegen nergens op, die
hadden niets met onderwijs te ma-
ken”, verklaart ze. „En de stage vond
ik ook niet leuk. Ik werd behandeld
als degene die voor koffie en thee
moest zorgen.”

Toch hield Dyantha het twee jaar
vol. Toen meldde ze zich bij het loop-
baancentrum van het Mondriaan.
Daar deed ze wéér een beroepskeu-
zetest, waar wéér de opleiding tot
onderwijsassistent uitkwam. Ze
sprak met een loopbaanadviseur en
koos uiteindelijk voor nummer twee
uit die test, een secretaresseoplei-
ding. En dat bevalt. Maar intussen is
ze wel twee jaar kwijt. „Ik kreeg hele-
maal geen vrijstellingen. Dat is wel
balen, ja.”

Zoals Dyantha zijn er velen. Want
in het mbo is het misschien nog wel
moeilijker ’in één keer raak’ te kie-
zen dan op universiteiten en hoge-
scholen. Dat beseft men zelfs op het
ministerie van onderwijs. „Het les-
aanbod van mbo-scholen kun je ver-
gelijken met de menukaart van een
Chinees restaurant”, zei Renk Ro-
borgh, de hoogste ambtenaar op het
gebied van hoger onderwijs en mbo,
afgelopen najaar. „Honderden oplei-
dingen, maar geen leerling die weet
hoe ze precies smaken. Dan wordt
het kiezen op goed geluk en maar ho-
pen dat het smaakt.”

Dat blijkt ook uit de cijfers. Het leeu-
wedeel van de mbo-studenten is af-
komstig uit het vmbo. Daar moesten
ze al na de tweede klas, als ze een jaar
of veertien zijn, een sector kiezen:
economie, zorg & welzijn, techniek
of landbouw. Niet zelden komen ze
twee jaar later, als ze overstappen
naar het mbo, alweer op die keus te-
rug. Bijna 30 procent kiest bij die
overstap voor een mbo-opleiding die
niet aansluit bij wat ze in het vmbo
hebben gedaan.

Dat is meestal geen ramp: het mbo
slaagt er doorgaans wel in om deze
omzwaaiers bij te spijkeren. Lastiger
is het als jongeren ook in het mbo
een opleiding kiezen die hen bij na-
der inzien niet bevalt. Hoe vaak dat
gebeurt, is niet bekend. Ruim 5 pro-
cent switcht van de ene mbo-sector
naar de andere. Maar niemand weet
precies hoeveel mbo-studenten om-
zwaaien binnen die sectoren, bij-
voorbeeld van de ene naar de andere
techniekopleiding.

De schoolloopbaan van Dyantha
bewijst: omzwaaien kost tijd. Vaak
moet iemand die switcht gewoon op-
nieuw beginnen. Als het om oplei-
dingen op niveau 3 en 4 gaat, kan dat
uiteindelijk ook geld kosten. Op die
niveaus gelden namelijk de regels
van de prestatiebeurs: wie niet op
tijd een diploma haalt, moet z’n
beurs terugbetalen.

Dat is uiteraard onwenselijk, vindt
Jan van Zijl, voorzitter van de MBO
Raad. Die raad is onlangs begonnen

met een groot project om de loop-
baanbegeleiding in het mbo meer ge-
wicht te geven. Maar verwacht geen
wonderen, waarschuwt Van Zijl met-
een. „Alle mbo’ers in één keer raak
laten kiezen, dat zal nooit lukken”,
zegt hij. „Er is geen land in Europa
waar jongeren zo snel een beroep
moeten kiezen als hier. Als je iemand
van zestien vraagt: ’Wat wil je wor-
den?’, dan krijg je nu eenmaal vaak
antwoorden als ’iets met dieren’ of
’iets met mensen’.”

Is dat erg? Niet altijd, vindt Van Zijl.
Hij verwijst naar een mbo-school
voor agrarische opleidingen waar
veel studenten terechtkomen die
’iets met dieren’ willen. „Dat is lang
niet altijd voor hen weggelegd. Veel

van hen gaan vervolgens aan de slag
in de bejaardenzorg. Dat lijkt
vreemd, maar daar tref je vaak het-
zelfde type studenten. Als ze dat snel
ontdekken en daarna terechtkomen
op een plek die wel bij hen past, is er
niet veel aan de hand.”

„Zorgwekkend is het pas”, voegt
Van Zijl eraan toe, „als een verkeerde
studiekeus iemand zodanig demoti-
veert dat ie sowieso niet meer wil le-
ren. Zo iemand komt zonder diplo-
ma op straat te staan. Dat moeten we
zien te voorkomen.”

Dat is precies de gedachte die ook
de school van Dyantha, het Mondri-
aan, koestert. Met alle aankomende
studenten wordt daarom een intake-
gesprek gevoerd. „Soms kom je dan
samen tot de conclusie: deze oplei-
ding is niet de goede keus voor je”,
zegt Tim Blom, hoofd van het loop-
baancentrum. „Maar ja, als iemand
wettelijk toelaatbaar is en toch door-
zet, dan houden we hem niet te-
gen.”

Per jaar krijgt het loopbaancen-
trum een kleine 1500 mbo-studen-
ten over de vloer die vastlopen in de
opleiding van hun keuze (van de

ruim 18.000 die het Mondriaan er in
totaal telt). Met gesprekken en tests
probeert het centrum hen op een
plek te krijgen waar ze thuishoren.
„Iemand die kapster wilde worden,
bleek bepaalde allergieën te heb-
ben”, vertelt loopbaanadviseur René
Driesen. „Die doet nu een secretares-
seopleiding. En een adhd’er moet je
niet voor een kantoorbaan laten stu-
deren.”

Het loopbaancentrum doet wat het
kan, zegt Driesen. „Maar wat er vóór
de poort gebeurt, in het vmbo, is heel
bepalend.” Het Mondriaan krijgt zijn
studenten van vele tientallen vmbo-
scholen in de regio en wat die scho-
len aan loopbaanoriëntatie en -bege-
leiding doen verschilt nogal, voegt
Driesen eraan toe.

„Op sommige scholen is het een
sluitpost. Die denken klaar te zijn
met een opleidingenmarkt of zo”,

zegt Driesen. In een groot samenwer-
kingsverband met vmbo-scholen,
Spirit4you geheten, probeert het
Mondriaan de activiteiten op dit ge-
bied te stroomlijnen. Driesen: „Er
kan heel veel. Er zijn vmbo-scholen
die het als vak op het rooster hebben
staan, al vanaf de derde klas. En die
leerlingen op snuffelstage sturen
naar een bedrijf of laten proefstude-
ren in het mbo.”

Maar verkeerde studiekeuzes blij-
ven onvermijdelijk, weet ook Drie-
sen. „Ik vertel studenten dat dat niet
per se een schadepost is. Je kunt er
ook van leren.”

Beroepskeuze Iris de Wit (21) is bezig met haar derde jaar
Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit
Leiden. Ze volgt ook de zogenaamde ’e d u c a t i ev e
minor’, die studenten opleidt tot docenten met een
(beperkte) tweedegraads bevoegdheid. Iris werkt drie
dagen per week in het voortgezet onderwijs.

Mbo’ers moeten meestal al op
hun zestiende kiezen voor een
beroep. Ingewikkeld, zo blijkt
in de praktijk. Maar een
verkeerde studiekeuze hoeft
geen ramp te zijn.
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Een baaierd aan opleidingen

Nee, erg overzichtelijk is het mid-
delbaar beroepsonderwijs niet,
vindt voorzitter Jan van Zijl van de
MBO Raad. Achter die simpele aan-
duiding ’mbo’ gaan heel uiteenlo-
pende opleidingen schuil, met heel
verschillende niveaus.
Het mbo telt een kleine 700 om-
schrijvingen van beroepen waar-
voor het opleidt. Daarnaast kent
het vier niveaus, van niveau 1 (vaak
niet langer dan een jaar, bereidt
voor op eenvoudig uitvoerend
werk) tot en met niveau 4 (meestal
vier jaar, middenkader- en specia-
listenopleidingen die volgens Van
Zijl elders in Europa tot het hoger
onderwijs gerekend zouden wor-
den). En veel van die opleidingen
bestaan vaak ook nog eens in een
’beroepsbegeleidende’ en een ’be-
roepsopleidende’ variant, dat wil
zeggen: met vooral leren in de
praktijk of vooral leren op school.
Er liggen verschillende plannen om

die baaierd aan opleidingen wat in-
zichtelijker te maken. Zo wil de
MBO Raad onderscheid maken tus-
sen middelbaar vakonderwijs (de
huidige niveaus 2 en 3) en het ’ech-
te’ mbo (niveau 4).
Daarnaast wil het mbo in de toe-
komst gaan werken met zogeheten
domeinen. Het hele aanbod aan op-
leidingen wordt verdeeld in zestien
domeinen (zoals handel, zorg of
techniek). Het is de bedoeling dat
aankomend studenten straks kun-
nen kiezen voor een breed eerste
jaar in zo’n domein en pas later
precies hoeven te kiezen welk be-
roep ze willen uitoefenen.
Ten slotte wil het mbo meer werk
maken van loopbaanoriëntatie. In
het kader daarvan kunnen (aanko-
mend) studenten binnenkort te-
recht op de website mbostad.nl. Die
moet allerlei informatie over oplei-
ding en beroep toegankelijk ma-
ken.

’Er is geen land in
Europa waar
jongeren zo snel
een beroep moeten
kiezen als hier’ Omzwaaien kost

tijd. Vaak moet
iemand die switcht
gewoon opnieuw
beginnen
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