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Voorwoord

Hoewel er in het beroepsonderwijs meer jongeren een opleiding volgen dan in het alge-
meen vormend onderwijs, is dat niet voor al die jongeren hun eerste keus. Doorgaans 
geniet het algemeen vormend onderwijs van havo en vwo bij leerlingen en hun ouders 
de voorkeur boven het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs ((v)mbo). Nog te 
vaak wordt de keuze voor een beroepsopleiding bepaald door het feit dat de prestatiesco-
res van de leerlingen niet toereikend zijn voor havo of vwo. Voor het succesvol afronden 
van een opleiding is echter een positieve motivatie zeer belangrijk. Bovendien is het 
arbeidsmarktperspectief van mbo’ers in richtingen zoals de techniek en de zorg ondanks 
de huidige crisis nog steeds gunstig. 
De vraag is dus hoe de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs, en meer in het 
bijzonder van het mbo, kan worden vergroot. Een optie wordt in dit rapport belicht 
en dat is om het mbo meer te richten op vakmanschap. We belichten drie sectoren: de 
techniek, de zorg en de kleine specialistische beroepsgroepen. Het perspectief van mbo-
studenten, -docenten en andere betrokkenen staat centraal. Zij spreken zich uit over de 
huidige aantrekkingskracht van het mbo, wat zij verstaan onder vakmanschap en wat de 
betekenis daarvan is voor het mbo. Ten slotte wordt de balans opgemaakt: jongeren vin-
den vakmanschap een aantrekkelijk perspectief en mbo-opleidingen kunnen daar beter 
op inspelen, maar daarnaast worden ook een paar risico’s voor het mbo-vakmanschap 
gesignaleerd.

Deze verkenning is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (oc w). Wij willen alle personen en instellingen die hieraan hebben 
meegewerkt zeer hartelijk danken, onder andere Intomart GfK die het groepsgesprek 
met docenten heeft georganiseerd. Bijzondere dank gaat uit naar dr. Lenie van den 
Bulk (ced -groep) met wie wij gedurende het gehele project bijzonder prettig hebben 
samengewerkt. Haar deskundigheid op het gebied van het bevragen van leerlingen over 
beroepsbeelden was onmisbaar.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Kansen voor vakmanschap

1.1 Het mbo en vakmanschap

Onder het vorige kabinet is het Actieplan mbo. Focus op vakmanschap 2011-2015 gelanceerd 
(oc w 2011). Het actieplan bevat maatregelen die erop gericht zijn om de kwaliteit van het 
middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren en heeft als doel dat het beroepsonderwijs 
competitief wordt met het algemeen vormend onderwijs (t k 2011/2012a).
In aantallen deelnemers is het beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo) het meest omvang-
rijk: er leren en studeren meer leerlingen en studenten dan in het algemeen vormend 
onderwijs. Die grotere omvang betekent echter niet dat de beroepsgerichte opleidingen 
voor leerlingen en studenten ook altijd aantrekkelijker zijn dan de algemeen vormende 
opleidingen. De meeste leerlingen en ouders streven immers naar de hoogst moge-
lijke opleiding, omdat die meer garantie lijkt te bieden voor maatschappelijk succes. 
Het hoogste niveau in de beroepskolom (hbo) is daarom zeer populair, maar vmbo en 
mbo worden doorgaans minder aantrekkelijk gevonden dan havo en vwo.
Maatschappelijk gezien lijkt er evenwel sprake te zijn van een herwaardering van vak-
manschap en vakopleidingen. Er is een groeiende markt voor ambachtelijke, ‘eerlijke’ 
producten, voor unieke, op maat gemaakte producten, en voor kwaliteit. In het onder-
wijs lijkt er eveneens sprake te zijn van herwaardering van vakmanschap. Dit komt tot 
uiting in meer kleinschalige vakopleidingen op mbo-niveau, die overigens wel vaak duur 
zijn en lastig te organiseren vanwege de kleine studentenaantallen.
Vakmanschap is vaak niet zichtbaar, nu wellicht nog minder dan decennia geleden. 
In het dagelijks leven merkt een klant weinig van vakmanschap aangezien veel produc-
ten (goedkoop en) grootschalig worden geproduceerd en steeds vaker op afstand door de 
klant worden gekocht. Ook bij centraal uitgevoerde reparaties onttrekt het vakmanschap 
zich aan de directe waarneming van de klant. Voor het vakmanschap in de toekomst – in 
beroep en opleiding – zijn er kortom zowel kansen als bedreigingen.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w) heeft 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een verkennend onderzoek verricht naar de 
(potentiële) betekenis van vakmanschap voor de aantrekkelijkheid van het mbo. In de 
verkenning staat het perspectief van het onderwijsveld zelf centraal in drie sectoren: de 
techniek, de zorg, en – feitelijk geen ‘sector’ – de kleine specialistische beroepsgroepen.

1.2 Tekorten aan vakmensen in de techniek, de zorg en kleine specialistische 
beroepsgroepen

Er is een goede reden om de focus op het mbo-vakmanschap te richten. De komende 
jaren dreigen op de arbeidsmarkt – ondanks de crisis – tekorten te ontstaan aan goed 
geschoolde vakmensen. Deze tekorten zullen zich naar verwachting voordoen in de 
techniek, de zorg, de groene sector, de voedingssector en in diverse specialistische 
beroepen, en dan met name op (v)mbo niveau.



10

k ansen vo or vak m anschap in he t mbo

Arbeidsmarktprognoses van het roa tot 2016 lieten zien, dat het verwachte tekort in 
de techniek en de groene sector kan oplopen tot 170.000 arbeidsplaatsen (roa 2011). 
Per jaar zou het gaan om zo’n 28.000 technici (Nationaal techniekpact 2020 2013). 
Het grootste tekort verwacht men op mbo-niveau, maar ook op andere niveaus in de 
beroepskolom dreigt een tekort aan technici (tabel 1.1).

Tabel 1.1

Prognoses 2011-2016 voor de technische en groene sector

 baanopeningen instroom in de arbeidsmarkt
instroom arbeidsmarkt 
minus baanopeningen

vmbo 121.900 63.100 – 58.800
mbo 264.900 187.400 – 77.500
hbo 78.600 54.300 – 24.300
wo 42.000 32.700 – 9.300
totaal 507.400 337.400 – 170.000

Bron: roa 2011

De schaarste wijt men aan de hoge vervangingsvraag, aan te weinig instroom vanuit het 
onderwijs en beperkte zijinstroom, en aan de relatief hoge uitstroom van werkenden 
(t k 2011/2012b). Tekorten in de techniek waren er al langer, maar worden versterkt door 
de uittreding van babyboomers. Binnen de techniek zijn er evenwel grote verschillen: 
in de bouw en in energie-intensieve sectoren is men genoodzaakt personeel af te stoten 
en in andere technische sectoren zijn er volop vacatures. Het Nederlandse hightech-
bedrijf a sml en haar toeleveranciers verwachten bijvoorbeeld tot 2015 een groei van 
1500  arbeidsplaatsen (Nationaal techniekpact 2020 2013).

In de zorg verwacht men in de nabije toekomst eveneens tekorten. Prognoses van 
vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel laten zien dat in een laag 
scenario (de vraag naar personeel groeit met 1,3%) er vooral een tekort dreigt bij het 
verzorgend personeel (mbo-niveau 3). Dit zou kunnen oplopen tot 8000 werknemers 
in 2015, en wordt met name veroorzaakt door de groeiende vraag naar personeel in de 
ver pleging, verzorging, en thuiszorg (v v t). De vraag naar begeleiders op niveau 3 en 
4 in de gehandicaptenzorg stijgt eveneens. In hetzelfde scenario dreigt er een overschot 
aan verpleegkundigen (niveau 4), helpenden zorg en welzijn (niveau 2), en zorghulpen 
( niveau 1). In een hoog scenario met een stijgende vraag van 3,3% per jaar, zou het tekort 
aan verzorgend en verplegend personeel – met uitzondering van niveau 1, en met name 
vanaf niveau 3 – sterk oplopen tot bijna 44.000 werknemers in 2015 (a z w 2012).

sos Vakmanschap1 monitort de problemen die kleine specialistische mbo-opleidingen 
en beroepen ervaren. Er zijn ongeveer 100 zeldzame specialistische beroepsgroepen, 
waarin 80.000 mensen werken, hetgeen neerkomt op ongeveer 1% van de beroeps-
bevolking. Het belang van deze beroepsgroepen reikt echter ver: de matrijzen- en 
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modelmakers zijn bijvoorbeeld van groot belang voor de industrie, ze vervullen een 
belangrijke rol in de productieketen. Met het wegvallen van deze beroepsgroep zou-
den bepaalde takken van productie uit Nederland kunnen verdwijnen. Voorbeelden 
van bedreigde beroepen zijn: specialistische parketteurs en woningstoffeerders, 
autorestauratoren, glasblazers, hoefsmeden, kopersmeden, landmeters, meet- en regel-
technici, modelmakers, onderwerkmakers, orthopedische technici, schachtenmakers, 
schoenherstellers, pianotechnici, instrumentmakers, restauratie stukadoors, sier-, 
kunst- en restauratiesmeden, worstmakers, steenzetters/rijswerkers, uurwerkmakers, 
zadel- en tuigmakers en zilversmeden. Ondanks een krimpende economie dreigen er 
tekorten binnen deze beroepen vanwege een te lage instroom ter vervanging van de 
vak mensen die met pensioen gaan. Daarnaast profiteren sommige beroepsgroepen, 
zoals schoenherstellers of kleermakers, juist van de economische recessie, en andere 
van de vergrijzing, bijvoorbeeld wanneer zij voorzien in de vraag naar hulpmiddelen in 
de gezondheidstechniek. Per jaar zou er volgens de monitor van 2012 behoefte zijn aan 
3000 vakmensen voor de kleine specialistische beroepen. De mbo-opleidingen voor 
die vakmensen staan echter vanwege kleinschaligheid onder druk. Soms gaat het om 
mbo-kwalificatiedossiers met minder dan 50 studenten per opleidingsrichting (sos 
Vakmanschap 2012, 2013).

De meest recente prognoses van het roa laten overigens zien dat het met de tekorten in 
de techniek op mbo-niveau de komende jaren zou kunnen meevallen; het tekort in de 
zorg op mbo-niveau kan daarentegen sterk oplopen (tabel 1.2).

Tabel 1.2

Instroom en vraag naar mbo-studenten per sector (in aantallen en procenten)

instroom baanopeningen
aantal  
6 jaar

totaal  
6 jaar (%)

gem.  
jaarlijks (%)

aantal  
6 jaar

totaal  
6 jaar (%)

gem.  
jaarlijks (%)

groen 24.900 18 2,8 33.400 24 3,7
techniek 187.900 24 3,7 166.200 22 3,3
sociaal-cultureel 207.200 38 5,5 114.500 21 3,2
gezondheidszorg 50.200 25 3,8 75.000 37 5,4
economie 206.900 27 4,0 167.400 22 3,3

Bron: roa 2013

De gegevens in tabel 1.2 laten eveneens zien dat de mbo-sectoren sociaal-cultureel en 
economie de grootste instroom hebben, maar dat de kans op werk voor die studenten 
veel minder groot is dan voor degenen met een diploma groen, techniek of zorg.
Het kabinet spoort mbo-instellingen steeds meer aan om te zorgen voor een goede 
aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. Mbo-instellingen dienen hun 
 opleidingsaanbod zowel onderling als met het regionale bedrijfsleven beter af te 
 stemmen op de vraag. Tegelijkertijd worden (aanstaande) mbo-studenten en hun ouders 
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via een ‘studiebijsluiter’ duidelijker geïnformeerd over het (regionale) arbeidsmarkt-
perspectief van de verschillende opleidingen. Met de maatregelen wordt beoogd dat 
studenten een bewustere keuze maken en vooral zullen kiezen voor opleidingen waar 
tekorten worden verwacht en waarvan het arbeidsmarktperspectief dus gunstig is.

1.3 Verklaringen instroom, doorstroom en uitstroom mbo

Naast de vergrijzing onder technici en specialistische vakmensen, en een mogelijk 
 stijgende zorgbehoefte als gevolg van de vergrijzing, zijn ook andere factoren van 
invloed op de tekorten en de mismatch tussen de sectoren in het mbo. We lichten de 
belangrijkste factoren hieronder toe.

Stijgende havo- en vwo-deelname
De schoolkeuze na het basisonderwijs wordt allereerst bepaald door schoolprestaties en 
het advies dat een leerling van de school krijgt. Leerlingen met hogere Cito-scores zullen 
voor het algemeen vormend onderwijs kiezen: havo of vwo.
Het aantal leerlingen dat na de basisschool doorstroomt naar het vmbo daalt de laatste 
jaren. Aan deze daling ligt een demografische factor ten grondslag: het aantal jongeren 
neemt af. Prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laten zien dat tus-
sen 2010 en 2025 de categorie 0-20-jarigen met bijna 6% zal dalen (cbs StatLine). Belang-
rijker is echter de opwaartse beweging naar hogere niveaus in het onderwijs (Van Eck 
et al. 2013). De cito-eindscores van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs zijn 
weliswaar licht gestegen, maar vormen geen afdoende verklaring voor de stijgende deel-
name aan het havo/vwo. Volgens Van Eck et al. (2013) wordt er hoger gekozen dan op 
basis van de scores aannemelijk zou zijn. Dat zou betekenen dat er bij gelijke prestaties 
hoger wordt geadviseerd, waardoor meer leerlingen die anders in het vmbo zouden 
instromen, nu in het havo/vwo terecht komen.
Ouders – en vooral hogeropgeleide ouders- willen de hoogste opleiding voor hun kind 
en lijken de keuze voor het vmbo te willen vermijden omdat dit in hun ogen een negatief 
imago heeft (Van Daalen, 2010). Leerlingen in het vmbo zijn zich er zelf sterk van bewust 
dat het vmbo de laagste vorm van voortgezet onderwijs is (Van den Bulk, 2011; Van 
Daalen, 2010).
Evident is dat het aantal leerlingen in het havo en vwo de laatste jaren is gestegen. 
 Hoewel de verhouding tussen vmbo en havo/vwo schommelde, was dat jarenlang zo’n 
60-40, en nu is dat ongeveer fifty-fifty. Was bovendien jarenlang de doorstroomroute 
van vmbo naar mbo vanzelfsprekend, in toenemende mate kozen leerlingen in het 
vmbo in de gemengde (gl) of theoretische leerweg (tl) voor het havo en daarna het 
hbo. De  stijging van vmbo-gl naar havo bedroeg in 2005 4,5%, en in 2010 ruim 7%; 
voor vmbo-tl was de stijging in 2005 ruim 16% en in 2010 al meer dan 20% (oc w 2012). 
Recent lijkt deze doorstroom naar het havo overigens weer af te vlakken of zelfs iets 
terug te lopen (Van Eck et al. 2013).
De instroom in het vmbo neemt dus af en daarmee voor een belangrijk deel ook de toe-
voer van studenten naar het mbo. Want van alle vmbo- leerlingen stroomt zo’n 90% door 
naar het mbo. Ongeveer 13% stroomt door naar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), 
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en 87% naar de beroepsopleidende leerweg (bol). De bbl'ers volgen een duaal traject: ze 
werken bij een werkgever en gaan ongeveer een dag in de week naar school. De  bol'ers 
volgen hun beroepsopleiding vooral op school, afgezien van periodes van stages. 
De beide trajecten fungeren min of meer als communicerende vaten: bij een krappe 
arbeidsmarkt trekt de bbl meer studenten, in tijden van crisis stijgt de deelname aan de 
bol (Nieuwenhuis et al. 2012).

Jong moeten kiezen, veel wisselingen, soms ook uitval
Een andere factor die meespeelt bij de instroom van een opleiding betreft de jonge 
leeftijd waarop scholieren moeten kiezen voor een vervolgopleiding en de keuzestress 
die daarmee gepaard gaat. Veel jongeren vinden het bijzonder lastig om te kiezen; een 
concreet beroepsperspectief hebben de meesten nog niet, al is er wel verschil tussen 
vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen. Bij het zien van foto’s waarop beroepen wor-
den uitgebeeld, benoemen vmbo’ers vaker dan havo- en vwo-leerlingen het verschil 
tussen hoofd- en handarbeid, hebben vmbo’ers meer oog voor de fysieke omstandig-
heden van beroepen en de condities waaronder mensen werken, en bediscussiëren ze 
vaker of er een bepaald diploma voor het afgebeelde beroep nodig is. Van den Bulk (2011) 
schrijft deze verschillen toe aan de eerder ingezette arbeidsoriëntatie bij vmbo’ers, die 
immers al een beroepsrichting hebben moeten kiezen die specifieker is dan de profiel-
keuze in het algemeen voortgezet onderwijs (avo).
Jongeren kiezen met het oog op de onzekere arbeidsmarktkansen en -ontwikkelingen 
vaak zo hoog en zo breed mogelijk, om zoveel mogelijk opties open te houden. In tijden 
van crisis en weinig banen zijn jongeren bovendien geneigd om langer door te leren. 
Het behalen van het diploma of het stapelen van meerdere diploma’s staat daarbij voor-
op, want daarmee vergoten ze hun kansen. Van den Bulk (2011) stelt dat vmbo-leerlingen 
van mening zijn dat zolang ze nog op school zitten, alle mogelijkheden nog voor hen 
openliggen.
Meijers et al. (2010) menen, dat meer aandacht moet worden besteed aan de keuze-
processen van jongeren in het onderwijs, met name in het beroepsonderwijs. Veel 
leerlingen en studenten zijn volgens hen weinig gemotiveerd en er is sprake van voor-
tijdig schoolverlaten. Jarenlang was de uitval in het mbo bijzonder hoog: gedurende 
de gehele opleiding verlieten bijna drie op de tien studenten het mbo zonder enig 
diploma ( Herweijer 2008). Een kwart van de voortijdige schoolverlaters zegt de verkeerde 
 studiekeuze te hebben gemaakt (roa 2009). De laatste jaren echter is het aantal voor-
tijdige schoolverlaters in het mbo sterk afgenomen. Voorlopige cijfers laten zien dat de 
gemiddelde jaarlijkse uitval in het mbo voor het eerst onder de 7% komt (oc w 2013).
Degenen die een opleiding blijven volgen, zijn volgens Meijers et al. (2010) soms niet 
zozeer intrinsiek als wel extrinsiek gemotiveerd: een mooi gebouw, een leuke school, 
het papiertje willen halen, latere verdiensten of de mening van anderen zijn dan bepa-
lend geweest. Vaak zijn deze keuzes negatief geformuleerd, bijvoorbeeld nog niet willen 
gaan werken of geen alternatief kunnen verzinnen (Meijers et al. 2010). De niet-intrinsiek 
gemotiveerde keuzes zijn volgens Luken (2009) kwetsbaar. Het zou volgens hem schelen 
als betrokkenen realistischere beelden zouden hanteren ten aanzien van hun loop-
baanontwikkeling. Ook de studenten geven aan beter begeleid te willen worden bij hun 
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studieloopbaan; volgens landelijke monitoren (job 2010, 2012) zijn studenten daar nu 
ontevreden over.

Kiezen voor techniek
Onderzoek van twintig jaar geleden laat zien dat de keuze voor techniek destijds net als 
nu niet vanzelfsprekend was. De belangstelling was onder jongens groter dan onder 
meisjes en onder autochtonen groter dan onder niet-westerse migranten. Men dacht 
dat technische opleidingen moeilijk waren en dat het werk vuil en vaak saai was. Wel 
dachten de jongeren dat de arbeidsmarktpositie van technisch opgeleiden gunstig was, 
evenals hun inkomenspositie. Men schatte in dat de psychische belasting als  technicus 
niet groot zou zijn en dat technici een redelijke mate van zelfstandigheid hadden. 
De auteurs constateerden verder dat er sprake was van een fuikmodel waarin de keuze 
voor een exacte of technische studie wordt gemaakt: na de basisschool kiezen voor een 
niet-technische vbo-richting, en in het avo exacte vakken laten vallen, betekenden een 
potentieel verlies voor de technische opleidingen (roa 1993). Mede om die reden wordt 
nu meer aandacht gevraagd voor techniek in het basisonderwijs, zodat leerlingen al op 
jongere leeftijd hiermee in aanraking komen.
Recenter onderzoek (De Koning et al. 2010) laat de belangrijkste determinanten zien om 
voor techniek te kiezen: identificatie, het gaat dan om interesse in techniek (heb ik wat 
met techniek), en associatie, oftewel biedt techniek goede loopbaanmogelijkheden voor 
mij (het beeld van techniek). Daarnaast spelen een rol: goed zijn in exacte vakken en 
handig zijn. Jongeren hebben volgens de auteurs geen negatief beeld van techniek, maar 
hebben er weinig affiniteit mee, zijn er onbekend mee, en hebben ten onrechte lage 
verwachtingen van de arbeidsmarktperspectieven.
Kinderen van niet-westerse migranten kiezen minder vaak voor techniek; binnen het 
mbo kiezen ze ook minder vaak voor de bbl-variant die juist voor techniek belangrijk is. 
In het keuzeproces van kinderen van migranten spelen ouders een belangrijke rol en 
zij hebben vaak een negatieve opvatting over techniek. Hun voorkeur gaat uit naar een 
studie in de economie, iets administratiefs of een kantoorbaan, maar volgens de onder-
zoekers overschatten zij de mogelijkheden daarvan. Een hypothese in het onderzoek 
luidde dat kinderen minder voor techniek kiezen omdat minder ouders in de  technische 
sector werken. Dat lijkt in enige mate inderdaad zo te zijn: kinderen waarvan een ouder 
(meestal de vader) technisch werk doet, kiezen zelf ook vaker voor een technische 
 opleiding.
Kinderen die overigens spijt krijgen van hun keuze voor techniek in het vmbo, kiezen 
vaker een niet-technische vervolgopleiding.

1.4 Imago en beeldvorming

Wat eveneens meespeelt in de studiekeuze is het imago van het beroepsonderwijs. 
Volgens een recente Europese peiling vindt 71% van de respondenten dat het beroeps-
onderwijs in Europa over het algemeen een goed imago heeft. Van de Nederlandse 
respondenten vindt echter slechts de helft dat het beroepsonderwijs een positief imago 
heeft, en daarnaast twijfelt ruim een derde van de Nederlandse respondenten aan de 
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capaciteiten van de docenten in het beroepsonderwijs. Jongeren zijn nog negatiever: 
slechts 27% van de jongeren van 15-24 jaar zegt dat zij het beroepsonderwijs of een 
-opleiding zouden aanraden aan leeftijdsgenoten (Eurobarometer 2011).
Was het imago van het beroepsonderwijs in Nederland altijd al slecht? Lange tijd leek het 
negatieve imago in het beroepsonderwijs zich te beperken tot het lbo, het vbo en later 
het vmbo. In het mbo stonden opleidingen aanvankelijk juist in een goed daglicht: de 
mts werd gewaardeerd, maatschappelijk gezien en door het bedrijfsleven. De meao leek 
evenmin een slecht imago te hebben, al was er wel kritiek: zo zou de meao te zeer een 
algemeen vormend karakter hebben en zich weinig van de havo onderscheiden.
In 2006 en 2007 nam het aantal klachten van studenten in het mbo toe en deze werden 
in de media uitgebreid belicht. Er waren klachten over de kwaliteit van het onderwijs; er 
was sprake van gebrek aan structuur; er waren te weinig lesuren; en dit alles riep vragen 
op over het gedrag van de bestuurders van de roc’s. Ook werd getwijfeld aan de schaal 
en omvang van de roc’s: te groot en te onpersoonlijk. Tot slot werd het ruime aanbod 
aan opleidingen in twijfel getrokken. Het bedrijfsleven klaagde over te veel modieuze 
opleidingen waar op de arbeidsmarkt weinig vraag naar zou zijn. De vele partijen waar-
mee het mbo te maken heeft, hebben echter verschillende belangen bij het onderwijs 
(Bronneman-Helmers 2006, 2011; Nieuwenhuis 2012). Bedrijven en deelnemers wil-
len maatwerk, maar instellingen willen het onderwijs effectief en efficiënt inrichten. 
Onderwijsinstellingen hebben baat bij het breed opleiden (generiek) en de grotere 
bedrijven zijn daar ook meer in geïnteresseerd. Vooral kleinere bedrijven (mkb) willen 
echter smal opgeleiden die direct zonder aanvullende scholing inzetbaar zijn (specifiek) 
( Bronneman-Helmers 2011).
De inspectie van het onderwijs constateerde een aantal jaren achter elkaar dat er te wei-
nig lesuren werden gegeven in het beroepsonderwijs. In met name de hogere jaren van 
de langere opleidingen werd veel tijd ingevuld met beroepspraktijkvorming, maar daar 
stonden te weinig lesuren in de eerste leerjaren tegenover. In een gezamenlijke actie 
tussen leerlingen en studentenorganisaties (‘Wij willen leren, geef ons ook de kans’ en 
de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (job)) eisten de leerlingen meer en betere 
lessen.

De media spelen een belangrijke rol in het imago van het mbo; doorgaans komen al-
leen negatieve zaken aan bod. Negatieve berichtgeving over één instelling of opleiding 
heeft echter een negatieve impact op de hele sector. In 2010 berichtte de Volkskrant dat de 
grootste schoolsoort, het mbo met 500.000 leerlingen en 50.000 docenten, vaak nega-
tief in het nieuws komt: zwakke opleidingen, klachten over lesuitval en roosterchaos, 
scholen die verdrinken in onwerkbaar gedetailleerde lesvoorschriften en leerlingen 
die meer gedrag dan vakkennis krijgen bijgebracht. De roc’s in Amsterdam haalden 
(o.a. via een tv-uitzending van Zembla) het nieuws vanwege te weinig lessen en de klacht 
van leerlingen dat zij door lesuitval al meer dan een jaar sommige vakken niet kregen. 
De voorzitter van de mbo-raad, Jan van Zijl, bevestigde in een debat dat roc’s misschien 
te groot zijn geworden, de balans zoek is geraakt tussen vakkennis en zelfontplooiing, 
en dat de problemen wellicht groter zijn bij de meer algemene studies dan bij de ge-
richte vakopleidingen. Andere roc-bestuurders wezen erop dat ze een moeilijke groep 
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 leerlingen binnenkrijgen die veel zorg vragen, en gaven toe dat het verzuimbeleid beter 
kan en dat de roosters robuuster moeten zijn omdat het lastig is goede vervangers te vin-
den als docenten uitvallen. Die aandacht in de media heeft er volgens betrokkenen wel 
toe geleid dat de onderwijskwaliteit van het mbo op de kaart werd gezet (Gerrits 2010). 
Schoolbestuurders erkenden in vervolgdebatten dat het competentiegerichte onderwijs 
te rigide is ingevoerd waardoor vakkennis ondergewaardeerd is geraakt en dat er te veel 
zelfstandigheid van leerlingen is gevraagd.
De laatste jaren zijn de mbo-studenten redelijk tevreden over het onderwijs dat 
ze  krijgen, zo blijkt uit tweejaarlijks onderzoek van job. In 2012 gaven de ruim 
215.000 mbo-studenten hun opleiding gemiddeld een 6,9 en de instelling waar de 
opleiding onder valt een 6,4. Toch lijken de problemen in het beroepsonderwijs nog 
niet voorbij. Enkele instellingen in zowel het hbo als het mbo kwamen in het nieuws 
vanwege excessieve beloningen, al te ruimhartig declaratiegedrag van bestuurders, 
en een naar binnen gerichte cultuur die geen inspraak of kritiek op het bestuurlijk 
 functioneren toestaat. Ook hebben enkele roc’s in het verleden hun oog laten vallen op 
te dure locaties en raakten (mede) daardoor in grote financiële problemen. Andere roc’s 
kampen met financiële problemen door teruglopende leerlingenaantallen, en eerder al 
door het  wegvallen van gesubsidieerde inburgeringscursussen. In de techniek  kampen 
 mbo-opleidingen soms met sterk teruglopende aantallen leerlingen, waardoor het 
moeilijk is om een richting te handhaven (inclusief de dure inrichting van de technische 
leslokalen).
Ten slotte is de examinering een probleem. Op dit moment bestaat er in het mbo geen 
centrale examinering en zijn de instellingen zelf verantwoordelijk voor de examens. 
Dat leidt tot een wisselende kwaliteit van examinering en bij sommige opleidingen tot 
ondermaatse examens. Volgens de peiling van 1 oktober 2013 zijn er 37 zeer zwakke mbo-
opleidingen.2 Daarnaast blijkt bij 99 mbo-opleidingen de examinering onder de maat 
(Inspectie van het Onderwijs 2013). De dekking van de kwalificatiedossiers is onvoldoen-
de, de moeilijkheidsgraad van de examens laat te wensen over, en er waren problemen 
met de gebruikte toetsvormen en beoordelingsmodellen. Volgens de inspectie zijn er 
grote verschillen in kwaliteit tussen zowel mbo-opleidingen als mbo-instellingen.

1.5 Probleemstelling

In een aantal sectoren op de arbeidsmarkt dreigen tekorten te ontstaan. Dat heeft met 
de vergrijzing onder werknemers in deze sectoren te maken, maar ook met onvoldoende 
instroom van de mbo-opleidingen. Het imago van mbo-instellingen laat te wensen 
over en door te weinig bekendheid met techniek kiezen maar weinig jongeren een 
 technische opleiding. Meer en meer lijkt de voorkeur van leerlingen/studenten en hun 
ouders uit te gaan naar het algemeen vormend onderwijs. Maatschappelijke stijging, 
status en aanzien worden eerder geassocieerd met het algemeen vormend onderwijs dan 
met het beroepsonderwijs. Deze preferentie leidt niet alleen tot het maatschappelijke 
probleem van tekorten op de arbeidsmarkt, maar dupeert ook degenen in het beroeps-
onderwijs zelf. Zo zijn leerlingen in het vmbo zich sterk bewust van de lagere status van 
het door hen gevolgde onderwijs, en hebben daardoor vaak een zeer gering gevoel van 
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 eigenwaarde (Van den Bulk 2011). Nog te vaak kiezen leerlingen voor een beroepsgerichte 
opleiding vanuit de negatieve drijfveer dat algemeen vormend onderwijs voor hen niet 
mogelijk was.

Een eerste onderzoeksvraag in deze verkenning heeft betrekking op de perceptie van 
het mbo in het onderwijsveld zelf. In hoeverre herkennen de bij het mbo betrokken 
partijen het hierboven geschetste beeld, en welke factoren zijn volgens betrokkenen 
van invloed op de keuze van jongeren voor een mbo-opleiding en op de doorstroom en 
 gediplomeerde uitstroom?

Vervolgens is de vraag of, en zo ja hoe, de aantrekkelijkheid van het mbo kan worden ver-
groot. Met de titel van het actieplan Focus op vakmanschap lijkt het mbo op een positieve 
manier in de schijnwerpers te worden gezet. De vraag dringt zich echter op of vak-
manschap slechts een pakkend begrip is, of dat het werkelijk de drijvende kracht achter 
het mbo kan zijn. De socioloog Richard Sennett (2009) heeft een uitvoerige studie naar 
vakmanschap verricht en definieert vakmanschap als het goed werk willen leveren, om-
wille van het werk zelf. Vakmanschap staat bij Sennett voor een complex samenspel van 
vaardigheden, kennis en ervaring, en staat bij hem in veel hoger aanzien dan de in de 
huidige maatschappij zo gewaardeerde, maar vaak vrij oppervlakkige algemene  kennis.
Mogelijk ligt de sleutel voor meer positief en intrinsiek gemotiveerd keuzegedrag voor 
het mbo in de notie van vakmanschap. In theorie kan dit immers als een van de meest 
onderscheidende kenmerken van het beroepsonderwijs worden gezien. Vakmanschap 
verwijst naar vakkundigheid en het beheersen van een beroep of vak, maar roept tevens 
associaties op met beroepstrots en beroepseer. In die zin zou vakmanschap kunnen 
bijdragen aan een positieve herwaardering van het beroepsonderwijs.
Vakmanschap is echter geenszins een eenduidig en afgebakend begrip. Bovendien 
verandert het vakmanschap onder invloed van maatschappelijke en organisatorische 
ontwikkelingen als schaalvergroting, specialisering en functiedifferentiatie. Vakman-
schap wordt tevens beïnvloed door ontwikkelingen op het gebied van ic t, technologie, 
nieuwe materialen en de toepassingsmogelijkheden daarvan.

De tweede onderzoeksvraag, feitelijk een set van vragen, heeft betrekking op de (poten-
tiële) betekenis van vakmanschap voor het mbo. Hoe ziet vakmanschap in het mbo eruit 
en welke ontwikkelingen doen zich in het mbo-vakmanschap voor? Draagt meer focus 
op vakmanschap bij aan de positieve waardering en aantrekkelijkheid van het mbo? En is 
dat dan slechts een kwestie van het meer gericht of anders promoten van het mbo of gaat 
het verder, en moet in het onderwijs zelf inhoudelijk de focus meer op vakmanschap 
komen te liggen?

We verkennen de probleemperceptie en de potentie van vakmanschap in drie 
‘ sectoren’ van het mbo: de techniek, de zorg, en de kleine specialistische en crea-
tieve beroeps groepen. De keuze voor deze drie sectoren wordt vooral bepaald door 
de maatschappelijke urgentie: in alle drie de sectoren dreigen tekorten te ontstaan. 
De laatstgenoemde categorie, die van de kleine specialistische en creatieve beroepen, 
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betreft feitelijk geen sector want de verschillende beroepen of ambachten vallen soms 
onder de technische sector, soms onder andere sectoren. In deze verkenning wordt die 
categorie evenwel conform techniek en zorg wel als sector aangeduid. Techniek en zorg 
worden overigens breed opgevat.
De verkenning richt zich nadrukkelijk op het mbo-onderwijs zelf; de invalshoek van 
betrokkenen bij het onderwijs staat hier centraal. Het gaat om hun inschatting van 
 factoren die van invloed zijn op de instroom in het mbo, de doorstroom, en de uit-
stroom van gediplomeerde vakmensen. Ontwikkelingen in de branches maken deel uit 
van dit onderzoek voor zover ze van invloed zijn op de inrichting van het onderwijs en 
de beroepskwalificatie. Ook het imago van de mbo-instellingen en de beeldvorming van 
het beroepenveld zijn onderwerp van onderzoek.
Het uiteindelijke doel is na te gaan of door vakmanschap de aantrekkelijkheid van 
het middelbaar beroepsonderwijs kan worden vergroot. Daarvoor is het nood zakelijk 
een beeld te krijgen van wat de opleidingen in deze drie sectoren meer en minder 
 aantrekkelijk maakt in de ogen van studenten en docenten.
In hoofdstuk 2 wordt de opzet en aanpak van deze verkenning toegelicht. In hoofd-
stuk 3 wordt de visie en de probleemperceptie van betrokkenen met betrekking tot het 
mbo beschreven, evenals de ontwikkelingen in het vakmanschap in de drie sectoren in 
zowel de praktijk als het onderwijs. Hoofdstuk 4 bevat een beknopte theoretische en 
een empirische verkenning van het begrip vakmanschap. Hoofdstuk 5 bevat  conclusies 
over de potentie van het begrip vakmanschap voor de aantrekkelijkheid van het 
 beroepsonderwijs.

Naast de auteur hebben twee andere personen meegewerkt aan het onderzoek. Lenie 
van den Bulk van de ced -groep in Rotterdam heeft ten behoeve van deze verkenning 
een door haar ontwikkelde methode (zie hoofdstuk 2) toegepast in een onderzoek onder 
mbo-studenten naar hun opvattingen over vakmanschap. Ze heeft tevens de analyse van 
dit onderzoeksmateriaal verricht; deze analyse is benut voor hoofdstuk 4. Ria Vogels 
(scp) heeft enkele interviews met sleutelpersonen gehouden. De verantwoordelijkheid 
voor de gehele rapportage berust bij het scp.

Noten

1 Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap bestaat uit meer dan 50 organisaties uit 

bedrijfsleven en onderwijs, die zich inzetten om het kleinschalige, specialistische vakmanschap 

(van meubel- en horlogemakers tot tandtechnici en restauratiestukadoors) in Nederland voor de 

toekomst veilig te stellen, door behoud en versterking van specialistisch beroepsonderwijs. sos 

Vakmanschap is in oktober 2010 opgericht door 44 partners uit bedrijfsleven en onderwijs, waar-

onder de initiatiefnemers v no -nc w m k b-Nederland, Koninklijke Metaalunie, Hoofdbedrijfschap 

Ambachten en s vgb kenniscentrum (www.sosvakmanschap.nl).

2 Een opleiding wordt door de Inspectie van het Onderwijs als zeer zwak beoordeeld als er én te weinig 

gediplomeerden én ernstige tekortkomingen in het onderwijsproces zijn.
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2 Opzet en aanpak van de verkenning

2.1 Raadpleging bronnen

Het doel van deze verkenning is om na te gaan of vakmanschap kansrijk is, of kan zijn, 
voor de aantrekkelijkheid van het mbo. Allereerst moet zicht worden verkregen op de 
huidige waardering en aantrekkelijkheid van het mbo, en meer specifiek, de waarde-
ring van de drie opleidingsrichtingen die hier centraal staan: de techniek, de zorg en de 
kleine specialistische of creatieve ambachten. Wat maakt deze opleidingen aantrekkelijk 
in de ogen van betrokkenen? Welke rol speelt beeldvorming daarbij: van het mbo, van de 
opleiding, van het beroep, wat is positief en wat is er negatief daaraan en wat motiveert 
de studenten? Het gaat hierbij niet om een statisch beeld, maar juist ook om de ontwik-
kelingen in de branches en de mbo-opleidingen die van invloed zijn op de belangstelling 
en motivatie van studenten. Vervolgens richten we ons op het vakmanschap zelf: wat is 
vakmanschap, waar staat het voor? Is er ook sprake van vakmanschap in de drie sectoren 
en waarin zit dat dan precies?

Om de centrale vragen van het onderzoek te kunnen beantwoorden hebben verschillen-
de onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden. Er heeft een beperkte literatuurverkenning 
en raadpleging van relevante websites plaatsgevonden. Daarnaast is gesproken met 
mbo-docenten, mbo-studenten en met sleutelinformanten deskundig op het gebied 
van het beroepsonderwijs, onder wie medewerkers van kenniscentra en directeuren 
van roc’s of vakscholen. Tezamen biedt dit zicht op factoren die in positieve dan wel 
negatieve zin van invloed lijken te zijn op de aantrekkelijkheid van het mbo, en daarmee 
tevens een antwoord geven op de vraag of vakmanschap hieraan positief kan bijdragen.
De interviews zijn steeds door twee onderzoekers afgenomen. De (groeps)interviews 
vonden alle plaats in de tweede helft van 2012.

2.2 Toelichting op de onderzoeksactiviteiten

Literatuurverkenning
Doelen van de beperkte literatuurraadpleging waren: zicht krijgen op belangrijke issues 
die spelen in de betreffende sectoren, het verkrijgen van achtergrondinformatie voor de 
te voeren gesprekken, verdere inkadering van de thematiek en een eerste theoretische 
verkenning van het concept vakmanschap.

Gesprekken sleutelinformanten
De gesprekken met sleutelpersonen dienden om zicht te krijgen op de huidige betekenis 
van vakmanschap voor het beroepsonderwijs. Een ander doel van de gesprekken was een 
beeld te krijgen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de 
sectoren techniek, zorg en kleine specialistische en creatieve ambachten, en de eisen 
die deze ontwikkelingen stellen aan het beroepsonderwijs. Thema’s die eveneens aan 
de orde kwamen waren: het imago van het mbo en de sectoren; de concurrentie  tussen 
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het beroepsonderwijs en het algemeen vormend onderwijs; de recente nadruk in het 
mbo op meer algemeen vormende vakken; het type student dat kiest voor een  opleiding 
in de betreffende sector en de rol van de docenten (bijlage A, zie www.scp.nl bij het 
 desbetreffende rapport).
Per sector zijn twee actoren geraadpleegd: een of meerdere medewerkers van een 
 kenniscentrum van die sector, en een directeur van een roc of vakinstelling die 
 opleidingen in de betreffende sector aanbiedt. De drie mbo-instellingen die hebben mee-
gewerkt liggen in verschillende, niet-Randstedelijke regio’s van Nederland. Daarnaast 
zijn er gesprekken gevoerd met twee deskundigen die zich in meer algemene zin over de 
thema’s hebben uitgesproken.

Groepsdiscussie met docenten
Bij een verkenning naar vakmanschap in het mbo is de docent een zeer belangrijke actor, 
daarom is in de onderzoeksopzet voorzien in een groepsgesprek met docenten. Het scp 
heeft de organisatie en uitvoering van het groepsgesprek uitbesteed aan een daarin 
ge specialiseerd bureau. Het scp heeft de opzet en de vragen van de groepsdiscussie 
bepaald. Het doel was om te achterhalen hoe docenten denken over het mbo en de studen-
ten, over hun eigen rol als docent en specifiek over veranderend vakmanschap in de sector.
Bij de werving is gestreefd naar spreiding over de drie sectoren (techniek, zorg en kleine 
ambachten) en naar het niveau waarop de docent hoofdzakelijk lesgeeft (mbo 2, 3 en/of 4). 
Een ander streven was om docenten van verschillende vestigingslocaties te werven, waar-
bij er sprake zou zijn van enige regionale spreiding. Tevens is gelet op variatie in leeftijd 
en geslacht. Deze opzet is geslaagd. In totaal namen tien docenten deel aan het gesprek: 
vier uit de techniek, vier uit de zorg en verpleging en twee uit de kleine specialistische of 
 creatieve ambachten (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1

Docenten naar sector en vakgebied (in aantallen)

sector (n)

techniek
ic t-techniek 1
mechatronika 1
installatietechniek 1
techniek: netwerkbeheer en applicatieontwikkeling 1

zorg/verpleging
verpleegkunde 3
verzorging 1

kleine specialistische of creatieve beroepsgroepen
meubel- en timmerindustrie/houthandel, woninginrichting en parket 1
groene ruimte 1

totaal 10

Bron: scp
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Het gaat om zes mannen en vier vrouwen afkomstig van verschillende roc’s en vak-
scholen, men varieert in leeftijd van 31 tot 59 jaar en geeft les op niveau 2, 3 en/of 4. 
Een van de docenten geeft tevens les op niveau 1.
De respondenten zijn versluierd uitgenodigd: ze waren niet op de hoogte van het onder-
werp van het gesprek. We wilden inventariseren aan welke wenselijke kernbegrippen voor 
het mbo docenten zelf denken en zien of vakmanschap daarbij spontaan genoemd zou 
worden. Bovendien was het niet de bedoeling dat de docenten zich zouden voor bereiden 
op het gesprek: het gaat om de mening van ‘doorsnee’-docenten. Voor hun bijdrage aan 
het onderzoek ontvingen de deelnemers een vergoeding.
Eerst is in de groep gesproken over de aantrekkelijkheid van het mbo. Daarbij is gevraagd 
naar het imago van het mbo als geheel, het beeld dat de buitenwereld heeft van de sector 
waarin men lesgeeft en van de beroepen waarvoor wordt opgeleid. Vervolgens is inge-
zoomd op de eigen rol en de veranderingen in het vakgebied, in het lesgeven en in de 
vakken zelf. Aansluitend is met de respondenten gesproken over ideale sleutelwoorden 
voor het mbo en heel concreet over vakmanschap. Bij het laatste kwam aan de orde wat er 
verstaan moet worden onder vakmanschap, het belang van vakmanschap, de kansen en 
bedreigingen voor vakmanschap en de invulling van vakmanschap binnen het mbo.
Docenten vinden het leuk om te praten over hun vak. Docenten zijn betrokken bij hun 
werk en hebben er ‘hart’ voor. Zij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van het onderwijs en het onderwijsbeleid, en waarderen het meestal dat om 
hun mening wordt gevraagd, dat er geluisterd wordt door ‘Den Haag’ naar de werkvloer. 
In dit onderzoek was dat eveneens het geval, de respondenten wilden veel vertellen, van 
‘trekken’ aan de respondenten door de moderator was geen sprake. Daarbij was er geen 
verschil tussen docenten van verschillende sectoren of vakken. Tijdens de groeps discussie 
hebben de respondenten regelmatig eerst individueel en schriftelijk enkele vragen beant-
woord – bijvoorbeeld wat is vakmanschap – en vervolgens is hierover  doorgepraat. Dit 
voorkwam dat een dominante mening ging overheersen.

Groepsdiscussies met studenten
Bij de studenten was de voorgelegde thematiek iets anders dan bij de sleutelpersonen 
en docenten. De studenten is niet gevraagd naar ontwikkelingen in de branche of in het 
mbo-onderwijs van de afgelopen jaren; daar hebben zij weinig zicht op. Wel is gevraagd 
naar hun studiekeuze, motivatie en toekomstbeeld en naar hun opvatting over vakman-
schap. Om te voorkomen dat dit laatste een abstracte discussie zou worden, is aan de 
studenten gevraagd om zich in kleine groepjes over het begrip vakmanschap te buigen aan 
de hand van foto’s waarop beroepen staan afgebeeld. Voor dit onderdeel van de verken-
ning heeft het scp samengewerkt met Lenie van den Bulk van de ced -groep  Rotterdam.
De studenten zijn geworven door eerst contactpersonen te benaderen op de (afdelingen 
van) roc’s en vakscholen, met het verzoek om studenten te attenderen op het onderzoek 
en te peilen of ze willen meewerken. De studenten is verteld dat ze er een uur mee kwijt 
zouden zijn en dat ze een attentie voor hun bijdrage zouden ontvangen. De contactper-
soon heeft de studenten niet uitvoerig over het onderzoek geïnformeerd, maar gezegd dat 
het nuttig voor de school is en leuk en leerzaam voor henzelf. Het bleek niet eenvoudig 
om een ingang te vinden in de grootschalige organisaties, de werving verliep niet soepel. 
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Uiteindelijk hebben twee roc’s en twee vakscholen, alle gevestigd in  Rotterdam, met 22 
studenten meegewerkt aan het onderzoek.
De studenten, tien meisjes en twaalf jongens, variëren in leeftijd van 18 tot 25 jaar. 
In de techniek zijn alleen jongens bevraagd, in de overige sectoren zijn zowel jongens 
als meisjes bevraagd. Het zijn mbo-studenten van de opleidingen voor meubelmaker, 
interieuradviseur, vormgever digitale media (grafisch ontwerper), verpleegkundige, 
bouwkundige en industrieel automatiseerder (elektrotechniek). Ze volgen allemaal een 
beroepsopleidende leerweg (bol); zes van hen zijn tweedejaars, negen zijn derdejaars en 
zeven studenten zijn vierdejaars, ze studeren op niveau 3 of 4. Omdat voor niveau 1 geen 
toelatingseisen worden gesteld en studiemotivatie en -keuze daarmee sterk kunnen 
afwijken van de overige niveaus, is niveau 1 in deze opzet buiten beschouwing gebleven. 
Voor niveau 2 geldt dat niet, maar geen van de studenten die zich aanmeldde studeert op 
niveau 2. Tabel 2.2 laat zien welke mbo-studenten zijn ondervraagd.

Tabel 2.2

Studenten naar sector en studierichting (in aantallen)

sector (n)

techniek
bouwkunde 3
industriële automatisering/ elektrotechniek 4

zorg/verpleging
verpleegkunde 6

kleine specialistische of creatieve beroepsgroepen 
interieuradvisering 3
meubelmaker/-ontwerper 3
multimedia interactieve vormgeving/digital media 3

totaal 22

Bron: scp

In totaal zijn er zeven gesprekken gevoerd met per keer steeds drie (eenmaal een groepje 
van vier) studenten van dezelfde opleiding, maar niet altijd van hetzelfde studiejaar.
Er is gekozen voor twee groepsgesprekken per sector; bij de kleine specialistische en 
creatieve opleidingen waren het er drie. Meer gesprekken was gezien de beperkte opzet 
van deze verkenning niet mogelijk.
De huidige selectie van studenten houdt uiteraard een beperking in. Alle studenten 
volgen een bol-opleiding op niveau 3 en 4 van een roc of vakschool in de Randstad; 
daarmee zijn de uitkomsten zeker niet representatief, slechts illustratief. Doel van deze 
onderzoeksactiviteit is te achterhalen welk beeld studenten hebben van vakmanschap 
en wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van vakmanschap zijn. Een belangrijk 
aandachtspunt daarbij is of studenten uit verschillende sectoren eenzelfde perspectief 
naar voren brengen, of dat er sectorspecifieke perspectieven zijn te onderscheiden. 
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De uitkomsten van deze sessies kunnen ons iets zeggen over de potentie van vakman-
schap voor de aantrekkelijkheid van beroepen in de diverse sectoren van het mbo.

Bekijken, bespreken, beslissen
De aanpak die is toegepast bij de groepsgesprekken met studenten is in een iets andere 
vorm eerder gebruikt in onderzoek naar statusbeleving, eigenwaarde en toekomstbeeld 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs (Van den Bulk 2011). De essentie van de aan-
pak is het bekijken en bespreken van foto’s, waardoor gesprekken op gang komen over 
het onderwerp dat aan de orde is. Door aan het bekijken en bespreken een opdracht 
toe te voegen, moeten de respondenten met elkaar overleggen en afwegingen maken. 
Hierdoor worden de gesprekken diepgaander en intensiever en is het mogelijk om over 
en weer naar de meningen en argumenten te luisteren. De interviewer beperkt zich tot 
de uitleg van de taak, de vraag aan respondenten om hardop te zeggen wat men denkt, 
en uitleg te vragen bij wat gezegd wordt. Alle verbale uitingen worden opgenomen en 
letterlijk uitgeschreven. Door het werken in groepjes van drie personen en het overleg 
onderling ontstaat een vorm van hardop denken (Vermunt et al. 1986). Jongeren praten 
veel gemakkelijker over min of meer abstracte onderwerpen met elkaar als ze een taak 
met twee of drie personen tegelijk uitvoeren. Ze verduidelijken dan aan elkaar waarom 
een foto op een bepaalde plaats moet liggen en niet op een andere. Het blijkt dat ook 
jongeren die minder taalvaardig zijn hun mening laten horen in deze onderzoeksetting. 
Een van de voordelen van een klein groepsverband is dat de meningen en overwegingen 
worden verteld aan elkaar en niet in eerste instantie aan de onderzoeker. Dit veroorzaakt 
over het algemeen in korte tijd levendige en open gesprekken.
De categorieën voor de registratie van de antwoorden – in dit geval door de studenten – 
zijn benoemd na afloop van de dataverzameling, toen duidelijk was welke soorten ant-
woorden er gegeven werden. Het ontdekken van relevante categorieën, kenmerken en 
variabelen is bij een exploratief kwalitatief onderzoek onderdeel van de doelstelling.
De studenten is eerst gevraagd waar ze aan denken bij de term vakmanschap, vervolgens 
zijn ze aan de slag gegaan met de foto’s. De foto’s, 26 in totaal, hadden als onderwerp: 
metselaar, automonteur, kapper, elektricien, naaister, podiumbouwer, verkoper in 
modezaak, chemische industrie, verkoopster delicatessen, bouwvakker (timmerman), 
bejaardenverzorgster, fietsenmaker, buschauffeur, opticien, bakker, testsituatie zieken-
huis, baliemedewerker, schilder, verpleging, vliegtuig mecanicien, metaalbewerker, 
hovenier, edelsmid, schoenmaker en marktverkoper van biologische producten.1

De opdracht was om eerst naar aanleiding van de foto’s te bespreken welke aspecten 
van vakmanschap te zien waren. Door de studenten met elkaar te laten overleggen werd 
duidelijk wat voor afwegingen ze daarbij maken: welke facetten zij belangrijk vinden ter 
onderscheiding of groepering van soorten vakmanschap, welke afwegingen zij maken 
bij een indeling, welke aspecten ze meer of juist minder belangrijk vinden. De foto’s zijn 
steeds in dezelfde volgorde één voor één aangeboden.
Nadat de foto besproken was en verschillende aspecten van vakmanschap, of de 
 afwezigheid daarvan, waren benoemd, is gevraagd om de foto een plaats te geven in 
een veld met vijf kolommen dat op tafel was gelegd. De respondenten moesten de 
foto’s  groeperen naar het aspect van vakmanschap dat het meest opviel en volgens hen 
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typerend is voor het beroep (deskundigheid, accuratesse, ervaring, beheersing enz.). 
De indeling in kolommen kon weer veranderd worden wanneer de rest van de foto’s 
zichtbaar was geworden. Ook is gezegd dat niet alle kolommen gevuld hoefden te wor-
den en dat er kolommen bijgemaakt konden worden. De indeling zelf was niet het voor-
naamste waarnemingsaspect van deze opdracht, het ging meer om de overwegingen 
daarbij. Nadat alle foto’s een plaats hadden, is gevraagd om voor alle kolommen een 
noemer te bedenken voor het soort beroep of type vakmanschap in die kolom. Ook dit 
leverde weer gespreksstof op.
Na enige onwennigheid kregen de studenten de smaak te pakken. In de ene groep ging 
dat met meer discussie gepaard dan in de andere groep. De studenten zeiden na afloop 
dat ze met plezier aan het onderzoek hadden meegewerkt.
De gesprekken zijn steeds uitgevoerd door twee onderzoekers, waarbij een onderzoeker 
vooral het gesprek leidde en de andere onderzoeker vooral observeerde. Er zijn foto’s 
gemaakt van de uiteindelijke groepering van de foto’s door de studenten, en daarbij 
is geregistreerd welk groepje tot welke categorisering kwam. Van alle gesprekken 
zijn bandopnamen gemaakt die woordelijk zijn uitgewerkt en daarna inhoudelijk zijn 
 geanalyseerd.



opze t en a anpak van de verkenning

25  

      
Enkele voorbeelden van gebruikte foto’s.
Op de vorige pagina: het resultaat van de fotosessie.
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2.3 Beperkingen van de opzet

Deze verkenning is in hoofdzaak gebaseerd op (groeps)gesprekken met bovengenoemde 
actoren. Het literatuuronderzoek diende als ondersteuning voor de gesprekken en de 
conceptuele verkenning van vakmanschap. De opzet van deze verkenning is beperkt: in 
totaal zijn elf sleutelinformanten geraadpleegd, tien mbo-docenten en 22 mbo-studen-
ten. Daarmee wordt geenszins gepretendeerd een volledig en representatief beeld te 
schetsen van vakmanschap in het mbo. Doel van de verkenning is om een beeld te krij-
gen van de potentiële betekenis van vakmanschap voor het mbo. Aangezien gekozen is 
voor de invalshoek van het onderwijs zijn er geen (vertegenwoordigende) partijen uit het 
bedrijfsleven en de arbeidsmarkt geraadpleegd. Dat perspectief is soms wel indirect naar 
voren gekomen wanneer andere actoren dit ter sprake brachten.

Noot

1 De foto’s zijn vooraf geselecteerd uit een groter aantal foto’s. We hebben geprobeerd een zo breed 

mogelijke range aan beroepen en werksituaties voor te leggen. Het betreft beroepen waarvoor het 

mbo in principe opleidt. 
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3 Betrokkenen over het mbo

3.1 Probleemperceptie volgens docenten en sleutelpersonen

In hoofdstuk 1 is de achtergrond van deze verkenning naar vakmanschap geschetst. Er is 
kort ingegaan op mogelijke arbeidsmarkttekorten in de drie sectoren die in deze ver-
kenning centraal staan. Een meer algemene verklaring voor de tekorten werd gezocht in 
beperkingen aan de instroomkant. Enerzijds betreft dat de populariteit van algemeen 
vormend onderwijs bij zowel leerlingen als hun ouders en anderzijds de beeldvorming of 
het imago van het mbo en de roc’s, en meer specifiek van de drie sectoren die centraal 
staan in dit onderzoek. Tegelijkertijd werd een toenemende maatschappelijke waar-
dering gesignaleerd voor ambachtelijkheid en bijvoorbeeld unieke op maat gemaakte 
producten, waarmee het beroepsonderwijs juist aan aantrekkelijkheid wint.
Voordat we de vraag kunnen beantwoorden of vakmanschap een rol kan spelen in de 
opwaardering van het mbo, laten we eerst zien hoe direct betrokkenen het mbo en de 
opleidingen in de drie sectoren waarderen. Is het met het imago van het mbo wel zo 
slecht gesteld als de media ons soms doen geloven? En als men inderdaad tekorten voor-
ziet in de techniek, de zorg en de kleine specialistische of creatieve ambachten, waaraan 
wijt men dat dan? Hoe maken studenten een keuze voor een bepaalde opleiding, wat 
trekt ze aan in de mbo-opleiding, wat motiveert ze? Kortom, welke push- en pull-factoren 
voor het vakmanschap spelen een rol bij de instroom op het mbo, de doorstroom en de 
gekwalificeerde uitstroom?
In hoofdstuk 5 komen we terug op het beeld dat de betrokkenen hier schetsen, wanneer 
we een inschatting maken of vakmanschap kansrijk is voor de aantrekkelijkheid van het 
mbo en studenten weet aan te spreken voor de sectoren waarin men tekorten verwacht.

3.2 Verwachte tekorten in techniek, zorg en kleine specialistische of creatieve 
ambachten

Het is volgens een van de ondervraagde sleutelpersonen in de techniek nog onduidelijk 
hoe groot het tekort aan technici straks zal zijn. Ontwikkelingen in de branche, zoals 
nieuwe productiemethoden, gaan snel en kunnen ertoe leiden dat op termijn minder 
personeel nodig is dan nu wordt aangenomen. Momenteel is er echter veel vraag naar 
technici en is de instroom bij technische opleidingen beperkt. Wel zijn er soms grote 
verschillen naar regio wat betreft de belangstelling voor technische opleidingen en 
de werkgelegenheid. In het oosten van het land is volgens een van de informanten 
de belangstelling voor mbo-techniek groot en deze neemt nog steeds toe. Die regio 
is sterk geïndustrialiseerd, er zijn veel mkb-bedrijven met 10 tot 30 medewerkers, die 
vaak  flexibel en innovatief zijn. De afgestudeerde technici vinden volgens de informant 
 doorgaans snel een baan in deze regio.
Vaak ligt dat anders. Hoewel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de techniek altijd 
populairder was dan de beroepsopleidende leerweg (bol), dit in tegenstelling tot andere 
mbo-opleidingen, zeggen enkele docenten dat het de laatste tijd juist omgekeerd is. Men 
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wijt dat aan de crisis: studenten die eigenlijk voor de bbl-variant komen, kunnen geen 
werk vinden en kiezen daarom voor de bol-variant.
In de techniek speelt naast enige zorg over voldoende instroom ook mee dat het lastig is 
om gediplomeerde technici te behouden voor de techniek. Volgens een informant is in 
bepaalde technische branches na twee jaar de helft van de nieuwe technici uitgevallen. 
Hij wijt dat aan de cultuur in sommige bedrijven, waarin veel jongeren zich niet thuis 
zouden voelen. Grotere bedrijven slagen er volgens hem beter in om jonge technici te 
behouden voor de sector, door ze langer te laten wennen aan de overgang van school 
naar werk.
Technici behouden kan volgens de informant ook door studenten meer te begeleiden 
tijdens hun stage. De docenten hebben volgens hem vaak geen tijd hiervoor, terwijl 
jongeren in het mbo veel structuur en begeleiding nodig hebben, veel meer dan een 
vwo-leerling, en met name bij de overgang van opleiding naar werk. Verder moeten de 
bedrijven zelf volgens de informant meer in het werk stellen om technici te behouden: 
biedt goede arbeidsvoorwaarden, biedt mensen perspectief en daag ze continu uit om in 
ontwikkeling te blijven. Dat laatste moet echter niet op een schoolse manier ge beuren: 
veel van deze mensen hebben volgens de sleutelpersoon geen goede ervaringen met 
school. Ook wat er bij oudere werknemers aan ‘stille kennis’ zit, zou je moeten kun-
nen benutten: hen aanspreken op de kennis die ze hebben en jongeren laten zien hoe 
ze zich nog verder kunnen ontwikkelen. De sleutelpersoon geeft als voorbeeld een 
minder  ervaren onderhoudsmonteur die uitgerust met een cameraatje op zijn hoofd 
 ruggespraak kan houden met de meer ervaren monteur, die niet langer mobiel is.

Sleutelpersonen die we spraken over de zorgsector vinden het eveneens lastig om in 
te schatten hoe groot de tekorten zullen zijn. In deze sector zou volgens de betrok-
kenen het tekort aan personeel wel eens mee kunnen vallen door de crisis en door 
 bezuinigingen in de sector zelf.
In de zorg vinden ingrijpende veranderingen plaats: er is sprake van nieuwe visies op de 
zorg, nieuwe zorgorganisaties, en het financieringsstelsel en de organisatie van de zorg 
veranderen. Dat maakt volgens de informanten dat in de zorgopleidingen van het mbo 
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van belang is. Inhoudelijk moeten de opleidingen 
in de zorg goed aansluiten op de veranderende praktijk (kwaliteit); alleen dan zijn de 
mbo-studenten goed inzetbaar. Maar de instroom en het rendement van de opleidingen 
(kwantiteit) zijn eveneens een aandachtspunt. Vooral bij de lagere mbo-niveaus is het 
risico dat studenten uitvallen groot. Tekorten in kwalitatieve en kwantitatieve zin spelen 
momenteel met name in de ouderenzorg, aldus de informanten. Voor de techniek werd 
het verwachte tekort door de informanten niet nader gespecificeerd naar mbo-niveau; 
voor de zorg doen de informanten dat wel. Het grootste aanbod van studenten in de zorg 
is op niveau 1 en 2, terwijl er vooral vraag is naar niveau 3 en 4. Het aanbod van stage-
plaatsen in de zorg ligt eveneens op niveau 3 en 4. Het lukt volgens de sleutel personen 
maar matig – en soms helemaal niet – om stageplaatsen te vinden voor studenten 
van niveau 1 en 2; in verzorgingshuizen is volgens een informant niveau 3 het ijkpunt. 
Dat roept de vraag op of en zo ja hoe studenten op niveau 1 en 2 (bij)geschoold kunnen 
worden.
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Net als in de techniek kunnen vraag en aanbod in de zorg soms sterk verschillen per 
regio, aldus een informant.

In de kleine specialistische en creatieve beroepsgroepen dreigen eveneens tekorten. 
Het gaat weliswaar om relatief kleine aantallen, maar volgens de sleutelpersonen zijn 
dat soms wel cruciale beroepen voor de maakindustrie. De belangstelling voor creatief- 
technisch opgeleide personen op mbo-niveau neemt volgens de informanten weer 
toe, maar lange tijd was het tegendeel het geval. Veel productiebedrijven die mbo’ers 
afnamen op niveau 1, 2 en 3 verdwenen in voorgaande decennia naar lagelonen landen. 
Daarmee verdween ook het mbo-onderwijs op dit gebied. Opleidingen op niveau 4 ble-
ven wel bestaan; de afgestudeerden werden zzp’ers die niet afhankelijk zijn van grotere 
productiebedrijven. Volgens een informant is veel vakmanschap verloren gegaan en 
is ook gebleken dat niet alle productie te verplaatsen is naar lagelonenlanden. De in 
het buitenland geleverde kwaliteit voldeed niet altijd aan de Nederlandse wensen. 
Een probleem is echter dat de kennis van bepaalde ambachten schaars is, niet alleen in 
Nederland, maar ook binnen Europa. Dat geldt bijvoorbeeld voor glasblazen en restau-
ratiewerk, aldus de informanten. Degenen die momenteel in de sector werken zijn vaak 
55 jaar of ouder en hun vakkennis dreigt te verdwijnen. Op verschillende manieren tracht 
men de kennis die her en der verspreid is, te benutten voor de vakopleiding en daarmee 
voor nieuwe vakmensen. Een informant noemt als geslaagd voorbeeld de  samenwerking 
met het textielmuseum, waar men de kennis heeft die voor de  vak opleiding textiel rele-
vant is.
De belangstelling van studenten voor dit soort opleidingen neemt zoals gezegd de laat-
ste tijd toe. Een van de informanten zegt dat zijn vakschool al jaren minder mensen kan 
plaatsen dan zich aanmelden. Wel is het minder eenvoudig om studenten te werven voor 
de specialistische technische beroepen die niet in de creatieve sfeer vallen (zoals ortho-
peden en tandtechnici). De sleutelinformanten wijten dat aan de geringe zichtbaarheid 
van zulke beroepen.

3.3 Imago en beeldvorming

Het beeld van het mbo en roc
Volgens de docenten die we voor deze verkenning raadpleegden, hebben veel mensen 
geen goed beeld van het mbo. Men is onbekend met de structuur en de verschillende 
leerwegen en niveaus. Het mbo biedt een scala aan opleidingen waardoor het lastig is 
om je te oriënteren op het aanbod en overzicht te houden. Als mensen wel een beeld 
hebben van het mbo, is dat vaak negatief, aldus de docenten. Het mbo en hbo kwamen 
regelmatig negatief in het nieuws; het mbo vooral vanwege veel lesuitval. Voor de 
buiten wereld speelt volgens de docenten ook de schaal van de instelling een rol: het mbo 
is vaak grootschalig georganiseerd en de grote roc’s schrikken af.

Het zijn grote fabrieken geworden, bolwerken, met een multiculturele uitstraling waar niet 
iedereen van gecharmeerd is. Ik zit in een groot gebouw, je kunt er niets van maken, verzuipt in 
het geheel. Grote ruimtes, verlichting, open en een boel herrie. (docent verpleegkunde en 
kraamverzorging)
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De grote instellingen kampen bovendien vaak met ruimtegebrek. Een docent zegt op 
zijn instelling met 20.000 leerlingen soms geen vrij lokaal te kunnen vinden. Ook zou 
het bewaken van de veiligheid op de instellingen een barrière vormen. Ouders die 
 detectiepoortjes op een school zien, krijgen geen positieve indruk van de school. In de 
buitenwereld domineert het standpunt dat kinderen maar beter niet op het mbo te-
recht kunnen komen, want men associeert het mbo met chaos, te makkelijk verstrekte 
 diploma’s en niveaudaling in het algemeen. Om al dat soort redenen prefereren ouders 
het algemeen vormend onderwijs, aldus de docenten.
Toch zijn de docenten niet alleen maar negatief over het imago van het mbo. Een van 
hen benadrukt dat er ook een gunstig beeld van het mbo is: men leidt op tot mooie 
beroepen en veel vakopleidingen zijn ondanks alle reorganisaties kleinschalig gebleven. 
De docenten zijn het met elkaar eens dat kleinere scholen vaak een beter imago hebben. 
Zowel docenten als studenten ervaren kleinschaligheid en het feit dat ‘iedereen iedereen 
kent’ als positief. Volgens enkele docenten is het bij elkaar plaatsen van uiteenlopende 
opleidingen in een gebouw funest geweest. Een docent gaat daar tegenin en noemt als 
positief voorbeeld roc Deltion waar alle opleidingen bij elkaar zijn geplaatst, maar 
het toch is gelukt om per opleiding de kleinschaligheid te behouden. In het algemeen 
 vinden de docenten echter dat het mbo door de toegenomen schaalgrootte minder 
 aantrekkelijk is geworden.

Imago en beeldvorming van techniek, zorg en kleine ambachten
Jongeren hebben bij aanvang van een technische opleiding volgens de docenten nau-
welijks of geen beeld van wat de studie inhoudt. Als men al een beeld van de technische 
opleiding heeft, dan is het vaak dat het zwaar en moeilijk is; de beeldvorming is volgens 
de docenten en sleutelpersonen dus vrij negatief. Maatschappelijk gezien staat techniek 
niet in hoog aanzien, zegt een docent; het bedrijfsleven waardeert techniek wel, maar 
in de maatschappij prefereert men ‘de witte boorden’. De docenten en sleutelpersonen 
benadrukken dat de beeldvorming van technische vakken achterhaald is. Het is een 
beeld van twintig jaar geleden, terwijl er vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
(in de metaalsector en daarbuiten) en men bovendien als technicus een goed salaris kan 
verdienen.
Volgens een sleutelpersoon hebben technische bedrijven zelf nagelaten om de sector 
gunstig op de kaart te zetten. In andere sectoren wordt meer samengewerkt; in de tech-
niek gaat men prat op het eigen product en zoekt men geen aansluiting bij andere tech-
nische bedrijven of bredere maatschappelijke trends. De huidige trends zijn: schoon, 
duurzaam, design, fun en creativiteit. Daar hadden technische bedrijven volgens de 
sleutelpersoon meer en beter bij kunnen aansluiten door te laten zien welke technieken 
en ontwerpen achter de nieuwste gadgets zitten en door schone fabrieken met robots, 
frisse ruimtes, vlotte mensen in kleurige overalls en ‘hippe schoenen’ te tonen. De tech-
nische sector kiest te vaak voor het traditionele beeld: mensen met beroete gezichten en 
een laskap op.
Volgens een informant komt het voor de techniek aan op ‘verleiden, boeien en binden’. 
Op het vlak van de verleiding zijn er vele campagnes. Om de student te boeien zal er 
naar het lesmateriaal moeten worden gekeken. Nieuw ontwikkeld lesmateriaal, zoals 
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‘serious gaming’, spreekt jongeren waarschijnlijk meer aan en dat geldt ook voor een 
virtuele fabriek waar men achter alle apparaten kan ‘kijken’ en met die apparaten kan 
werken. Alle vaardigheden die studenten nodig hebben, komen dan aan bod in een 
virtuele setting. Het is volgens de informant de manier om (v)mbo-leerlingen te prik-
kelen en te interesseren voor techniek, maar het is wel een dure aanpak. Verder zouden 
de les lokalen voor techniek enige aandacht behoeven: met mooie lokalen valt er veel te 
 winnen, aldus de informant.

Volgens de docenten zorg heeft het imago van deze sector twee kanten. Enerzijds is er 
bewondering omdat het om mooie beroepen gaat, anderzijds is er het beeld dat een 
baan in de zorg of verpleging betekent hard werken voor weinig geld. De zorg kampt 
volgens enkele sleutelpersonen al langere tijd met een imagoprobleem: vroeger had-
den verpleging en verzorging meer status. Mede door de crisis was er de laatste jaren 
voldoende instroom, omdat in de zorg nog vaste banen werden aangeboden. Recent 
valt volgens de sleutelpersonen een ontwikkeling richting flexibele contracten waar te 
 nemen en daarmee wordt de sector weer minder aantrekkelijk.
Dat het imago van de zorg slechter werd, heeft volgens een van de sleutelpersonen ook 
te maken met het bezuinigen op verpleegkundigen in de ouderenzorg. Tegenwoordig 
wordt erkend dat de kwaliteit van de zorg verbetert door beter opgeleid personeel en 
wordt de verpleegkundige weer ingezet in verplegings- en verzorgingstehuizen en de 
thuiszorg (v v t) en in de kraamzorg. Bij het beroep van verzorgende (niveau 3) is er vol-
gens een informant zelfs sprake van een zekere opwaardering. Vroeger was het geen 
vereiste dat een verzorgende een aantal verpleegtechnische handelingen kon verrichten, 
tegenwoordig is dat wel zo. In de verpleging heeft die opwaardering op niveau 4 niet 
plaatsgevonden: hier is het niveau door de jaren heen vrijwel ongewijzigd gebleven. 
De informanten constateren dat jongeren nog wel een beeld hebben van het werken 
in een ziekenhuis, maar veel minder van het werken in verpleegtehuizen, verzorgings-
tehuizen, de gehandicaptenzorg, de g gz, de eerstelijnshulp, huisartsenzorg en de 
apotheekwereld. De beeldvorming bij jongeren is vrij eenzijdig: ouderenzorg wordt 
geassocieerd met ‘billen wassen’ en het ziekenhuis is wat jongeren betreft de top. Vmbo-
jongeren denken dat ze via een mbo-opleiding in het ziekenhuis later chirurg kunnen 
worden, zegt een van de informanten. Het beeld van de verpleegkundige is bekend, maar 
minder bekend zijn de verschillende omgevingen waarin de verpleegkundige werkt (met 
uitzondering van het ziekenhuis), en die context is juist zo bepalend voor (de aantrekke-
lijkheid) van het beroep. Veel campagnes gericht op een grotere instroom in de zorg en 
verpleging gaan voorbij aan de omstandigheden waarin gewerkt wordt. In ziekenhuizen 
is de werkdruk vaak hoog; in de kraamzorg of thuiszorg werk je vrij geïsoleerd en dat is, 
volgens de informanten, voor een 16-jarige weinig aantrekkelijk. Op die leeftijd werken 
ze het liefst in een team, waarbij men kan leren van elkaar. Er zou volgens de sleutel-
personen beter nagedacht moeten worden, hoe je de beroepen aantrekkelijker kunt 
maken, zodat je mensen kunt behouden voor de zorg. Het creëren van combifuncties is 
een optie: ’s ochtends werken in de bejaardenzorg en ’s middags in de kinderopvang.
Een andere factor die het imago van het beroep en daarmee ook de opleiding kan 
schaden is een ‘downgrading’ in naamgeving. Er was sprake van dat er een vergaand 
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onderscheid zou komen tussen verpleegkundigen die zijn opgeleid op niveau 4 (mbo) 
en niveau 5 (hbo). Voortaan zou alleen de hbo-opgeleide nog ‘verpleegkundige’ 
mogen heten en de en de mbo-opgeleide ‘zorgkundige’. De docenten en informanten 
 achten zo’n onderscheid bijzonder ongunstig voor het imago van verpleegkundigen op 
 mbo-4 niveau.

Bij de opleidingen voor de kleine specialistische beroepsgroepen lukt het jongeren 
volgens de informanten nauwelijks om zich een goede voorstelling van de beroepen 
te maken en van sommige beroepen heeft men wel een beeld maar slechts een zeer 
traditioneel of ouderwets beeld. Het gaat hier om opleidingen voor beroepen die 
weinig zichtbaar zijn, kleinschalig en vaak zeer specialistisch van aard. Om studenten 
voor deze beroepen en opleidingen te interesseren is het allereerst belangrijk om de 
zichtbaarheid te vergroten en vervolgens om de beroepen aantrekkelijk te presenteren. 
Daarnaast speelt uiteraard ook een rol of de student geschikt is voor het beroep en er 
moet sprake zijn van talent of een zekere aanleg; dat geldt met name voor de creatieve 
 beroepsopleidingen.
Bij de aankomende studenten moet ‘een klik’ ontstaan met het beeld van het beroep. 
Op voorlichtingsdagen is het echter lastig om alle specialistische en creatieve beroepen 
in hun volle breedte onder de aandacht te brengen. Sommige beroepen blijven daardoor 
onbekend bij studenten, aldus de informanten. Bovendien ontbreekt in Nederland een 
ambachtscultuur. De laatste tijd verandert daar echter iets in en is er volgens een van de 
informanten zelfs sprake van een nieuw elan rondom ambacht. Nederlanders zouden 
meer behoefte hebben aan kwaliteit en authenticiteit: ‘een gevoel van kwaliteit en weten 
dat het product door mensen is gemaakt, custom made.’
Het product hoeft echter niet per se op een ambachtelijke manier te worden vervaar-
digd, het kan ook op een innovatieve manier met de nieuwste technieken tot stand zijn 
gekomen. Jongeren zien volgens de informanten de aantrekkelijkheid van de kleine 
specialistische beroepen wanneer ze zijn ontdaan van oubolligheid. Vanwege de vaak 
ambachtelijke associatie is het belangrijk om in de voorlichting een eigentijdse versie 
van het beroep naar voren te brengen: toon in de orthopedische schoentechniek dus 
niet een lompe ouderwetse schoen maar een vlotte schoen in luipaardprint. Het beroep 
moet in een nieuwe context worden geplaatst: overdracht van vakmanschap en oude 
technieken, maar aangepast aan de huidige tijd, smaak en leefstijl. De branches zelf 
lopen niet altijd voorop volgens de informanten, al verschilt dat sterk naar soort beroep 
en opleiding.
Het zou volgens de betrokkenen beter zijn voor de zichtbaarheid als deze beroeps-
groepen samen een sector vormen. Dat zou niet alleen de herkenbaarheid maar wellicht 
ook de status van de opleidingen en beroepsgroepen ten goede komen. Een andere 
manier om de status te verhogen is volgens de informanten het instellen van een 
 licentiesysteem voor kleinschalige specialistische beroepen.
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3.4 Kiezen voor de mbo-opleiding

De docenten en sleutelpersonen zeggen dat het voor jongeren bijzonder moeilijk is 
om op jonge leeftijd zo’n bepalende keuze te maken; het is vrijwel onmogelijk denkt 
een docent. De studenten die aan deze verkenning meewerkten, vonden het destijds 
 inderdaad vaak lastig om te kiezen.

O, ja en dan mag je niet alleen zeggen dat het je wel leuk leek. (student)

Inmiddels hebben de studenten hun keus gemaakt en weten ze wat hen aantrekt in de 
opleiding of het beroep. De studenten die een opleiding volgen voor meubelmaker, 
interieuradviseur of grafisch ontwerper zeggen dat ze graag creatief bezig willen zijn. 
Ze beleven plezier aan het tekenen en ontwerpen. Een meubelmaakster zegt voor de 
 studie te hebben gekozen vanwege het ‘mooie werk’ en omdat ze graag ‘met haar  handen 
wil werken’.
Daarnaast speelt de zichtbaarheid van werk een rol. Een meubelmaker heeft de studie 
gekozen om later decors te kunnen ontwerpen voor televisie en theater. Een student 
digital media wil vooral ‘dingen maken die heel veel mensen zien’.
De studenten mbo-verpleegkunde zeggen over hun studiekeuze dat de omgang met 
mensen hen aansprak, ‘vooral omdat je mensen kunt helpen’. Daarnaast zijn ze 
 gefascineerd door het menselijk lichaam en willen ze meer van anatomie weten.
Enkele studenten zeggen te hebben gekozen voor een beroep waarmee ze van huis uit 
al bekend zijn. Verschillende studenten benadrukken de veelzijdigheid van hun oplei-
ding en het soort beroepen dat je ermee kunt vervullen. De opleiding die de studenten 
nu volgen, blijkt evenwel niet altijd hun eerste keus te zijn geweest: zo had een van hen 
liever naar het conservatorium gewild, maar was haar vooropleiding (vmbo-kader) te 
laag om toelating te kunnen vragen. Weer andere studenten konden het op het hbo niet 
 bolwerken en zijn naar het mbo gegaan.

Verschillende keren komt in de gesprekken met docenten en sleutelpersonen naar voren 
dat er in het mbo veel jongeren zijn met dyslexie en/of dyscalculi. Men schat in dat het 
keuzeproces juist voor deze jongeren extra moeilijk is. De docenten wijzen er meer in 
het algemeen op dat de studentenpopulatie van het mbo de laatste jaren veranderd is. 
Er zijn meer zorgleerlingen en studenten ‘die al een heel traject achter de rug hebben’, en 
er stromen minder vmbo-t-leerlingen in. Ook het totaal aantal studenten loopt terug.

De docenten en informanten noemen drie factoren waardoor aanstaande mbo- 
studenten soms makkelijker een keuze hebben kunnen maken: positieve voorbeelden in 
de omgeving, kiezen voor een opleiding of beroep dat goed past bij het karakter van de 
student, en een instelling of opleiding die goed staat aangeschreven en voor mond-tot-
mondreclame zorgt.
In alle drie de sectoren zeggen de informanten dat een deel van de studenten die 
 instromen al via een familielid bekend is met de sector of een specifiek beroep daar-
binnen. Dat geldt met name voor degenen die een kleine en specialistische technische 
opleiding volgen voor een beroep dat maar weinig voorkomt, want:
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Je wordt niet geboren en je roept: ik wil orthopedisch techneut worden. (sleutelpersoon)

Studenten laten zich in hun keuze evenwel door meer leiden dan alleen een  specifiek 
beroep; doorgaans kiest men een studie die past bij zijn of haar aard. Zo stelt een 
 sleutelpersoon:

Natuurlijk kiezen de deelnemers voor een beroep, maar je kiest ook een beetje wat bij je past. 
Want het beroepsdomein heeft een kleur, een cultuur waar je je prettig in voelt en die wordt ook 
uitgeademd door de docenten die daar les in geven.

Studenten die weinig spraakzaam zijn, zal men eerder aantreffen in de techniek dan in 
de zorg waar veel communicatie wordt verlangd, aldus dezelfde informant.
Verschillende informanten benadrukken dat een opleiding die goed staat  aangeschreven 
meer aantrekkingskracht heeft. Men noemt voorbeelden van technische en  creatieve 
opleidingen die studenten uit een wijdere regio of zelfs uit het hele land weten te 
 trekken. Onderscheidend zijn volgens de informanten: een goed gestructureerde 
 opleiding, goede begeleiding van de studenten, tevredenheid van het bedrijfsleven met 
het  curriculum en de gehanteerde aanpak, goede en enthousiaste docenten die op de 
hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, en een diploma waarmee vrijwel zeker een 
baan kan worden gevonden. Een aantrekkelijk gebouw, mooie lokalen met bijvoorbeeld 
voor de techniek de modernste apparatuur, zijn eveneens van belang.

Specifiek kiezen voor een opleiding in de drie sectoren: techniek, zorg en kleine 
ambachten
Studenten met familie in de maakindustrie hebben volgens een informant een positief 
beeld van de mogelijkheden die techniek en industrie bieden. Kinderen van niet- 
westerse migranten kiezen echter doorgaans niet voor techniek. Dat is volgens een van 
de informanten een kwestie van emancipatie: hun ouders kwamen naar Nederland voor 
fabriekswerk en nu moeten de kinderen het beter doen, het liefst in de economische of 
administratieve sector.
Arbeidsmarktrelevante keuzes maken vindt de informant heel belangrijk, maar het 
is ook zaak om ervoor te zorgen dat 16-jarigen naar school blijven gaan en geboeid 
blijven, aldus de informant. Hij vertelt hoe studenten kunnen worden verleid om een 
meer arbeidsmarktrelevante keuze te maken. De belangstelling voor motorvoertuigen-
techniek is soms groot, terwijl er regionaal meer behoefte aan werktuigbouwkundigen 
is. Bij motorvoertuigentechniek kunnen de studenten zich meer voorstellen en velen 
hebben affiniteit met auto’s. De informant vertelt dat door op het roc de praktijk lokalen 
van beide opleidingen naast elkaar te situeren, de aanstaande automonteurs kunnen 
zien dat werktuigbouwkunde ook interessant is. Vervolgens blijkt na verloop van tijd de 
belangstelling voor werktuigbouwkunde toe te nemen en switchen studenten alsnog 
van richting.
De docenten en sleutelpersonen benadrukken het belang van de bbl-route voor tech-
niek. Hoewel het mbo overwegend een initieel karakter heeft, komen juist in de tech-
niek studenten later terug om zich te laten bijscholen via de bbl. Dat zijn  studenten 
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die zijn afgestudeerd op niveau 2 of 3, maar later een hogere inschaling willen of 
 interessanter werk, en bereid zijn zich alsnog te laten bijscholen.

Een deel van de jongeren die kiezen voor een opleiding in de verpleging of de ver zorging, 
komt direct van het vmbo. Vaak hebben ook hier de studenten al een familielid dat 
werkzaam is in de zorg of verpleging. De grote drijfveer voor studenten in deze richting 
is en blijft volgens een informant: ‘iets met mensen willen doen.’ Ze willen niet achter 
een bureau zitten, ze willen iets doen, een combinatie van leren en werken (de stage) is 
 aantrekkelijk voor ze.
Een andere instroom betreft de bbl-route. De belangstelling voor deze route is afhanke-
lijk van de arbeidsmarkt en de eisen die instellingen stellen aan het opleidingsniveau van 
hun personeel. Momenteel neigen instellingen volgens een van de informanten ernaar 
om medewerkers beter te kwalificeren. Regionaal leidt dat soms tot pieken in belang-
stelling voor een bepaalde opleiding. Ook bepaalde combinatieopleidingen kunnen nu 
op veel belangstelling rekenen, zoals de opleiding voor verzorgende in de ouderen- en 
gehandicaptenzorg.
De verschillende mbo-niveaus in de zorg trekken volgens de informanten ook verschil-
lende typen studenten. Er zijn studenten die liever met de directe verzorging van patiën-
ten te maken hebben en er zijn studenten die juist liever met een activeringsvraag aan de 
slag gaan. Het niveau van helpende zorg/welzijn is geschikt voor leerlingen uit het vmbo 
voor wie alleen niveau 2 haalbaar is. Op deze lagere niveaus komen studenten echter 
steeds minder toe aan wat hen drijft: het helpen van mensen.

Niveau 1 en 2 dat ontwikkelt zich van zorgverlening eigenlijk meer naar serviceverlening: 
het huis schoonmaken, gastvrouw zijn als je het over het ziekenhuis hebt bijvoorbeeld. 
Dat zijn geen zorgverleners meer; dat zie je echt aanschurken tegen het schoonmaken. 
( sleutelpersoon)

Niveau 1 en 2 moeten in toenemende mate concurreren met andere branches. Zo zijn er 
schoonmaakbedrijven die hun personeel opleiden voor het werken ‘in een zorgcontext’ 
en horecaondernemers die hun personeel (bij)scholen tot ‘gastvrouw in de zorgsector’. 
Kenmerkend voor de lagere niveaus is dat er veelal sprake is van sociaal-emotionele pro-
blematiek, die op het mbo veel begeleiding behoeft. Volgens de informant lukt het deze 
studenten niet altijd om de opleiding af te ronden. Leerlingen vmbo-tl kunnen worden 
geplaatst op niveau 4, deze studenten hebben meer abstractievermogen. Niveau 3 is 
meer uitvoerend, meer reproductief dan productief, daar zit het type jongere dat graag 
dienstbaar wil zijn aan anderen.
Veranderingen in de zorg stellen ook andere eisen aan de opleidingen. Zo stelt het vraag 
gestuurd in plaats van aanbod gestuurd werken in de extramurale zorg heel andere eisen 
aan het onderwijs op niveau 3. Ook op niveau 4 doen zich allerlei ontwikkelingen voor 
volgens de informanten, waardoor bijvoorbeeld de algemene ziekenhuizen een ander 
type verpleegkundige willen dan de verstandelijk gehandicaptenzorg of de psychiatrie. 
Deze en andere veranderingen stellen niet alleen nieuwe eisen aan de opleiding, maar 
kunnen ook ertoe leiden dat een bepaald type student dat voorheen uitstekend op zijn 
of haar plaats was in de branche, dat niet langer is. Een van de informanten noemt het 
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voorbeeld van de apothekersassistente. Lange tijd was naast kennis het nauwkeurig en 
netjes kunnen werken de belangrijkste vereiste. Aangezien de medicijnen niet meer 
ter plaatse worden bereid, is dat niet langer de belangrijkste kwalificatie en worden nu 
vooral eisen gesteld aan de communicatieve vaardigheden. In het beroep komen farma-
ceutische patiëntenzorg en advisering in verschillende talen centraal te staan. Patiënten 
zijn mondiger geworden en de zorgverzekeraars strenger, dus moet ook de apothekers-
assistente mondiger zijn.
Net als in de techniek, lukt het in de zorg niet altijd om studenten te werven voor de 
opleidingen waar de meeste vraag naar is. Studenten in de zorg zijn volgens de infor-
manten zeer hiërarchiebewust. Een verpleegkundige heeft een heel andere status dan 
een verzorgende; een algemeen ziekenhuis staat boven alle andere instellingen; en 
de ouderenzorg staat volgens de informanten in laag aanzien. Juist daar zijn echter de 
meeste mensen nodig. Studenten op niveau 3 willen nog wel in de ouderenzorg werken; 
studenten op niveau 4 maken tijdens hun opleiding eveneens kennis met de ouderen-
zorg, maar zij vinden dat volgens een informant doorgaans toch een tweederangsstage. 
Welzijn staat in de beleving van studenten helemaal onderaan de ladder, want in de 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg heb je nog niveau 4 opleidingen.

De kleine specialistische beroepsopleidingen trekken volgens de informanten door-
gaans een wat oudere student die al andere opleidingsrichtingen heeft geprobeerd. 
Positief voor het voortbestaan van dit type beroepsopleidingen is dat er geen ondergrens 
bestaat voor het aantal aanmeldingen. Ook is van belang dat oudere studenten (30 jaar of 
ouder) voorlopig nog studiefinanciering kunnen krijgen.
In de creatieve sector zijn het vaak leerlingen die zijn uitgevallen in havo of vwo. Volgens 
een van de informanten zitten er met name op de havo veel leerlingen die weliswaar een 
havoadvies kregen, maar veel liever iets zouden ‘doen’.
De studenten van de creatieve opleidingen hebben meestal geen concreet beroepsbeeld 
voor ogen op het moment dat ze zich aanmelden op de school. De vakinstelling waar de 
informant over spreekt heeft daarom voor een breed opgezet eerste jaar gekozen. In dat 
jaar moeten de studenten geholpen worden om de juiste keuze te maken door te ontdek-
ken waar hun passie ligt en waar hun talent. De informant wijst erop dat het goed is om 
hoge eisen te stellen aan de studenten. Attitude is belangrijk, het gaat om passie en dis-
cipline, om hard willen werken. Juist voor de creatieve opleidingen is talent echter even-
eens een belangrijk aspect, ook om op te selecteren. Geen van de informanten die we 
over de techniek of zorg spraken, benoemt expliciet het hebben van talent als instroom-
bepalende factor. Naast talent of aanleg speelt ook in deze sector dat het beroep of werk 
de student moet liggen.

Als iemand niet in een team kan werken, dan moet hij niet op een reclamebureau gaan werken, 
want dat betekent werken in een team. Dan moet ik hem ook niet toelaten tot mijn opleiding, 
want dan heeft hij geen kans van slagen in de maatschappij. (sleutelpersoon)
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3.5 Factoren van invloed op de doorstroom en diplomering

De geraadpleegde studenten zijn nu een paar jaar bezig met hun opleiding en verwach-
ten deze af te ronden. Ze zijn stellig over wat hen wel en niet bevalt aan de opleiding. 
Sommige studenten vinden het een pluspunt dat de opleiding zo breed of veelzijdig is; 
dat zeggen zowel verpleegkundigen als bouwkundigen en elektrotechnici. Degenen 
in de creatieve beroepen vinden het tekenen en ontwerpen het meest aantrekkelijke 
aspect, het ontwikkelen van een eigen stijl en het ambachtelijk bezig zijn met hun 
materiaal. De verpleegkundigen waarderen, naast het helpen van mensen, de kennis-
component van hun opleiding. De elektrotechnici houden van experimenteren.
Er zijn ook aspecten aan de opleiding die de studenten minder goed bevallen. Ze hebben 
soms moeite met theoretische vakken, wiskunde, rekenen en taal. Een student verpleeg-
kunde zegt het zogenoemde basisrekenen niet leuk te vinden, maar zodra de link met de 
opleiding er is, zoals bij ‘medisch rekenen’, het wel weer leuk te vinden. Wat dit betreft 
lijkt er een overeenkomst te zijn tussen de studenten in de drie sectoren: de praktijk 
heeft vaak de voorkeur, theorie is minder aantrekkelijk en dat geldt met name voor de 
algemene vakken taal en rekenen.
Enkele studenten klagen over te weinig lesuren, over uitval van lessen en het feit dat 
‘dingen op school soms niet goed geregeld zijn’.

Docenten en sleutelpersonen over studiemotivatie
In reacties van studenten komen een aantal factoren ter sprake die bepalend zijn voor 
de aantrekkelijkheid van de opleiding en de motivatie van studenten om deze af te ron-
den. Het zijn factoren die eveneens door docenten en sleutelpersonen zijn genoemd: de 
studiekeuze van veel studenten is niet stabiel, want er wordt geswitcht omdat studenten 
nieuwe ervaringen opdoen en zich tijdens de opleiding verder ontwikkelen. Bovendien 
zeggen bijna alle studenten bij de start van de mbo-opleiding door te willen naar het 
hbo, maar ziet een groot deel van de studenten daar naderhand toch vanaf.
Een informant die we over de technische opleidingen spraken, zegt dat veel jongeren die 
voor techniek kiezen aanvankelijk een laag zelfbeeld hebben, bescheiden zijn, verbaal 
niet altijd sterk onderlegd en soms uit wat zwakkere milieus komen. Eenmaal op school, 
waar ze volgens de informant ‘alleen nog maar op het vakmanschap worden bevraagd’, 
blijken ze te groeien en van niveau 2 door te kunnen stromen naar niveau 3, of van 
niveau 3 naar niveau 4. Volgens de informant hebben studenten bij aanvang van de stu-
die dat hogere niveau niet op hun netvlies. Als studenten meteen voor dat hogere niveau 
zouden kiezen, is het risico op voortijdig schoolverlaten groot. Studenten moeten dan 
op hun tenen lopen en raken gedemotiveerd door te zware lesstof. De informant acht 
het cruciaal dat studenten door positieve ervaringen een stap verder durven zetten, dus 
dat er in het mbo gestapeld mag worden.
Ook in de zorg ontwikkelen de studenten zich. Volgens de docenten worden de stu-
denten hier noodgedwongen snel volwassen. Ze komen al vroeg in hun opleiding in 
aanraking met kwesties van leven en dood. Volgens verschillende informanten willen 
de studenten verpleegkunde aanvankelijk allemaal in het ziekenhuis werken: de meisjes 
op de kraamafdeling en de jongens in de ambulance en op de trauma-afdeling. Later 
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worden die wensen soms bijgesteld, bijvoorbeeld door ervaringen die ze opdoen in hun 
stage. Zo denken jongeren van 16 jaar niet snel aan een loopbaan in de g gz, maar kiezen 
ze daar als ze wat ouder zijn soms wel voor.
Volgens een van de informanten vallen jongens – toch al een minderheid in de zorg – 
vaker uit. Hun motivatie zou doorgaans minder groot zijn en ze hebben minder waar-
dering voor het zorgzame aspect van het beroep dan meisjes. Bovendien is het voor 
sommige jongens volgens de informant niet zo makkelijk om in ‘meidengroepen’ te 
moeten werken.

Bovenstaande observaties hebben met name betrekking op de studenten in de bol-
opleidingen. Er is volgens de docenten en informanten een groot verschil in motivatie 
tussen bbl’ers en bol’ers. De bol-studenten hebben bij aanvang geen of geen goed beeld 
van het vak, en ook de verbinding tussen de opleiding en het beroep wordt niet altijd 
goed gelegd. Bij de bbl-studenten is dat anders. Die werken immers al in het vakgebied 
en komen op school voor aanvullende kennis en een diploma.

Generiek of specifiek opleiden?
Een langlopende discussie in het beroepsonderwijs is de kwestie of men meer generiek 
of specifiek moet opleiden (Bronneman-Helmers 2006; Van der Velden 2006). Meestal 
willen de bedrijven zeer specialistisch opgeleiden en willen de roc’s een meer algemene 
of robuuste opleiding. Volgens de informanten zijn er studenten die een meer generieke 
opleiding aantrekkelijk vinden – vaak omdat ze nog niet precies weten wat ze later willen 
worden – en studenten die een specifiek beroep aantrekkelijk vinden.
De informanten benadrukken dat het mbo zeer uiteenlopende typen studenten bedient, 
niet alleen is er een verschil tussen de studenten van bol en bbl en tussen de studenten 
van de diverse niveaus, maar ook tussen deelnemers in een specifieke opleiding. Volgens 
een informant zijn er studenten die het liefst leren via de praktijk en willen dat het les-
aanbod daarop is afgestemd, maar zijn er ook studenten die eerst op school een theore-
tische basis aangeleerd willen krijgen. De grote heterogeniteit aan studenten maakt het 
lastig om het onderwijs volgens één onderwijsconcept in te richten.
Volgens een van de informanten zal er in de techniek altijd sprake blijven van een discre-
pantie tussen de wensen van bedrijven ten aanzien van het type geschoold personeel en 
het aanbod aan mbo-studenten.

Een leerling die een mbo-diploma gaat halen is minimaal twee, zo niet vier jaar onder de pan-
nen, afhankelijk van het niveau. Maar het gemiddelde bedrijf heeft maar een horizon van een 
half jaar tot een jaar om aan te geven wat voor type vakman ze willen hebben. Dus dat krijg je 
nooit aan elkaar gematcht. (sleutelinformant)

Vroeger had je tien tot vijftien jaar profijt van je mbo- of hbo-opleiding techniek. 
Tegenwoordig is die kennis na twee jaar verdampt door alle ontwikkelingen in de 
branche, aldus de informant. Er zal binnen de technische sector een ontwikkeling 
plaatsvinden naar meer ‘conceptueel opgeleide technici of vakmensen’, mensen die 
bijvoorbeeld uitstekend in staat zijn om storingen op te zoeken, of die het concept 
verbindingstechnieken of analyseren goed beheersen. Een andere behoefte is die aan 
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mensen die in zichzelf blijven investeren, die permanent blijven bijleren en zelf ook 
doorhebben dat ze in beweging moeten blijven.
De discussie over kwalificatiedossiers is volgens de informant, feitelijk een discussie over 
de bol-opleidingen. In de huidige kwalificatiedossiers wordt vastgelegd welke kennis, 
vaardigheden, houding en persoonlijke kenmerken bij een bepaalde opleiding horen. 
De veel specifiekere bbl-opleidingen biedt de branche meer herkenning, maar deze 
 dreigen nu algemener te worden op grond van de nieuwe kwalificatiedossiervereisten. 
Juist de bbl-opleiding zou volgens de informant niet zo generiek moeten zijn.
Voor de jongeren zelf ziet een van de sleutelinformanten wel voordelen. Studenten 
moeten immers al op jonge leeftijd kiezen en hebben baat bij een wat bredere opleiding. 
Ontwikkelingen in de technische sector vragen enerzijds om mensen die steeds specia-
listischer zijn, en anderzijds om mensen die breder en algemener geschoold zijn.

Ook in de zorg lijkt de discussie over generiek of specifiek opleiden nog niet beslecht. 
Volgens een van de informanten neigt men ertoe om meer te gaan specificeren per 
branche. Dit houdt in dat er wordt nagedacht over de vereisten voor respectievelijk het 
ziekenhuis, de v v t (verpleging, verzorging en thuiszorg), de gehandicaptenzorg en de 
g gz. Of daarmee het probleem wordt opgelost is volgens de informant, echter de vraag. 
Hij acht het niet mogelijk om alle vereisten van het beroep volledig in de opleiding tot 
zijn recht te laten komen. Studenten die de opleiding hebben afgerond zijn daarmee 
noch generalist, noch specialist. Dat heeft ook consequenties voor de aantrekkelijkheid 
van het beroep, want er zijn studenten die juist voor het een of voor het ander opteren, 
zegt ook deze sleutelpersoon.
Voor jongeren die het lastig vinden om een keuze te maken is een generalistische 
op leiding aantrekkelijker. Voor de werkgever daarentegen is het minder aantrekkelijk: de 
afgestudeerden zijn maar beperkt inzetbaar doordat ze specifieke kennis van de  branche 
missen. Tegelijkertijd realiseren werkgevers zich dat de banen die in de zorg worden 
aangeboden, vaak deeltijdbanen zijn voor twee à drie dagen per week en dat het daarom 
goed is als werknemers breder zijn opgeleid. Beide doelen nastreven (zowel breed als 
specifiek) in een 3- en 4-jarige opleiding acht een van de sleutelpersonen onmogelijk.

Bij de kleine specialistische beroepsgroepen is volgens enkele informanten de trend om 
opleidingen in de branches breder aan te bieden. Het aantal kwalificaties moet immers 
gereduceerd worden. Dat brengt echter een zeker gevaar met zich mee, zegt een van 
de informanten. Studenten die kiezen voor dit soort opleidingen lopen warm voor dat 
specifieke beroep, en voelen veel minder voor de bredere opleidingen waar de associatie 
en identificatie met een specifiek beroep lastiger is. Tegelijkertijd wijst een andere infor-
mant erop dat ook in deze sector niet alle studenten bij aanvang dat beroepsperspectief 
even duidelijk voor ogen hebben.
Voor mbo-scholen is het te duur om zeer specialistische opleidingen aan te bieden waar 
slechts weinig studenten voor kiezen. Daarom wordt er volgens de informanten naar 
structurele oplossingen gezocht voor de kleinschalige beroepsopleidingen. Men doet dit 
door veel vergelijkbare specialismen op één locatie samen te brengen. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de gezondheidstechniek en de creatieve beroepsopleidingen. Het bij elkaar 
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plaatsen van de aanvankelijk gescheiden beroepsopleidingen in een school heeft boven-
dien een creatieve en innovatieve meerwaarde: studenten leren zo om over de grenzen 
van hun ‘eigen materiaal’ (glas, leer, goud) heen te kijken. Wel moet er sprake zijn van 
enige verwantschap; een opleiding tot keramist naast een kappersopleiding plaatsen, 
werkt volgens de betrokkenen niet.

Invloed van taal en rekenen en referentieniveaus op de doorstroom
Alle docenten en informanten uiten hun zorg over het feit dat er in het mbo meer aan-
dacht moet worden besteed aan de algemeen vormende vakken Nederlands, rekenen en 
Engels (mbo-4). De docenten zijn van mening dat meer aandacht voor deze vakken ten 
koste gaat van het vak en bij sommige studenten, zoals recent gemigreerde studenten, 
diplomering in de weg staat. Een informant voorziet vooral in de technische richting 
problemen bij het vak Nederlands. Hij vindt het niet verkeerd om de eisen wat aan te 
scherpen, maar voorziet dat zo’n 15% niet aan de eisen zal kunnen voldoen. En dat zijn 
volgens hem wel goede vakmensen of kunnen dat worden.
De informanten die we over de zorg en kleine ambachten spraken voorzien dat meer 
nadruk op de algemene vakken ten koste zal gaan van de motivatie van studenten. 
Men komt volgens hen immers af op het beroep. Ook zal in de zorg de doorstroming 
van studenten op niveau 2 naar niveau 3 stagneren, terwijl er steeds minder vraag is 
naar niveau 2. Een informant vraagt zich ook af of de eis van referentieniveau 2f voor 
taal en rekenen niet te hoog is voor helpende op niveau 2. Een ander probleem voorziet 
de informant in de bbl: oudere studenten die heel goed zijn in hun vak, maar een aan-
vullend diploma willen of moeten halen worden wellicht gedupeerd door de strengere 
eisen. Deze informant is ervan overtuigd dat de maatregel leidt tot minder opgeleiden in 
de zorg.

Sommige informanten menen dat studenten die willen doorstromen naar het hbo bij 
een betere algemene basis zijn gediend. In de zorg betwijfelt men echter of de door-
stroom hierdoor toeneemt, want die doorstroom is al hoog. En ook het rendement van 
deze doorstromers in de verkorte hbo-route is volgens de informanten groot.
Bij de kleine specialistische beroepsopleidingen zegt men alle onderwijstijd hard nodig 
te hebben om de studenten op te leiden in het specialisme. Tijd voor algemeen vormen-
de vakken drukt in de ogen van betrokkenen hinderlijk en te zwaar op het curriculum. 
Men vindt algemeen vormende vakken pas relevant als een student ze ook echt nodig 
heeft voor zijn vak of beroep.

Een pianostemmer die vaak in Duitsland inkopen moet doen, zal zeggen dat het fijn is als zijn 
Duits op peil is. En ja, ik moet ook een factuur maken, dus enige basiskennis van boekhouden 
is ook nodig. (sleutelpersoon)

Dat hoeft volgens de informanten echter niet van bovenaf te worden opgelegd, maar 
stuurt zich vanzelf. Aandacht voor vakken als Engels gaat niet alleen ten koste van het 
specialisme, maar ook van het studieplezier van de student, zo verwacht men. De in-
formanten betreuren het als er straks goede vakmensen verloren gaan omdat ze de 
algemene vakken niet aankunnen.
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Volgens een andere informant is het zaak om in de algemeen vormende vakken steeds de 
verbinding te leggen met het vak: alleen zo blijven de studenten gemotiveerd. Volgens 
de informant kun je beter een vak communicatie geven waarbij het van belang is dat 
de d’s en t’s goed worden geschreven, dan een vak Nederlands. Een andere informant 
wijst erop dat algemene vakken waarschijnlijk weinig beklijven als deze vakken op 
school worden gegeven. Het concreet kunnen toepassen van het vak op het werk, zoals 
een klant te woord staan in het Engels, biedt meer soelaas. De informant wijst erop dat 
jongeren ook nu al dreigen uit te vallen, omdat de lesstof in het boek te weinig concreet 
wordt. Het zouden juist degenen die zich aangetrokken voelen tot het vakmanschap kun-
nen zijn, die uitgestoten worden door meer nadruk op algemeen vormende vakken en 
schoolse kennis. De beroepsvorming staat volgens de informant door deze ontwikkeling 
onder druk. Mogelijk ook doen studenten voortaan veel langer over hun studie.
De docenten wijzen er verder op dat sommige bedrijven en branches uit onvrede met de 
te weinig specifieke mbo-opleidingen zelf gaan opleiden. Binnen die opleidingen hoe-
ven de bedrijven geen aandacht aan algemene vakken als taal en rekenen te besteden, 
maar kan men zich beperken tot het vak zelf. Docenten noemen deze ontwikkeling een 
bedreiging voor het mbo. Andere informanten zeggen echter dat er al zo lang opleidin-
gen door de branches of industrie zelf worden verzorgd (bv. de optiek- en coupeuse-
opleidingen), maar dat ook die opleidingen aansluiting zoeken bij het mbo omdat men 
wettelijk erkende diploma’s wil afgeven.

Onderwijskwaliteit is zeer belangrijk
Enkele studenten die we spraken ergerden zich aan de mate waarin lessen uitvallen. 
Een voorwaarde voor het blijvend motiveren van de studenten is volgens een van de 
informanten dan ook dat de roosters kloppen, er weinig lesuitval is en het lesmateriaal 
op tijd beschikbaar is.
Belangrijker voor de doorstroom en gekwalificeerde uitstroom in het mbo is echter de 
kwaliteit van de docenten. Maar wat is een goede docent? Volgens een van de informan-
ten moeten docenten in het mbo drie zaken met elkaar kunnen verenigen: pedagogisch-
didactische bekwaamheid, kennis en kunde. Het ‘vak’ in het beroepsonderwijs is 
complex: het gaat om de theoretische kant, om kennis en kunde en om het aanleren van 
de juiste houding voor het beroep. Daarnaast moeten docenten in het mbo volgens de 
informant adaptief zijn, flexibel. De studenten zijn immers anders dan vroeger en ook de 
beroepspraktijk ontwikkelt zich. Wat betreft dit laatste doet zich volgens de informant 
het probleem voor dat veel docenten op afstand van de beroepspraktijk staan. Nu kan het 
zijn dat een student die al wat verder gekeken heeft, meer weet van de beroeps praktijk 
en de ontwikkelingen daarin dan zijn docent. Een mogelijke oplossing is volgens de 
informant, dat een groep bedrijven het op zich neemt om gezamenlijk de docenten bij te 
scholen wat betreft de actuele beroepspraktijk in de branche of sector.
Een van de informanten benadrukt het belang van een vitaal docententeam dat mak-
kelijk met de jongeren omgaat, nieuwe ideeën heeft en op de hoogte is van nieuwe 
ontwikkelingen. Dat maakt het onderwijs volgens de informant aantrekkelijk. Volgens 
een andere informant is het mbo een sector waaruit de trots is verdwenen; dat wijt de 
informant aan het veralgemeniseren van de opleidingen. Jongeren komen volgens de 
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 informant juist naar de opleiding om inspirerende verhalen van docenten of mensen 
uit het bedrijfsleven te horen. De instelling waar de informant het over heeft, kiest er 
daarom bewust voor dat 15% van het personeel gastdocent is. De docenten werken in een 
bedrijf en geven een dag per week les op school.
Verschillende informanten benadrukken dat vooral zij-instromers goed op de hoogte 
zijn van de actuele kennisontwikkeling in het beroepsdomein. Voor een van de infor-
manten is het echter de vraag of zij-instromers er beter in slagen om het vakmanschap 
over te brengen. Zij kunnen immers ook een beperkte ervaring hebben, terwijl docenten 
die al langer in het bol-onderwijs werken vaak veel ervaring met simulaties en praktijk-
lessen hebben.
Sommige docenten vinden het belangrijk om zelf een vakman of vakvrouw te zijn. Dat is 
volgens hen duidelijk een pre in de ogen van de studenten. Andere docenten denken 
daar anders over. Een docent techniek zegt bijvoorbeeld zelf niet te kunnen lassen, maar 
dat geen probleem te vinden aangezien hij andere kwaliteiten voor het onderwijs heeft. 
Voor sommige docenten is het lang geleden dat ze zelf in de praktijk werkten. Ze heb-
ben bovendien te weinig tijd om studenten regelmatig tijdens hun stage te bezoeken. 
Ook hierdoor blijft het contact met de praktijk vaak beperkt.
Naast een goed docententeam wordt de kwaliteit van de opleiding volgens de informan-
ten bepaald door de studieduur. Een kwalitatief goede opleiding kan niet worden gere-
duceerd tot 3 jaar; 4 jaar is volgens enkele informanten nodig om de studenten de basis 
van vakmanschap bij te brengen. Voor sommige beroepen, met name in de creatieve 
sector, gaat het erom dat studenten veel uren kunnen maken: om te kunnen oefenen, 
ideeën te ontwikkelen en zich te verbeteren.
Een andere informant vermoedt dat het reduceren van een vierjarige opleiding tot een 
driejarige opleiding ten koste zal gaan van de beroepspraktijkvorming. En juist die 
beroepspraktijkvorming is volgens deze informant wat studenten motiveert.

3.6 Samenvatting en conclusies

Een van de sleutelinformanten stelt in dit hoofdstuk dat het (in de techniek) erop 
 aankomt om de mbo-studenten te verleiden, te boeien en te binden, en zo het hoofd te 
kunnen bieden aan de te verwachten tekorten in de sector. De gesprekken met studen-
ten, docenten en sleutelpersonen voor deze verkenning laten zien dat hetzelfde geldt 
voor de zorg en de kleine specialistische en creatieve beroepsgroepen. Het verleiden 
houdt verband met de instroom, het boeien met doorstroom en diplomering en het 
binden met het behoud van de afgestudeerden voor de sector.

Zowel bij de start als tijdens de opleiding benoemen de docenten en informanten 
 kansen en bedreigingen. De docenten en sleutelpersonen menen dat de beeldvorming 
van het mbo vaak ongunstig is. De grote roc’s schrikken af, zo meent men, en in de 
media  worden negatieve zaken vaak uitvergroot tot de hele sector. Hier lijken kans 
en bedreiging elkaar in balans te houden, want het beeld is niet alleen maar negatief. 
Het mbo leidt ook op voor mooie beroepen en veel jongeren voelen zich aangetrokken 
tot een praktische opleiding.
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De informanten wijzen erop dat jongeren in het bol-traject hun keuze op zeer jonge 
leeftijd moeten maken. Dat lukt beter als ze in hun omgeving mensen kennen die het 
beroep uitoefenen. In alle drie de sectoren is het niet eenvoudig om studenten te wer-
ven voor beroepen waar (regionaal) een tekort aan dreigt. Dat komt doordat jongeren 
onbekend zijn met het beroep of zich een betere voorstelling kunnen maken van andere 
beroepen in de betreffende sector. Wanneer eenmaal is gekozen, ontwikkelt de student 
zich tijdens de opleiding verder, waardoor ofwel de intrinsieke motivatie versterkt wordt 
(en soms de opleiding op een hoger niveau wordt voortgezet), ofwel de student alsnog 
van opleiding verandert.
Om de jongeren te blijven boeien moet volgens de informanten aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. Goede docenten die het vak weten over te brengen en de 
jongeren enthousiast daarvoor kunnen maken zijn heel belangrijk. Daarnaast moet het 
rooster kloppen en de lesuitval beperkt blijven.
De beroepspraktijkvorming is volgens de informanten wat de meeste studenten trekt 
en boeit. Om die reden is men huiverig voor meer nadruk op algemeen vormende vak-
ken. Men vreest dat het leren van het vak daarmee onder druk komt te staan. Ook de 
motivatie en het studieresultaat van de studenten kunnen daaronder lijden, zo verwach-
ten de informanten, want de student is het meest geboeid door het vak zelf. Men vindt 
het veralgemeniseren van de opleidingen kortom een potentiële bedreiging voor het 
 vakmanschap.
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4 Wat is vakmanschap?

4.1 Vakmanschap is meesterschap

Vakmanschap wordt wellicht door sommigen nog geassocieerd met de reclame-
campagne voor Grolsch bier uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De serie 
tv-reclames toonde verschillende vakmensen die hun specifieke ambacht in beeld 
brachten. Er werd niet in gesproken, Vivaldi-achtige muziek ondersteunde het beeld. 
Elke tv-reclame eindigde met de slogan ‘Vakmanschap is meesterschap’, en de impli-
ciete boodschap was dat je met Grolsch een meesterlijk bier te pakken had. Voor de 
reclame in tijdschriften maakte fotograaf Paul Huf de foto’s. Een foto uit 1985 laat Jan en 
 Volkert Wester uit Zwaag zien, makers van houten speelgoed en landbouwwerktuigen, te 
 midden van hun gereedschap en producten. De tekst bij de foto luidt:

Twee jaar ligt het hout van eik, beuk, iep en es in de sloot, bijna even lang moet het daarna 
drogen. Pas dan is het in de ogen van dit tweetal geschikt om er een speeltuig of werktuig van 
te maken dat op zijn taak berekend is en de tand des tijds doorstaat. Zij zijn de laatsten die 
dit handwerk nog beoefenen. Trouw aan klassieke timmermanswetten, met gereedschap dat 
soms al eeuwen oud is, houden zij zo van vader op zoon een zeldzame traditie in ere. Zoals 
Grolsch dat op haar terrein doet. Want al meer dan 300 jaar brouwt Grolsch haar bier op 
natuurlijke en ambachtelijk wijze. En dat proef je.
Bron:www.verenigingoudhoorn.nl/bedrijven/wester/images/grolsch.jpg

In latere jaren richt het bedrijf Wester zich meer op aanneemwerk en veel minder op 
het vervaardigen van werktuigen en speelgoed, zo valt te lezen op een website van oud-
Hoorn over de historie van lokale bedrijven. De familie blijft echter speelgoed maken, 
omdat ze er ‘veel te veel plezier’ in hebben. Bovendien maken ze ‘om hun plezier in hun 
werk niet te bederven’, ‘nooit grote hoeveelheden tegelijk van een bepaald stuk speel-
goed’ (zie www.oudhoorn.nl/ bedrijven/wester/6-volgende_generatie.php).
Op zoek naar wat vakmanschap precies is, leert bovenstaande tekst ons mogelijk al iets. 
Degenen die het vak uitoefenen doen dat met veel plezier. Het lijkt ze meer voldoening 
te geven dan in dit geval het aannemerswerk, en om plezier in het werk te houden, moet 
het vooral niet uitdraaien op productiewerk. De reclametekst van Grolsch benadrukt 
in allerlei bewoordingen dat het om een heel oud beroep of vak gaat. Men moet het 
 materiaal goed kennen, en juist het op traditionele wijze uitoefenen van het vak is een 
waarde op zich, en dat zie je (of proef je) aan het product.
Het is de vraag of we hiermee al enkele essentiële kenmerken van het vakmanschap te 
pakken hebben.
Voor de lemmata ‘tijds’ en ‘ere’ in bovenstaande reclametekst gaf ons tekstverwerkings-
programma overigens suggesties voor een moderner taalgebruik. Ook Grolsch koos na 
meer dan tien jaar voor een modernere reclameformule. Daarmee dringt zich de vraag 
op of vakmanschap ook een levend en actueel begrip is.
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In dit hoofdstuk vindt op twee manieren de conceptuele verkenning van vakman-
schap plaats: op basis van de literatuur en op basis van empirie door de gesprekken met 
 studenten, docenten en informanten.

4.2 Sennett over vakmanschap

De socioloog Richard Sennett heeft met The craftsman1 (2008) een ode aan het vakman-
schap geschreven. Vakmanschap staat bij Sennett voor de intrinsieke motivatie van de 
vakman of vakvrouw om goed werk te leveren, omwille van het werk zelf. Wat ‘goed’ 
werk is, wordt bepaald door de normen die de beroepsgroep, een gemeenschap van 
vaklieden, daarvoor hanteert.
Sennett verzet zich tegen de tegenstelling die Hannah Arendt maakte tussen de mens 
als animal laborans en de homo faber. Arendt plaats de homo faber boven de animal laborans. 
De animal laborans zou zich vooral bezighouden met de vraag ‘hoe?’ en de homo faber met 
de vraag ‘waarom?’ Sennett betwist Arendts interpretatie van de begrippen en vindt het 
met name denigrerend dat de animal laborans niet in staat zou zijn vooraf te reflecteren 
op zijn arbeid. Het onderscheid tussen hoofd- en handarbeid is volgens Sennett onnodig 
en onjuist. Het is juist de reflectie op het materiaal en het eigen werk waardoor vakman-
schap kan ontstaan. Sennett spreekt over de innige band tussen hand en hoofd, deze 
staat centraal in zijn boek.
Sennett grijpt terug op voorbeelden uit de middeleeuwen en renaissance om de ontwik-
keling van het vakmanschap te beschrijven als leefstijl en maatschappelijk ordenings-
principe. Dat betekent evenwel niet dat het vakmanschap als manier van leven in verval 
is geraakt door de komst van de industriële samenleving. Vakmanschap staat bij  Sennett 
voor een duurzame en basale menselijke drijfveer: de wil om goed werk te leveren 
omwille van het werk zelf. Het zijn sociale omstandigheden die deze motivatie bepalen. 
Juist vanwege die universele drijfveer is de vakman een meer omvattende categorie dan 
de ambachtsman (zoals de Nederlandse vertaling van het werk van Sennett luidt). Het uit-
oefenen van vakmanschap noemt Sennett een geoefende praktijk, die wordt aangeleerd 
van meester op leerling in een leer-werkpraktijk.

Vaardigheden moeten ontwikkeld worden en alle vaardigheden beginnen volgens 
Sennett als een lichamelijke oefening: het ontwikkelen van kennis door tast en 
be weging, handen die het materiaal leren kennen, waardoor men letterlijk Finger-
spitzengefühl ontwikkelt. De vakman gaat een ‘dialoog’ aan met het materiaal, de vakman 
ontwikkelt wat Sennett ‘materieel bewustzijn’ noemt. Een kenmerk hiervan is het 
toedichten van menselijke eigenschappen aan dode voorwerpen: eerlijke, vriendelijke 
materialen of producten.
De vakman heeft verbeeldingskracht nodig, zeker als het instrumentarium beperkt is, of 
als zich onverwachte zaken voordoen. De verbeeldingskracht ondersteunt het technisch 
inzicht van de vakman.
Vakmanschap gaat zeker niet alleen over scheppend werk, maar ook over herstel, iets 
kunnen repareren. Een vakman is volgens Sennett even vaardig in het maken als in het 
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repareren. Het kunnen stellen van een diagnose en kunnen improviseren, zijn vaardig-
heden die kenmerkend zijn voor vakmanschap.

Sennett snijdt ook het probleem van de overdracht van vakkennis aan. Een groot deel 
van de kennis waarover vakmensen beschikken is tacit knowledge, het is de impliciete vak-
kennis van mensen die weten hoe ze iets moeten doen, maar dat niet kunnen uitleggen. 
De kennis en vaardigheid kenmerkend voor het vakwerk zijn verbaal misschien ook niet 
uit te leggen; beelden kunnen dat wellicht beter.
Hoewel Sennett voorbeelden van ambachtelijk vakmanschap bespreekt, ziet hij tech-
nologische vooruitgang en machines niet als een bedreiging voor het vakmanschap. 
Vakmanschap en machines sluiten elkaar niet uit. Het werken met machines vormt een 
innovatieve (Sennett spreekt over een emancipatoire) uitdaging voor de vakman.
Kenmerkend voor het ontwikkelen van vaardigheid is dat deze niet lineair verloopt. 
Het tempo waarin iemand zijn vaardigheden verbetert is onregelmatig, vaak worden 
er omwegen gemaakt. Ook als er sprake is van routine, is deze niet statisch, de vakman 
blijft zich ontwikkelen.

De vakman wordt gedreven door kwaliteit te willen leveren. Een goed vakman kent het 
belang van het maken van een ontwerp of schets, en hecht volgens Sennett waarde aan 
onvoorziene gebeurtenissen en aan beperkingen. Een goed vakman is (sociaal) flexibel, 
gaat perfectionisme (als geldingsdrang) uit de weg, en leert wanneer het tijd is om te 
stoppen.
De kern van vakmanschap is: trots zijn op je werk, de beloning voor vaardigheid en toe-
wijding. Het meest trots zijn vakmensen volgens Sennett op vaardigheden die langzaam 
‘rijpen’. Om die reden is nadoen niet bevredigend genoeg: er moet ontwikkeling in 
zitten. Dat dit een traag proces is, is essentieel voor het ontwikkelen van vaardigheid. 
Het vereist veel oefening om vaardig te worden. Die traagheid maakt ook dat reflectie 
mogelijk is en verbeelding.

Maatschappelijk gezien is er meer waardering voor het benutten van verschillende 
vaardigheden, dan voor het goed zijn in één ding. ‘Oppervlakkige’ kennis (kan iemand 
veel problemen aan) wordt volgens Sennett meer gewaardeerd dan het talent van de 
vakman om diep te graven. Mensen hebben volgens hem allemaal min of meer dezelfde 
capaciteit om goed werk te kunnen leveren. Voor de vervulling van het vakmanschap is 
motivatie belangrijker dan talent. Intelligentietesten zijn waarschijnlijk niet in staat om 
vakbekwaamheid aan te tonen, en daarom te beperkt. Sennett pleit voor meer waarde-
ring voor de ervaring, deze is volgens hem op te vatten als ‘een vak’, en reikt veel verder 
dan het kunnen maken van iets. Aan het eind van zijn betoog geeft Sennett aan, het 
woord ‘creativiteit’ bewust te hebben vermeden. Dat zou maar associaties oproepen met 
romantiek en het vakmanschap als iets mysterieus.
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4.3 Onderscheid en overlap met andere begrippen

Waar Sennett het begrip creativiteit in relatie tot vakmanschap bewust heeft vermeden, 
is dit juist het kernbegrip in de verkenning van Klamer et al. (2012) naar de betekenis 
van het creatief vakmanschap. Hoewel de reikwijdte van het onderhavige onderzoek bre-
der is, en ook de techniek, zorg en kleine specialistische (niet uitsluitende creatieve) 
ambachten omvat, is de conceptuele afbakening mogelijk interessant. Op zoek naar 
een goede afbakening voor het creatief vakmanschap, hanteren Klamer et al. een breed 
algemeen vakmanschapbegrip. Vakmanschap ‘omvat activiteiten die met de handen uit-
geoefend worden’. Het is van de overige door de auteurs beschreven begrippen de meest 
omvattende, of overstijgende categorie die volgens hen een hele range aan beroeps-
beoefenaren omvat: ‘onder andere docenten, managers, timmermannen, loodgieters, 
tandartsen, ambtenaren, architecten. Onder vakmensen verstaan wij ook de zogenaam-
de “professionals”: mensen die “vakmanschap” beoefenen. Het achterliggende idee is 
dat er training benodigd is voordat mensen deze beroepen kunnen uitoefenen. Men zal 
(ervoor) moeten trainen, studeren en naar school gaan’ (Klamer et al 2012: 14).
Binnen die ruime categorie van vakmanschap worden enkele subcategorieën van vak-
manschap onderscheiden. Een daarvan is het ambachtschap, waarbij het werken met han-
den essentieel is en een praktisch doel dient, vaardig zijn van groot belang is, training 
nodig is en het vak op regelmatige basis wordt beoefend. Deels daarmee overlappend 
maar toch een aparte subcategorie is het vakmanschap van de traditionele ambachten. 
Dit betreft mensen die ‘handproducten’ maken, die in hun context als traditioneel 
beschouwd worden. De nadruk in het vakmanschap ligt hierbij op traditionele vaar-
digheden en methoden, of traditionele producten. Het type vakmanschap waar het de 
auteurs om te doen is, creatief vakmanschap (crafts), wordt gekenmerkt door unieke objec-
ten die met de hand zijn vervaardigd, met een grondige kennis van de gebruikte materia-
len, en die de creativiteit van de maker verbeelden. Het is een duidelijk te onderscheiden 
vorm van vakmanschap, al raakt het aan kunst en design en vertoont het eveneens veel 
gelijkenis met de traditionele ambachten.
Ondanks de zeer brede algemene vakmanschapopvatting is volgens de auteurs niet al 
het werk dat met de handen wordt verricht vakmanschap. Degenen die handarbeid of 
handwerk verrichten, zijn ofwel vaardig ofwel niet-vaardig. Zo wordt het plukken van 
champignons als niet-vaardig werk getypeerd, omdat het werk volgens de auteurs weinig 
tot geen training vergt (Klamer et al. 2012).
Cruciaal onderscheidend is dus of er voor het handwerk training is vereist, pas dan 
kan er sprake zijn van vakmanschap. De vaardigheden voor een beroep moeten wor-
den aangeleerd, geoefend en ontwikkeld. Daarmee is het vermogen om te leren een 
essentiële kwalificatie. Leven lang leren is belangrijk voor de verdere ontwikkeling. 
Volgens Onstenk (1997) heeft dat echter als keerzijde dat er enige onzekerheid over de 
eigen bekwaamheid blijft en dat het leerproces feitelijk nooit af is. Om het vak goed te 
beheersen vergt soms jaren en daarvoor is de begeleiding van een ervaren vakman of 
vakvrouw wenselijk. Klamer et al. (2012) pleiten voor een master-graad. Toegespitst op de 
creatieve ambachten zou de titel van meester volgens de auteurs kunnen worden toe-
gekend aan vakmensen die naar het oordeel van hun collega’s en critici zeer vaardig en 
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innovatief zijn, capabel in het promoten van hun eigen werk en de creatieve ambachten 
in het  algemeen, en die goed in staat zijn om kennis en vaardigheden met leerlingen te 
delen. Ook wordt ondernemerschap als een belangrijke kwalificatie beschouwd voor 
het  creatief vakmanschap, naast kennis en gebruik van materialen, ambachtelijkheid en 
creativiteit (Janssen en Gankema 2012).

4.4 Studenten mbo over vakmanschap

Van de literatuur gaan we naar de betrokkenen in het mbo, allereerst de studenten. 
Hoe denken mbo-studenten over vakmanschap? Vinden zij dat er in de beroepen waar 
het mbo voor opleidt, sprake is van vakmanschap? En hoe ligt dat bij de beroepen waar 
zij zelf een opleiding voor volgen? Voor deze verkenning hebben groepjes mbo-studen-
ten zich uitgesproken over wat zij vakmanschap vinden en wat niet, en welke kenmerken 
of aspecten van vakmanschap zij aan de beroepen op mbo-niveau toekennen. De stu-
denten kregen foto’s te zien met daarop verschillende beroepen die ze vervolgens 
bediscussieerden.

Eigen beroepsperspectief is vaak leidend
Het valt op dat de studenten de foto’s met verschillende beroepen bekijken vanuit hun 
eigen beroepsperspectief. De beoordeling van de foto’s pakt dan ook verschillend uit 
tussen de studenten uit de drie sectoren. Foto’s die een beroep tonen binnen de eigen 
sector, worden over het algemeen duidelijker geassocieerd met vakmanschap dan andere 
foto’s. Deels heeft dit te maken met het herkennen van een situatie en weten wat erbij 
komt kijken. Uit de manier waarop foto’s van de eigen sector besproken worden, blijkt 
vaak de beroepstrots van de studenten. Zo zegt een student elektrotechniek bij een foto 
van een elektricien:

Ja, ik vind het sowieso vakmanschap, want als ik die man zo zie dan lijkt het wel of hij iets van 
een aansluitschema zit te lezen. En ik kan denk ik, heel veel mensen een aansluitschema ge-
ven, ook van werktuigbouw, maar ik denk niet dat die er heel veel uit kunnen halen. En wij wel, 
wij lezen dat. Dus in dat opzicht vind ik het vakmanschap.

Bij diezelfde foto vallen enkele derdejaars studenten verpleegkunde over het gebrek 
aan veiligheid dat de foto uitstraalt: de man draagt bijvoorbeeld geen veiligheidshelm. 
Hoewel ze van mening zijn dat de man zijn werk serieus neemt en over kennis beschikt 
– volgens hen kenmerken van vakmanschap – verbinden de verpleegkundigen vakman-
schap vooral met veiligheid, hygiëne en een ergonomische werkhouding. Om diezelfde 
reden wordt een foto van een paar metselaars negatief beoordeeld: de mannen dragen 
geen handschoenen, geen werkkleding of helm. De steiger waar ze op staan wordt als 
weinig stabiel ingeschat en er ligt te veel rommel om de mannen heen. Daarnaast wordt 
hun houding bekritiseerd.

En ze staan ook niet in een goede houding. Nee, hij moet door zijn knieën gaan. 
Niet  ergonomisch nee.
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Een foto van een kapster wordt eveneens kritisch beoordeeld op ergonomische en 
 hygiënische aspecten. Er wordt gekeken of de kapster hoge hakken, sieraden of opplak nagels 
draagt; alle drie zijn taboe in hun eigen beroep, maar de verpleegkundigen vinden deze 
 voorschriften ook zinnig voor andere beroepen. In de ogen van de studenten verpleegkunde 
is vakmanschap dus vooral gelegen in het veilig en verantwoord werken.
De studenten van de technische opleidingen benoemen het veilig en netjes werken als 
aspecten van vakmanschap (al het gereedschap moet goed geordend zijn), al zien zij dat meer 
als onderdeel van een vakkundige werkwijze. Bij de techniekstudenten gaat het uiteindelijk 
meer om het resultaat en het gefocust zijn in één richting: alles weten over je vak, materiaal-
kennis en gevoel hebben voor het materiaal, en bijvoorbeeld iets op ‘zicht’ kunnen doen.
Studenten van een grafisch lyceum hebben weer andere associaties met vakmanschap. 
Zo letten zij bij de foto’s op of er sprake is van creativiteit en van secuur werken. Vakman-
schap staat bij hen voor een beroep of vaardigheid waarin iemand ‘heel goed’ is en daarvoor 
wordt ingehuurd door anderen, bijvoorbeeld voor kaligrafie. Bovendien wordt door deze 
studenten de waarde van unieke, handmatig vervaardigde voorwerpen benoemd.
Dat aspect zien we terug bij studenten meubelmaken en interieuradvisering, die ook hun 
eigen werkterrein voor ogen hebben als ze aan vakmanschap denken. Ze onderscheiden 
in eerste instantie een esthetische kwaliteit: vakmanschap is werk dat er ‘mooi’ uitziet. 
En ze betwijfelen of het aanleggen van elektriciteit vakmanschap is, dat is immers minder 
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 zichtbaar. De zichtbaarheid van het product en het feit dat het mooi gemaakt is, staan bij 
hen voor vakmanschap.

Typeringen van vakmanschap
Tijdens de sessie met de foto’s worden door de studenten verschillende aspecten van 
vakmanschap besproken. Ook benoemen ze kenmerken van beroepen die maken dat er 
volgens hen juist geen sprake is van vakmanschap. Alle foto’s zijn na bespreking door 
hen gegroepeerd naar het meest kenmerkende aspect van vakmanschap. We bespreken 
 hieronder de aspecten die de studenten onderscheidend vinden.

Kennis, vaardigheden en ervaring
Alle studenten waarmee is gesproken zien deskundigheid en kennis als belangrijke aspec-
ten van vakmanschap. Een van de studenten merkt op dat je kennis hebt als je klaar bent 
met de opleiding, maar dat je deskundig wordt door ervaring. Er is volgens hen een groot 
verschil tussen werkzaamheden die je kunt leren na een weekje meelopen, die uitgevoerd 
worden onder leiding van iemand of naar het ontwerp van iemand anders, en werkzaam-
heden die je alleen kunt uitvoeren na een opleiding en veel ervaring te hebben opgedaan.
Zo vindt men een verkoper in een modewinkel niet echt een vakman. Een student (oplei-
ding interieuradviseur) denkt dat iemand die als weekendhulp een poosje meeloopt, het 
werk eveneens kan doen. Een paar studenten bouwkunde denken dat in hun branche 
iemand een heel eind kan komen door mee te lopen in het werk, maar dat bij sommige 
werkzaamheden vakmanschap eraan te pas komt en dan is het een andere zaak. Over een 
foto van een paar podiumbouwers zegt een van hen:

Ja, toch vind ik het dan wel weer een vorm van vakmanschap natuurlijk, want je moet je balken 
en je ondersteuning van je balken allemaal op dezelfde lengte maken om alles waterpas te 
krijgen. En je moet de planken natuurlijk ook weer op een gelijke lengte krijgen.
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Op de vraag of iedereen dat werk zou kunnen doen, zegt hij:
Nou als je twee weken mee zou lopen dan kan je het zo. Je moet er wel gevoel voor hebben. Je 
moet met je handen kunnen werken, maar als je een paar keer meeloopt, het stelt echt niet veel 
voor. Maar er gaat zo veel tijd in zitten om alles... je frame en zo, om alles goed waterpas te 
stellen. [...] In het balkenstellen zit het meeste werk.

De moeilijkheidsgraad komt vaker naar voren als een aspect van vakmanschap. 
Een  fietsenmaker wordt bijvoorbeeld niet door veel studenten gezien als een vakman, 
aangezien de meeste mensen zelf een band kunnen plakken. Als het werk complexer 
wordt – bijvoorbeeld het repareren van een brommer of een elektrische fiets –, vindt 
men het wel werk voor een vakman. Min of meer hetzelfde wordt gezegd bij een foto van 
een naaister: hun moeder of oma kan dat ook zeggen de studenten. Maar als ze menen 
dat de naaister werkt aan een maatkostuum, of een eigen ontwerp uitvoert, wordt haar 
werk wel gezien als vakmanschap.
Naast de moeilijkheidsgraad is ook kwaliteit een criterium. Bij het zien van een foto van 
een bakker, zegt een student dat er sprake van vakmanschap is als de smaak van het pro-
duct goed is. Als dat niet het geval is, dan vindt hij het geen vakmanschap. Als het werk 
moeilijker wordt en meer creativiteit vraagt, is een bakker een vakman; daarnaast wordt 
vakmanschap bijna als een synoniem voor ‘kwaliteit’ beschouwd.

Het ligt er ook aan hoe je het doet natuurlijk. Kijk bij ons heb je bijvoorbeeld een bakker zitten 
die maakt echt super lekker brood. En dan kijk je naar een bakker ernaast en de dag erna is het 
al gortdroog.

De studenten bouwkunde benadrukken een ander aspect van vakmanschap en dat is 
het kunnen toepassen van theorie in de praktijk en het beschikken over probleem-
oplossend vermogen. Bouwtekeningen zijn functioneel maar de ervaring leert volgens 
hen dat tekeningen in de praktijk bijna altijd moeten worden aangepast. De studenten 
geven voorbeelden van problemen die zich in de bouw kunnen voordoen en waarvoor 
een oplossing wordt gevonden door te kiezen voor andere materialen of een aangepaste 
constructie.

Ervaring is dus een belangrijk aspect van vakmanschap volgens de studenten, maar 
bij routine is dat niet het geval. De studenten bouwkunde en elektrotechniek geven in 
het gesprek verschillende keren blijk van een geringe waardering voor ongeschoold, 
routine matig werk. Bij een foto van een metaalbewerker wordt door hen gezegd dat wat 
op de foto te zien is in principe geen vakmanschap is. Degene op de foto is volgens hen 
meer aan het controleren of het goed is gegaan wat de machine heeft gemaakt. Het soort 
kennis dat daarvoor nodig is, wordt door hen betiteld als ‘lompe kennis’.

Ja, kennis die je wel moet hebben, maar die je eigenlijk gewoon heel de dag door doet, en je 
doet geen andere handelingen dan dat... het is een kwestie van aanleren en op een gegeven 
moment...’
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‘Lompe kennis’ is routine, waarvoor men instructies heeft gekregen maar zelf niet veel 
meer hoeft na te denken. Ook andere studenten vinden dat zodra iets routinematig kan 
worden gedaan, zonder gevoel, creativiteit, of eigen inzicht, het werk duidelijk minder 
waard is en zeker geen vakmanschap betreft. Bij dezelfde foto van de metaalbewerker 
wordt daarentegen door de studenten elektrotechniek gezegd dat het werken met metaal 
een grote precisie vereist, veel meer dan voor houtbewerking, en om die reden juist wel 
als vakmanschap gezien moet worden.

ik heb ook deels metaal gedaan... maar dan heb je echt... dan werk je echt op duizendste 
 millimeters en dat is echt heel precies. Met hout, nou zit je er een paar millimeter naast, het 
maakt niet zo heel veel uit. Maar eigenlijk is dit wel echt precisie, dus dat moet je wel echt kun-
nen. Ja zeg je gewoon, ik maak een bankje, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar zou 
het een as zijn, dan is het wel belangrijk dat het helemaal goed aansluit.

Werkomstandigheden en veiligheid
Of iemand een vakman of vakvrouw is, kun je volgens de mbo-studenten ook zien aan de 
werkomstandigheden en de mate waarin er aandacht is voor veiligheid op de werkvloer. 
Hoewel het bij de meeste groepjes ter sprake komt, is er één groepje verpleegkundigen 
dat hiervoor buitengewoon veel oog heeft. Alle foto’s worden op eenzelfde manier 
beoordeeld: er wordt gelet op veiligheid, ergonomie en hygiëne. Bij een foto van een 
verzorgende of verplegende, zegt een van hen:
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Ze heeft iets van twee ringen om en armbandjes... Nou ik heb een keer een documentaire 
gezien dat er zo veel mensen per jaar overlijden omdat mensen hun sieraden om houden. Al is 
het alleen al een trouwring, daar gaan zo veel bacteriën onder. Echt… Ja kijk, je kan je handen 
wel wassen als je naar een andere patiënt gaat, maar onder je ring blijft het gewoon zitten. 
Ja, dus dat kan echt niet, die moet echt af. Kruisinfectie... ja je veroorzaakt dan echt een grote 
kruisinfectie.

De studenten vinden het vooral belangrijk dat er zorgvuldig, serieus en volgens de regels 
gewerkt wordt, met oog voor eigen veiligheid en die van een ander. De ‘beroepscodes’ 
van een vak kennen en je daaraan houden, wordt door de studenten als een belangrijk 
aspect van vakmanschap gezien. Voor studenten verpleegkunde is het houden aan de 
beroepscode en de protocollen opvolgen een belangrijk onderdeel van hun opleiding.
De studenten bouwkunde koppelen verantwoordelijkheid voor veiligheid aan een 
bepaald functieniveau. Zij geven aan dat zijzelf een kaderopleiding volgen en dat vak-
manschap in hun werk ook betekent: ervoor zorgen dat alles goed loopt, dat materialen 
op tijd aangeleverd worden en dat er veilig wordt gewerkt. Meer studenten geven aan dat 
vakmanschap betekent: erop toezien dat mensen zelf veilig werken en het risico inschat-
ten voor anderen en de omgeving. Vaak weet men dat er verschillende certificaten ver-
eist zijn om veilig te kunnen werken. Bij een foto van enkele werkers in de chemische 
 industrie zegt een student elektrotechniek:

Nou ja, dat je zeker vakmanschap nodig hebt, zeker in de chemie, daar zijn ze helemaal van de 
veiligheid, en daar moet je zo veel vanaf weten... van verschillende stoffen en zo. Dus alleen 
dat al is een hele kunst. En dan komen allerlei andere werkzaamheden er nog bij... dus het is 
zeker vakmanschap...

Verantwoordelijkheid dragen en erkenning van niveauverschillen
Een ander aspect van vakmanschap dat nauw verbonden is met het zojuist besproken 
aspect veiligheid, is verantwoordelijkheid. Ook al is het beroep dat uitgevoerd wordt 
niet erg complex, zoals buschauffeur of verkoper in een delicatessenwinkel, de ver-
antwoordelijkheid voor de veiligheid van anderen (vaak verwoord als ‘weten waar je mee 
bezig bent’) wordt door de studenten gezien als een vorm van vakmanschap. Vakman-
schap betekent voor hen het werk verrichten met kennis van zaken en zonder risico op 
‘ problemen’.
Het aspect van verantwoordelijkheid wordt door de studenten in de zorg en de techniek 
direct gekoppeld aan het niveau van de opleiding die men volgt, de studenten zijn sterk 
hiërarchiebewust. Hoe hoger het mbo-niveau, hoe groter de verantwoordelijkheid. In de 
zorg zit het onderscheid vooral in wat iemand wel en niet mag ‘doen’, zoals prikken, 
infuus aanleggen, medicijnen uitdelen en dergelijke, maar ook beslissen wanneer er een 
arts bij gehaald moet worden. Bij het allerlaagste niveau (dat van helpende) is volgens 
deze mbo-3 en mbo-4 studenten nauwelijks sprake van verantwoordelijkheid en dus ook 
niet van vakmanschap; bij een verplegende (niveau 4) of verzorgende (niveau 3) is dat 
volgens hen wel het geval.
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Door de studenten bouwkunde wordt opgemerkt dat zij een ‘kaderfunctie opleiding’ 
volgen. Ze weten net als de studenten verpleegkunde feilloos het verschil in taken en 
verantwoordelijkheden aan te geven met de lagere opleidingsniveaus. Zo voeren de 
 lagere niveaus vooral eenvoudig werk uit, en vervullen de hogere niveaus (waartoe zij 
zelf  behoren) een coördinerende en leidinggevende rol.
De interieurontwerpers, houtbewerkers en grafisch ontwerpers erkennen wel niveau-
verschillen in beroepsuitoefening, bijvoorbeeld het verschil tussen het volgen van 
een standaardprocedure en het zelf bedenken van oplossingen, maar deze komen in 
de opleiding niet ter sprake. Mogelijk is dit inherent aan het type opleiding. Bij deze 
ambachtelijke beroepen gaat het vaak om een solitaire uitoefening van het beroep.

Ambachtelijkheid
De studenten noemen vaak een ambachtelijk aspect van vakmanschap, hoewel het 
begrip ambachtelijkheid als zodanig niet wordt genoemd. De studenten hebben het over 
kwaliteiten als secuur en zorgvuldig werken, inzicht en gevoel voor materiaal, en creati-
viteit. Het ambachtelijke is dan gelegen in een (gevoels)relatie tussen maker en hetgeen 
gemaakt wordt. De studenten van het hout- en meubileringscollege denken bij vakman-
schap aan iets dat met de hand wordt gemaakt, zoals het restaureren van meubels en het 
snel en goed metselen van een muurtje. De studenten van de bouwopleiding noemen 
het werken ‘op gevoel en op zicht’, je materialen kennen en weten wanneer je wel en 
wanneer je niet bepaalde materialen moet gebruiken.
Het woord ambachtelijkheid of ambacht wordt zoals gezegd door de studenten niet 
gebruikt, maar het woord vakmanschap roept bij hen wel direct associaties op met 
arbeid die we zouden kunnen kwalificeren als ambachtelijkheid. Een van de studenten 
elektrotechniek vergelijkt de ambachtelijke schoenmaker met massaproductiewerk. 
Het handwerk en maatwerk maakt de eerste variant echt vakmanschap.

Je hebt sommige schoenmakers die kunnen hele goede schoenen maken, ook echt precies 
maatwerk voor je voet. Maar je hebt dan ook echt van die massaproductiebedrijven, dat vind ik 
dan minder vakmanschap, omdat alles daar geautomatiseerd wordt.

Sociaal, communicatie en klantvriendelijkheid
Bij de foto’s van een buschauffeur, verkoopmedewerkers, zorg- en gezondheids-
medewerkers, een kapster, een loketbeambte en politieagenten, wordt vaak gezegd dat 
het in deze beroepen gaat om sociaal en communicatief zijn en om klantvriendelijkheid. 
Deze aspecten worden door de meeste studenten erkend als een vorm van vakmanschap, 
vooral als het een wezenlijk onderdeel is van het beroep. Een ziekenverzorgster die niet 
sociaal en vriendelijk is, is in hun ogen geen vakman of vakvrouw. Voor een chirurg 
wordt een gebrek aan sociale vaardigheden echter minder belangrijk gevonden; als de 
operatie maar goed wordt uitgevoerd.
Voor de beroepen waar men direct met mensen te maken heeft, zoals een verzorgende in 
een verpleegtehuis, moet je volgens de studenten tevens open en vrolijk zijn, bereid zijn 
om te helpen en dienstbaar zijn.
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Anders denken die vrouwen of mannen die daar in dat tehuis zitten ook van nou die hoef ik ook 
niet meer te zien. Want ze willen ook wel een vrolijk persoon die hun opvrolijkt, laat ik het zo 
zeggen. In plaats van iemand die altijd zo chagrijnig kijkt bijvoorbeeld.

Beroepstrots
Tijdens de gesprekken blijkt dat de studenten over het algemeen trots zijn op het beroep 
dat ze hebben gekozen. Er wordt met meer enthousiasme over gesproken dan over ande-
re beroepen en ze laten merken dat ze houden van het beroep. Dat geldt voor studenten 
in zowel de technische opleidingen als de overige opleidingen. Een student bouwkunde:

Ik vind het heel leuk dat je iets ziet verschijnen. Bijvoorbeeld bij autotechniek heb je altijd al een 
bestaand onderdeel natuurlijk, maar bij een huis, dan moet je natuurlijk helemaal beginnen, 
dan heb je eerst een vlak weiland bijvoorbeeld, dat moet je helemaal opbouwen. Of bij reno-
vatieprojecten dan zie je eigenlijk een heel vervallen gebouw en aan het eind is het helemaal 
opgeknapt.

Een student grafisch ontwerpen:
In ons vak moet je vooruit denken. Als ik voor een bedrijf een website maak, moet ik me ook 
afvragen hoe ziet dat er 5 jaar later uit. Het is een combinatie van sociaal en commercieel, je 
krijgt toch eerst een opdracht, wat je maakt is het gezicht van een bedrijf. [...] Creativiteit en 
kwaliteit, heel precies werken, afwerking, de passie waarmee je het uitvoert, en de weten-
schap bijvoorbeeld hoe rood werkt op een monitor.

De studenten praten over zichzelf vanuit het beroep waar ze voor leren, als vakmensen in 
wording.

Analyse en conclusie raadpleging studenten
De belangrijkste aspecten van vakmanschap zijn volgens de studenten: een stevige 
kennisbasis, secuur en precies werken, planmatig en veilig werken, en werk van hoge 
kwaliteit leveren. Alleen kennis van zaken is niet voldoende, door ervaring krijg je er 
handigheid in en ontwikkel je vaardigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tus-
sen werk dat routinematig gedaan wordt en werk waarbij moet worden nagedacht, een 
oplossing moet worden verzonnen of een besluit moet worden genomen. Wel moeten 
we steeds voor ogen houden dat het studenten zijn die zelf op de hogere niveaus in het 
mbo studeren: niveau 3 en 4.
Ervaring die een verkoper in een modewinkel opdoet, vinden de studenten van belang 
om een goede verkoper te worden. Tegelijk zeggen ze dat iedereen die een poosje mee-
loopt dit soort werk zou kunnen doen; het kan een ‘bijbaantje’ zijn waarvoor geen oplei-
ding nodig is. Belangrijke vaardigheden voor een verkoper zijn klantvriendelijkheid en 
commercieel denken, al zeggen sommige studenten dat men ook kennis van zaken moet 
hebben over stoffen en mode. Daarmee is het beroep van verkoper volgens de studenten 
wel een vak, maar nog geen vakmanschap.
Echt vakmanschap heb je niet zomaar, dat laat zich niet eenvoudig afkijken bij een 
ander. Er is volgens de studenten een stevige kennisbasis voor nodig, liefst bewezen met 
diploma’s en certificaten: die vinden ze onderscheidend. Het beroep dat op kennis wordt 



56

k ansen vo or vak m anschap in he t mbo

gedaan speelt een belangrijke rol. Bij een foto van een opticien wordt opgemerkt dat er 
steeds minder sprake is van vakmanschap, aangezien oogmetingen door de computer 
worden gedaan en het resultaat er op een printje uitrolt.
Werk dat men met een beetje handigheid ook zelf zou kunnen uitvoeren – zonder 
 opleiding of kennisbasis – zoals schilderen en banden plakken, wordt niet beoordeeld 
als vakmanschap. Daarvan is pas sprake als de aard van het werk complexer wordt of 
meer risico’s kent, zoals het repareren van brommers en elektrische fietsen of het 
 schilderen van een brug, hoog boven het water.

Als we de gesprekken met de studenten tussen de drie sectoren onderling vergelijken, 
zien we voornamelijk overeenkomsten, maar er zijn ook een paar verschillen. De stu-
denten kijken vanuit hun eigen beroeps- of opleidingsperspectief naar de situaties op de 
foto’s. Betreft het een beroep in de eigen sector, dan zien ze aspecten die voor studenten 
van een andere opleiding verborgen blijven of die door andere studenten onjuist worden 
geïnterpreteerd. De studenten hechten vooral belang aan die aspecten die in hun beroep 
het zwaarst wegen. Ze reageren met een zekere beroepstrots wanneer hun beroep op een 
foto te zien is.

De studenten hechten veel waarde aan vakmanschap. Er wordt gezegd dat vakmanschap 
betekent dat iemand iets perfect kan uitvoeren, dat het staat voor veiligheid voor zichzelf 
en anderen, dat het om sociale vaardigheden en klantvriendelijkheid gaat, dat het een 
gedegen kennisondergrond vraagt en dat het voor gegarandeerde kwaliteit staat.
Ze herkennen vakmanschap in de liefde voor het vak en er alles van af willen weten, 
gevoel voor materialen hebben, op zicht weten hoe iets moet worden, iets uit dragen, 
netjes en geordend werken, problemen zelfstandig kunnen oplossen en creatief 
zijn. Daarnaast vinden zij dat een goede vakman of -vrouw het belang van het bedrijf 
 waarvoor hij of zij werkt en de relatie met de klanten in het oog houdt.
De studenten geven blijk van betrokkenheid bij hun toekomstige vak en geven ant-
woorden die in lijn liggen met hun eigen vakmanschap. Op basis van de gesprekken 
komen we tot de conclusie dat het begrip vakmanschap positieve associaties oproept bij 
de  studenten en dat zij er beroepsmatig een invulling aan willen en kunnen geven.

4.5 Docenten en sleutelpersonen over veranderend vakmanschap

Naast studenten in het mbo, hebben wij ook docenten en enkele sleutelpersonen 
verzocht om zich uit te spreken over vakmanschap. Aan de docenten is in een groeps-
gesprek gevraagd hoe zij tegen vakmanschap aankijken, bij de sleutelpersonen is dit in 
individuele gesprekken aan de orde gekomen. Meer dan de beroepsopleidende leerweg 
(bol-)studenten kunnen de docenten en sleutelpersonen in de sector reflecteren op ont-
wikkelingen die zich voordoen in de sector en die van invloed zijn op het vakmanschap.

De mbo-docenten
Een eerste inventarisatie onder de docenten levert een scala aan omschrijvingen en 
definities van vakmanschap op.2 Ze benadrukken dat verschillende aspecten samen 
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voor vakmanschap staan. Men moet niet alleen de kennis hebben, maar ook de juiste 
houding, en bijvoorbeeld kunnen reageren op onverwachte situaties – een aspect 
dat Sennett eveneens onderscheidt. Tot die juiste houding worden gerekend: het vak 
 uitstralen, het vak zíjn, het beroep eigen hebben gemaakt, een goede beroepshouding. 
Ook het vak ‘met respect’ en ‘met bevlogenheid’ uitoefenen en ‘trots zijn op je vak’ wor-
den genoemd. Andere element zijn zelfstandigheid, het vak zonder hulp van anderen 
kunnen uitoefenen, en klantgericht kunnen werken.
Het kenniselement dat docenten naar voren brengen, wordt benoemd als ‘weten’ en in 
het weten komt tevens ervaring tot uitdrukking: weten waarmee je bezig bent, weten 
wat nodig is, en weten te handelen in verschillende situaties.
Het vaardigheidselement wordt door de docenten weinig specifiek aangeduid. Er wordt 
gesproken over ‘handelingen beheersen’ en het vak op ‘een goede manier’ uit oefenen. 
Wat opvalt is dat de docenten eigenlijk meer nadruk leggen op algemene of brede 
beroepsvaardigheden, dan op specifiek aan hun sector verbonden vakmanschap.
De docenten maken een onderscheid naar de verschillende stromen in het mbo: 
beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bbl-leerlingen 
zijn volgens hen al vaak vakman of vakvrouw, bij bol-leerlingen ligt het vakmanschap 
anders. Dit komt doordat de routes verschillen: de bol gaat meer de breedte in en is niet 
zo praktisch, bbl gaat meer de diepte in. Uiteindelijk zijn beide bedoeld om vakmensen 
af te leveren. De docenten vinden vakmanschap een goed begrip voor het soort onder-
wijs dat ze geven en ze vinden het belangrijk dat de docenten zelf ook het vakmanschap 
vertegenwoordigen: ‘Je wilt niet leren vliegen van iemand die nog nooit gevlogen heeft.’

Sleutelpersonen in de drie sectoren

De techniek
De sleutelpersonen in de technische sector benadrukken de combinatie en het gelijk-
tijdig kunnen aanwenden van kennis en vaardigheden om een product of dienst te 
leveren. Het is bovendien niet zomaar een beheersing, maar het tot ‘in de vingertoppen 
beheersen’. De sleutelpersonen refereren bij vakmanschap, net als de docenten, aan het 
kunnen optreden in – en zelfs kunnen voorspellen van – onverwachte situaties.
Technisch vakmanschap zal er altijd zijn en blijven zegt een van hen. Een vakman is 
volgens hem iemand die dingen doet, ziet en waarneemt, en vanuit zijn vakmanschap 
en ervaring bijvoorbeeld kan voorspellen dat over een paar minuten iets fout zal gaan. 
Vakmanschap ontwikkelt zich volgens deze sleutelpersoon door externe factoren, maar 
het vakmanschap in de technische sector wordt juist ook getypeerd door een kern van 
basiskennis en basisvaardigheden. Een drukker van nu werkt anders dan een drukker van 
dertig jaar geleden, maar het vakmanschap is in de basis nog steeds hetzelfde. Een piloot 
van nu zit in een heel andere cockpit dan dertig jaar geleden. De basiskennis van een 
piloot is echter dat hij driedimensionaal kan denken en daarnaar kan handelen. Het gaat 
volgens deze sleutelpersoon om het gevoel, het bezitten van technische basisvaardig-
heden die ook in de toekomst nodig blijven en die de borging vormen, het uitgangspunt 
zijn voor handelen bij toekomstige ontwikkelingen.
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Een loodgieter moet weten wat water doet, moet weten hoe je buizen legt, moet weten 
wat afschot doet, maar of de buizen dan van lood of plastic zijn maakt niet veel uit. 
Het gaat er volgens de respondent om dat de loodgieter beseft waar hij mee bezig is, en 
of het nu om gesoldeerde leidingen of knelkoppelingen gaat: de basis blijft hetzelfde. 
Het vakmanschap wordt steeds verrijkt doordat er nieuwe technologische ontwikkelin-
gen of nieuwe processen plaatsvinden. Dergelijke ontwikkelingen kunnen volgens een 
sleutelpersoon ook het werk van mbo’ers overbodig maken. De ontwikkeling van zelf-
bouwmaterialen heeft ertoe geleid dat veel mensen zelf kunnen klussen en verbouwen. 
En het trekken van kabels bijvoorbeeld is niet langer nodig als de fabriek kant-en-klaar 
rollen levert, die alleen nog maar uitgerold hoeven te worden. Het vakmanschap krijgt 
hierdoor een andere invulling. Een van de respondenten geeft als voorbeeld dat een 
onderneming niet meer een schip koopt maar ‘twintig jaar mobiliteit’, hetgeen om een 
andere manier van denken en aansturen vraagt.
Een andere ontwikkeling die heeft plaatsgevonden, vult een andere sleutelpersoon aan, 
is de enorm toegenomen aandacht voor competenties, naast de aandacht voor techni-
sche kennis en technische vaardigheden. Er is in de technische sector veel meer oog voor 
het gedrag van een medewerker in het bedrijf, voor diens presentatie en vermogen tot 
samenwerken met collega’s. Verder is het voor de loopbaanmogelijkheden van de techni-
cus en het kunnen groeien in een bedrijf heel belangrijk geworden dat iemand zijn talen 
spreekt; dat maakt hem inzetbaar bij opdrachten voor (of in) het buitenland.

De zorg
De sleutelpersonen in de zorg hebben het eveneens over een combinatie van deskundig-
heden (kennis en vaardigheden) en kwaliteiten (vaardigheden, houding en persoonlijke 
kenmerken) die het vakmanschap van de verpleegkundige (mbo-4) en de verzorgende 
(mbo-3) typeren. Het ‘goed zijn’ in je vak, competent zijn en ‘dat uitstralen’ worden als 
elementen van vakmanschap genoemd.
Opvallend aan de gesprekken in de zorgsector is de nadruk die enkele sleutelpersonen 
leggen op verantwoordelijkheden en op verschillen in niveau van de opleiding. In de 
andere sectoren kwam dit aspect nauwelijks ter sprake. De informanten vinden dat de 
associatie van vakmanschap met expert, professional of deskundige, in de zorg wel dek-
kend is voor mbo-niveau 3 en 4, maar niet voor niveau 1 en 2. Het ligt vast welke taken 
wel en welke niet mogen worden uitgevoerd, welke handelingen wel en welke niet op 
enig niveau mogen worden verricht. Juist op de hogere niveaus vindt coördinatie plaats, 
worden de plannen gemaakt en worden die zelfstandig uitgevoerd. Niveau 2 is assiste-
rend, ondersteunend: men levert een bijdrage en heeft er ook iets voor geleerd, maar het 
is geen vakmanschap, aldus een sleutelpersoon. Op niveau 1 gaat het uitsluitend om het 
in opdracht uitvoeren en daarbij is evenmin sprake van vakmanschap. In tegenstelling 
tot de technische sector waarbij het beheersen van een bepaalde techniek naar vakman-
schap kan verwijzen, gaat het in de zorg met name om verantwoordelijkheid en het al 
dan niet zelfstandig taken mogen verrichten; volgens de sleutelpersonen essentiële 
onderdelen van de opleiding. Men moet weten tot hoe ver de eigen handelingsruimte 
reikt, tot hoe ver men op een bepaald niveau verantwoordelijk is, en wanneer iets moet 
worden overgelaten aan anderen.
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Het vakmanschap is ook in de zorg aan verandering onderhevig, zowel in de ver pleging 
als in de verzorging. In de zorg neemt de invloed van ic t en monitoren toe. Grote zie-
kenhuizen zijn bezig met het organiseren van afdelingen in zogenoemde ‘vlekken’, bij-
voorbeeld urologie samen met gynaecologie. Dit soort ontwikkelingen vraagt volgens 
een sleutelpersoon om een breder opgeleide verpleegkundige.
Een heel belangrijke ontwikkeling is volgens de sleutelpersonen dat het in de zorg 
steeds meer om agogisch werk gaat – het begeleiden van mensen, waarbij zorg- en 
welzijns aspecten meespelen. Op twee manieren kan aan dat profiel worden voldaan: 
ofwel iemand is meer somatisch, verzorgend ingesteld en verricht voortaan ook enkele 
begeleidings taken; ofwel iemand komt uit de g gz of het gehandicaptenwerk waar men-
sen worden begeleid bij herstel en participatie, en verricht voortaan ook een aantal zorg-
taken. Een ontwikkeling in de ouderenzorg die daarmee samenhangt is de verschuiving 
van klinische naar extramurale zorg, en – in de g gz met name, aldus de informanten – 
naar ambulante zorg. Doordat de vraag er anders uitziet – meer bij de mensen thuis, 
meer extramuraal en ambulant – is ook een ander type verzorgende nodig, namelijk 
niet branchegebonden en vrij generalistisch. Een andere ontwikkeling is dat de patiënt 
 mondiger is geworden en steeds meer zelf keuzes wil kunnen maken.

De kleine specialistische en creatieve beroepsgroepen
Spraken de sleutelpersonen in de techniek en zorg nog over vakmanschap als een 
bepaalde wijze van een product of dienst leveren, de sleutelpersonen in de kleine specia-
listische en creatieve ambachten reserveren de term voor het ‘met de handen maken’ van 
iets tastbaars. Daarmee lijkt er toch een sectorgebonden element te zijn benoemd. In de 
technische en de zorgsector kan vakmanschap staan voor diensten aan subjecten, in de 
kleine beroepsgroepensector staat vakmanschap vooral voor het maken van (exclusieve) 
objecten.
Vakmanschap begint volgens een van de sleutelpersonen met ‘iets kunnen’. De sleutel-
personen zeggen verder dat het om een combinatie van zaken gaat: het is niet alleen je 
vak uitoefenen, er zit ook een identiteitselement in: wie je bent, waarom je zo bent, en 
de liefde en passie voor het vak.
Net als Sennett benadrukken de sleutelpersonen het belang van materiaalkennis en 
techniekbeheersing (ambachtelijk maar ook innovatief ), en van langzaam rijpende vaar-
digheden. Voor goed vakmanschap moet er veel geoefend worden, ‘de nodige vlieguren 
moeten worden gemaakt’. Bij de studenten schort het aan ambachtelijk vakmanschap; 
als je een opleiding van vier jaar hebt afgerond, ben je volgens de sleutelpersonen hoog-
uit een beginnend vakman.
Een specifiek kennisaspect dat wordt genoemd, verwijst naar de leermeester en wel-
licht de tacit knowledge waar Sennett het over heeft: de waardevolle kennis die goede 
vak mensen zich eigen hebben gemaakt, maar zelf slecht kunnen expliciteren. Sennett 
meent dat beeld misschien een krachtiger middel is om die kennis te verduidelijken. 
Dat heeft bierbrouwer Grolsch eveneens gedacht en jarenlang met succes toegepast. 
Een aspect dat we lazen in het verhaal over de familie Wester aan het begin van dit 
hoofdstuk, wordt eveneens door een van de sleutelpersonen genoemd: vakmanschap 
betreft het maken van ‘unica of producten in kleine oplagen’. Andere kenmerken van 
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 vakmanschap die genoemd worden, zijn: ‘een goed ontwerp’, eveneens door Sennett 
genoemd, en – iets wat niet in de andere sectoren wordt genoemd – ‘het experimente-
ren’; het vereist heel veel experimenteren om alle technieken goed te beheersen en je 
materiaal door en door te leren kennen, aldus de sleutelpersonen.
Wezenlijk voor vakmanschap is volgens een van de sleutelpersonen jezelf of het pro-
duct presenteren, ‘verhalen vertellen’ en ‘het merk bouwen’; dit doet wederom aan de 
bier reclame denken. Dit wordt door de informant essentieel geacht voor het zelfstan-
dig ondernemerschap. In de creatieve kleine ambachten werkt men vaak als zzp’er. 
In de opleiding (en daarna) is ondernemerschap daarom een wezenlijk kenmerk van 
het vakmanschap: wat de studenten maken moet ook verkocht kunnen worden. Het 
vakmanschap in deze opleidingen is toepassingsgericht en functioneel, en dat onder-
scheidt deze studenten straks van kunstenaars, volgens de informant. Daarmee komt 
een zeer  persoonlijke component van het vakmanschap naar voren: het vakmanschap 
als  signatuur. Een van de sleutelpersonen vindt de persoonlijke invulling van het 
 vakmanschap het meest  typerend.
Vakmanschap wordt vaak gekoppeld aan ambacht, dat is volgens de sleutelpersonen 
een historische en te beperkte inkleuring. Het ambachtelijke beeld is niet onjuist maar 
daarin komt het innovatieve karakter te weinig tot uitdrukking. Het veranderende vak-
manschap zit in deze sector volgens de sleutelinformanten in innovatie: het toepassen 
van nieuwe technieken en materialen. De sleutelpersonen noemen als voorbeeld de 
nieuw ontworpen beenprothese waarmee Nederlandse hardlopers uitkwamen op de 
Paralympics. Innovatief is echter ook vakoverstijgend werken door het toepassen van 
oude technieken op minder voor de hand liggende materialen; als voorbeeld noemt een 
informant het toepassen van breitechnieken op keramiek.

De betekenis van vakmanschap voor het mbo
Docenten en sleutelpersonen zijn overwegend enthousiast over de notie vakmanschap. 
Een informant denkt dat vakmanschap kan bijdragen aan een versterking van de iden-
titeit van het mbo; het kan de vervreemding die in de sector is opgetreden tegengaan: 
het mbo leidt op tot vakmanschap. Door de term vakmanschap te (her)introduceren is 
er sprake van herwaardering en van identificatie en herkenning, zowel voor de docenten 
als voor de studenten. Wel is het voor de informant de vraag of vakmanschap voor alle 
niveaus en routes (bol en bbl) even betekenisvol is of kan zijn. Veel studenten in de bol 
niveau 4 willen bijvoorbeeld door naar het hbo, mogelijk zijn dat niet de studenten die 
voor het vakmanschap kiezen. Tegelijkertijd is het volgens enkele informanten mogelijk 
om het vakmanschap verder uit te bouwen in het hbo.
De docenten zijn zeer stellig: vakmanschap kan het mbo in een gunstiger daglicht plaat-
sen, maar het bijbrengen van een goede beroepshouding is net zo belangrijk. Vakman-
schap kan volgens een van de informanten worden gebruikt om te benadrukken dat het 
voldoening geeft om scheppend bezig te zijn en iets goed te kunnen. Dat geldt voor alle 
vormen van vakmanschap. Jongeren zijn daarop aanspreekbaar, ze zijn volgens deze 
informant gemotiveerd om de dingen goed te doen.
Vakmanschap kan ook dienen om een opleiding techniek of een technisch beroep 
aantrekkelijker te presenteren. Wel moet volgens een van de informanten in de 
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 beeldvorming de ‘schone’ techniek benadrukt worden, en niet het kleine onderdeel 
vuile techniek.
Enkele informanten hebben twijfels over de betekenis van vakmanschap voor opleidin-
gen en beroepen in de zorg. De term vindt men niet goed van toepassing op een sector 
waarin zo veel vrouwen werken; een sekseneutrale term zou volgens de informanten 
beter zijn. Positief aan vakmanschap vindt men dat het verwijst naar generalistische 
eigenschappen: het goed zijn in je vak, deskundig zijn, competent zijn en dat ook uit-
stralen, en daarmee goed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dat laatste aspect wordt ook 
benadrukt door een andere informant: vakmanschap kan helpen om mbo-studenten 
beter te positioneren op de arbeidsmarkt. Voor veel studenten is het mbo immers 
 eindonderwijs.
In de kleine specialistische en creatieve beroepsgroepen vinden een paar informanten 
dat het vakmanschap potentie heeft, maar geen containerbegrip moet worden, want 
niet iedereen is een vakman of vakvrouw. Het duurt even voordat men echt een vakman 
is, zeker in dit type beroepen. In tegenstelling tot de informanten zorg die het generalis-
tische karakter van de notie vakmanschap waarderen, vindt een van de informanten het 
vakmanschap juist omdat het niet specifiek genoeg is, ongeschikt om de kleine specialis-
tische en creatieve beroepen te promoten. Het lijkt de informant vooral belangrijk om te 
benadrukken dat de kleine beroepsgroepen toekomst hebben.

4.6 Samenvatting en conclusies

Wat is vakmanschap?
Dit hoofdstuk laat zien dat er verschillende opvattingen zijn over vakmanschap. 
Een duidelijke afbakening van het begrip is lastig, er worden brede en smalle definities 
gehanteerd. Het breed maken van de definitie heeft het gevaar in zich dat alles vakman-
schap is of kan zijn. De definitie van Sennett bevat een essentiële kern van vakmanschap: 
‘goed werk willen leveren omwille van het werk zelf.’ Het gaat echter niet alleen om de 
intentie, maar ook om het resultaat van het handelen. Bij Sennett gaat het zowel om het 
proces als om de uitkomst van vakmanschap. Slecht vakmanschap bestaat daarmee niet, 
vakmanschap staat per definitie voor goed werk. De studenten hadden het over werk dat 
er ‘mooi uitziet’. Vakmanschap staat kortom voor prijzenswaardig werk.
Kennis (‘het weten’), oefening, training, leren en ervaring zijn essentiële kenmerken 
van vakmanschap. Essentieel is dan ook, dat het niet alleen tijd kost om een goed vak-
man of vakvrouw te worden (ervaren en vaardig worden), maar dat het werk zelf tijd 
kost. Dit betekent dat ondanks eventueel gebruik van machines of computers, het bij 
vakmanschap niet om routine- of productiewerk gaat; niet om wat de studenten ‘lompe 
kennis’ noemen. Vakmanschap komt eraan te pas als het werk complex is en als zich 
onverwachte zaken voordoen. Daarover waren met name de studenten stellig: pas als het 
werk moeilijk(er) is, kan het vakmanschap zijn. Daarnaast is er een identiteitsbepalende 
en persoonlijke component aan vakmanschap te onderscheiden, zoals het bevlogen zijn. 
Vakmanschap, zo werd duidelijk, staat niet voor een van deze aspecten, maar juist voor 
een combinatie van bovengenoemde kenmerken.



62

k ansen vo or vak m anschap in he t mbo

Is vakmanschap een levend begrip?
Zowel de docenten als enkele andere informanten nemen spontaan de term vakman-
schap in de mond, het lijkt daarmee een levend begrip te zijn. Dit kan echter een gevolg 
zijn van de vele campagnes, zeker bij degenen die werkzaam zijn in het mbo.

Zijn er sectorgebonden aspecten aan vakmanschap te onderscheiden?
Bij de kleine specialistische en creatieve beroepsgroepen wordt vakmanschap heel 
 duidelijk gekoppeld aan het (met de handen) maken van een product, aan iets tastbaars. 
Er wordt iets gemaakt (of hersteld) en aan dat product valt het vakmanschap af te lezen. 
Een slecht geglazuurd keramisch object is geen staaltje van vakmanschap, een mooi 
uitgevoerde glazuur getuigt daar wel van. Het gaat weer om zowel het proces als het 
resultaat.
Sommigen vinden het werken met de handen onderscheidend voor vakmanschap. 
Die handen zijn uiteraard nodig om iets te vervaardigen (unieke producten) of te repa-
reren. Het werk van verpleegkundigen wordt echter niet in eerste instantie getypeerd 
als ‘werken met de handen’, al verwijst de uitdrukking ‘meer handen aan het bed’ daar 
wel naar. Toch vinden sleutelpersonen in de zorg dat op de hogere niveaus wel sprake 
is van vakmanschap (niveau 4 verpleegkundige en niveau 3 verzorgende), en dat vinden 
de studenten zelf ook. Cruciaal voor vakmanschap is hier de handelingsruimte en de 
 verantwoordelijkheid in de beroepsuitoefening.
In de kleine specialistische en creatieve beroepsgroepen wordt niet gerefereerd naar 
lagere niveaus. Het gaat hier vaak om opleidingen op niveau 4. In de techniek wordt wel 
een hiërarchisch element naar voren gebracht door de studenten. De extra’s die de stu-
denten techniek op niveau 4 nodig hebben, lijken echter niet zozeer op het terrein van 
het vakmanschap te liggen, als wel op het vlak van algemene en sociale vaardigheden: 
‘goed kunnen uitleggen’ en ‘leiding geven’.

Is alles vakmanschap? Wat is het niet?
Door de respondenten genoemde facetten van vakmanschap lijken soms te wijzen 
op zeer generieke competenties en sociale vaardigheden, bijvoorbeeld klantvriende-
lijkheid. Dit kan iemand in combinatie met vakmanschap tot een uiterst prettige of 
succesvolle vakman of vakvrouw maken, en is cruciaal voor dienstverlenende beroepen 
en bepaalde beroepen in de zorg. Klantvriendelijkheid is echter niet altijd essentieel 
voor vakmanschap, en dat geldt voor meer vaardigheden die weliswaar belangrijk zijn 
voor het goed verrichten van werk, maar niet per se noodzakelijk zijn voor vakmanschap.
In de beroepsgeoriënteerde vakken spelen meer algemene of hogere vaardigheden 
een rol. Beheersing van hogere vaardigheden is wel een onderdeel van vakman-
schap. Bij elektriciens en automonteurs bijvoorbeeld, is volgens Berner (2009) ‘trouble 
shooting’ een hogere orde van vaardigheid. Een sleutelpersoon in de techniek sprak over 
bijna kunnen ‘voorspellen’ waar het probleem zich zou gaan voordoen. Het identificeren 
van onderdelen waar een ‘fout’ kan zitten en aangeven waar het eerst naar een fout moet 
worden gezocht, bepalen voor een deel het vakmanschap. cnc-programmeurs (cnc wil 
zeggen computergestuurd, denk aan draai- en freesmachines) moeten bijvoorbeeld in 
staat zijn een tekening te visualiseren in 3D en moeten een paar stappen vooruit  kunnen 
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denken omdat improvisatie – anders dan bij het handmatig metaal bewerken – niet 
mogelijk is (Berner 2009).
Hoewel sommige respondenten een brede definitie van vakmanschap hanteren, is ook 
in hun ogen niet alles vakmanschap. De studenten waren er heel duidelijk over: als het 
iets is waar weinig opleiding of oefening voor nodig is, als het kunstje eenvoudig is af 
te kijken, dan is dat geen vakmanschap. Meer in het algemeen kunnen we stellen dat 
als het werk niet goed wordt of is uitgevoerd, er geen opleiding (in welke vorm dan ook) 
voor nodig is, als er geen training of oefening voor nodig is zodat ervaring kan worden 
 opgebouwd, dan is er geen sprake van vakmanschap.

Noten

1 In het Nederlands vertaald als: De ambachtsman. De mens als maker (Amsterdam: Meulenhoff, 

2008).

2 De docenten zeggen:

– ‘Bekwaam en doelgericht je beroep/je vak uitvoeren, met kennis van zaken, ambacht, kwalitatief 

goede producten of diensten afleveren.’

– ‘Het vak ook echt in de praktijk beheersen, up to date met de ontwikkelingen van het vak, het vak 

uitstralen, het vak ‘zijn’, niet alleen doen, maar ook zijn.’

– ‘In verschillende situaties weten/kunnen handelen, weten waar je mee bezig bent, weten wat 

nodig is.’

– ‘Je beroep eigen hebben gemaakt, weten wat te doen, problemen oplossen, inzicht hebben, 

handelingen beheersen, beroepshouding en klantgericht werken.’

– ‘De kennis, vaardigheden en attitude bezitten om in alle situaties je werk/je vak kwalitatief goed 

uit te kunnen voeren met bevlogenheid.’

– ‘Kennis, vaardigheid, beroepshouding, transfers kunnen maken.’

– ‘Op een goede manier het vak uitoefenen, met kennis en vaardigheden en respect voor het werk’.

– ‘Theoretisch en praktisch op niveau kunnen functioneren in een bedrijf.’

– ‘Weten wat ik doe en waarom ik het doe, meer niet.’

– ‘Zonder hulp van derden de uit te voeren taken bekwaam kunnen uitoefenen.’
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5 Vakmanschap en de aantrekkelijkheid van het mbo

In Nederland geniet het algemeen vormend onderwijs met zijn grote nadruk op 
 cognitieve vakken, maatschappelijk gezien meer waardering dan het voorbereidend en 
middelbaar beroepsonderwijs. Al op vroege leeftijd maken leerlingen de vrij bepalende 
keuze voor ofwel een beroepsgerichte opleiding in het (v)mbo, ofwel een meer alge-
meen vormende opleiding. In toenemende mate wordt gekozen voor havo en vwo; met 
name hoogopgeleide ouders lijken soms koste wat het kost het vmbo voor hun kind te 
willen vermijden. Recent nog wezen zowel de Onderwijsraad (2013) als de w r r (2013) op 
de keerzijden van de strikte scheiding tussen beide onderwijstrajecten en de eenzijdige 
maatschappelijke waardering van cognitie. De w r r stelt dat met de eenzijdige focus 
op algemene kennis het belang van metavaardigheden dreigt te worden onderschat 
(w r r 2013). De Onderwijsraad wijst erop dat de samenleving ook behoefte heeft aan 
creativiteit, zorgzaamheid, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en 
morele sensitiviteit, en vakmanschap (Onderwijsraad 2013). In Nederland is er niet alleen 
behoefte aan algemeen cognitief opgeleiden, maar ook aan goede vakmensen; er dreigt 
zelfs een tekort aan vakmensen in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.
De onderwaardering van het (v)mbo en de mede daaruit voortvloeiende tekorten in 
sommige beroepsgroepen, vormen de aanleiding voor deze verkenning. Er is gekozen 
voor een verkenning van het mbo, omdat deze opleiding een spil is in de beroepskolom 
en verbonden is met de arbeidsmarkt. Drie sectoren stonden centraal: techniek, zorg en 
de kleine specialistische en creatieve beroepsopleidingen. In deze verkenning zijn direct 
bij het mbo betrokkenen geraadpleegd over zaken die momenteel de aantrekkelijkheid 
van de mbo-opleidingen beïnvloeden en over hun visie op de rol van vakmanschap in 
het mbo. Uiteindelijk doel van de verkenning is om na te gaan of door meer focus op 
vakmanschap de aantrekkelijkheid van het mbo zal toenemen.

Wat is vakmanschap?
In deze verkenning vormde het werk van Richard Sennett het vertrekpunt. Sennett 
definieert vakmanschap als het goed werk willen leveren omwille van het werk zelf. 
 Vakmanschap verdient volgens Sennett meer waardering dan nu het geval is; vakman-
schap staat bij Sennett in veel hoger aanzien dan algemene cognitieve vaardigheden. 
Er wordt door hem een vrij geïdealiseerd beeld van het vakmanschap geschetst. Zo lijkt 
er sprake te zijn van volledige autonomie: de vakman bepaalt zijn eigen koers, stelt zelf 
hoge eisen aan zijn werk, en legt vooral verantwoording af aan zichzelf. De vakman-
schapopvatting van Sennett lijkt bij uitstek verbonden te zijn met uiterst vakkundige 
arbeid die resulteert in tastbare producten van hoge kwaliteit. Hoewel zijn definitie aan-
vankelijk nog breed is en op allerlei werksituaties van toepassing zou kunnen zijn, is de 
uitwerking ervan smaller.
Anderen hanteren juist een brede definitie van vakmanschap. Bij Klamer et al. (2012) valt 
alleen handenarbeid waarvoor geen training is vereist buiten de definitie van vakman-
schap. Het creatief vakmanschap is volgens hen een specifieke vorm van vakmanschap, 
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waarbij het gaat om het met de hand maken van unieke producten die getuigen van de 
creativiteit van de maker en van een goede kennis van gebruikte materialen.
De empirische verkenning van vakmanschap leverde aanvullende inzichten op. Zo blijkt 
bij de mbo-studenten het eigen beroepsperspectief van invloed op het wel of niet waarde-
ren van werk als vakmanschap; werk in de eigen sector werd door hen vaker als vakman-
schap betiteld. De studenten benoemden kennis en vooral ervaring als kenmerken van 
vakmanschap, evenals werk van goede kwaliteit leveren. Het kwaliteitsaspect van vak-
manschap werd soms verbonden met een tastbaar product of een vakkundig  uitgevoerde 
reparatie, maar ook aan een dienst of de verantwoordelijkheid die men in een bepaald 
beroep heeft verbonden. De andere betrokkenen waren eveneens van mening dat het bij 
vakmanschap om een goede combinatie van kennis, ervaring en beroepshouding gaat. 
Men voerde veel elementen aan die ook in Sennetts opvatting een rol spelen, waaronder 
de vanzelfsprekende kennis en verstand van zaken die de vakman of vakvrouw heeft, 
maar die moeilijk is te verwoorden.
De studenten waren aan de hand van foto’s goed in staat om een scheidslijn te trekken 
tussen wat zij wel en niet vakmanschap vinden. Als men voor een beroep of vak geen 
opleiding nodig heeft, als het slechts om routinematige werkzaamheden gaat die vrij 
eenvoudig zijn aan te leren, dan is het geen vakmanschap.
Zulke eenvoudige, routinematige werkzaamheden daargelaten, blijft er nog een hele 
bandbreedte over. Hierbinnen hanteren wij een vakmanschapopvatting die niet alleen 
om de intentie gaat, om een houding (goed werk willen leveren omwille van het werk 
zelf ), maar vooral om het resultaat van het werk. Slecht vakmanschap bestaat immers 
niet. Naast kennis, is ervaring cruciaal voor het vakmanschap. Die ervaring moet zich 
uitstrekken tot het overzien van complexe situaties en daar naar weten te handelen. 
Onderscheidend voor vakmanschap is dat deze kwalificaties tezamen identiteits bepalend 
zijn. Vakmanschap betekent in het werk hoge eisen stellen aan zichzelf als vakman of 
vakvrouw, maar houdt tevens in erkenning van de kwaliteit van dat werk door anderen.

Voor welke problemen zou vakmanschap een oplossing moeten bieden?
In Focus op vakmanschap werd de ambitie uitgesproken dat het beroepsonderwijs concurre-
rend zou moeten worden met het algemeen vormend onderwijs. Of dat lukt moet echter 
sterk worden betwijfeld: ouders en leerlingen kiezen bij voorkeur voor het algemeen 
vormend onderwijs omdat dit nu eenmaal de hogere opleidingen betreft.
In de probleemschets werd echter ook duidelijk dat het imago van het mbo niet altijd 
even gunstig is, en dat de kwaliteit, de organisatie en de inrichting van het onderwijs 
vaak beter kunnen. De grootschalige roc’s spreken volgens betrokkenen maar weinig tot 
de verbeelding. Incidentele excessen – te makkelijk uitgedeelde diploma’s, wan bestuur – 
stralen negatief uit naar de hele sector. Ook het aantal zorgleerlingen en leerlingen met 
(meervoudige) problemen in met name de lagere niveaus van het mbo dragen negatief bij 
aan dat algemene beeld.
De beeldvorming over het werken in de techniek doet soms weinig recht aan de 
 werkelijkheid. Slechts een klein deel van het werk bestaat nog uit zwaar en vies werk. 
Toch lijkt dat beeld vaak dominant te zijn. Kinderen van niet-westerse migranten vinden 
de sector doorgaans niet aantrekkelijk en dat geldt ook voor veel meisjes in het algemeen. 
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Het woord ‘techneut’ is in Nederland geen koosnaam. Het moderne beeld van techniek 
(schone, frisse ruimten waar men met ic t werkt) en van grote innovatieve ontwikkelin-
gen in de sector is veel minder bekend.
Het beeld van de zorg lijkt sterk hiërarchisch bepaald. Het imago verschilt naar het 
niveau van de opleiding en de context waarin het beroep wordt uitgeoefend. De ver-
pleegkundige die in een ziekenhuis werkt, staat bovenaan. De ouderenzorg geniet 
minder aanzien, daar domineert het beeld van ‘billen wassen’; welzijn staat helemaal 
onderaan. De zorg staat ook voor hard werken voor een bescheiden salaris. De sector 
spreekt jongens nauwelijks aan en trekt met name meisjes. Als een mbo-verpleeg-
kundige alleen nog ‘zorgkundige’ zou mogen heten, zou dat schadelijk zijn voor het 
imago van het beroep en de sector als geheel. De beroepen in de zorg werden en worden 
echter eveneens gezien als ‘mooie beroepen’, waarin professionals werken die hart 
 hebben voor hun patiënten en cliënten.
Het imago van de kleine specialistische en creatieve beroepssector ontbreekt ten dele: 
bij veel beroepen heeft men nauwelijks een voorstelling. Het gaat hier om een niche-
markt. Voor een deel van de beroepen geldt dat het ambachtelijke, soms nostalgische 
beeld overheerst. Dat beeld is niet onjuist maar wel onvolledig, en doet onvoldoende 
recht aan alle innovatie in technieken en materialen. Binnen deze ‘sector’ leidt de 
 relatief grotere zichtbaarheid van creatieve opleidingen tot meer belangstelling van 
studenten.
Door onvoldoende zichtbaarheid en door negatieve, eenzijdige of onjuiste beeldvorming 
lopen de beroepsopleidende leerweg (bol-)opleidingen al bij de instroom goede vak-
mensen mis. Een andere reden voor het mislopen van vakmensen is dat veel studenten 
op jonge leeftijd een studiekeuze moeten maken, terwijl ze nog niet weten wat ze willen 
worden. Door te kiezen voor meer algemene opleidingen denkt men alle opties open 
te houden. Ook in het beroepsonderwijs is de belangstelling voor een meer algemene 
sector als economie groter dan voor sectoren met een duidelijker beroepsprofiel en 
 gunstiger arbeidsmarktperspectief, zoals de zorg en de techniek.
Het fuikmodel, waarbij men techniek en exacte vakken al in de vooropleiding laat vallen, 
gaat ten koste van de instroom voor technisch vakmanschap.
Na de instroom zijn er andere factoren die het vakmanschap in het mbo kunnen bedrei-
gen. Een belangrijke factor betreft de motivatie van de mbo-student. Studenten die 
weinig geboeid zijn, die niet intrinsiek gemotiveerd zijn of raken voor het vak of beroep 
of de context waarin dit moet worden beoefend, of studenten die juist te weinig op hun 
intrinsieke motivatie worden aangesproken tijdens de opleiding, hebben een grotere 
kans om te switchen of voortijdig uit te vallen.

Is vakmanschap kansrijk? Ja, vakmanschap raakt de intrinsieke motivatie van 
mbo’ers
Wil het vakmanschap kansrijk zijn voor de instroom, doorstroom en gekwalificeerde 
 uitstroom van studenten in het mbo, dan moet aan een aantal voorwaarden die te 
maken hebben met de organisatie en inrichting van de opleidingen zijn voldaan.
Het lijkt een open deur, maar het meest gunstig voor het behoud van vakmanschap is het 
aanbieden van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs: dat trekt studenten aan en 
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kan ze behouden. Het kleinschalig organiseren van verwante opleidingen in herkenbare 
eenheden, draagt mogelijk bij aan het zich thuis voelen en zich kunnen identificeren 
met de opleiding. Dat hoeft niet per se in separate kleine gebouwen, maar kan ook door 
herinrichting van de huidige instellingen tot herkenbare segmenten. Verschillende 
roc’s zijn daarmee bezig of zijn daar al in geslaagd.
De trots moet terug in de sector, dat was de strekking van het verhaal van verschillende 
informanten. Een goed georganiseerde opleiding, een goed gevuld rooster zonder al te 
veel lesuitval, en voldoende en interessante stages, motiveren de studenten. Bij goed 
aangeschreven instellingen en opleidingen lijkt de instroom voor vakmanschap 
 gegarandeerd door mond-tot-mondreclame.
Een andere voorwaarde betreft de docenten; zij spelen uiteraard een belangrijke rol. 
Docenten die echt hun vak verstaan, die optreden als leermeester, boeien de student.
Meer zichtbaarheid van de opleiding en het werk van de student is eveneens belangrijk. 
Het tonen van het gemaakte product, bijvoorbeeld door mee te doen aan competities 
of (internationale) vakwedstrijden als Worldskills, stimuleren de student en mogelijk 
trekt dit ook nieuwe studenten aan. Bovendien maken dergelijke manifestaties voor 
bijvoorbeeld ouders duidelijk dat het middelbaar beroepsonderwijs opleidt tot mooie 
be roepen, waarin hoge vaardigheidseisen worden gesteld aan de beroepsbeoefenaren.
Verder kan vakmanschap een rol van betekenis spelen voor het imago van het mbo en 
de opleidingen daarbinnen. Voor een aantrekkelijker imago is het zaak om steeds een 
modern, hedendaags beeld te presenteren van het vakmanschap. Jongeren vinden vak-
manschap aantrekkelijk, dat bleek ook uit de sessies met studenten waarin ze foto’s met 
beroepen beoordeelden op aspecten van vakmanschap. Beroepen waarbij in de ogen 
van de studenten sprake was van vakmanschap, werden veel meer gewaardeerd dan 
beroepen waarin het vakmanschap volgens hen ontbrak. Mbo-studenten zijn dus zeker 
geboeid door het vakmanschap; men waardeert het en vindt het aantrekkelijk.
De studenten die we spraken zijn echter al twee of meer jaar bezig met hun opleiding en 
daardoor weten ze wat de studie behelst. Ze hebben door stages of simulaties al ervaring 
met het werk in de sector en met het concrete beroep waarvoor ze worden opgeleid. 
De intrinsieke motivatie van de studenten kwam duidelijk naar voren toen ze het hadden 
over wat hen drijft, en wat hen goed bevalt aan de opleiding.
Veel aankomende studenten missen echter die intrinsieke motivatie en hebben bij 
aanvang dat concrete beroepsperspectief en vakmanschap nog niet voor ogen, al geldt 
dat uiteraard niet voor de bbl’ers die doorgaans al in de sector werken. Er wordt veel 
geswitcht en gestapeld door de mbo’ers en het duurt soms even voordat een student op 
zijn of haar plaats is. Jong moeten kiezen, zich tijdens de opleiding verder ontwikkelen 
en pure trial and error zijn daaraan debet.
Uiteraard zijn er ook studenten die wel goed weten wat ze willen. Dat geldt voor de mees-
te bbl’ers maar ook voor een deel van de bol’ers. Sommige studenten kiezen een oplei-
ding omdat ze er van huis uit mee bekend zijn. Vaak kiest een student voor een richting 
die bij zijn of haar persoonlijkheid past. Het ‘met de handen willen werken’ (en wellicht 
niet al te veel hoeven communiceren) of juist ‘met mensen willen werken’ of ‘iets met 
kinderen willen’ vormen de belangrijkste intrinsieke motivaties in de sectoren die hier 
centraal staan. In vrijwel alle gevallen kiezen de studenten heel expliciet voor iets willen 
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doen, of iets willen maken; daarom worden de stages en praktijksimulaties zo gewaar-
deerd. Daarmee wordt tevens duidelijk dat vakmanschap niet uitsluitend betekenis 
heeft voor het imago van het onderwijs, maar ook voor de inhoud van de opleidingen. 
Studenten kiezen uiteindelijk voor een vak of beroep en willen ook dat het onderwijs 
daarop gericht is. Vakken die volledig los staan van het vak of beroep motiveren de stu-
denten niet, integendeel. De aantrekkelijkheid van de mbo-opleiding ligt voor de meeste 
mbo’ers in de beroepspraktijkvorming. Daar worden ze aangesproken op het ontwikke-
len van hun vakmanschap, en dat is wat hen boeit.

Voor veel studenten is het mbo een positieve keuze geweest. De studenten kozen voor 
hun mbo-opleiding omdat ze graag praktisch bezig willen zijn. Vaak willen de studenten 
doorstromen naar een hoger niveau in het mbo of doorstromen naar het hbo. Ze hebben 
de ambitie goed te willen worden in hun vak; dat zagen we ook bij de studenten in deze 
verkenning.
Als studenten op het mbo studeren zijn ze – uitzonderingen in de bbl daargelaten – niet 
meteen een volleerd vakman of vakvrouw. Met name in de sector van de kleine ambach-
ten wordt door de informanten benadrukt dat mbo’ers hooguit beginnende vakmensen 
zijn. In deze branches komt het aan op heel veel uren werken en heel veel ervaring 
opdoen met technieken en materialen. Maar het zijn juist deze intrinsiek gemotiveerde 
studenten voor wie het (toekomstig) vakmanschap een grote rol speelt.
Veel informanten in deze verkenning, met name docenten, vinden vakmanschap 
onderscheidend voor het mbo. Een van de informanten acht het dé oplossing voor de 
identiteitscrisis in het mbo. Vakmanschap: dat is waar het mbo voor opleidt. Deze her-
waardering is gunstig voor de onderwijssector, de mbo-docenten en de mbo-studenten, 
zo vindt men. Tegelijkertijd is men realistisch en wijst erop dat het mbo-vakmanschap 
alleen aantrekkelijk is als de gekozen beroepsopleiding ook toekomst heeft en tot een 
baan leidt.

Vakmanschap niet voor heel het beroepsonderwijs en voor alle mbo’ers van even 
grote betekenis
De studentenpopulatie in het mbo is zeer divers, meer dan in welke andere onderwijs-
sector ook. Dat heeft uiteraard alles te maken met de aard en positie van het mbo. Er is 
verschil naar sector en naar opleiding of de kwalificaties daarbinnen, er is verschil naar 
niveau (van niveau 1 – in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven – tot en met 
niveau 4) en naar traject (bbl en bol, waarbij moet worden opgemerkt dat de bbl ook 
volwassen studenten trekt, die soms al vakman of vakvrouw zijn). Er zijn ook nu al korte 
en lange studies, maar de differentiatie neemt toe als enkele vierjarige opleidingen zo 
blijven, terwijl andere ingekort worden tot driejarige opleiding. Ook het feit dat het mbo 
voor een deel van de studenten eindonderwijs is en voor een ander deel slechts de opstap 
naar het hbo, maakt de populatie zo gedifferentieerd.
De instroom in het mbo bestaat uit studenten die vanuit positieve overwegingen kozen 
voor een mbo-opleiding, maar ook uit studenten voor wie het mbo een tweede keus was. 
De instroom uit het vmbo is weliswaar dalende, maar nog steeds groot. Een deel van de 
studenten belandt in het mbo nadat ze zijn uitgevallen in het havo of vwo. Deze groep 
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kan zowel negatief als positief gemotiveerd zijn. Sommigen wilden liever havo, vwo of 
hbo doen, maar dat bleek te hoog gegrepen; anderen kozen voor de hoogst mogelijke 
opleiding maar kwamen er later achter dat ze veel beter op hun plaats zijn in een prakti-
sche mbo-opleiding. Ook de routes bol of bbl kunnen de eerste of tweede keus van een 
student zijn: bijvoorbeeld nu de bol-route moeten volgen omdat er geen werk was voor 
een bbl-traject. De instroom bestaat ten slotte deels uit leerlingen die extra zorg behoe-
ven, studenten met dyslexie of dyscalculi, of (met name bij de lagere niveaus) uit studen-
ten die met een stapeling van problemen kampen.

Sennett stelt dat bijna iedereen een bekwaam vakman of vakvrouw kan worden omdat 
motivatie en doorzettingsvermogen, net als het opbouwen van ervaring door oefening, 
bepalend zijn en tot bijna ieders mogelijkheden behoren. Het lijkt er evenwel op dat 
vakmanschap niet in alle sectoren van het mbo, op alle niveaus en voor alle studenten 
van even grote betekenis is. De verkenning laat zien dat op de lagere niveaus in sommige 
sectoren het vakmanschap waarschijnlijk ontbreekt, zeker als het om werk gaat waarbij 
de mbo-studenten niet worden aangesproken op hun intrinsieke motivatie. Eveneens 
is het de vraag of vakmanschap van toepassing is op studenten die het mbo louter als 
opstap naar een hbo-opleiding beschouwen. Dat kan een uitbreiding van vakmanschap 
zijn, maar het kan ook zo zijn dat het vervolg juist verder van vakmanschap af staat, om-
dat de opleiding bijvoorbeeld minder praktisch of specialistisch is. Bovendien kiest een 
deel van de studenten na het mbo voor een studie in het hbo die niet in het verlengde 
van de afgeronde mbo-opleiding ligt.
In deze verkenning staan drie sectoren centraal: techniek, zorg en de kleine specialisti-
sche en creatieve beroepen, waarbij het vakmanschap met name in de kleine specialisti-
sche en creatieve beroepen en de techniek van betekenis werd geacht, maar dat voor de 
zorgsector soms minder evident leek. Voor andere sectoren in het mbo, zoals de sector 
economie waar het onderwijs meer algemeen vormend is, geldt dat waarschijnlijk nog 
sterker. Het is echter de vraag of dat erg is. Wil vakmanschap echt onderscheidend zijn, 
dan is enige mate van exclusiviteit noodzakelijk.

Naast kansen, ook bedreigingen voor het mbo-vakmanschap
We noemen hier kort een aantal kwesties die contraproductief voor het mbo-vakman-
schap zouden kunnen zijn.

Minder stapelen, minder switchen
Het beleid is in toenemende mate gericht op het ontmoedigen van inefficiënte leer-
wegen. Zo is er meer aandacht voor studiekeuzebegeleiding en worden instellingen 
geacht aanstaande studenten beter te informeren over de arbeidsmarktperspectieven 
van de aangeboden opleidingen. Het stapelen van diploma’s binnen het mbo zal hier-
door waarschijnlijk afnemen, hetgeen de doelmatigheid in de sector doet toenemen.
Deze verkenning maakt echter ook duidelijk dat de studiekeuze van studenten vaak 
geen eenmalige actie betreft, maar een proces. Studenten zijn doorgaans erg jong als ze 
 moeten kiezen, weten vaak nog niet wat ze willen worden, ontwikkelen zich tijdens de 
opleiding, doen nieuwe ervaringen op en ontdekken gaandeweg de opleiding wat wel en 
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wat niet bij ze past. Goed gemotiveerd zijn en blijven voor een opleiding, is de belang-
rijkste voorwaarde om de studie af te ronden.
Voor een deel is het vallen en opstaan voordat een student op de juiste plek zit niet te 
vermijden. En in een diplomamaatschappij is het niet te vermijden dat studenten zo ver 
mogelijk willen komen, en dus stapelen. Mocht die optie al te zeer aan banden worden 
gelegd, dan gaat dat mogelijk ten koste van het vakmanschap.

Door verdringing en differentiatie minder intrinsieke binding
Een andere bedreiging van het vakmanschap betreft de concurrentie van aanpalende 
sectoren, en de verdringing van beroepen op lagere mbo-niveaus door beroepen op 
hogere niveaus. Die verdringing lijkt funest als het leidt tot een vergaande  differentiatie 
naar taken, waarbij het takenpakket op de lagere niveaus sterk wordt gereduceerd. 
Er is momenteel in de zorg weinig vraag naar de lagere niveaus, terwijl het aanbod van 
 studenten daar wel zit. Mogelijk raken studenten op deze niveaus gedesillusioneerd als 
ze uiteindelijk niet kunnen doen waarvoor ze kwamen, namelijk iets betekenen voor 
mensen die hulp of zorg nodig hebben. Dat risico betreft overigens met name degenen 
die niet in staat zijn om zich bij te scholen of door te stromen naar een van de hogere 
niveaus.
Een hiermee verwant risico kan zich voordoen als vergaande eisen in een vakgebied niet 
langer corresponderen met de aard van het type student dat koos voor deze opleidingen. 
De toenemende eisen op bijvoorbeeld communicatief gebied in allerlei sectoren van de 
arbeidsmarkt brengt mogelijk een deel van de mbo-studenten in verlegenheid, en kan 
ervoor zorgen dat zij afhaken.

Vakdocenten die te ver van de beroepspraktijk af staan
Nog een potentieel risico voor het vakmanschap betreft docenten in het mbo die ver van 
de beroepspraktijk staan. Goede, bevlogen docenten die hun vak verstaan inspireren 
de studenten. Lesgeven in het mbo stelt echter hoge eisen aan docenten. Vakonderwijs 
betekent overdracht van kennis en kunde, en studenten een juiste beroepshouding 
aanleren. Omdat studenten worden aangetrokken door het beroep, moet de docent dat 
vak kunnen uitoefenen of een verbinding daarmee kunnen leggen. Vakken zijn echter 
blijvend in ontwikkeling en niet elke docent schoolt zich bij. Sommige docenten lopen 
dan ook achter bij de praktijk. De kunst lijkt te zijn het up-to-date houden van de kennis, 
de branche en het vak.

Generiek opleiden staat verder van het vakmanschap af, maar lijkt voor sommige 
studenten gunstig
Niet zozeer een risico als wel een dilemma is de kwestie hoe generiek of specifiek het 
mbo moet opleiden. Staat het steeds meer generiek opleiden het vakmanschap in de weg 
of kan het ook hieraan bijdragen? Het bedrijfsleven wil doorgaans een vrij specialistisch 
opgeleide student. Zulke studenten zijn direct inzetbaar in het bedrijf en men hoeft in 
die studenten weinig te investeren. De mbo-instellingen neigen juist naar ver breding. 
Enerzijds worden instellingen daartoe gedwongen omdat het aantal kwalificaties omlaag 
moet; anderzijds zijn de kosten vaak te hoog om vergaand te differentiëren in het 
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 onderwijsaanbod. Mede om die redenen zijn de opleidingen voor kleine  specialistische 
en creatieve beroepsgroepen gecentreerd.
Gezien de duur van de opleidingen in het mbo is enige robuustheid gewenst. Een stu-
dent die de opleiding na een aantal jaren afrondt, moet immers nog steeds geschikt 
zijn voor het beroep. Studenten die niet precies weten wat ze willen worden, zijn gebaat 
bij een bredere opleiding, waarmee ze een aantal kanten kunnen opgaan. Ook hun 
arbeidsmarktpositie lijkt in dat geval gunstiger: men is immers breder inzetbaar. Zulke 
over wegingen spelen in tijden van crisis mogelijk nog meer dan anders. Tegelijkertijd 
zit daar een spanning met het bedrijfsleven, want hoe breder opgeleid de student, des te 
meer bedrijfsspecifieke training en opleiding deze nodig heeft. Dat is voor veel bedrijven 
 minder aantrekkelijk en voor kleine bedrijven soms te kostbaar.

Meer algemeen vormende vakken in het beroepsonderwijs
Wellicht het grootste risico voor vakmanschap is echter de veralgemenisering van het 
middelbaar beroepsonderwijs. Meer en meer worden mbo-opleidingen geacht aan-
dacht te besteden aan algemeen vormende, cognitieve vakken: Nederlands en rekenen, 
en voor mbo-4 ook Engels. De strengere eisen op het gebied van taal en rekenen doen 
weliswaar de waarde van de afgegeven diploma’s en het niveau van de mbo-opleidingen 
stijgen, maar zouden wel eens problematisch kunnen uitpakken voor een deel van de 
mbo-studenten. Studenten in mbo-4 die willen doorleren zullen baat hebben bij een 
goede beheersing van de meer algemene vakken, al stroomt ook nu al de helft van die 
studenten door naar het hbo.
De informanten en docenten in deze verkenning zijn stellig in hun opvatting dat 
deze vakken het vakmanschap eerder in de weg staan dan dat ze ondersteunend zijn. 
Het  aantal uren dat moet worden besteed aan deze vakken gaat ten koste van de tijd 
voor beroepsvorming en het opbouwen van specifieke vakkennis en ervaring. Moge-
lijk  struikelen studenten die wel een goede vakman of vakvrouw kunnen worden op 
deze vakken. Naar verwachting zal het met name voor de lagere niveaus in het mbo 
betekenen dat men langer over de studie doet of geen diploma haalt. Mogelijk wordt 
ook de gewenste doorstroom naar niveaus waar meer vraag naar is op de arbeidsmarkt 
 gehinderd door de strengere eisen op dit gebied.
Het is de vraag hoe noodzakelijk deze vakken (conform de referentieniveaus) voor iedere 
student zijn, en hoe noodzakelijk het is om deze vakken tijdens de mbo-opleiding eigen 
te maken. Enerzijds is er sprake van beleid dat streeft naar een leven lang leren, ander-
zijds wordt er veel in de mbo-opleiding gestopt, terwijl de studieduur tot drie jaar wordt 
verkort.

Deze verkenning maakt duidelijk dat studenten te boeien zijn door vakmanschap, en dat 
ze een deel van hun eigenwaarde en trots ontlenen aan het feit dat ze (binnenkort) hun 
vak verstaan. Daarmee lijken de mbo’ers een grote stap voorwaarts te hebben gemaakt 
op de vmbo’ers, die veelal met een laag zelfbeeld kampen. Deze winst dreigt evenwel 
verloren te gaan als in het mbo te veel nadruk wordt gelegd op cognitieve prestaties in 
algemene vakken.
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