reportage
Promotie beroepsonderwijs bij Skills Masters

Op de vingers gekeken
De belangrijkste doelgroep van de Skills
Masters zijn vmbo’ers. Zij oriënteren
zich op beroepen en een bijpassende
mbo-opleiding, een suikerspin in de
hand. De wedstrijden geven een idee.
Bijvoorbeeld op het groenplein.

bij het jongerendebat met twee
acteurs uit de ﬁlm ‘Shouf Shouf
Habibi’.
De spanning van de 25 beroepenwedstrijden is voor deze scholieren, vanuit
school gestuurd om zich te oriënteren
op hun mbo-toekomst en beroep, niet
echt voelbaar. Af en toe dwaalt er
iemand langs de hoefsmeden. Met
meer belangstelling voor de paarden,
dan voor de hoeﬁjzers.

Suf

“H

et gaat
niet
onaardig”, zegt Daan Kösters. Hij leert voor
hoefsmid en doet mee met een beroepenwedstrijd in de Rotterdamse Ahoy.
Op de vingers gekeken door duizenden scholieren, vmbo’ers van 15 of 16
jaar, smeedt hij in gloeiende hitte een
perfect hoeﬁjzer uit een rechte staaf.
Hoewel, duizenden. De belangstelling
op de eerste dag van de Skills Masters,
een driedaags evenement ter promotie
van beroepen en het beroepenonderwijs, is niet overweldigend. 40 duizend
mensen, verwacht de organisatie,
maar buiten ligt een dikke laag
sneeuw. Een mogelijke spelbreker.
Uit de regio komen ze wel. Bij de
ingang verzamelen zich grote groepen
vmbo’ers; ze krijgen er de laatste
instructie, zo-en-zo-laat hier weer
terug, en ze verspreiden zich. Even
later staan ze in de rij voor de suikerspin, ze aaien een koude slangenhuid,
proeven cola of slenteren langs de
bloemenwedstrijd. Ze willen ook graag
zo’n ﬂuorescerend groen tasje: expeditiegroen.nl. Ongeacht de informatie
daarin over groene opleidingen, beroepen en de sector.
Vervolgens lopen ze door naar de sensationele klimwand van de marine, de
computers van Ecabo of de taarten van
de banketbakkers. Of ze schuiven aan
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Het evenement is een paar uur eerder
begonnen met een openingsactie van
PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos,
judoka Edith Bosch en de Rotterdamse
wethouder voor onderwijs Leonard
Geluk. Ze braken een muur af die symbolisch de weg moest openen naar een
beter imago van het beroepsonderwijs. “Zeker voor het vmbo van groot
belang”, zegt Bos in een korte toespraak tot de vips: mensen van kenniscentra, brancheorganisaties, overheden en jongerenorganisaties. Hij geeft
ruiterlijk toe dat zijn partij niet altijd
even gelukkig was met haar onderwijsinitiatieven, maar met zijn aanwezigheid promoot hij vandaag wel het
beroepsonderwijs.
De groene opleidingen presenteren
zich op het groenplein. Die kleur was
niet moeilijk kiezen voor de organisatie. Verder is er geel (techniek), oranje
(bouw), paars (economie), rood (zorg)
en blauw (de uniformen). Heel overzichtelijk. En overal zie je de gele
truien van de ‘crew’, mensen die de
bezoekers zouden moeten gidsen.
MBO De Gaarde uit Barendrecht heeft
een aparte stand. Geen scholier in de
verre omtrek, slechts de bemensing
van de stand. “Het kan nog komen”,
zegt een van dat groepje. Een suf
konijn in een hokje, maar misschien is
vooral ook de Lonsdale-trui van een
andere Gaarde-scholier een verkeerd
signaal in een omgeving waar zo’n 80
procent van de bezoekers allochtoon
is.

Spanning
“Nog een uurtje, dan kunnen we naar
huis”, hoor ik een scholier opmerken.
Een ander likt aan een ijsje. Hooguit
honderd mensen zitten bij het jongerendebat. Ze reageren op stellingen
zoals: ‘beter tien snuffelstages dan één
lange’; ‘beroepskeuzentesten helpen
niet’ en ‘mijn decaan geeft het beste
advies’. De presentatoren doen hun
best, maar het vlamt niet echt.
Terug naar het groenplein. Bertrik van
Dieren, 3e-jaars van de Groene Welle,
legt een tuin aan. Samen met Jasper.
Ze werken op basis van een ontwerp
met bestrating, hout, constructies en
beplanting. Zo zijn er vier tuinteams,
ieder op 5 bij 5 meter. “Mensen vragen
af en toe waar het materiaal vandaan
komt”, zegt Bertrik. “Verder niet.” De
wedstrijd begint weer. “We zien wel
waar het schip strandt.”
Het materiaal komt wat het groenplein betreft van sponsors van het
bedrijfsleven, vaak aangesproken
door Aequor. Brancheorganisaties
zoals VHG, VBW en HBD. En ook LNV.
Naast Aequor, organisator van de wedstrijden, was ook de AOC Raad betrokken; en via hen een aantal aoc’s.
Het is vandaag de eerste dag voor de
drie wedstrijden op het groenplein.
Zaterdag zal Daan Kösters de beste
hoefsmid blijken, maar zover is het
nog niet. Voorlopig blijft het spannend. Hoewel, zegt Maartje Goossens,
in Almere op de opleiding voor bloemschikken, “de spanning vooraf, ben ik
nu wel kwijt”. Ze leert een hoop, vindt
ze. En ze vermaakt zich goed in Rotterdam.
Haar bloemcreatie, heerlijk geurend
en fantastisch kleurend, wordt samen
met die van de elf andere deelneemsters tentoongesteld bij de ingang. De
volgende opdracht heeft met geboorte
te maken. Œ
Ton van den Born

¯ Mooie creaties bij de bloemenwedstrijd

f oto’s: to n van d e n b o r n

˚ Het jongerendebat

˚ Voor elk wat wils op de groenmarkt

˘ Deelnemer wedstrijd tuinaanleg
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