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Demissionair staatssecretaris neemt het op voor

Schoolbezoek maakt 
weer helemaal enth 
Henk Bleker - demissionair staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bracht maandag 14 mei een werkbezoek aan AOC
De Groene Welle in Zwolle. Onze reporter liep mee
en stelde na afloop een aantal vragen aan de man
die jaren geleden zelf een ‘pretstudie’ volgde.
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atuurlijk parkeert een
staatssecretaris,
demissionair of niet,
zijn auto pontificaal
voor de deur van De
Groene Welle. Bleker is niet alleen, in
zijn kielzog lopen vandaag twee
leden van zijn campagneteam voor
het voorzitterschap van het CDA
mee. Natuurlijk niet nadat ze hun
auto’s eerst netjes op het parkeerterrein hebben gezet. Na een kort
praatje met de directie duikt Bleker
snel de school in voor een rondleiding. De eerste stop wordt gemaakt
bij de opleiding Dynamic Design,
waar een leerling bezig is een grafstuk te maken dat langere tijd mee
kan. Geïnteresseerd stelt Bleker vragen aan de leerlingen, die ietwat
bleu zijn. Gelukkig blijkt snel dat hij
daar wel raad mee weet. Gedurende
het hele bezoek houdt hij knap de
gesprekken op gang en is hij ook niet
te beroerd om over zijn eigen ervaringen te vertellen. Bij de opleiding
Dierentrimmer, waar de leerlingen
net een aantal honden aan het trimmen zijn, praat Bleker uitgebreid
over de honden die hij heeft gehad.
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Met vissen heeft hij blijkbaar wat
minder, want even daarvoor bij de
Sportvisacademie bleef het opvallend stil wat betreft zijn eigen ervaringen. De rondleiding wordt afgesloten met een bezoek aan de opleiding Dierverzorging, waar het een
drukte van belang is, zowel door de
aanwezige fauna als door de
enthousiaste leerlingen.
Tunnel
Toeval of niet, Bleker bezoekt
vandaag allemaal opleidingen waar
de laatste tijd nogal wat om te doen
is geweest. Het zouden ‘pretstudies’
zijn, waar leerlingen worden opgeleid voor banen waar te weinig
vraag naar is. Bleker geeft desgevraagd aan dat het middelbaar
onderwijs misschien wat te ver is
doorgeschoten in het specialiseren,
maar heeft er alle vertrouwen in dat
scholen zelf opleidingen gaan clusteren. “Wat me wel enorm tegen de
borst stuit, is het woord pretstudies”, voegt hij daar aan toe. “Leerlingen hebben dan wel iets specifieks gekozen, maar dat wil niet zeggen dat ze daardoor in een soort

tunnel terechtkomen, dat ze alleen
dat maar willen doen. Ze doen allerlei vaardigheden op die breder toepasbaar zijn dan alleen dat specifieke gebied. En kijk eens wie er allemaal in de regering zitten. Volgens
mij zijn er daar ook een hoop mensen met pretstudies”, aldus Bleker,
die zelf de ‘pretstudie’ Politicologie
volgde.
Passie
Wat Bleker tijdens zijn bliksembezoek vooral opvalt, is de passie en
het ondernemerschap onder de leerlingen, zegt hij. “Ik heb enthousiaste
en gemotiveerde leerlingen aangetroffen. Wat me heel erg aanspreekt
is dat leerlingen erg met hun vak
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‘pretstudies’

maakt Henk Bleker
h ousiast
Geïnteresseerd stelt
Bleker vragen aan
de leerlingen

bezig zijn. Maar ze zijn ook bezig
met hoe ze daar straks als onder
nemer, of bij een onderneming, hun
boterham mee kunnen verdienen.
Dat zag ik hier veel meer dan dat ik
dacht. Ik heb een zware week achter
de rug, maar ik hoef hier maar een
half uurtje te zijn en dan ik ben weer
helemaal enthousiast.”
Na de rondleiding gaat Bleker in
een rondetafelgesprek met enkele
docenten en leerlingen nog wat dieper in op de opleidingen. De inter
nationale instelling van de aanwezige leerlingen doet Bleker deugd.
“De agrarische sector is belangrijk
voor onze exportpositie; het is een
heel erg internationaal georiënteerde wereld. Dat zie ik hier terug

met stages in het buitenland en
scholieren die daar willen werken”,
zegt Bleker, die ook nog het innovatieve karakter van het groen mbo
roemt. “Er wordt vaak over innovatie gesproken en dan heeft men het
heel veel over Wageningen, maar de
meeste innovatie gebeurt door
praktiserende innoverende mensen
die met een concreet product en
met passie aan de gang zijn. En dat
gaat hier gebeuren.”
Werk
Op de vraag of groen onderwijs in
de toekomst onder het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie moet blijven vallen,
antwoordt Bleker met een volmon-

dig ja. “Groen onderwijs bestaat bij
de gratie van een sterke agrarische
sector en een internationaal
gerichte agrarische sector. En daar
gaat ons ministerie over.” De koppeling van onderwijs, het bedrijfsleven
en het ministerie moet daarom volgens Bleker worden gekoesterd.
“Overal waar ik kom in het buitenland is men jaloers op die driehoek.
Dan ben je toch gek als je dat in
Nederland wilt afschaffen. Als er
een nieuw kabinet komt zou ik zeggen: zorgen dat wat goed is blijft.”
In de tweede plaats is het volgens
Bleker ook belangrijk dat de ‘unieke
combinatie’ in het beroepsonderwijs van leren en praktijkwerk op
een goede manier kan blijven voortbestaan, ook bij verkorting van de
opleidingsduur. “Ik hoor ook van de
leerlingen hoe belangrijk dat is. Dat
je de kennis die je hebt opgedaan
gaat toepassen, want dat rendeert.
En dan kijk je ook over de grens van
het bedrijf waar je nu zit en krijg je
nieuwe inzichten waar je je voordeel
mee kunt doen.”
Relaties
Een ander voordeel van stage
lopen is volgens Bleker het aanleggen van een netwerk en het leren
communiceren. “Je verdient je geld
als ondernemer met twee dingen:
vakkennis en relaties. Als je bijvoorbeeld een hondentrimsalon wilt
beginnen of je wilt iets in de dierenverzorging gaan doen, maar je hebt
je netwerk niet op orde, dan wordt
het helemaal niets. Toen de hoogste
baas van de Rabobank een theoloog
was (Bert Heemskerk, red.) ging het
hartstikke goed met de bank. Hij
had een rechtstreekse lijn…”, zegt
Bleker met gevoel voor humor, om
vervolgens serieus nog wel even zijn
punt te maken: “Goede relaties en
bewogen met je vak bezig zijn, dat is
het allerbelangrijkste en dan kom je
er wel.”
Dan zit de tijd voor Bleker er op,
want hij moet door naar Brussel om
te vergaderen. Waarschijnlijk wordt
dat niet het meest inspirerende
moment van zijn dag, maar wel één
waar hij met een enthousiast gevoel
naar op weg kan. ]
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