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Feiten en meningen

Niet door na mbo?
Frank de Jong, lector Stoas Wageningen |
Vilentum Hogeschool: “Zelf ben ik doorgestroomd van lager en middelbaar economisch
onderwijs naar de sociale academie en uiteindelijk
naar de universiteit, uitmondend in een proefschrift over zelfsturend leren. Zonder doorstroom
was ik veroordeeld tot de herenmodezaak van mijn
vader, terwijl mijn talenten toch meer tot hun
recht komen als lector. Een concurrerende en
gezonde maatschappij moet het hebben van de
ontwikkeling van talenten. Voor dat laatste staat
het onderwijs, maar alleen als je de mogelijkheid
en tijd krijgt.”
Hans Ligtenberg Opleidingsmanager
Greenport Business & Retail en Food
Commerce & Technology, Hogeschool
Inholland Delft: “Voor bepaalde sectoren is
doorstroom zeer gewenst. Mbo is een volwaardig
diploma, maar als je bedenkt dat deze ‘kinderen’
nog 50 jaar moeten werken, vind ik het wat
kortzichtig. De groene opleidingen zijn opleidingen die ertoe doen nationaal en internationaal,
met een duidelijk herkenbaar werkveld en een
positief arbeidsmarktperspectief.”
Astrid Berendsen, lid CvB AOC Terra: “We
moeten ons wel degelijk druk maken als doorstuderen moeilijker wordt gemaakt. Doorstroom naar
hbo is juist voor mbo’ers een zinvol perspectief dat
onnodig verdwijnt als gevolg van beleid om het
rendement van hbo-instellingen te verbeteren. Het
past ook niet bij concepten als leven lang leren.
Uiteindelijk gaat het in het onderwijs om de talentontwikkeling van jonge mensen.”
Arno Roosendaal, mbo-hbo-doorstromer:
“Ik ben blij dat ik de stap heb gezet. Maar veel
mbo’ers én havisten zijn niet geschikt voor het
hbo. Je hebt doorzettingsvermogen, motivatie en
verantwoordelijkheidsgevoel nodig om te kunnen
slagen op het hbo. Dat zag ik aan de uitval in de
propedeusefase. Maar als je wel de ‘hbo attitude’
hebt, kun je het goed doorlopen. Om het niveau
hoog te houden in het hbo is er niets mis met een
strenge selectie.”

Veel mensen zijn bang dat mbo’ers minder snel zullen
doorstromen naar het hbo vanwege strengere regels en
het sociale leenstelsel. Minister Bussemaker van OCW
relativeert dit in een interview met NRC: Mbo’ers hebben
een afgeronde vakopleiding, zijn praktijkgericht en
vallen in het hbo toch vaak uit.

Lesley Thoen, mbo-hbo-doorstromer:
“Doorstroming moeten we koesteren, maar zeker
niet forceren. Lastig is vaak dat leerlingen nog geen
duidelijk beeld hebben van hun voorkeur voor een
vakgebied. Misschien is dit wel het punt waar de
discussie moet beginnen. Wat ik persoonlijk
belangrijk vind is dat iemand zijn passie kan vinden
in de gekozen opleiding. Daarvoor is het belangrijk
dat een leerling op de goede plek zit of zich goed
oriënteert op een vervolgopleiding voor hij beslist
om door te studeren.”
Sietse Planting, teamleider algemeen,
mbo Nordwin College Leeuwarden:
“Wij willen eruit halen wat erin zit. Voor de een
betekent dit na het behalen van een mbo-diploma
aan het werk. Voor de ander betekent dit een niveau
hoger in mbo of door naar het hbo. Voor studenten
die gemotiveerd kiezen voor een vervolgopleiding
bieden we als keuzevak doorstroomprogramma’s
richting mbo niveau 4 en het hbo om ze optimaal
voor te bereiden. Een hbo-opleiding die ver af staat
van de gevolgde beroepsopleiding in het mbo mag
kritisch zijn en aanvullende eisen stellen.” ■
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