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INTERVIEW

VERSCHIL TUSSEN UNIVERSITEIT E N HBO WORDT KLEINER

Nederlands wateronderwijs scoortdikke
voldoende
Nederlandstaatbekendomzijngoedewaterbeheer.Eengrootgedeelte vanhetland is(teruggewonnenophetwaterenondanh sombereberichtenisooklaag-Nedcrlandnogsteedsbewoonbaar.
Inmiddelsisonzekennisvanwaterbeheeruitgegroeidtoteengoedlopendexportproduct.HetNederlandseonderwijsopwatergebied heejtcengoedenaam,metnamedetechnischeopleidingen.Jaarlijks
komenvee!buitenlandsestudentenhierheenomdevruchtenvandejarenlangeervaringindestrijd
tegenhetwaterteplukken.Maarisdeze 'claim tofame' terecht?Somswordenvraagtekensgezetbij
hetNederlandsewaterbeheer(ziepagina 6). DeperikelenbijhetMinisterievanOnderwijszijnook
weinighoopgegcvend.HoeishetgcsteldmethetwateronderwijsinNederland?Eeninterviewmet
vijf'ervaringsdeskundigen': MariekeEuwe,MaartenSpijker, EllenTromp,VincentVultoenSita
Vulto.

waseenstandaardformulier dat iedereen
opgestuurd kreeg,ikdenkniet daterveel
meegebeurt."
Eenvoldoendedusvoordeopleidingen,
maarisernogverschil tussenhboen universiteit?Vincent:"Ikzieeen trend datdeuniversiteitenhethbomeeropelkaargaan lijken.Universiteiten gaanmeer aandacht
bestedenaanniet(puur) -wetenschappelijke
stages.Ikvind dateengoedeontwikkeling.
Hbo'ers lijken vakertegaan doorstuderen,
dus hetverschiltussen beidesoortenopleidingenwordtkleiner."Daarisniet iedereen
hetmeeeens.VolgensMariekezijn erduidelijk verschillen tezientussenbeidegroepen.
Gevraagdnaardeverschillentussen universiteitenhboisiedereen hetermeeeensdat
hbo'erspragmatischer lijken enacademici
meertheoretisch ingesteld.VolgensMaarten
iser,ookvóórdestudie,aleenverschilte
zientussendeaankomende studenten."De
éénwilmeerdoen,deanderwilstuderen."

Verschillen
MariekeEuweheeft aanhetVanHall
Instituut Milieukunde (IntegraalWaterbeheerenMilieuhygiëne)gestudeerd,eenKopcursus GeoInformatiekunde gedaanen nu
studeert zeindeeltijd TechnischeBestuurskundeinDelft. Daarbij werktzealbijna drie
jaar bijRijkswaterstaat. Maarten Spijker
werktinmiddels tweebijHydroLogicBV.Hij
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studeerdeFysischeGeografie (afsudeerrichtinghydrologie)aandeUniversiteit Utrecht.
EllenTromp isbezigmetdestudieCiviele
Techniek(Watermanagement -Hydrologie
enEcologie)aandeTUDelft. In september
gaatzestagelopen,waarnazeinjanuari in
Australiëgaatafstuderen. VincentVulto
heeft dehbo-opleidingAquatischeEcotechnologieinVlissingengedaan envolgtnu in
UtrechtdeMastersopleiding Natural
ResourcesManagement.SitaVulto tenslotte
heeft ookeenhbo-opleiding voltooid,InternationaalLand-enwaterbeheer inVelp(Van
HallLarenstein)enstudeert nu Fysische
Geografie inUtrecht.Hetvijftal kentelkaar
vanhetNVA-Jongetenplatform,dat eerder
ditjaar isopgericht (zieH 2 0nummet9van
ditjaar).
Hoewelhetgesprekbijtijd enwijlewat
chaotisch verlooptendemeningen uiteen
lopen,krijgt hetNederlandse onderwijs een
dikkevoldoende.Vincent:"Het Nederlands
onderwijs isbestgoed,maarerblijven altijd
punten diebeterkunnen,daarmoetje goed
naarblijven kijken."Overdevraagofdeverschillendeopleidingsinstituten ietsdoen
meteventuelekritiekzijn demeningen wat
meerverdeeld.Mariekekreegdriejaar nä
haarstudieeenenquête toegestuurd met
vragenoverhaaropleiding."Ikdenkweldat
erietsmeegebeurt,hetkwam rechtstreeks
vaneendocent af"
Maarten kreegookeenvragenlijst, maar
heeft erminder vertrouwen indat zijn
opmerkingen gebruiktzullen worden."Het
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Maarookdediverseacademischeopleidingen verschillen onderling,netzoalshbo
opleidingen onderlingverschillen.Dieverschillenzijn nietaltijd makkelijk tevinden,
zodat hetkiezenvaneenopleiding moeilijk
is."Aandeanderekant",zegtVincent,"is
hetnatuurlijk ookheteigeninitiatiefvande
student omdejuiste informatie vinden.
Maardevoorlichtingkanabsoluut beter."
Nietalleendevoorlichtingaanaankomendestudenten kanbeter,ookdeselectie
vandestudenten isvoorverbetering vatbaat.Selectieaandepoort ismisschieneen
staptever,maar tijdens deopleidingendan
metnameheteerstejaarkanhetkafalvan
hetkoren wordengescheiden.Deniveauverschillen tussen studenten onderlingzijnSita
bijvoorbeeld eendoorninhetoog.Zij heeft
eenhbo-opleidinggedaanenstudeert nu
aandeuniversiteit.Sommigevakkenmagze
pasdoennadatzeeerstandereheeft afgerond,terwijl anderestudenten rechtstreeks
insttomen endievakkenwelmogendoen,
maar nietaltijd evengoedscoren.Enookzij
zietduidelijk verschillen tussen hbo'ersen
academici."Tijdens veldproevenzieiksoms
studenten vreselijkaanklooienmetdeapparatuur.Jekanziendatzeminder ervaring
hebbenmetveldwerkdanhbo'ers." Het
aanzienvaneeninstituut wordtniet alleen
bepaalddoordeprestatiesvandestudenten,
maarookdoorhungedrag.Goede studenten
kunnen ervoorzorgendatandere studenten
vandezelfde opleidingmakkelijker eenbaan
vinden ofeenstageplekkrijgen. Omgekeerd
geldt hetzelfde:studenten dieereen potje

vanmaken,kunnen deuren voormedestudenrendichrgooien.Het vinden vanstageplekkenisopditmoment niet makkelijk.
Ellenmoet inseptember stagegaan lopen,
maar tot nu toeheeft zenoggeenplek."Ik
hebeenheleboelbedrijven benaderd, maar
datheeft nognietsopgeleverd. Bedrijven
gevenaanbij mijn opleidingofze stagiaires
aanwillen nemen, maarookbedrijven die
dat inhet verleden weldeden,hebben nude
capaciteitnietomeenstudent opteleiden."

Buitenlandse studenten
Detendensomzoveelmogelijk buitenlandsestudenten aantenemen kanookniet
opiederssteun rekenen.VolgensVincent
komtdathet niveauvandeopleiding niet
tengoede."Datbetekent datdocenten in het
Engelsmoeten lesgevenendatvaltnietmee.
Bepaaldenuancesvallenwegenwoordgrapjeslukken niet meer."Maar buitenlandse
studenten kunnen erookvoorzorgen datje
anders naarjeeigenvakgebiedgaat kijken.
DingendieNederlanders heelgewoonvindenwekkenbij buitenlandse studenten vaak
verbazingop."Het isookweleensgoeddingenvanuiteenheelanderperspectiefte
bekijken."
Stagesworden welzeergewaardeerd.
Maarten heeft aanzijn stagebij HydroLogic

eenbaanovergehouden."Dat isgoed:je kent
het bedrijfalenhetbedrijfkentjou,dusje
weetwatje vanelkaar kunt verwachten."Uit
destagesblijkt bovendiendatopleidingen
praktijk niet altijd evengoed aansluiten.
Maarten kreegtijdens zijn opleidingeen
hooptheorieoverhydrologiein 'natuurlijke'
omstandigheden, terwijl het waterbeheer in
Nederland vooralkunstmatig isingericht.
Aandezeaspecten werd indestudievrijweinigaandacht besteed.Gelukkigginghet bijlerensnel,zodatvaneenhiaatin kennis
inmiddelsgeensprakemeeris."Jekunt tijdensjestudieookminofmeerje eigenpakketsamenstellen, binnengrenzen natuurlijk.Datbetekent datjejezelfbeter kunt
voorbereiden opeenbepaaldebaan.Maar
studenten kunnen erookvoorkiezeneen
'makkelijk' pakket samen testellen.Deverantwoordelijkheid daarvoorligtbij destudent:scholenmoetendatnietgaan bepalen.
Zezoudenwelbeter voorlichting kunnen
gevenoverdeeisendieeenbepaaldebaan
stelt."
Wantuiteindelijkgaathetomeenbaan.
Enopditmoment ishetniet makkelijk om
aaneenbaan tekomen.Marieke bijvoorbeeldhaddriejaar geleden,toenze afstudeerde,debanenvoorhet uitkiezen.Maar
nu wordthaar tijdelijk contract bij Rijks-

waterstaat nietmeerverlengd enmoetze
gaansolliciteren.Datvaltnietmee.Datleidt
ervolgensVincent ooktoedatveel(hbo)studenten nu doorstuderen "indehoopop
betere tijden."

Jongerenplatform
HetJongerenplatform ismedein het
levengeroepenomafgestudeerden tehelpen
bij hetvindenvaneenbaan.Een belangrijk
hulpmiddel daarbij isde internetpagina
www.waterloopbaan.nl. Hetisdebedoeling
datdezepagina indetoekomst wordtomgebouwd enbijvoorbeeld meervacaturesgaat
bevatten.Ookkandepaginaalsdiscussieplatform gaandienenenvoorhet uitwerken
vanervaringen.DathetJongerenplatform in
eenbehoefte voorziet,blijkt weluitde
belangstellingdietotnu toewordt getoond.
"Ikwilnietzeggendathet alleendoorons
komt,maarbij delaatsteNVA-vergadering
waren veelmeerjongeren aanwezigdan bij
devorigevergadering",volgensVincent.In
detoekomst zalhetJongerenplatform meer
activiteiten ontplooien.Tedenken valtaan
cursussen encongressen,maarookexcursies
bijvoorbeeld. Wanthetonderwijs krijgt weliswaareenvoldoende,ruimtevoorverbeteringiseraltijd. Enhet Jongerenplatform
kandaar wellichteenrolinspelen. <f

V.l.n.r.MaartenSpijker,MariekeEuwe,SitaVulto,EllenTrompenVincentVulto[foto:Andtéjansm).
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