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tekst en fotografie ton van den born

Slot in Ede

‘Aequor had
gewoon gelijk’
“Het Aequor waar ik heel trots op ben geworden, moet nu stoppen”, spreekt
bestuursvoorzitter Roel Schilt op het slotfeest. “Door politiek gekonkel”, constateert hij. De meeste medewerkers hebben een andere werkplek gevonden, bijvoorbeeld als ontwikkelaar of bedrijfsadviseur bij SBB in Zoetermeer, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. SBB heeft wettelijke taken, data en het
gebouw in Ede overgenomen.
Het einde van een tijdperk, maar Aequor heeft een
geschiedenis die op z’n minst terugvoert naar de
vorming van de leerlingstelsels in de jaren 60.
Roel Schilt, bestuursvoorzitter van Aequor in de
laatste jaren, heeft meegemaakt hoe de organisatie
na de fusie in 1994 steeds meer een plek kreeg in
de wereld van groen onderwijs. Hij spreekt de
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medewerkers toe op het slotfeest op 26 juni in Ede.
Sommige van hen werken dertig jaar of langer voor
het groene kenniscentrum en de voorlopers.
Toen de groene leerlingstelsels ontstonden, was
Schilt leraar op een landbouwschool. “Een collega
sprak dan wel over LSBC, LSBL, Vollt (de voorlopers van Aequor), maar,” bekent hij, “ik had geen
idee wat ze deden. Ik was zo’n schoolmeester die
geen behoefte had aan mensen en organisaties die
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zich met mijn werk bemoeiden.” Eind jaren 80 belde
Richard Schout hem, toen de nieuwe directeur van
de Vollt. “We hadden nogal een bende gemaakt van
de administratie van het leerlingstelsel.”

Ons brood
Het ‘echte gezeur’ tussen Aequor en de aoc’s begon
toen Aequor net gefuseerd was, vertelt hij. “Een
ingebouwd conflictpunt, want de aoc’s werden
bekostigd om wettelijke taken van Aequor uit te
voeren, terwijl de verantwoordelijkheid bij Aequor
lag. Het conflict om de positie van de bedrijfsadviseurs escaleerde, maar achteraf had Aequor gewoon
gelijk. Tijdens de Grüne Woche (een vakbeurs in
Berlijn) regelden Erris (van Ginkel, toen bestuursvoorzitter van Aequor) en ik dat de bedrijfsadviseurs
overgingen naar Aequor met de helft van de bekostiging. Wij zeiden tegen elkaar: we krijgen het straks
allebei op ons brood.”
Het was volgens hem echter wel een doorbraak. “De
relatie met de aoc’s ontspande sneller en veel meer
dan we gehoopt hadden. En jullie – medewerkers
van Aequor – maakten van Aequor een open
organisatie die op alle niveaus meer en meer
gewaardeerd werd door haar klanten, en ook door
die schoolmeesters zoals ik destijds.”

Vol lof
Met de vorming van Aequor ging de uitvoering van
het leerlingstelstel over naar aoc’s. Dit
werd de beroepsbegeleidende leerweg,

de BBL. Aequor, net als collega-kenniscentra, nam
de productie van kwalificatiestructuren op zich en
erkende leerbedrijven. Ze onderzocht de sectorale
arbeidsmarkt, begeleidde en trainde praktijkopleiders en overlegde met onderwijs en bedrijfsleven
over een betekenisvolle inhoud van het onderwijs,
een passende examinering en een goede organisatie
van de stage.
Met succes als je kijkt naar de reacties. In de wereld
van de kenniscentra werd de groene kwalificatiestructuur als een voorbeeld gezien, praktijkopleiders
waardeerden de steun van bedrijfsadviseurs, de
Groene Standaard zorgde volgens de Inspectie voor
betere examinering en leerlingen bleken erg
tevreden over hun stageplaats en vol lof over de
praktijkopleider. De organisatie werd in de loop der
jaren klantvriendelijker (met een klantencontactcentrum), efficiënter (met regionale bedrijfsadviseurs) en toegankelijker (gericht op relaties met wie
intensief werd samengewerkt in projecten en
promotie van het beroepenveld). Jaarlijks hoogtepunt was de verkiezing van het leerbedrijf.
Schilt, die maanden geleden afscheid heeft genomen
als voorzitter van Terra, verklaart dat hij trots is dat
hij er acht jaar lang voorzitter mocht zijn. “Lieve
collega’s, Aequor is een deel van mijn leven geworden.” Dat geldt zeker ook voor veel van de medewerkers die vandaag het glas heffen op het slot. ■

‘Het conflict
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van de bedrijfsadviseurs
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maar achteraf
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