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Hoofdstuk 1 
Wat is beroepstrots?

Mensen zijn trots op de dingen die zij doen als zij met schitterende ogen, 

een brede lach, met veel plezier graag vertellen over wat zij aan het  

doen zijn of bereikt hebben. Beroepstrots is het gevoel hebben dat je  

gewaardeerd wordt, gerespecteerd wordt, naar eer en geweten je  

werk probeert uit te voeren. Beroepstrots (stichting beroepseer):  

het zelfbewust in het openbaar uitkomen voor een prestatie of eigenschap 

van jezelf of iemand die je  tot jezelf rekent, omdat je vindt dat de waarde 

daarvan bredere erkenning verdient.Mensen die werken in het onderwijs 

hebben krachtige beroepsovertuigingen en waarden die verankerd zijn  

in het beroep van leraar: 

-Ze willen graag met ( jonge) mensen werken

-Ze willen graag het verschil maken bij hun leerlingen

-Ze willen graag ieder ( jonge) mensen ongeacht hun achtergrond een  

  kans geven

-Ze willen vakkennis met een passende pedagogische aanpak over dragen

-Ze willen werken volgens hoge kwaliteitsnormen

-Leraar zijn voelt als een roeping

-Leraar zijn dan ben je met hele zelf, je hele persoon.

 

 Dit zal heel herkenbaar zijn voor mensen die in het onderwijs werken. 

Het belang van de leerling, de beste resultaten van de leerling en hoe de 

leerling zich voelt… daar ga je voor. 

Wat wil CNV Onderwijs? 
 
CNV Onderwijs wil dat we met z’n allen trots zijn op het MBO.  

Een prachtige sector om in te werken om in te leren. CNV Onderwijs 

heeft onderzoek gedaan naar wat mensen nu trots maakt op het MBO. 

Daarvoor is een enquête afgenomen onder leden en niet-leden van CNV 

Onderwijs. En we hebben vijf instellingen bezocht. Op iedere instelling 

hebben we vijftien mensen geïnterviewd. We hebben mensen gevraagd 

wat hen nu trots maakt op het mbo en als onderwijsmedewerker. Op de 

site: www.trotsoponsmbo.nl staan de resultaten van de enquête en van 

de interviews. En dat jullie trots zijn op jullie studenten en de resultaten 

die jullie met hen bereiken. Daar waren alle geïnterviewden het over eens. 

Jullie prachtige, mooie en inspirerende verhalen willen we dus voor het 

voetlicht laten komen. Daarom hebben we een speciale campagne pagina.

www.trotsoponsmbo.nl 

Op onze campagnepagina vind je een korte film. Laat de film zien aan 

collega’s, andere scholen, andere instellingen en ga met elkaar in gesprek. 
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Wat heb jij nodig en wat kan jij doen om nog trotser 
te worden op het mbo. 

We hebben een lange film. Dan gaan we dieper in op alle factoren die van 

invloed kunnen zijn om jullie beroepstrots te versterken. Eén factor kost 

helemaal niets en levert lachende gezichten op: 

waardering 

Neem je voor om iedere dag iemand een gemeend en oprecht  

compliment te geven. Makkelijker kunnen we het niet maken. Samen de 

lange film kijken en met je team in gesprek……dat kan. Wil je daarbij hulp en 

ondersteuning, een analyse van jullie eigen instelling. Dat kan via CNV  

Connectief Academie. We staan er klaar voor. Wil je meer de diepte in met 

het thema? Wij hebben een publieksvriendelijke versie gemaakt van het 

onderzoek en de resultaten van de interviews. CNV Onderwijs gebruikt het 

rapport om het eigen beleid te verbeteren, te lobbyen, organisaties te  

informeren waar we maar kunnen. Want trots zijn op je werk is een  

ongekende kracht voor jou en voor je studenten.  

We hebben op linkedin een groep gemaakt:  

CNV onderwijs trots op het mbo. Word lid en kijk hoe je met elkaar in 

gesprek kunt gaan. En wat we heel graag willen? Goede voorbeelden van 

jullie zelf zodat anderen er wellicht van kunnen leren.Deel je verhaal.  

Waarom ben jij trots op het mbo? Deel je anekdotes. Deel je wensen en deel 

je tips. Dan hebben we straks een site die BOL staat van de mooie verhalen. 
 
Ben jij trots op je werk?

Mensen willen trots zijn op het werk dat ze doen. En als ze daarin  

belemmerd worden en zich zorgen gaan maken of ze hun werk nog wel 

goed genoeg kunnen doen, worden hun gevoelens van trots geraakt. 

Trots zijn op je beroep is een gevoel. Herzberg (1970) onderscheidt twee 

soorten factoren die invloed hebben op jouw gevoel van beroepstrots en 

jouw motivatie om je werk goed te doen:

Hygiëne factoren

factoren die 100% goed moeten zijn in een organisatie en die er voor 

zorgen dat je geen gevoelens van stress en onrust hebt
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Motiverende factoren 

factoren die ervoor zorgen dat je gemotiveerd en met plezier werkt en 

trots bent op wat je doet 

Wat zijn dan hygiëne factoren?

Hygiëne factoren zijn bijvoorbeeld goede arbeidsomstandigheden,  

een passend beloning/salaris, goed organisatiebeleid en goede 

 arbeidsverhoudingen. Als deze niet op orde zijn, hebben mensen daar last 

van bij hun werk. Zijn al deze factoren op orde, dan heeft dat geen  

motiverend effect op mensen. De OR heeft een belangrijke rol bij het op 

peil brengen van de hygiëne factoren. Deze factoren zijn altijd opgenomen 

in een CAO. Daar onderhandelt CNV Onderwijs ook voor met alle partijen. 

Zonder goede hygiëne factoren geen goede school.  

Wat zijn motiverende factoren?

Motiverende factoren zijn bijvoorbeeld erkenning en waardering, het  

kunnen leveren van prestaties, het kunnen realiseren van de gestelde 

doelen, de mogelijkheid om succesvol en creatief te zijn.  

En de mogelijkheden voor ontplooiing en ontwikkeling hebben heel veel 

invloed op de motivatie van mensen. Mensen zijn dan tevreden, hebben 

werkplezier en komen zelfs soms in een flow. Deze factoren hebben ook 

een sterke invloed op de gevoelens van beroepstrots en beroepseer.

Wat zijn de kenmerken van goede scholen waar fijn  
gewerkt wordt?

De Onderwijsinspectie beschrijft dat goed in haar Onderwijsverslag van 

2014. Zij schrijft dat een goede school de volgende kenmerken heeft: 

Schoolleiders en besturen

- Er werken inspirerende schoolleiders en een bestuur met een focus op 

  de primaire opdracht (onderwijs verzorgen)

- Zij hebben een duidelijke visie en meer ambitie

- Zij kiezen voor een permanente verbetercultuur

- De kwaliteitscyclus wordt volledig doorlopen

- Zij hebben een coherente visie op leraar- en onderwijskwaliteit en  

   vertalen dit naar hr-beleid

- Er is een positieve, open en veilige leercultuur 

- Zij vinden begeleiding en professionalisering van het team belangrijk

- Zij steunen leraren in hun ontwikkeling en scheppen condities om beter 

   les te kunnen geven

- Er is sprake van constructief, stimulerend hr-beleid waarbij 

   professionalisering belangrijk is  

Ler�ren

-De teamleden vormen een hecht team 

-Zij delen dezelfde visie

-Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van onderwijskwaliteit

-Leraren  stralen uit dat je op school bent om te leren

-Zij zijn gemotiveerd en stralen passie uit voor hun vak, de leerlingen,  

  elkaar en de school

-Zij durven te experimenteren met alternatieven in het curriculum, de 

  organisatie, de roosters en de toetsen

-Er wordt feedback gegeven tijdens de gehele loopbaan

-De sfeer onder leraren is meestal goed

-Leraren leren van elkaar

Bron: staat van het onderwijs 2013-2014

Samen met elkaar kunnen we het werken in het onderwijs nog plezierig 

maken. Dat kan jij zelf door samen te werken, een hecht team vormen, 

gaan staan voor de kwaliteit die je graag wil leveren samen met jouw 

studenten. Vooral trots zijn op het mooie beroep van leraar zijn. En dat 

willen we met ons project: trots op ons mbo dan ook graag bereiken. 
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Hoofdstuk 2
Wat heeft CNV onderwijs ontdekt?

CNV Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar factoren die veel invloed 

hebben op de ervaren beroepstrots. Dat hebben we onderzocht door 

mensen in het middelbaar beroepsonderwijs hun verhaal te laten  

vertellen. Wat zorgt ervoor dat jij trots bent om te werken in het MBO? 

We hebben ook studenten  gevraagd wat hen trots maakt op het MBO. 

En ook schoolleiders en teamleiders hebben hun verhaal verteld.  

Prachtige verhalen, waar de beroepstrots van af spat.

Wat hebben wij ontdekt met de interviews en het onderzoek?

- Zeggenschap over hoe je resultaten kunt halen met studenten

- Eigenaarschap over het eigen beroep

- Professionele ontwikkeling noodzakelijk

- Erkenning en vooral waardering 

Leraren zijn vooral trots op de resultaten die zij met hun studenten  

behalen. Dat hun studenten op een goede plek in de maatschappij  

terecht komen. Dat zij vakmannen en vakvrouwen worden met de  

juiste beroepshouding. Als leraren daarover vertellen gaan hun ogen  

 

 

stralen, kunnen ze bijna niet meer stoppen met vertellen, straalt alles 

en zie je ook zelfs soms een traan. Een traan van trots… vooral als die 

studenten hun diploma uiteindelijk in ontvangst nemen. Daar hebben ze 

dan toch mooi een stukje aan bijgedragen.

Leraren willen wel zelf keuzes kunnen maken, zelf beslissen wat goed is 

voor hun studenten. Zij willen de juiste aanpak, de juiste werkvorm om 

het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Zeggenschap is dus ook een 

belangrijke factor.
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Hoofdstuk 3
Zeggenschap heeft invloed op jouw gevoel  
van beroepstrots

Wat zeggen de mensen die we geïnterviewd van ROC 
van Twente hier nu over?

De geïnterviewde medewerkers van ROC Twente geven aan dat het  

belangrijk is om ruimte te krijgen. En wel ruimte om zelf invulling te 

geven aan de opleiding van de studenten. Want de studentenpopulatie is 

heel divers en dat geldt ook voor de beroepen waarvoor de studenten 

worden opgeleid binnen ROC Twente. Als team bepaal je binnen de  

gegeven kaders hoe je invulling geeft aan de opleiding. Het team zorgt 

voor de fine-tuning, voor de aansluiting bij de leerbehoefte van de 

studenten en de beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid. En dat zie 

je terug in de leerresultaten en in de reacties van de werkgevers in het 

beroepsveld. Een docent noemt het wel ‘ Onderwijs met ballen!’. ‘Je mag 

heel erg achter je onderwijs staan, je mag je nek uitsteken, maar dan 

moet je ook wat leveren. Je moet uiteindelijk wel voor het resultaat gaan. 

En daar krijgen we alle mogelijkheden voor in binnen- en buitenland.’  

En wat vinden de mensen van het Graafschapcollege 
over zeggenschap? 
 
De geïnterviewde medewerkers van het Graafschapcollege geven aan dat 

zij ruim de mogelijkheid hebben om nieuwe dingen te initiëren.  

Dat is belangrijk en geeft een voldaan gevoel. “Je krijgt ruimte van  

iedereen om dingen te organiseren en als het lukt ook de complimenten, 

bv jij krijgt ook alles voor elkaar”!  Het is wel belangrijk om targets mee 

te krijgen, die je op autonome manier mag invullen. De einddoelen staan 

maar “ik volg mijn eigen weg binnen de readers, ik kan en mag er mijn 

eigen invulling aan geven”.  Men wordt dan wel deels vrij gelaten,  

maar er is wel een verantwoordingscultuur aan het ontstaan. 

 

Ook de mensen van SintLucas vinden zeggenschap 
belangrijk. 
 
Docenten van het SintLucas ervaren grote vrijheid bij het verzorgen van 

onderwijs. Eén van hen vertelt hierover: ‘We mogen zelf onze eigen 

lessen invullen. Zelf bepalen wat we willen doen. Dat is geweldig, want ik 

ben eigenwijs en wil heel graag meebepalen wat mogelijk en nodig is.  

Ik vind ook dat ik recht van spreken heb omdat ik mijn vak bijhoud.’  
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Een andere docent geeft aan: ‘We beslissen samen hoe we het  

aanpakken. Het loopt als een trein. Dan ben ik echt trots op het team.  

Ik heb heel veel waardering voor bijna alle collega’s. Ik heb niet het gevoel 

dat iemand zich er met een jantje-van-leiden van afmaakt.’Vertrouwen is 

daarbij belangrijk. Een werknemer: ‘Je hebt hier ontzettend veel ruimte en 

vrijheid. Dat is misschien SintLucas; dat je binnen het team jouw bijdrage 

naar de student kunt leveren en dat de school het vertrouwen geeft om 

dat te doen.’ Een collega vult aan: ‘Het feit dat we onze eigen  

werkzaamheden mogen indelen; daar spreekt vertrouwen uit.’  

Zeggenschap heeft ook invloed op beroepstrots, zegt een docent. Op de 

vraag wat daarvoor nodig is, antwoordt hij: ‘Een stukje vrijheid. Een stukje 

vrijheid dat voor mij inhoudt dat docenten zelf aan zet zijn en zich  

verantwoordelijk voelen voor de resultaten die ze moeten halen. Zich  

committeren aan het bedrijf waar ze werken. Meer bedrijfsmatig omgaan 

met onderwijs is in mijn ogen ook een uitgangspunt. Je hebt resultaten te 

behalen en dat moet conform zijn wat je bedrijf uitstraalt en wat je klant 

wil. Als je die klantgedachte veel meer doorvoert, dan zul je ook zien dat 

studenten zich makkelijker en veel meer thuis voelen.’

En wat vinden de collega’s op de Dutch Health  
Academy over zeggenschap?

Bij de DTHA vinden kleine specialistische opleidingen plaats die meest 

nergens anders gegeven worden, dat maakt dat de inbreng van de  

collega’s die de beroepsgerichte vakken geven, meer is dan bij beroepen 

die op meerdere instellingen worden aangeboden. De collega’s bepalen 

dus voor een belangrijk deel zelf ( met het beroepenveld) hoe de  

beroepsopleiding er uit ziet. Verschillende collega’s hebben tijdens die 

interviews aangegeven die eigen ruimte te waarderen: Zo vertelde een 

docent orthopedische technieken: ”ik ben blij dat ik daar zoveel vrijheid in 

heb. Het is heel specialistisch, dus wie weet er nu meer van dan ik?  

Met rekenen kun je dat veel moeilijker zeggen”.De examens moeten 

voor heel kleine groepen leerlingen worden samengesteld zo vertelt een 

docent tandtechniek: “we maken zelf onze examens (moet wel matchen 

met het kwalificatiedossier) en beslissingen nemen we zelf als team, 

breed gedragen. Er wordt niet van bovenaf opgelegd. We houden ons 

uiteraard aan de spelregels;  

kwaliteitseisen, wet en regelgeving, examinering, e.d., maar er wordt met 

eigen inbreng gewerkt”. Het betekent ook een grote afhankelijkheid van 

elkaar. Belangrijk in de samenwerking is dat men elkaar de ruimte geeft 

en waardeert op kennis, inbreng en visie, dat men open staat voor elkaar, 

vertrouwen is heel belangrijk. 

Vertrouwen is een woord wat vaak terugkomt in de verschillende 

 interviews. Dat gaat over het lesgeven en de inhoud, maar ook over het 

onderlinge vertrouwen naar de OR: “ik krijg van mijn collega’s het volle 

vertrouwen. En ook van de directie die aan tafel zit”.

De zeggenschap moet je soms ook gewoon nemen zo geeft een collega 

aan: “ruimte moet je krijgen, maar ook nemen. Daar moeten de condities 

voor in orde zijn en dat is hier zo”.

Collega’s waarderen die ruimte en beseffen soms heel goed hoe bijzonder 

die grote speelruimte is, zoals mag blijken uit de opmerking van een 

docent communicatie: “als ik leiding zou zijn, weet ik niet of ik het zo vrij 

zou laten. Inhoudelijk wordt niet gestuurd, alleen op de kaders. Misschien 

wil ik wel controle op of ik het goed doe en interesse in wat ik doe”.

Natuurlijk is die ruime er ook op een herkenbaar niveau binnen lessen en 

erkent een andere collega uit de tandheelkunde: “een goede docent heeft 

een stukje eigen inbreng en kleurt zijn lessen een beetje door de persoon 

die hij is”. 

En tot slot hebben we dit ook gevraagd aan De Gilde 
Opleidingen

Algemeen geven de medewerkers aan dat zeggenschap over de  

inrichting van het onderwijs terug moet komen.

 Redeneer vanuit de leerlingen om goed onderwijs te kunnen geven.  

Niet vanuit beleidsmakers en/of inspectie. Door zeggenschap zou er weer 

invloed kunnen komen op de inrichting van de school. Dit omdat er dan 

meer uitdaging komt voor de leerlingen. 

Via de OR worden er ook kleine stapjes gezet in de richting van het 

onderwijs. Vaak zijn die gericht op het primaire proces. Helaas vaak dus 

maar kleine stapjes. 

Zeer positief is te noemen dat initiatieven die docenten hebben, gericht 

op de leerlingen en het primaire proces, vaak een goed kans krijgen om 

te onderzoeken of zelfs om uit te voeren. Dit wordt zeer gewaardeerd.
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Eigenaar zijn over je eigen beroep, zelfstandig kunnen werken.  

Minder regels en minder controle. Professionele ruimte is belangrijk,  

zodat je zelf of als team keuzes kunt maken. En dat geldt voor  

methodes, pedagogische aanpak, didactische aanpak, leermiddelen en 

instrumenten. 

De mensen van ROC van Twente zeggen hierover:

Zelfstandigheid is voor de geïnterviewde medewerkers van ROC Twente 

erg belangrijk. Dan gaat het tenminste om de vrijheid en daarmee het 

vertrouwen die wordt gegeven om zelf invulling te geven aan de lessen. 

‘Ik vind ruimte krijgen enorm belangrijk, want daarbinnen ga ik mezelf 

wel vinden. Als ik te sterk wordt af gekaderd heb ik daar last van.’  

Het gaat er daarnaast ook om dat ROC Twente open staat voor nieuwe 

ideeën. Docenten zijn zeer positief over de organisatie als ze in alle lagen 

van de organisatie een waarderende, onderzoekende en lerende houding 

ervaren. Er wordt in dat geval niet automatisch op de rem getrapt, maar 

gestimuleerd om het onderwijs te ontwikkelen en dit wordt vervolgens 

gefaciliteerd met tijd en middelen. ‘Het team wordt enthousiast hierdoor, 

het wordt een goed plan en daar groeit iedereen van.’ 

En de mensen van het Graafschapcollege vinden: 

Het is voor de geïnterviewde medewerkers van het Graafschapcollege 

zeer belangrijk om zelfstandig te kunnen werken. “ Het mooie van deze 

werkgever is dat het kan, die vrijheid en de ruimte is belangrijk”. En dan 

is het ook belangrijk dat er meer gedeeld moet worden met collega’s, 

vooral ook om het draagvlak te verbreden.

Een veel gehoorde kreet is wel dat er meer tijd voor de student nodig is, 

er is op moment vooral tijd te kort. En dat is in strijd met wat er uit de 

meeste geïnterviewde naar voren komt, namelijk dat de relatie met de 

student/leerling heel belangrijk is op alle fronten. Ook in het gevoel van 

trots, of zoals een docent  het typerend zegt: “Trots zit in de relatie met 

de leerling!

 
De mensen van SintLucas vinden eigenaarschap ook 
belangrijk. 

Volgens een docente van SintLucas is zelfstandigheid bij het uitvoeren 

van de werkzaamheden erg belangrijk. ‘Ik ben vrij om datgene te doen in 

de lessen wat goed is. Ik mag mijn keuzes maken, binnen de kaders van 

Hoofdstuk 4
Eigenaarschap over het eigen beroep

15



de sectie. De leerlijnen liggen gelijk. En hoe ik de leerdoelen bereik, ligt 

aan mij. Ik kan altijd om hulp vragen en er wordt leerstof uitgewisseld.’  

Een ander zegt over dit onderwerp: ‘Als mensen binnen een  

managementteam in staat zijn om ruimte te geven aan de medewerker 

en om ruimte te geven voor initiatieven, in een veilige omgeving, dan 

zullen mensen buiten hun comfortzone treden. Daar zit de groei bij de 

student en daar zit ook de groei bij de docent. Dat traject heb ik mogen 

meemaken, en ik geniet er iedere dag van.’ Over beroepstrots vertelt hij: 

‘Beroepstrots is voor mij de situatie waarin ik voel dat ik een stukje  

persoonlijk ondernemerschap heb gekregen binnen de organisatie. Dan 

denk ik: Hier sta ik voor, hier ga ik voor en hier voel ik eigenaarschap.’ 

Een collega vertelt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat als je je eigen  

verantwoordelijkheid krijgt, dat je die in het algemeen ook zult nemen. 

Dus hoe meer je vóór een ander denkt, hoe meer die achterover gaat 

leunen en denkt ‘dan doet een ander het wel voor mij’.  

De mensen van de Dutch Health Academy zeggen 
over eigenaarschap: 

De Dutch Health Tec Academy (DHTA) is een kleine organisatie met 

unieke beroepsopleidingen die vaak nergens anders gevolgd kunnen 

worden. Dat maakt dat docenten die hier een beroepsopleiding geven 

geen collega docenten elders in het land hebben. Het gevoel dat je bij 

moet zijn in de techniek van je vak zit er sterk in. Een paar voorbeelden 

hiervan waarbij de eerste gaat over de drang om vooral ook bij te  

scholen: “ik heb bijscholing gehad op didactisch gebied, dat gebeurt wel, 

er is vandaag ook weer een studiedag. Dat blijft belangrijk. Ik ga altijd 

achter bijscholing aan op vak technisch gebied, dat is vaak op zaterdag 

of in het buitenland. Dat is heel duur, daar loop je dus altijd mee  

achteraan”.Veel collega’s zijn zij instromers die als beroepsbeoefenaar 

later voor het onderwijs kiezen, mede om zorg te dragen voor voldoende 

nieuwe collega’s. Het is voor hen belangrijk dat zij dat contact met de 

werkvloer behouden. Dat kan  in de vorm van stage of werkervaring die 

het gevoel met het werkveld in stand houden.  

 

Zoals die collega voor de opleiding opticien: “in de vakantie loop ik altijd 

14 dagen mee in optiekbedrijf, soms op koopavonden val ik in”. Of de 

collega die vertelt over de glimlach op verjaardagen als je vertelt over je 

beroep, over je vak. Een andere collega geeft aan nieuwsgierig te blijven 

naar wat er in zijn vakrichting gebeurt.De motivatie om het vak uit te 

dragen is groot, dat mag bijvoorbeeld ook blijken uit deze quote: ”ik werk 

wel eens gratis in buitenland. Het vak uitdragen, een stukje scholing geef 

ik daar; daar ben ik trots op. Zo zat ik in een laboratorium in een project 

in Vietnam (13.05). Dan werk je wereldwijd met vakbroeders”.  

Een kleine opleiding in stand houden is een blijvende zware opgave,  

maar de DHTA heeft een moeilijke periode achter de rug waarin de 

docenten de boel gewoon hebben laten draaien. Dat heeft ook te maken 

met de drang deze unieke opleidingen in stand te houden. Een MT lid 

geeft aan: “maar eigenlijk interesseert de school ze weinig. Het gaat over 

het vak, over hun leerlingen, daar moet je met je poten van afblijven”.

De vakkennis is zeer belangrijk voor docent en leerling, ook dat beseft 

het MT maar al te goed zo blijkt uit een mooie uitspraak over de  

schoenherstellers: “dat vakmanschap is zo belangrijk voor hen en voor 

die leerlingen. Daar kun je bijna niet om heen, dat is een soort van heilige 

graal van de schoenhersteller”. 

 

Wanneer de collega’s beroepsgerichte vakken het over hun eigen vak 

hebben, gaan ze helemaal los en laten ze merken wat voor hen  

belangrijk is om over te brengen. Die ruimte is van het grootste belang 

en men laat zich daarbij niet afleiden van die opdracht: “heel belangrijk 

is het verantwoordelijkheidsgevoel brengen bij de student. Ze maken 

unieke producten, het is geen seriematig werk, het wordt altijd voor één 

persoon gemaakt. Zorg dus dat het goed is, leef je in, in die ene persoon, 

de wereld van die ene cliënt. Protheses en beugels blijven wel hetzelfde, 

dus daar richt ik me dan op”. 

Een ander mooi voorbeeld hiervan is de uitspraak van een collega  

tandtechniek: “Ik merk dat mensen vaak niet meer de natuur als  

uitgangspunt nemen, maar meer stileren of een vorm verzinnen.  

Ik ben daar nu op gefocust om die vormen over te dragen naar de  

leerlingen”.  
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De rol van de teamleider is daarbij meer op afstand en geeft de ruimte 

voor deze mate van eigenaarschap:  “Dat ik wil werken aan de  

volwassenheid en de professionaliteit van de teams en ik vind dat het 

management niet in een soort “papa-mamarol” moet vervallen,  

maar het is wel goed als die verbinding er is”.

 

En tot slot vertellen de mensen van de Gildeopleidingen:

Bij Gilde opleidingen wordt gewerkt met zelfsturende teams. De directie 

heeft vertrouwen in de teams dat zij de initiatieven nemen om iets te 

doen. Bij de afdeling techniek wordt samen met het bedrijfsleven  

bekeken wat er allemaal goed zou zijn voor de leerlingen. Inhoud wordt 

dus mede bepaald door het bedrijfsleven. Een positieve uitstraling van de 

teams en de afdelingen levert 1 op 1 meer leerlingen op. Er wordt verder 

opgemerkt dat de docent zou moeten kunnen zijn. Er komen steeds meer 

administratieve zaken op het bordje van de docenten. Het zou goed zijn 

als  daar paal en perk aan gesteld zou worden via de CAO. 

Binnen de teams kan er open gesproken worden over de inrichting van 

het onderwijs. Ook verbetervoorstellen komen aan de orde. Als de teams 

klein zijn weten de collega’s ook van elkaar waar hun sterke en zwakkere 

punten liggen. Dit helpt enorm goed bij de verdeling van het werk binnen 

het team.
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Hoofdstuk 5
Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling hoort bij de motiverende factoren.  

Dat hebben we ook terug gehoord in alle verhalen. De mogelijkheden 

voor professionele ontwikkeling zijn essentieel. Maar niet zomaar een  

cursusje. Nee, het moet een relatie hebben met de resultaten van de 

leerlingen. Het liefst de volgende dag  toepasbaar zijn de dagelijkse 

lespraktijk.

Bij ROC van Twente is de ontwikkeling van docenten 
heel belangrijk.

Voorop staat dat ontwikkeling voor docenten van ROC Twente iets is wat 

je vanuit je eigen interesse en drijfveren doet. Zoals het bij blijven op het 

vakgebied of de verdieping te zoeken in onderwijskundige thema’s.  

Door een opleiding te doen, via internet, contacten, lezingen  

onderwijsontwikkelingen te volgen of bijvoorbeeld via de Twente  

Academie te leren hoe prezi ingezet kan worden in de les. ‘Ik wil steeds 

beter worden als docent. Ik streef naar meer motivatie voor de leerlingen.’ 

Of de verbreding op te zoeken door buiten de lessen iets nieuws op te 

pakken waardoor je jezelf blijft uitdagen. ‘Naast de dingen die ik hiervoor 

heb genoemd, ben ik ook bezig met internationalisering i.s.m. het Erasmus 

college. Prachtig initiatief…Ik sta dus niet altijd voor de klas. Af en toe 

heb ik ook dit soort uitdaging nodig.’  

De teamleider speelt voor de geïnterviewden een belangrijke rol door 

aandacht te hebben voor de wensen en ideeën van de medewerker en 

hiervoor open te staan. Daarnaast wordt ook genoemd dat het  

stimulerend werkt als de keuze voor scholing wordt gedragen door het 

team. Vervolgens zie je een olievlek werking doordat de nieuwe kennis 

onderling wordt gedeeld en breder toegepast en geïntegreerd in het 

onderwijs. Ontwikkeling betekent ook het uitwisselen van kennis en 

ervaringen. De wens is zelfs om dit nog structureler te gaan doen. 

 ‘Met elkaar als docenten wisselen al wel uit, collega’s komen al wel bij 

elkaar in de les, dus die cultuur is er al. De deuren zijn niet gesloten.’   

De verhalen van de medewerkers laten ook zien hoe belangrijk het  

teamverband is. Ontwikkeling van het team is een punt van aandacht,  

net zo goed als de persoonlijke ontwikkeling. ‘We hebben een heel fijn 

team, maar we hebben afgelopen jaar ook heel hard gewerkt aan ons 

teamverband. We hebben heel veen scholing gehad  en ook nieuwe 

trajecten om de mensen veilig te laten voelen… 

En op het moment dat je jezelf veilig voelt, je jezelf en je talenten hebt 

ontdekt dan gaat het goed, maar als dat allemaal niet zo is, ja dan ben je 

echt niet trots, heb je minder energie en dan ga je er tegen aan hikken.’
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En bij het Graafschapcollege hebben ze zelfs een 
Graafschapacademie. 

Professionele ontwikkeling wordt als zeer belangrijk gezien. Je moet er 

wel zelf in geloven. De leerlingen hebben het niet zelf in zich om iets 

extra’s te doen. Je krijgt ze mee als je zelf enthousiast bent. De student 

moet meer als klant gezien gaan worden. “Je moet ze de leerstof laten 

zien en voelen”.  Maar voor de professionele ontwikkeling is het wel van 

belang dat er meer congressen voor leerkrachten georganiseerd gaan 

worden in plaats van alleen voor de managers.

Het is ook een uitdaging als studenten het niet gemakkelijk hebben.  

Je gaat dan kijken, hoe kun je die dingen die ze wel graag willen toch met 

ze bereiken.

Ontwikkeling van de leerlingen is een belangrijk onderdeel van ook de 

eigen professionele ontwikkeling; “Waar ik over het algemeen blij van 

wordt is dat je de ontwikkeling ziet bij leerlingen, niet alleen in cijfers 

maar ook in houding. Voor mij ligt de grootste uitdaging bij de  

verandering in houding”. De Achterhoekse nuchterheid wordt door de 

geïnterviewde  

medewerkers vaak geprezen. De ongedwongen houding is prettig om in 

te werken. Ook naar de leerlingen toe. “Mijn beroepstrots is dat  

leerlingen lachend naar school toe komen”. En dan komt de vraag ook al 

gauw naar boven wat dan een goede docent is om dat te kunnen  

bewerkstelligen. Hierin komt bij de meeste geïnterviewde medewerkers 

naar voren dat je alleen maar een goede docent kunt worden in een goed 

team van collega’s. “Je kunt je in een grote massa niet ontwikkelen tot 

een goed docent. Je wordt een goed docent omdat collega’s je inspireren 

tot meer, tot beter! Daarnaast moet je een stukje vertrouwen en ruimte 

geven en krijgen van collega’s.”

Bij SintLucas leren ze vooral heel veel van elkaar door 
het samenwerken in een team.

Niet iedereen is fan van scholing, maar het is wel noodzakelijk. Eén van 

de geïnterviewden vertelt: ‘Door de scholing wordt je geconfronteerd 

met je verbeterpunten en dat voorkomt dat je met oogkleppen gewoon 

je lesjes draait en het laatste paar jaren uitzingt.’ Anderen vertellen 

ook over het leren van elkaar, door het werken in teams en koppels in 

leeromgevingen. ‘Dat is zo waardevol. Daar waren heel veel mensen 

bang voor. Maar het heeft ontzettend veel opgeleverd. Echt bij allemaal. 

Mensen voor wie die methode niet werkte, werken ook niet meer hier. 

Die hebben andere keuzes gemaakt.’ Een ander zegt: ‘Omdat we hier met 

leeromgevingen werken, zit je altijd met 2-3 collega’s in dezelfde ruimte, 

Je ziet van elkaar hoe je het aanpakt. Je leert ook echt van elkaar.’ 

De medewerkers vertellen dat op SintLucas professionalisering erg 

belangrijk wordt gevonden, al blijft het wel een aandachtspunt dat de 

scholing wordt afgestemd op de vraag van de klant. ‘Als het oude wijn in 

nieuwe zakken is, vind ik het verloren tijd. Zo hebben we een aantal jaren 

geleden een cursus gehad waar totaal niet gehoord werd wat wij er nu 

wilden leren. Het was een riedeltje en niet actueel. Ik wil daar niet zitten 

met 25 fte en niets leren.’ 

De Dutch Health Academy heeft professionalisering 
hoog op de prioriteitenlijst staan

De Dutch Health Tec Academy (DHTA) werkt met kleine teams, die een 

hoge mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen opleiding.  

De teamleden komen vaak uit het bedrijfsleven en komen als zij 

instromer in het onderwijs. Men voelt het vaak als een soort roeping om 

het vak te blijven uitdragen. Een collega motiveert dat ook als een  

persoonlijke ontwikkeling een volgende stap: “Je bent op een niveau  

gekomen, dat je niet meer achter de werkbank  wilt gaan zitten.  

Tegelijkertijd is het ook opvallend hoe belangrijk men het vind de  

innovatie uit de bedrijven te blijven volgen en die afstand ontstaat heel 

snel: we hebben net een docent tandtechniek erbij, die komt uit de  

praktijk (driekwartjaar geleden) en zodra je daaruit stapt, dan ga je als je 

niet uitkijkt toch weer wat van die praktijk vergeten”.
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Door het kleine beroepenveld is men ook meer afhankelijk van de feedback 

van leerlingen en collega’s. “Dus uitwisselen met collega’s en studenten. 

Feedback: complimenten, maar ook kritische vragen,  

feedback als betrokkenheid. De ander die wil dat er bij mij iets  

verandert ten goede. Daar krijg ik energie van”. Daar moet je open voor 

staan en het wordt door meerdere collega’s benoemd dat er een  

bereidheid noodzakelijk is. Sommige vinden veranderingen lastig, omdat ze 

dan uit hun comfort zone getrokken worden, anderen zien het juist als een 

kans: “ ik vind het een uitdaging, dan kan ik weer nieuwe dingen onderzo-

eken en daar in de klas enthousiast over vertellen”. Soms hebben collega’s 

zelf een leervraag en zoeken naar een oplossing voor hun probleem:  Een 

jonge collega vindt het een risico dat hij als docent te veel gaat praten. 

Daarom heeft hij onlangs op een andere manier lesgegeven.  

 

Hij trad uit zijn eigen comfort zone. De hectiek van de dag maakt dat 

veel collega’s wensen dat er meer ruimte is voor ontwikkeling: “ik ben wel 

met het project blended learning bezig. Maar het komt aan het eind van 

wat ik allemaal moet doen. Eigenlijk moet het aan het begin staan”.

Ook bij deze kleine opleidingen is er overlap door vakken die voor alle 

richtingen in meer of mindere mate van toepassing zijn, zoals  

communicatie. Deze collega draait ook een proeftuin, waarin collega’s van 

elkaar kunnen leren en samen nieuwe ontwikkelingen initiëren. Het goed 

niet onvermeld te laten dat men veel leert door intervisie. Dat gebeurt 

door een collega die zich daarin heeft geschoold. Zo houd je dat in eigen 

hand en draag je bij aan een sfeer voor ontwikkeling: “ik geef ook  

intervisie voor collega’s. Ik vind het leuk om mensen zich te laten  

ontwikkelen, te laten reflecteren, communicatief, innovatief. De sfeer 

is erg belangrijk daarbij: En een beetje humor! ‘Lekker dom lachen met 

elkaar is ook heel belangrijk”. De ontwikkeling vind plaats in de teams, 

 zo geeft ook een MT lid aan: “als mensen echt met elkaar aan het  

bouwen zijn in zo’n gesprek en goed op elkaar aansluiten en dingen  

aanvoeren, dat vind ik heel erg motiverend. Als ze praten over de inhoud 

van hun vak, hoe kunnen we dat verbeteren”. 
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Is dat anders bij de Gilde opleidingen?

Op Gilde Opleidingen komen verschillende manieren van professionele 

ontwikkeling naar voren. Er wordt individueel alsook als team geschoold 

op allerlei manieren. Ook zijn er docentenstage’s. Duidelijk wordt  

aangegeven dat ze zich ervan bewust zijn dat scholing geborgd is via de 

CAO. Duidelijk geven ze aan dat er vanuit de docent ook bereidheid moet 

zijn om te scholen. Anders komt er namelijk niets van. 

Als zeer waardevol wordt aangegeven dat het zeer zinvol is om ook te 

scholen bij het bedrijfsleven waar de leerlingen na hun opleiding terecht 

komen. Heidedagen en reflecteren op eenieders eigen handelen worden 

ook als zeer waardevol gezien. 

Helaas ook een kanttekening: bij het opheffen van een team, bijvoorbeeld 

door het schrappen van de opleiding overheidswege, wordt er te weinig 

gedaan aan scholing voor de docenten die dan iets anders moeten gaan 

doen. Een mooi voorbeeld is het vak rekenen. Docenten worden 

 opgevuld in hun rooster met het vak rekenen dat ze voorheen nooit 

gegeven hebben. Van (om)scholing is dan geen sprake. 
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Hoofdstuk 6
Waardering en erkenning

Waardering en erkenning vooral van de studenten bij 
ROC Twente

Waardering komt volgens de medewerkers van ROC Twente vooral van de 

studenten. En dat zit ‘m  in de positieve verandering die de docent ziet. 

De student heeft zich ontwikkeld en ook als de student dit niet direct 

uitspreekt, geeft het wel degelijk een gevoel van waardering als het de 

goede kant op gaat met de student. De docenten genieten van de  

momenten dat de studenten zichtbaar trots zijn op wat ze hebben 

bereikt en dat met hen willen delen. ‘Ik ga de bedrijven langs 1 a 2 keer 

per jaar bezoek ik ze allemaal. Soms kost me dat een dag, dat wordt erg 

gewaardeerd, de student is trots dat je komt.’ 

De diploma- uitreiking is een bijzonder moment voor studenten en de  

docenten. ‘Als je een leerling extra begeleid hebt en hij haalt daardoor 

het eindexamen, dan ben ik hartstikke trots.’ ‘Ik had vorig jaar een  

jongen die helemaal nog niet lang in Nederland is en die heeft ondanks 

alles, dus ook dat hij met de Nederlandse taal zat, toch hartstikke leuk 

werk. En dan vraagt wat hij aan moet voor zijn diplomering en  

werkelijk kwam in een mooi pak, ook  zijn werkgever was helemaal mooi 

aangekleed.  

En dan zegt hij dat hij met mij op de foto wil, nou daar ben ik zo  

trots op!’ Ook de erkenning van het bedrijfsleven is een teken voor de  

medewerkers dat ze goed bezig zijn. ‘De Hair Award wordt breed 

gewaardeerd in de kapperswereld. We vragen hen te jureren en dan laait 

dat weer helemaal op in de kapperswereld. De studenten oefenen voor 

het werkveld, dat wordt zeker gewaardeerd. Als het bedrijfsleven zegt 

dat het goed is als er een student van ons komt, dan dat doet goed. Het 

betekent dat we goed bekend staan.’ 

En binnen de organisatie is het belangrijk om waardering naar elkaar uit 

te spreken. Collega’s die elkaar complimenteren, successen die worden 

gevierd in het team en een onverwacht compliment van het CvB doen 

goed. ‘We proberen veel te vieren, liefst met gebak. Dat is belangrijk. 

Voor je gevoel moet je vasthouden wat goed gaat. ‘Ik heb het idee dat 

mijn teammanager duidelijk laat blijken dat hij trots op ons is. Hij geeft 

complimenten en wenst ons een prettig weekend op de groepsapp. 

Kleine dingen, waarbij hij laat merken dat hij het in de gaten heeft en niet 

ondergewaardeerd laat.’ ‘Twee jaar geleden kregen we van het CVB een 

bloemenbon. Er waren toen hele goede cijfers bij de schoolverlaters, dat 

was super, ik werd er door verrast, dan voel je je echt gewaardeerd.’ 

Waardering in de vorm van complimenten zijn belangrijk.  
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Opvallend is dat ook andere vormen van waardering worden genoemd 

die minder expliciet zijn en wel degelijk effect hebben op het gevoel van 

trots. Zo is het bevraagd worden op je expertise of raad ook een vorm 

van waardering. En kunnen ook studiedagen worden ervaren als een 

vorm van waardering. ‘Als ze teamdagen en studiedagen weghalen, gaat 

ook een stukje trots verdwijnen. Ik vind een studiedag wat persoonlijker, 

dat gaat over mijn persoonlijke verrijking, als dat wegvalt dan valt de  

diepgang weg. Dat is mijn voeding, omdat ik leergierig ben. Bij een 

teamdag is het meer de saamhorigheid, dat heeft ook weer effect op de 

afdeling. Dan neem je een stukje samenwerking van het team af.’ 

Ook het feit dat de opleiding wordt mogelijk gemaakt zoals een docent 

van de Cas Spijkers Academie zegt: ‘En ik ben trots op het ROC Twente 

dat ze deze dure opleiding faciliteren, daarmee geven ze jonge mensen 

echt de mogelijkheid om te excelleren.’ 

Het Graafschapcollege wil waardering van  
verschillende kanten

Het is prettig als waardering van verschillende kanten komt. Bij het 

Graafschap College zien bijvoorbeeld de opleidingsmanager en sector 

directeur dat er de afgelopen 5 jaar resultaten zijn geboekt. Zij vragen 

collega’s van andere reguliere opleidingen om bij het Graafschap College 

te komen kijken, hoe het hier gedaan wordt. “Wij doen het anders en het 

werkt en zij zijn benieuwd hoe wij het doen.”Uiteindelijk is het mooiste 

als de waardering vanuit de student komt, want waardering van de stu-

dent maakt trots. Maar waardering van collega’s is ook leuk. En ook de 

waardering van leidinggevenden is essentieel: “Ik wordt gezien als een 

werknemer waarin de opleiding wil investeren. Ik wil graag leren en als 

school spelen ze hierop in en dat geeft een goed gevoel”. “Het geeft me 

een goed gevoel, het gevoel van ik zit op mijn plaats, dat is genieten, 

daar ga ik goed mee op vakantie en dat geeft me ook de inspiratie om 

aan de minder aantrekkelijke taken te werken”.Waardering sterkt de 

mensen in het uitoefenen van hun werk/vak: “Op de momenten dat een 

collega zegt, dat zij het fijn vindt om met me samen te werken. Op het 

moment dat de manager me sterkt in mijn kunnen en dat gebeurt ook”. 

Ook bij Sint Lucas is waardering en erkenning een 
bron van beroepstrots

Een stagecoördinator vertelt: ‘Afgelopen week sprak ik een  

oud-student van een bedrijf waar al 10 jaar studenten van SintLucas 

komen. Het afgelopen half jaar was er niemand. Wel van een andere 

school. Die oud-student kwam vragen of ik een stagiaire had voor dat 

bedrijf. Want ze wilden toch gewoon SintLucas. En dat vind ik leuk.’  

De vraag van wie ze waardering willen krijgen, beantwoordt een docente 

met: ‘Als eerste van de student. Want als het van de studenten komt, dan 

komt het van de organisatie ook wel.’ Een collega, die contact houdt met 

zijn voormalige studenten, krijgt van hen te horen: ‘Je hebt invloed gehad 

op de keuzes die ik heb gemaakt. Ze zijn door mij op het goede pad 

gezet. Dan ben ik supertrots.’ Sommige werknemers krijgen die  

waardering heel concreet te horen, zoals een docent van wie de 

werkzaamheden na dertig jaar zouden aflopen. ‘Ik heb toen gevraagd 

of ik wat langer mocht doorgaan. In de huidige constructie kon dat niet. 

Daarom kreeg ik een arbeidsovereenkomst aangeboden in plaats van een 

contract. Dat bevestigt mij dat men mij waardeert en de directie heel 

erg positief is over het werk dat ik doe. Daar ben ik trots op. Je denkt 

het wel vaak, maar nu kreeg ik het echt te horen.’ Een ander voorbeeld: 

‘Na de open dagen staan er ineens 12 taarten. Dan laten ze een blijk van 

dank zien. Dat vind ik een heel leuke geste.’ Bij sommige  

projecten is waardering geven aan collega’s een vast onderdeel  

geworden. ‘Bij het team dat vier jaar lang de netwerkschool heeft gedaan 

is dat een belangrijk onderdeel geweest; af en toe stilstaan en elkaars 

kwaliteiten uitspreken.’ Hoe dan ook; waardering is belangrijk,  

zo verwoordt een docente het duidelijk: ‘Als die waardering wordt  

uitgesproken, dan voel ik mij blij. Dat draagt bij aan mijn beroepstrots.’ 

Waardering en erkenning een hot issue bij de Dutch 
health Academy

De waardering en erkenning zijn een hot issue getuige de vele  

opmerkingen die erover zijn gemaakt. Dit wordt natuurlijk mede  

veroorzaakt doordat de DHTA met opheffen werd bedreigd en er veel 
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moeite is gedaan om het belang van het voortbestaan onder de aandacht 

te brengen. Zo zijn Tweede Kamer leden op bezoek geweest en zelfs 

Mark Rutte. “Er is aandacht voor deze vakopleiding”, is het beeld wat 

daaruit ontstaat. Ook het unieke karakter draagt daaraan bij:  

“Wij zijn het enige centrum hier dat dit vak in Nederland mag geven.  

Dat maakt je trots”. Het contact met het bedrijfsleven is belangrijk en is 

van wezenlijk belang: “onze leerbedrijven bevorderen onze beroepstrots 

als ze tevreden zijn over onze leerlingen bijvoorbeeld  en onze leerlingen 

het goed doen in het bedrijf”. 

Voor de examinering wordt er in zo’n klein beroepenveld natuurlijk ook 

samengewerkt. De erkenning die uitgaat van bevraagd worden op de 

kennis en kunde draagt bij aan de beroepstrots: “het bedrijfsleven,  

examencommissies waar je dan voor gevraagd wordt. Daar doe je het 

voor. Elke vraag ‘wil je even mee kijken’ is dan strelend”. 

Het betrekken van collega’s bij investeringen of offertes door het MT is 

een blijk van het waarderen van vakkennis: “je geeft natuurlijk een  

compliment als je tegen iemand kunt zeggen bij een investering: regel  

het maar, ik kom wel voor de handtekening, maar bereid jij het voor.  

Of andersom wanneer het MT lid vraag om mee te kijken: als jij nou 

tegen mij zegt, dit is goed dan weet ik dat het goed is en dan kan ik mijn 

handtekening zetten. Dat vind ik ook een vorm van waardering”.

Ook op andere niveaus is waardering belangrijk zoals bij het  

ondersteunend personeel: ”ik vind het ook leuk om te merken dat ik niet 

gemist kan worden. Of door de leerlingen: Toen ik aan de beurt was, 

werd er een hoop gejuicht door de vierdejaars. Daar kreeg ik wel even 

natte knieën van”. Ook halen de docenten veel voldoening en waardering 

uit de resultaten van de leerlingen. Zo blijkt uit diverse reacties: als ze 

binnenkomen, kunnen ze de kiezen niet onderscheiden van elkaar. Maar 

als ze dan na een jaar zo kunnen zeggen: ”dit is een onderkies en dit is 

een boven kies” en hem ook nog kunnen maken; daar krijg ik energie van. 

Dat komt veel voor. 

Of die andere collega: “patiënten zijn hulpbehoevend en afhankelijk van 

jou en jij kunt ze iets geven waardoor hun leven meer waarde krijgt, dat 

is niet in geld uit te drukken, dat zijn de mooiste momenten in je leven”. 

Dat zijn twee reacties die uit leerlinggedrag komen. Dat is sowieso  

belangrijk om te weten dat leerlingen de opleiding waarderen: Hij krijgt 

het liefst een compliment van iemand met verstand van zaken. Dus het 

liefst van de leerlingen en niet van de ouders. Of de leerling die aangeeft 

in zijn interview: “dat is sowieso fijn hoe hier les gegeven wordt.  

Niet van ‘ je moet het zo en zo dan’’, ze komen persoonlijk naar je toe en 

geven hele gerichte feedback en persoonlijke aandacht”.  

En tot slot het Gilde?

Waardering komt vanuit verschillende kanten richting het onderwijs. 

Allereerst natuurlijk direct vanuit de leerling. Genoemd wordt de trots bij 

de diplomering en zelfs soms een kleine attentie voor de docenten  

gegeven door de leerlingen. Het ontmoeten van leerlingen op hun  

werkplek een aantal jaren na diplomering wordt ook als een zeer groet 

waardering gezien. Enthousiasme van leerlingen op school wordt gezien 

als de motor voor de docenten. Dat geeft energie en je bent dan breid 

harder te lopen voor de leerlingen.  

 

Als tweede de teams en de directie. Waardering voor een ieder binnen 

het team en het uitspreken van die waardering wordt als zeer  

waardevol gezien. Directie die een compliment uitspreken of een directie 

die met derden een bepaalde afdeling komt bezoeken wordt duidelijk 

geien als een compliment. De trots op het gehele onderwijsproces komt 

dan duidelijk naar boven.  Opgemerkt wordt dat de directie wel wat meer 

op de werkvloer mag zijn en daar ook wel eens een compliment mogen 

uitspreken. 

Als laatste het bedrijfsleven. Deze komen langs op school en spreken hun 

waardering uit voor het onderwijs. Het bedrijfsleven schenkt zelfs  

machines aan het onderwijs! Ook is het bedrijfsleven blij met de  

leerlingen die komen werken na de opleiding. Samen vorm geven aan 

goed onderwijs. Als laatste een mooie uitspraak van een teamleider naar 

een docent: “Kom goed terug van vakantie, anders heb ik namelijk een 

probleem”
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CNV Onderwijs heeft met veel plezier aan dit project trots op ons mbo 

gewerkt. Maar we zijn nog niet klaar. Help ons mee om jullie mooie  

verhalen voor het voetlicht te krijgen.

We gaan in gesprek met de politiek, met de onderwijsinspectie, met de 

MBO-raad en met alle instanties waar we kunnen laten zien welke mooie 

dingen gebeuren in het MBO. We laten het geluid horen op diverse social 

media.  We gaan op bezoek bij instellingen en onze adviseurs nemen de 

resultaten mee van dit project bij hun advisering. 

We hebben een speciale caravan: All you need is beroepstrots. Wil je een 

bezoek van de All you need beroepstrots caravan, mail met  

middelbaarberoepsonderwijs.nl. En dan komen we langs. Voor mooie 

verhalen en ook voor verhalen die minder mooi zijn. Misschien kunnen we 

helpen ze op te lossen.

Mail naar middelbaarberoepsonderwijs@cnv.nl en we komen langs

Hoofdstuk 7
Tot slot
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Gerard Schuttenbelt
Luuk Joosten
Wouter Prins

Arjan Oerlemans
Marieke Dufour
Rob Overmars

Wilma Neus
Myriam Lieskamp (projectleider)
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