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. Kleine vakopleidin-
gen in het mbo heb-
ben moeite voldoende
studenten te vinden.. Aan de vraag van
werkgevers ligt het niet:
het aantal vacatures is
vaak groter dan het aan-
tal gediplomeerden.. Het goede nieuws: de
waardering van ambach-
ten zit in de lift, net als
ondernemerschap.

O N D E R W I J S

Unieke vakopleidin

N
a tweemisluktembo-opleidingen
had Joeri Benjamins (23) eigenlijk
demoedal opgegeven.Opeen
verjaardagkrijgt hij de tip omeens
mee te lopenbij ReysTandtech-
niek, eenbedrijf dat volgens zijn

oom ‘ietsmet kunstgebitten’ doet. Benjamins
werkt inmiddels drie jaar bij het bedrijf en volgt
indeeltijddeopleiding tandtechniek, vertelt hij
glunderend. ‘Ikhadgeen ideedat dit bestond.
Als ikdit niet hadgedaan,was ik zonder papier-
tje in een fabriek terechtgekomen.’

Hoeanders ginghet bij LevinaGielesen (18).
Zijweet al sindshaar 13dedat zemet gipswil
werkenenprotheseswilmaken. ‘Ikheb vroeger
vaak indegipskamer gezetenomdat ikmijn
bottenbrak’, zegt ze inhet leslokaal vande stu-
die orthopedisch technicus. ‘Na een stageben
ik via via bij deze opleiding terechtgekomen. Ik
hebal van vier bedrijvengehoorddat ik een sol-
licitatiebrief in kan leverenals ikmijndiploma
heb.’

Benjamins enGielesen zijn studenten vande
DutchHealthTecAcademy inUtrecht, de enige
mbo-school inNederlandwaar je kunt lerenhoe
je kunstgebitten, kronenenprothesesmaakt. In
totaal zijn er dertig vandit soort uniekeberoeps-
opleidingen,met in totaal drieduizend studen-
ten.Wieookkleinembo-opleidingenbuiten
de ‘creatieve ambachten’ en ‘gezondheidstech-
niek’meetelt, zoals betontimmermanen tou-
ringcarchauffeur, komtop ruim160opleidin-
gen en zesduizend studenten. Ter vergelijking:
hetmbo telt ruim480.000 studenten.

Hoewel het nieuwe studiejaar inhetmbo
dezeweekofficieel is geopendmet vuurwerk
en confetti, hebbenkleine vakopleidingenhet
moeilijk.Deopleidingen staan ‘permanent in
overlevingsstand’, concludeerde eenonder-
zoeksrapport dit voorjaar.

Het grootste probleemzijndekleine studen-
tenaantallenper opleiding, lichtmbo-expert
RuudBaarda toe, een vandeauteurs.Met vijf of
dertien aanmeldingenper jaar lopen sommige
opleidingen ‘een enormrisico’, aldusBaarda,
vooral financieel. Als ookwerkgeversniet alert
zijn of scholingniet belangrijk vinden, dreigt
eenopleiding te verdwijnen.

Baardabenadrukt dat hij niet ‘romantisch
wil doen’ over kleineberoepsopleidingen. Als
de arbeidsmarktniet ombepaalde vakmen-
sen vraagt, is het stopzetten vaneenopleiding
uiteindelijk ‘eengegeven’. ‘Maar als eenoplei-
ding eennoodzakelijkebijdrage levert aande
BVNederland, danmoetdie opleidingblijven
bestaan.’

Opvallend is dat de vraagnaar gespecialiseer-
demakers vaak groter is danhet aanbod.De
SamenwerkingsorganisatieBeroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB)bijvoorbeeld verwachtdit

Werkgevers zitten te
springen om audiciens
en prothesemakers.
Toch kiezen maar
weinig jongeren
voor zo’n bijzondere
beroepsopleiding. Bij
de Dutch HealthTec
Academy proberen ze
het tij te keren.

In het kort

jaar dertig vacatures voor schoenmakers, terwijl
er in 2018noggeen tien studenten zijn afgestu-
deerd. Bij orthopedisch technicus (niveau3 en
4) zijn er 110 vacatures opnul gediplomeerden.
Bij audiciens is het gatmet vijfhonderd vacatu-
res op94gediplomeerdennoggroter.

RuudMols, directeur vandeDutchHealthTec
Academy, heeft dit jaar alles opalles gezet om
eenklas orthopedische schoentechniek te laten
starten. ‘Vorig jaar is het niet gelukt’, zegtMols.
‘Dankun jebesluitendat eenopleiding stopt,

Ils
e
Z
ee

m
ei
je
r
is

re
d
ac

te
ur

o
nd

er
w
ijs

va
n

H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

maardatwillenwij niet enhet bedrijfslevenal
helemaal niet.Debrancheverenigingklopt echt
bij ons aandedeur omte zorgendat er voldoen-
de studentenkomen.’

Met een speciaal ‘acquisitieprogramma’ via
socialemedia enbedrijvenheeft de school, on-
derdeel vanMBOAmersfoort, zestien studenten
weten te enthousiasmeren. ‘Dat is voor onsde
ondergrens, kleiner kanbijnaniet.Want als er
elk jaar twee afvallen, danblijven erna vier jaar
nogmaar acht studentenover.Dat iswel een

gen overleven amper

Links: studenten shoe
developer Ellen en Daan
knappen tweedehands-
schoenen op. Onder
links: kunstgebitten en
kronenmaken bij de
opleiding tandtechniek.
Onder rechts: Levina
(staand) in het leslokaal
van de studie orthope-
disch technicus. FOTO’S:
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Hoe ging het vroeger?

Kleine, unieke ambachtsopleidingen
bestaan in twee varianten: indeeltijd
via eenwerkgever (vier dagenwerken,
eendag studie) en voltijds (vier dagen
opleiding, eendag stage). Vanouds-
her leiden schoenmakers, goudsme-
denen juweliers hunopvolgers zelf
op inhet bedrijf. Inde jaren tachtig
ennegentig startenbranchevereni-
gingeneigenopleidingen, zodat elke
schoenmakerhetzelfde leert.Dit zijn
vaak cursussen voor volwassenenmet
veel praktijk en eenbeetje theorie.
Door eenwetswijziging inde jaren

negentig kunnenookmbo-instellin-
genpraktijkopleidingenaanbieden.
Scholenmogen zowel dedeeltijd- (bbl
in jargon) of voltijdsvariant (bol) aan-
bieden.Omkleineberoepsopleidin-
gen tebeschermen,heeft deoverheid
diversemaatregelengenomen. Zo
heeft samenwerkingsverbandSBB
eenmeldpuntwaarwerkgevers en
scholenkunnenaankloppenals het
voortbestaan vaneenopleidingophet
spel staat. Jaarlijks komenhier acht
tot tienmeldingenbinnen.Kleineop-
leidingenkrijgenookextra geld.

enbijvoorbeeldpatronenkunnen tekenen zijn
wereldwijd aanhet uitsterven’, zegt docent Lie-
sel Swart inhet leslokaalwaar eengroep studen-
ten tweedehands schoenenopknapt. ‘Zeheb-
bengegarandeerd eenbaan.’

Denieuweopleiding trekt studentenuit alle
hoeken vanhet land. Sommigekomen recht-
streeks vanhet vmbo,maar er zijn ookhavisten,
vwo’ers en twintigers die al eenmbo-studieheb-
bengedaanofna eenuniversitaire opleiding
tot de conclusie komendat ze lievermethun
handenwerken.

Vooral oudershebbennogweleensmoeite
metde studiekeuze vanhunkind,merkt Swart.
‘Ouders vragen zich af ofmbowel geschikt is
voorhundochter ophavoof vwo. Er zijn ook stu-
dentendieuit een familie komenwaar iedereen
naardeuniversiteit gaat. Als er danéénnaar
hetmbogaat, klopt dat volgensdeoudersniet.
Maar als zedannaeen jaar ziendathunkindge-
lukkig is, dan is dat tochhet allerbelangrijkste.’

StudentNiels vanBoxtel (22) krijgt in zijn
omgeving alleenmaar enthousiaste reacties.
‘Veelmensenwetenniet dat hier eenopleiding
voor is.’ DeTilburgerwerkte eerder inde zorg
enbeslootna een ingrijpendemaagverkleining
het roer omte gooien. ‘Deze opleiding ismijn
uitgelezenkansomeindelijkmijnkinderdroom
uit te latenkomen. Ikwil schoenenontwerpen
enmaken.’

Sommigeoudersmogeneenmbo-opleiding
dan temin vinden, debehoefte van studenten
om ‘authentiek’ te zijn en zelf iets te creëren
neemt volgensmbo-expert Baarda toe.Daar-
naast zijn er genoeg jongerendiewillenonder-
nemen.Vanbeide trendskunnenkleinebe-
roepsopleidingenprofiteren, aldusBaarda.

Ook studentDaanPfrommer (17) is optimis-
tisch. Zijn vaderheeft een eigen schoenmakerij
inHarderwijk, net als zijn opa.Deze zomer zette
de jongste telg eenhandeltje op inhet schoon-
maken van sneakers van festivalgangers. ‘Ikheb
langgetwijfeldwat ikwildedoen,want ikhoud
niet vanhet stereotype “lekkermakkelijk onder
vaders vleugels”.Maar ik vinddit toch leuker
dan voetbalanalist, datwilde ik eerstworden.’

Pfrommerwil niet alleen schoenen repare-
ren,maar ook steunzolen lerenmaken. ‘Het
aantal schoenmakersdaalt heel erg.Maar in
orthopedisch schoenmaken zit bestwat geld en
dat zal altijd zoblijven.’

OokEllendeVries (17) heeft haar zinnenge-
zet opde schoenmakerij vanhaar vader.Ophaar
werkbank staat eendoosmet zelfgemaaktehak-
ken in groenengeel leer—klassieke ‘Oxford
rijgmolières’. ‘Al toen ikkleinwas, oefende ik
opoude schoenen. Ikdenkdatwehetwerk zelf
indehandhebben.Het ligt aandekwaliteit die
je levert endeklantvriendelijkheid. Jemoethet
echt zelf gaandoen.’

heel klein klasje omeenheel teamomheen te
zetten.’

Eennieuwactieprogrammavoor volgend
studiejaar is al indemaak.Wantdeopleiding
schoenherstel heeft dit jaarnul aanmeldingen
gekregen, terwijl ookhier vraagnaar is. ‘De
studenten liggenniet voorhet oprapen’, con-
stateertMols. ‘Brandweerman, dierenarts of
bioloog zoals FreekVonkworden, dat spreekt
bij kinderen tot de verbeelding.Maar ikheb
nognooit iemandgehoorddie op jonge leef-

tijd schoenmaker of opticienwilworden.We
moeten echt alle zeilenbijzetten.’

Bij de opleiding shoedeveloper,die vorig
studiejaar is gestart, gaat het beter. Studenten
lerenhier vanbegin tot eind een schoen te ont-
werpen,makenen repareren.Niet alleen voor
schoenmerken zoalsDureaof sportmerkFila,
maar ook voormensendie aangepaste schoe-
nennodighebbenof steunzolen.Dit jaar starten
tien eerstejaars.

‘Shoedevelopersdie technischonderlegd zijn

Unieke beroeps-
opleidingen: klein,
maar noodzakelijk

Ruim 481.000 studenten
volgen een mbo-opleiding

481.000

Daarvan hebben ruim 6000
gekozen voor een kleine
en vaak unieke opleiding
(minder dan 50 studenten)

6000

Vooral bij de opleidingen in
de richting gezondheids-
techniek en creatief vakman-
schap is het verschil tussen
vraag en aanbod groot:

1700

857

Verwachte
vacatures
in 2019:

Gediplo-
meerden
in 2018:
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