Technikon
Een magazine over
een bijzonder schoolgebouw
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VAN LUCIFERDOOSJE
TOT SCHOLENVERZAMELGEBOUW
In de jaren vijftig was de wederopbouw van Rotterdam in volle gang. Toenmalig
wethouder Onderwijs Dries van der Vlerk constateerde een groot tekort aan
schoolgebouwen in Rotterdam. Hij wilde de huisvesting van een aantal scholen
concentreren aan de rand van het gebombardeerde centrum.

D

it meldde de wethouder er later zelf
over: “Waarom in het centrum van de
stad? Omdat de leerlingen naar dit
gebouw met zijn centrumfunctie van
heinde en verre komen. Daarbij zijn
mogelijkheden van vervoer, met goede
verbindingen, vereist. Waarom hoogbouw? Gezien de
hoge prijs van de grond in het stadscentrum is de
noodzaak ingezien om alle benodigde schoolruimte
samen te voegen en een groot scholencomplex te
maken. Stapelen dus!”

scholencomplex voor beroepsopleidingen. Oorspronkelijk ging het om technische opleidingen, kappers,
bakkers, koks en ‘zij die in de detailhandel een
werkkring zullen vinden’.

OPDRACHT
De wethouder nodigde in 1955 de Rotterdamse
architect Hugh Maaskant uit om hem de opdracht te
geven. In de oorspronkelijke opdracht ging het om
zeven scholen met straatjes ertussen.
In een interview uit 1971 vertelt Maaskant dat hij
naar de eerste vergadering ging met zeven luciferdoosjes in zijn zak. Hij zou toen gezegd hebben: “Kijk
eens heren, dit is de opdracht” en hij zette de zeven
doosjes parallel, los van elkaar neer. Vervolgens vroeg
hij: “Mag ik ze ook zó zetten?” draaide de doosjes
een kwartslag en zette ze aaneengesloten naast
elkaar. Dat mocht en zo ontstond een groot volume.
De aanduiding van het complex liep uiteen van
verzamelgebouw voor nijverheidsscholen of scholenflat voor het nijverheidsonderwijs Rotterdam tot

KONINGIN
Het complex bestaat uit een hoofdgebouw, een
tussenlid en de toren. Het hoofdgebouw heeft tien
bouwlagen, is circa 45 meter hoog, 220 meter lang
en de onderbouw is 60 meter diep, de bovenbouw 16
meter diep.
Het programma van eisen werd in de loop der jaren
uitgebreid met een sportcomplex met gymnastieklokalen en een zwembad. Dit is Akragon (dat hoogste
kampplaats betekent)- aan de Schiekade geworden,
de sporttoren van elf verdiepingen. Tijdens de bouw,
in 1966, werd bovendien besloten om de gemeenschappelijke aula als volwaardig theater uit te
voeren: het Hofpleintheater.
Op 19 mei 1970 werd het Technikon-complex officieel
geopend door toenmalig koningin Juliana.

In de zomer van 2015 startte Zadkine met de
grootschalige renovatie van Technikon, die in de
zomer van 2017 is afgerond.

EIGENDOM
De overheid was eigenaar van het Technikon-complex.
Op 1 januari 1997 trad de OKF-regeling (omkering
kapitaaldienst financiering) in werking. De vergoeding
voor de huisvesting van scholen en instellingen werd
van het Rijk naar de instellingen overgeheveld. Ook
het economisch claimrecht van gebouwen die in
eigendom waren van het Rijk is toen overgeheveld
naar de scholen en instellingen.
Het Technikon-complex was voor ongeveer 7/10 van
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
en ongeveer 3/10 van Stichting Grafisch Lyceum
Rotterdam. In 2012 is er een wijziging gekomen in
eigendom en eigendomsverhouding. Benthemstraat 6
ging over van Zadkine naar het Grafisch Lyceum en de
verdiepingen die het Grafisch Lyceum in het hoofdgebouw in gebruik had, gingen over naar Zadkine.

FLEXIBEL
Door verschillende scholen in één gebouw te
huisvesten, gaf dit een goede toegankelijkheid van
de gezamenlijke ruimtes zoals de aula en de
bibliotheek. Ook waren de scholen flexibeler en
konden onderling beter schuiven met ruimte. Dat was
nodig, want toen het initiatief tot bouwen werd
genomen, wist men nog niet hoe groot die scholen
werden.
Het Technikon-complex is in fasen gebouwd tussen
1956 en 1970. Het officieel slaan van de eerste paal
gebeurde op 7 september 1961 door de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Gerard Stubenrouch.

GROOT ARCHITECT
De Rotterdamse architect Hugh Maaskant leverde een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Rotterdam na de
Tweede Wereldoorlog. Hij was, zoals hij zelf spottend aangaf, ‘de grootste architect’. Daarmee verwees hij naar zijn
lengte van bijna 2 meter, maar ook naar zijn voorliefde voor grote gebouwen: groot in afmeting én in monumentaliteit.
Hij was onder meer betrokken bij het ontwerp van de Lijnbaanflats, het Groothandelsgebouw, de Euromast, de Pier in
Scheveningen en het Technikon-complex dat behoort tot de bijzondere en markante gebouwen uit de wederopbouwperiode van Rotterdam.
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EEN TRANSPARANT EN
AANTREKKELIJK
SCHOOLGEBOUW
Jeroen Hopmans is als directeur Horeca, Toerisme, Facilitair & Dienstverlening
nauw betrokken bij de renovatie. Hij werkt al ruim 25 jaar bij Zadkine, waarvan de
laatste zes jaar in dit schoolgebouw.

J

eroen vergelijkt de locatie Benthemplein 15
van voor en na de renovatie: “Donker, donker,
donker. Dat is eigenlijk de enige omschrijving
die bij het schoolgebouw paste als je er
binnenliep. En dat terwijl dit gebouw toch de
grote trots was van Zadkine én van Rotterdam; een icoon van de wederopbouw van de stad en
het eerste mammoetgebouw van Nederland. Een groot
nadeel was dat het van buiten niet gezien werd als
school, ook omdat je niet kon zien wat er binnen
gebeurde. Doordat de ramen afgeplakt waren, was de
zichtbaarheid beperkt en was het gebouw erg naar
binnen gekeerd. Je zit aan het ontwerp vast, dat is
beschermd en dat heeft zo zijn beperkingen. Maar er
is nu een enorme slag gemaakt in de transparantie, nu
zie je echt ‘dat is een school, daar wordt onderwijs
gegeven’. Ja, je ziet nu wat hier gebeurt. Een echtpaar
dat hier kwam eten, zei: ‘Wat leuk dat hier nu
restaurants zijn’.
Dat wist men niet, maar nu is het zichtbaar. Dat geldt
ook voor de haar- en schoonheidssalons. In de oude
situatie zaten op de begane grond onder meer de
receptie, kantine, administratieve ondersteuning en –
behoorlijk onzichtbaar – de restaurants. Er is bewust
voor gekozen om de ruimtes voor het praktijkonderwijs zoveel mogelijk naar de begane grond te halen en
allerlei administratieve functies naar boven te
verhuizen. Wat ik ook een enorme verbetering vind, is
de entree. We hadden geen duidelijke onderwijsentree,
maar nu wel. Het is nu heel duidelijk dat in dit pand
Zadkine gevestigd is en dat daar de ingang zit.”

BIJ BINNENKOMST
ADEMT HET GEBOUW
BEROEPSONDERWIJS
BETER KLIMAAT
“Nog meer positiefs: het is een oud pand, het had
overal enkel glas en daardoor waren er grote
klimaatproblemen. Het kon héél koud, maar ook héél
warm zijn. Er was geprobeerd dat op te lossen met
folie op de ramen, wat de transparantie niet ten
goede kwam. Het gebouw is nu veel aantrekkelijker.
Er is overal dubbelglas geplaatst.
Het klimaat in het gebouw is nog niet optimaal, maar
wel al vele malen beter dan het was. Een andere
enorme verbetering is de interne bereikbaarheid en
duidelijkheid. Doordat het pand in het verleden mede
gebruikt werd door het Grafisch Lyceum was het
trappenhuis echt een doolhof. We maakte wel het
grapje ‘als je je in het trappenhuis begeeft, kom je er
nooit meer uit’.

De keuze om de kantine op de tussenverdieping te
plaatsen vind ik een geweldig goede zet. Het is een
verdieping die minder hoog is, en dus niet overal
geschikt voor is. Ook zat er vroeger een scheidingsmuur in. Nu is het een enorme ruimte, heel aangenaam om te eten en te verblijven, zeker omdat er ook
een mogelijkheid is gebruik te maken van het
dakterras waardoor we roken voor de entree kunnen
beperken.”

KLEINSCHALIGHEID
Op de vraag of er nog wensen of dromen zijn voor
dit pand antwoordt Jeroen: “Er blijven altijd zaken
waarmee we aan de slag moeten. We willen binnen
dit grote schoolgebouw kleinschaligheid bieden aan
de studenten. Dan bedoel ik geen bordjes en kleuren,
maar herkenbaarheid en eigenheid. Het wordt nog
een hele uitdaging om dit voor elkaar te krijgen en
een eigen identiteit uit te stralen. Daarbij willen we
niet alleen de opleidingen op de begane grond, maar
alle opleidingen in het pand recht doen. Dat is echt
iets waar we met elkaar over moeten nadenken en
waarin we gezamenlijk moeten acteren. Maar ik heb
er alle vertrouwen in dat we ook die klus met elkaar
gaan klaren.”
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GEEN PROJECT TE COMPLEX
VOOR RHYNLEVE VASTGOED
Bij de renovatie van Technikon, het schoolgebouw aan het Benthemplein in het
centrum van Rotterdam, is het overall procesmanagement en de directievoering in
handen geweest van Rhynleve Vastgoed BV. Met de kenmerkende no-nonsense
aanpak zorgt Rhynleve voor de ontwikkeling en realisatie van menig
vastgoedproject, maar ook voor beheer en management.

ALLES TEN DIENSTE
VAN DE STUDENTEN
Algemene ondersteuning is precies wat de naam aangeeft. Die afdeling zorgt
ervoor dat alles in een schoolgebouw wordt geregeld en georganiseerd zodat er
onderwijs kan plaatsvinden.

A

an het woord is Harm Danes. Hij richtte
in 2006 Rhynleve op. “We hebben
ruime kennis en kunde in huis en zeer
veel ervaring met kleine en grote
projecten door heel Nederland en in
het buitenland. De ene keer gaat het
om het ontwikkelen voor derden, de andere keer om
advisering over vastgoed. Of de complete begeleiding
van bouwprocessen van het eerste initiatief tot en
met de realisatie en zelfs het beheer en onderhoud.”
Zijn collega Norbert Kramer doet een greep uit afgeronde en lopende projecten. “Voor het midden- en
kleinbedrijf realiseren we kantoren of bedrijfsgebouwen. We zijn op verschillende manieren betrokken bij
bedrijventerreinen: zowel de ontwikkeling van een
nieuw bedrijvenpark als het volledig omvormen van
een bestaand bedrijfsgebied. In Amsterdam verzorgden
we het projectmanagement voor de ontwikkeling en
uitvoering van het kenmerkende museumgebouw voor
Eye Filmmuseum Amsterdam aan het IJ alsmede vijf
woontorens.”

Rhynleve

Voor het project Renovatie Technikon verzorgde
Rhynleve de voorbereidingen en realisatie van de
bouw en was namens de opdrachtgever het aanspreekpunt. Harm: “We kwamen bij Zadkine in beeld
omdat het een zeer omvangrijk en ingewikkeld
project was, en complexe projecten zijn onze
specialiteit. De randvoorwaarden waren bijzonder
scherp, om het zo maar te zeggen. In zeer korte tijd
moest er binnen zeer strakke financiële kaders
enorm veel werk verzet worden. Eigenlijk is in minder
dan twee jaar het hele gebouw van 32.000 m2 intern
helemaal leeggehaald en opnieuw opgebouwd.
En dat allemaal terwijl de school nog in gebruik was.
We zijn trots op hoe het project verlopen is, het
resultaat van de renovatie is boven verwachting.
Op tijd begonnen, op tijd klaar, zelfs eerder dan de
oorspronkelijke planning. Zo’n groot en ingewikkeld
project is helemaal iets voor ons. Maar ook kleine
projecten zijn bij ons in goede handen. Ik zeg altijd
‘geen klant te klein, geen project te groot’. Wat voor
’n vastgoedproject het ook is, wij zijn er klaar voor!”

Rhynleve Vastgoed BV
Bezoekadres: Zuidzijde 11, 2411 RP Bodegraven
Postadres:
Postbus 85, 2410 AB Bodegraven
Telefoon:
+31 (0)172 651 223
E-mail:
info@rhynleve.nl
Website:
www.rhynleve.nl

B

enthemplein 15 is een grote locatie en
het team Algemene ondersteuning
bestaat dan ook uit bijna 50 medewerkers en vijftien stagiairs. De
teamleider Algemene ondersteuning,
kortweg TAO, van het Benthemplein is
Hans Jaap Abma. “Eigenlijk staat alles wat wij doen
op de een of andere manier ten dienste van de
studenten en de beroepsopleiding die zij in dit
gebouw volgen. Of gaan volgen, want het begint al
bij de aanmelding.”

ONE STOP
Ninon de Mee, coördinator Studentenadministratie
Regio Centrum licht toe: “De studentenadministratie
verwerkt alle aanmeldingen en zorgt ervoor dat de
student zo spoedig mogelijk uitgenodigd wordt
voor een gesprek. Na terugkoppeling van het
onderwijsteam aan de studentenadministratie dat
de student geplaatst is in de opleiding, wordt de
student uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst.”
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“Is de student eenmaal gestart” vervolgt Hans Jaap,
“dan krijgt hij of zij ook nog regelmatig te maken
met onderdelen van Algemene ondersteuning. Bij
binnenkomst is de balie niet te missen. Daar, bij het
Servicepunt, hanteren we het principe van ‘one stop
shopping’. Dat wil zeggen dat iedereen daar met alle
vragen terecht moet kunnen en daar geholpen wordt.
Deze medewerkers zijn echt hét gezicht van Algemene ondersteuning. In de fysieke vorm voor
studenten, personeel, bezoekers en leveranciers. Het
is ook de digitale ingang voor personeel met vragen
en meldingen over knelpunten in een lokaal, kantoor
of andere plek in het gebouw.”

PUZZEL
Dat is nog lang niet alles wat Algemene ondersteuning doet. Hans Jaap vertelt verder: “Studenten met
vragen kunnen ook bellen en worden dan te woord
gestaan door onze telefonistes. Dat gaat om
algemene vragen, vragen over het rooster, maar ook
het doorverbinden naar docenten, teamleiders en
schoolloopbaanbegeleiders loopt via de telefonistes.
Klassen, studenten, docenten, lokalen, vakken en
tijdstippen moeten op de juiste manier met elkaar
verbonden worden in een lesrooster. Dat is een hele
puzzel waar de medewerkers van het roosterbureau
zich dagelijks mee bezig houden. De facilitaire
medewerkers zorgen ervoor dat het gebouw open is
en dat alles schoon, netjes en heel is, en zij houden
toezicht. Daarin wordt veel van hen gevraagd, ook
creativiteit. Natuurlijk zijn er wel eens incidenten. In
het voorjaar was er een zogenaamde ‘catfight’. Twee
meiden hadden ruzie, echt flinke ruzie. Ze hadden
elkaars haren stevig vast en weigerden beiden los te
laten. Dit werd een impasse totdat een van de
conciërges zei: ‘Oké, dan ga ik een schaar halen!’ De
dames wisten niet hoe snel ze los moesten laten.”
Hans Jaap kan een glimlach niet onderdrukken.

VERZUIM
“Is een student niet op school op een moment dat hij
of zij daar wel verwacht wordt, dan komt SDO in
actie”, aldus Hans Jaap. “SDO is inmiddels geen
afkorting meer maar een naam waar eigenlijk
niemand nog van weet waar de letters voor staan.
Maar iedereen weet wel welke taken deze medewerkers hebben, en daar gaat het om. SDO doet allerlei
ondersteunende taken voor het onderwijs, maar
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vooral de Verzuimadministratie. Ben je als student
niet op school, dan krijg je een telefoontje. Veel
verzuim kan leiden tot schooluitval en dat willen we
niet. We willen pas afscheid nemen van een student
als het diploma behaald is.”
We gaan terug naar de studentenadministratie.
Ninon: “Gedurende het hele schooljaar houden wij,
naast andere studentenadministratie werkzaamheden, alle opleidingsmutaties en groepswijzigingen bij.
Aan het einde van het cursusjaar is het een drukte
van belang met de laatste plaatsingsgesprekken van
de nieuwe studenten en diplomering van de examenkandidaten. Wij zorgen ervoor dat alle diploma’s van
de studenten op tijd gemaakt zijn voor aanvang van
de diploma-uitreiking. Een hoge werkdruk, maar door
een goede samenwerking onderling lukt het ons toch
altijd alles netjes te klaren. Daarvoor geef ik graag
een pluim aan al mijn medewerkers.”

NINON

HANS JAAP

PAS AFSCHEID NEMEN ALS
HET DIPLOMA BEHAALD IS
BALIE UITERLIJKE VERZORGING

BALIES EN WINKEL
Hans Jaap: “Naast het baliepersoneel van het
Servicepunt, vallen ook de balie van de restaurants
en zalen, de balie van Uiterlijke verzorging en ’t
Winkeltje onder Algemene ondersteuning. Dat is ons
eigen winkeltje waar brood- en banketproducten
verkocht worden door studenten, onder begeleiding
van een van de medewerksters. Verder hebben we
een logistiek medewerker die formeel onder Algemene ondersteuning valt, maar die in de praktijk ook
deel uitmaakt van de teams Brood & Banket en
Horeca. Hij zorgt er onder meer voor dat de juiste
spullen en ingrediënten op voorraad zijn die nodig
zijn voor het bakken van brood en banket en voor het
vervaardigen van maaltijden in de restaurants. Dit is
echt nog niet eens alles wat wij doen, maar dit zijn
wel de belangrijkste taken die wij als team Algemene
ondersteuning uitvoeren. Wij staan dagelijks in
contact met het onderwijs en doen ons uiterste best
om alles zo voor de studenten te regelen, dat zij hun
opleiding kunnen volgen. Daar draait alles om.”

LOGISTIEK MEDEWERKER

CONCIËRGES

STUDENTENADMINISTRATIE

SERVICEBALIE
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PLUSTEAM VOOR EEN
STEUNTJE IN DE RUG
Alle studenten van Zadkine kunnen van het Plusteam ondersteuning krijgen als
zij dat nodig hebben. Studenten kunnen bij het Plusteam terecht als het leren
(even) niet lukt door problemen binnen of buiten school of als er sprake is van
gedragsproblemen. Binnen het Plusteam zijn diverse disciplines
vertegenwoordigd.

H

et Plusteam biedt onder meer
praktische ondersteuning in de vorm
van schoolmaatschappelijk werk,
Time-4-you, loopbaanbegeleiding en
-advies. Verder helpt het Plusteam bij
het leggen van contact met de
gezondheidscoaches, Kredietbank en andere
instellingen.
Studenten kunnen in het kader van passend onderwijs ook hulp krijgen van een intern begeleider
wanneer er sprake is van leer- en gedragsproblemen,
psychische problemen, lichamelijke handicap of
langdurige ziekte. De student krijgt dan bijvoorbeeld
individuele begeleiding, ondersteuning in de klas,
groepstrainingen bijvoorbeeld om faalangst te
beheersten en schoolse vaardigheden aan te leren.
De begeleider maakt samen met de student een
handelingsplan. Ook worden docenten en schoolloopbaanbegeleiders gecoacht en geadviseerd over de
omgang met de student.

component aan het vak. En als dat niet in je zit,
wordt het lastig om dit beroep uit te oefenen.
Sommige dingen zijn te leren, maar niet alles. Soms
heeft de student al ideeën wat hij of zij zou willen
gaan doen. Dan vraag ik door, waarom zou deze
opleiding wel passen? Is er geen idee, dan kunnen
we met behulp van een beroepskeuzetest en
opdrachten onderzoeken wat passende mogelijkheden zijn. Wil een student echt stoppen, dan is van
belang wat de leeftijd is. Onder de 18 jaar moet de
student vanwege de Leerplicht het schooljaar
afmaken. Een 18+ student die nog niet in het bezit
van een startkwalificatie is, stroomt altijd uit via een
loopbaanbegeleider van het Plusteam. Ook wordt
met de student besproken welke gevolgen het
stoppen van de opleiding heeft in relatie tot de
studiefinanciering.”
Rian geeft aan dat studenten met allerlei problemen
bij het Plusteam kunnen komen. “Soms zijn de
studenten zo druk met sociale media bezig, dat de
studie er onder leidt. Of ze hebben moeite met
plannen. Of het verzuim is te hoog. Maar het kan ook
zijn dat studenten van mbo niveau 2 verder willen
leren. Dan kan ik helpen bij het maken van de
vervolgkeuze. Nu komen studenten bij mij als ze zijn
doorverwezen door hun studieloopbaanbegeleider. In

de toekomst kunnen ze via de website checkitzadkine.nl zelf een afspraak maken en ook met mij of
een van mijn collega’s chatten.”

VERSLAVINGSPROBLEMEN
Rosalie van Bodegraven is gezondheidscoach. De
functie is ontstaan naar aanleiding van onderzoek
naar verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uit het
onderzoek bleek dat er vaak sprake is van een
verslaving. “Het gaat dan om gebruik van middelen
zoals alcohol, cannabis of pillen en gameverslaving”,
zegt Rosalie. Vanuit Youz, een organisatie in Rotterdam voor verslavingszorg voor jongeren, zijn
gezondheidscoaches aangesteld. Rosalie werkt onder
meer voor de locatie Benthemplein. Gezondheidscoaches geven voorlichting aan eerste klassen over
middelengebruik en verslaving. Dat is gelijk de
kennismaking met de gezondheidscoach. Studenten
kunnen zichzelf aanmelden, maar kunnen ook - en
dat gebeurt vaker - door de schoolloopbaanbegeleider of een docent worden aangemeld. Rosalie: “Met
de student bespreek ik de problemen en waardoor
die veroorzaakt worden. Is de oorzaak drugsgebruik,
dan moet je het erover hebben wat de student

BEROEPSKEUZE

RIAN

Loopbaanbegeleider Rian van den Boer geeft aan
met welke zaken studenten zoal bij haar komen: “Als
een student wil of moet stoppen met de opleiding,
stel ik natuurlijk eerst de vraag wat de reden hiervan
is. Het kan zijn dat er aspecten aan de opleiding zijn,
waar vooraf onvoldoende rekening mee gehouden is.
Als je kapper wil worden, moet je haren kunnen
knippen en verzorgen, maar er zit ook een sociale

LOOPBAANBEGELEIDING EN -ADVIES EN GEZONDHEIDSCOACHING
ZIJN TWEE DISCIPLINES BINNEN HET PLUSTEAM
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JONGERENPUNT VOOR
SUCCESVOLLE STAGES
De locatie Benthemplein 15 heeft een Jongerenpunt, met een eigen ingang vanaf de
Teilingerstraat 150. Het is een mini-organisatie gerund door studenten, voor studenten.
Een steunpunt waar studenten terecht kunnen om succesvol stage te lopen.

daaraan wil doen: stoppen of minderen. Ons doel is
niet om iedereen drugsvrij te maken, maar te zorgen
dat het goed gaat op school. Ik ben er niet alleen
voor studenten, maar ook voor docenten en anderen
binnen Zadkine. Op aanvraag verzorg ik de training
Deskundigheidsbevordering. Hierin bespreek ik: wat
voor middelen zijn er, hoe herken je gebruik, wat doe
je dan, ga je zelf het gesprek aan of verwijs je door.”
De afspraak binnen Zadkine is dat er bij betrappen
op drugsgebruik en -bezit tijdens schooltijd een
gesprek met de gezondheidscoach plaatsvindt. Bij
studenten onder de 18 jaar worden altijd de ouders
op de hoogte gesteld. “Als studenten bij mij komen”,
stelt Rosalie, “bied ik hulp aan. Maar ik kan ze niet
dwingen. Drugsgebruik tijdens schooltijd heeft
invloed op het schoolgaan en de schoolcarrière. Daar
moeten de studenten zich echt van bewust zijn. Ook
weerleg ik verkeerde veronderstellingen. Bijvoorbeeld
dat blowen minder slecht voor de longen is dan een
sigaret. Dat is niet waar. Ook leg ik uit wat drugs
doen en wat het effect op het korte termijngeheugen
is. Of studenten gebruiken of niet, kan ik niet
bepalen, dat beslissen ze zelf. Maar ik kan er wel voor
zorgen dat de studenten daarbij niet uitgaan van
onjuiste informatie, maar dat het dan wel een
beslissing is op basis van kennis.”

ZORGEN DAT HET GOED
GAAT OP SCHOOL

ROSALIE

Waarom zo’n steunpunt?
“Het blijkt dat studenten moeite hebben met solliciteren bij hun beoogde stageplaats. Sommigen hebben
echt geen idee wat eraan vooraf gaat”, stelt Shubu
Sherpa. Deze hbo-studente Toegepaste psychologie
loopt stage bij teamleider Jethro Bos van de opleidingen Sociaal werk en Maatschappelijke zorg. “We helpen
de studenten om succesvol te solliciteren. Daarbij hoort:
je verdiepen in het bedrijf of de organisatie en een
goede sollicitatiebrief met CV opstellen. We oefenen
onder meer met rollenspelen zodat de student zichzelf
tijdens het sollicitatiegesprek zo goed mogelijk
presenteert. Maar ook hoe je je tijdens je stage
gedraagt, komt aan de orde.”
Jethro licht toe: “Het Jongerenpunt helpt studenten om
de kans op succes binnen de stage, en dus binnen de
opleiding, te optimaliseren. Steun is altijd gericht op het
empoweren van studenten. Zo kunnen jonge moeders
bijvoorbeeld leren hoe zij op hun stage bespreken dat
zij hun kinderen naar school willen brengen en daarom
op een iets later tijdstip beginnen.”
Shubu heeft bij studenten van diverse opleidingen
onderzocht waar behoefte aan is in relatie tot de
beroepspraktijkvorming, oftewel stage. Vervolgens heeft
zij het project Jongerenpunt opgezet. Zij zal de
studenten die in het kader van hun eigen stage het
Jongerenpunt draaien coachen, trainen en begeleiden
bij hun dagelijkse werkzaamheden en taken. “We zullen
ook evenementen en voorlichtingen gaan organiseren
om het Jongerenpunt op de kaart te zetten.”
Conny Boudeling is de coördinator van het Jongerenpunt en tevens intern begeleider voor de opleidingen
Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg en Sociaal werk.
“Daarbij hoort ook het begeleiden van studenten, in het
kader van passend onderwijs, op hun stage. Mijn rol
binnen het Jongerenpunt past daar goed bij.”

JETHRO, CONNY EN SHUBU

Voor wie is het Jongerenpunt en wanneer kunnen
ze er terecht?
Shubu: “We starten met de studenten van de opleidingen Verzorgende, Maatschappelijke zorg en Sociaal
werk. Als dat goed loopt, kunnen daar studenten van
andere opleidingen aan worden toegevoegd. Het
Jongerenpunt is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.”
Waarom de naam Jongerenpunt?
Jethro: “We beginnen met de stage als context, maar
onze diensten kunnen in de toekomst zeker uitbreiden. Daar zijn we dus al op voorbereid.”
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FASHIONINDUSTRIE,
WE KOMEN ER AAN!
CREATIVITEIT, INSPIRATIE EN INVENTIVITEIT BIJ
BUSINESS AND FASHION
Naaimachines, collages, een rek vol gevarieerde, kleurrijke kleding… Het grote
lokaal laat al zien dat hier niet zo maar les gegeven wordt. We voelen aan alles
dat het hier draait om creativiteit en inspiratie. We hebben het over Business
and fashion, de grotendeels Engelstalige handelsopleiding gericht op de
fashionindustrie.

J

osé Makor en Bianca Sallons zijn docenten
bij deze opleiding. Bianca stelt vast: “We
vullen elkaar uitstekend aan. Daarbij is José
een kei in de ondersteuning op technisch
gebied. Ze legt studenten uit hoe ze op de
naaimachine de door hen bedachte kleding
kunnen maken en laat het hen daarna vooral zelf
doen. Ideeën willen uiteindelijk realiteit zijn.” In het
verhaal van José klinkt groot enthousiasme door: “De
opleiding bestaat uit verschillende units op het
gebied van retailing, marketing, visualisation en nog
veel meer. De studenten leren hoe en waar modecon-

BIANCA

fectie geproduceerd wordt en waar je op moet letten.
Wat bijvoorbeeld de eigenschappen van de stof zijn.
Ze testen dat door zelf bepaalde kledingstukken een
tijd te dragen, zoals een jasje van nepleer. Dan
merken ze waar slijtageplekken ontstaan.”

EIGEN MERK
José zou het liefst alle aspecten van de opleiding
toelichten. “De studenten verdiepen zich zo in de
kwaliteit van textielstoffen. Maar ook: waar koop je in
en waar laat je produceren? Welke modellen lopen
goed en welke niet? Allemaal belangrijke kennis die
je nodig hebt als je een eigen merk wil starten. Dan
gaat het er om dat je inzicht hebt in modevorming
en in trends. De studenten moeten veel zelfstandig
werken, alleen of in duo’s. Ze ontwikkelen hun eigen
creativiteit door kleding te ontwerpen én te maken.
We doen trouwens ook een tassenproject, samen met
een tassenontwerper. Studenten maken een patroon
en zetten dat dan eerst van papier in elkaar, bijvoorbeeld een fashionable herentas. Tassen zijn moeilijker dan je denkt, eigenlijk moeilijker dan kleding. Er
komt veel bij kijken. Niet alleen ontwerpen, maar ook
het kiezen en kopen van de juiste materialen, het
productieproces, de promotie.

IDEEEN WORDEN REALITEIT

De studenten moeten binnen de opleiding uiteindelijk hun eigen minionderneming opzetten. Ze laten
zich inspireren door bestaande merken met allerlei
items die terugkomen in een collage. Ze maken
ontwerpschetsen, maar moeten ook nadenken over
de naam van de onderneming en het logo.“

INVENTIVITEIT
“Niet iedere student wil designer worden en dat hoeft
ook niet”, vindt Bianca. “Binnen deze opleiding
ontdekken de studenten zichzelf. We activeren
inventiviteit, ze komen problemen tegen die ze zelf
moeten oplossen. Het draait namelijk niet alleen maar
om het artistieke talent, maar in een toekomstige
functie in de business moet je weten hoe je de
boodschap laat overkomen. Hoe kan je dat wat je wilt
overbrengen in beeld brengen? Dat leren ze hier. De
opleiding is gericht op werken in de fashionindustrie,
maar dat is heel breed. Leren hoe je produceert en
hoe je verkoopt. Hoe je een merk met de juiste
marketingtechnieken in de markt zet. Als je dat weet,
kun je alle kanten op!”
Zo’n 80% van de studenten stroomt door naar het
hbo. Omdat de opleiding heel breed is, zijn daarvoor
tal van mogelijkheden: managementopleidingen op
het gebied van mode en textiel, Amsterdam fashion
instituut, commerciële opleidingen, hbo bedrijfseconomie en ook opleidingen in het buitenland. Student
Javelin: “Je bent bij Business and fashion niet gefocust
op één ding. Door die diversiteit kan je er zowel de

economische als de fashionkant mee op. Ik wil na het
afronden van deze opleiding niet doorleren, maar iets
voor mezelf beginnen.” Arshemira en Dominika weten
nog niet wat ze gaan doen. “Maar we hebben nog de
tijd om na te denken, we zijn nog hartstikke jong!”

DUURZAAM
De opleiding Business and fashion doet in oktober
mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week. Doel:
duurzame mode zichtbaar maken. Eerlijke handel,
milieuvriendelijke stoffen, hergebruik van materialen.
Bijvoorbeeld een topje dat gemaakt is van oude
spijkerbroeken.

JOSÉ
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FIJN OM VOOR MENSEN
TE ZORGEN
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ZZP’ER IN DE ZORG
Carla Gomes Almeida is een oud-studente Verzorgende IG. Zij rondde begin 2016
haar opleiding af en werkte daarna in de thuiszorg.
FAMILIE DICHTBIJ HOUDEN

VERZORGENDE INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG

Carla had een baan in de thuiszorg, maar sloeg een
andere richting in. “Toen ik daar werkte, merkte ik
dat ik niet de kwaliteit zorg kon geven zoals ik dat
wil. Dat voelde voor mij niet goed en daarom ben ik
voor mezelf begonnen.”
Ze werkt nu als zzp’er in de terminale zorg en heeft
zich gespecialiseerd in de palliatieve zorg. “De
basiszorg, alle handelingen die ik moet verrichten,
heb ik geleerd binnen de opleiding Verzorgende. Van
bed opmaken, het geven van sondevoeding, het
verschonen van de stoma, het inbrengen van een
katheter, injecteren tot het geven van sedatie… Ik
vind het fijn om in de laatste levensfase mensen te
helpen. Daarbij wil ik graag de familie zo dichtbij
mogelijk houden, om goed afscheid te kunnen
nemen. Dat is voor mijn cliënt en voor de familie heel
erg belangrijk. Dit werk is zeer intensief, je bouwt in
korte tijd een heel intense band op die je ook weer
moet loslaten.”

De opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) leidt studenten op
om mensen die zorg nodig hebben te helpen, ondersteunen en adviseren. Het
algemene deel van de opleiding is voor iedereen hetzelfde. Via het profieldeel
specialiseert de student zich voor het toekomstige beroep in de kraamzorg,
thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg of geestelijke
gezondheidszorg.

EMOTIES EN HERINNERINGEN

S

huretty is derdejaars Verzorgende IG. “Toen ik hoorde dat de
opleiding ging verhuizen van de Marconistraat naar het
Benthemplein, was ik niet zo blij. Ik woon namelijk lekker
dichtbij de Marconistraat. Maar het schoolgebouw aan het
Benthemplein is ook goed bereikbaar en het is heel mooi. Ik zal
er alleen niet zo heel lang komen, want ik ben in februari klaar.
Waarom ik deze opleiding doe? Nou, ik vind het gewoon fijn om voor
mensen te zorgen!”

“Ik kom uit een heel andere hoek”, legt Carla uit. “Ik
was namelijk filiaalmanager in een winkel. Hoewel ik
veel familieleden heb die in de zorg werken, had ik
daar vroeger geen gevoel bij. Dat veranderde in 2012,
toen ik mijn zieke oma verzorgde. Zij was als een
moeder voor mij. Na haar overlijden ben ik de
opleiding gaan doen en nu zou ik echt niets anders
meer willen dan werken in de zorg. Binnen de
opleiding heb ik heel veel geleerd, vooral veel theorie.
Natuurlijk is er binnen de opleiding ook aandacht
voor de praktijk, maar dat leer je pas écht als je aan
het werk bent. Neem bijvoorbeeld het contact met de
eerste en tweedelijns zorg, een cruciaal onderdeel
van het werk als je in de zorg aan de slag bent. Je
bent echt de oren en ogen van de arts.”

“Ik combineer deze persoonlijke zorg met uitvaartverzorging. Naast mijn werk in de thuiszorg heb ik
een opleiding Uitvaart gevolgd. Al van kleins af aan
ben ik ‘getriggerd’ door de dood. Ik zie het leven als
een vicieuze cirkel en we krijgen uiteindelijk allemaal
met de dood te maken. Mijn bedrijf heet S.E.L. Dat
staat voor sentimentu, emoções, lembranças. Dat
betekent: gevoel, emoties en herinneringen. Als ik
terminale zorg heb verleend, kan ik ook de uitvaart
geheel of gedeeltelijk verzorgen. Niet altijd want de
familie moet dat willen en het moet bij mij goed
voelen, er moet een klik zijn. Aan mijn eerste cliënt
heb ik, in Amsterdam, in de eindfase 72 uur zorg
verleend. Ook heb ik de uitvaart mogen verzorgen en
het was een mooie, persoonlijke crematie, met alle
ruimte voor emoties van de familie. Alles wat ik doe,
of het de zorg is of een uitvaart, draait om persoonlijk aandacht en toewijding. Dat doe ik met mijn
gevoel en met alle liefde.”
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FINANCIEEL
ADMINISTRATIEVE
BEROEPEN VOLOP IN
BEWEGING
Medewerkers in de financieel administratieve beroepen. Saai? Nee, zeker niet.
Belangrijk? Ja, absoluut, want die medewerkers zorgen ervoor dat een bedrijf
financieel gezond is én blijft.

V

roeger ging het vooral om het inboeken
van gegevens. Die werkzaamheden zijn
door automatisering grotendeels
vervangen door controleren, analyseren
en rapporteren van financiële gegevens.
Het vakgebied is in beweging, en dat
geldt ook voor de opleiding Financieel-administratieve beroepen.
Deze beroepsopleiding leidt studenten op tot
financieel administratief medewerker (niveau 3),
junior assistent-accountant of bedrijfsadministrateur
(niveau 4).

SIMULATIES
Voor een groot deel kent de opleiding een praktische
invulling. Lale Aymaz is sinds 2003 docent economie
en werkt vanaf 2006 bij Zadkine. “We werken veel
met simulaties. Dan moet je denken aan het
bijhouden van dagboeken van een fictief bedrijf, dus
aan het inkoop-, verkoop-, kas- en bankboek. Maar
ook aan voorraadregistratie en urenregistratie. En,
om maar de link te leggen naar de recente grootschalige renovatie van dit gebouw, we leren onze
studenten ook een projectadministratie op te zetten
en bij te houden.”

Christof Wielemaker is docent bij Zadkine en al zo’n
vijf jaar stagecoördinator voor de opleiding Financieel administratieve beroepen. “Studenten die deze
opleiding gaan doen, hebben al iets met cijfers. Het
is een smalle, specialistische opleiding, puur gericht
op financiën. Je moet dat vak aantrekkelijk vinden.
Een keuze voor deze opleiding is een bewuste keus.
Dit is een kennisopleiding en die is best pittig. We
houden een heel precieze intake en nemen daarbij
ook echt de tijd voor potentiële studenten. We kijken
goed naar de motivatiebrieven, de vaardigheden en
achtergrond, dus welke vooropleiding de student
heeft. Dat is meestal vmbo. Maar er zitten ook
studenten bij die al een andere mbo-opleiding
hebben gedaan en er nog boekhouden bij willen
doen. We differentiëren, ook op niveau. Komen de
studenten van het vmbo dan moet je echt vanaf nul
beginnen. Hebben ze havo of mbo, dan is er al
voorkennis. Door te differentiëren kunnen de
docenten in de les maatwerk leveren.”

WERK OF VERVOLGOPLEIDING
Christof: “Onze studenten hebben een passie voor
rekenen en voor het werken met cijfers. Tijdens de
stage leren ze echt wat het vak inhoudt. Dat is heel
belangrijk, want geeft dat een klik, dan gaan ze door.”
Lale: “De stages zijn hét middel om kennis te maken
met het vak in de praktijk, maar we besteden tijdens
de opleiding al veel aandacht aan de beroepspraktijk
door de verschillende simulaties. Dus voordat de
student op stage gaat, is er al kennis van boekhouding. En natuurlijk van bedrijfseconomie, het

berekenen van de kostprijs, noem maar op.”
Christof: “Onze uitdaging is om zoveel mogelijk
studenten op te leiden op niveau 4. Op niveau 3 is
het arbeidsperspectief matig, maar op niveau 4 zijn
er wel banen. Het gevraagde niveau is meestal mbo 4
plus enige jaren werkervaring. Toch is voor de meeste
studenten deze opleiding een springplank, het
grootste deel gaat naar het hbo.”

HOGESCHOOL
Lale: “Niet alle studenten willen nog eens vier jaar
doorleren op het hbo voor hun Bachelor. Maar er is
op de Hogeschool Rotterdam ook het ‘Ad-traject’:
Associate degree Accountancy. Daarmee worden ze
helemaal klaargestoomd voor werk in de financiële
sector. De Associate degree is een wettelijk erkend
diploma, zeg maar mbo-plus. Het leuke is dat
docenten van ons team ook lesgeven op de
Hogeschool.”
Christof: “Over een doorlopende leerlijn gesproken!
We willen dat onze studenten een goede keuze
maken. Er zijn dan ook meeloopdagen voor derdejaars van onze opleiding, zodat zij op de Hogeschool
kunnen rondsnuffelen en zich goed kunnen oriënteren. Zo hebben ze een beter beeld van de opleiding.”
Lale: “Maken ze een keuze die echt bij hen past, dan
komen ze goed terecht. Daar ben ik van overtuigd.”
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“Wij hebben een andere manier van lesgeven”, valt
Marjolein in ’t Veld gelijk met de deur in huis. “En we
gaan op een bijzondere wijze met onze studenten
om; we bieden een thuisbasis.” Haar collega Marije
Lissenberg glimlacht: “Onze studenten hebben hier
zelfs hun eigen koelkast.”

SLINGERS EN CHAMPAGNE
Het draait bij deze opleiding om sfeer en beleving.
“We richten ons op allround evenementen waarbij je
het evenement moet zien als een marketingtool”,
zegt Marjolein. “De beleving staat centraal. Denk aan
beurzen en congressen: het gaat om het livecontact.
Als onze studenten een voorstel presenteren bij een
opdrachtgever zetten ze daarbij in het klein de sfeer
van het evenement neer, vaak met slingers, een rode
loper en champagne.” Marije vult aan: “Ze laten de
sfeer al voelen, ruiken en proeven!”

DE EVENEMENTENWERELD
IS EEN KLEINE WERELD
BRUISENDE PLEK

HET DRAAIT OM DE
BELEVING!
De driejarige opleiding wordt in het kort vaak aangeduid als ‘Wentink’, maar we
hebben het over Medewerker evenementenorganisatie (Wentink Event Academy).
Het lokaal heeft de grootte van drie gewone lokalen en is verdeeld in een
‘huiskamer’ en een praktijklokaal, maar wel een heel bijzonder praktijklokaal.
Overal hangen posters van evenementen, moodboards en planningen.

Marjolein vertelt dat presentaties geven al begint
voordat de opleiding gestart is. “Ik vind het belangrijk
dat geïnteresseerden al een meeloopdag hebben
gevolgd zodat ze een goed beeld hebben van de
opleiding. Die meeloopdagen worden overigens door
onze eerstejaarsstudenten georganiseerd. Vervolgens
geef ik de aankomende studenten al opdrachten om
thuis voor te bereiden: een presentatie van vijf
minuten over zichzelf. Ook moeten ze een droomevenement presenteren voor een jury van eerste- en
tweedejaars. Zo kan je zien of er in zit wat nodig is,”
“Ja, lef”, stelt Marije. “Dat moet er in zitten of ze
moeten het willen leren. Bij evenementen organiseren
moet je ‘out of the box’ durven denken.”
De studenten die aan de opleiding beginnen, gaan
gelijk drie dagen weg op introductieweek. Die is al in
het vorige schooljaar voorbereid en georganiseerd
door eerstejaarsstudenten. “Het is een geweldige
manier om elkaar, Rotterdam en de evenementenwereld te leren kennen”, vindt Marjolein. “Op de fiets
door de stad, langs de Kuip, ss Rotterdam, Ahoy, voor
rondleidingen en opdrachten. En slapen op de Witte
de Withstraat.” Marije: “Zo’n bruisende plek past
helemaal bij onze opleiding.”

MARJOLEIN EN MARIJE

IEDEREEN KENT ELKAAR
Marije was er bij toen de opleiding vijf jaar geleden
werd opgezet. Marjolein kwam er in het tweede jaar
bij. “Het is een jonge opleiding, maar het loopt prima”,
vertelt Marije trots. “We hebben de opleiding echt in
het netwerk neergezet, mede dankzij de naam.
Wentink Event Academy heeft echt meerwaarde. We
hebben elk jaar twee klassen met 30 studenten, er is
heel weinig verzuim en weinig uitval. Dat heeft alles
te maken met de sfeer en het sociale aspect.”
Marjolein vult aan: “De evenementenwereld is een
kleine wereld. Eigenlijk kent iedereen elkaar. Het
netwerk is daarbij enorm belangrijk en dat begint al
hier. Het contact blijft, we zien onze oud-studenten
weer op de reünie. Of bij gastlessen die ze op ons
verzoek geven. De ene kan goed verstellen over de
doorstroom van de mbo naar de hbo, de ander heeft
een eigen onderneming, de volgende verzorgt een
rondleiding bij een bedrijf voor licht en geluid.”

VLIEGUREN
Het vinden van stageplekken is voor de studenten
eigenlijk nooit een probleem. Marjolein: “Natuurlijk
zijn stages belangrijk, voor het netwerk en uiteraard
om ervaring op te doen. Wat uniek is bij onze
opleiding is dat we onze eerstejaars minimaal 150
vlieguren laten maken in de uitvoering van evenementen. Dus bij de opbouw, tijdens het evenement
en na afloop het afbreken. Zo ondervinden ze aan
den lijve welke werkzaamheden allemaal deel
uitmaken van een evenement. We hebben bijvoorbeeld een masterclass gevolgd bij het North Sea Jazz
Festival. Het festival zelf duurt drie dagen, maar er
gaat wel twee weken opbouwen aan vooraf.”
Marjolein en Marije zijn blij met ‘hun’ opleiding en
hun lokaal dat ingericht is als een kleurrijke,
inspirerende leeromgeving. Maar ze hebben ook nog
dromen. Die komen vast uit, ongetwijfeld in de vorm
van een spetterend evenement.
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EEN ‘LEGE’ OPLEIDING
MET HEEL VEEL INHOUD
REN noemen ze het zelf: rekenen, Engels en Nederlands. Bij zorg & welzijn zijn
deze vakken uit de opleidingen gehaald en de taal- en rekenlessen worden nu
door één specialistisch team verzorgd.

“We zijn wat men ook wel noemt ‘een lege opleiding’.
We hebben namelijk geen eigen studenten. Maar we
hebben wel een volledige vaksectie Nederlands,
rekenen en Engels.” Er verschijnt een grote glimlach
op het gezicht van teamleider Luc Quinten.

INSPELEN
“Wij hebben docenten met een grotere aanstelling;
dat is een enorm voordeel. Binnen een opleiding is er
misschien slechts ruimte voor 0,2 fte taal of rekenen,
maar nu combineer je de ruimte van verschillende
opleidingen. Het team versterkt elkaar, het zijn
allemaal collega’s die hetzelfde doen. Het was
natuurlijk een hele stap om het te organiseren zoals
we het nu doen, maar er zijn zo veel voordelen. Er
komen mensen uit het hele land om te kijken wat en
hoe wij het doen. Onze methodiek is gebaseerd op
een groter volume, dus op een groter aantal studenten. Daardoor kunnen we makkelijker differentiëren
en goed inspelen op de verschillende niveaus. Zo
komen we echt tegemoet aan de behoefte van de
student. We starten elk jaar met een nulmeting en
bepalen zo van iedere student het beginniveau.
Vervolgens bepalen we met de student het gewenste
eindniveau en bekijken we of dat realistisch is. Aan
het niveau van de opleiding hangt een bepaald
niveau voor taal en rekenen. Soms is er extra inzet
nodig om het gewenste of noodzakelijke eindniveau
te halen, dat kan via remedial teaching of met peer
support. Dan worden goede ouderejaarsstudenten
ingezet om jongerejaars bij te spijkeren.”

DUIZENDEN EXAMENS

TAALNIVEAUS

Er zijn ook nadelen en uitdagingen. “Als ik zeg dat
het wel iets vergt op organisatorisch vlak is dat een
understatement. Alle lessen rekenen, Engels en
Nederlands moeten afgestemd worden op de lessen
van de opleidingen. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig met de teams van die opleidingen, daar
moet je heel actief in zijn. Maar het lukt altijd wel,
ook al moeten we soms hard puzzelen. En omdat je
zo’n grote omvang hebt, is het ook een hele uitdaging om alle taal- en rekenexamens goed te plannen.
Per jaar heb je het dan wel over minimaal 5.000
instellingsexamens. We nemen de examens geconcentreerd af in één week, maar dat zijn dan wel
dagen van 08.00 tot 18.00 uur. We zijn nu bezig met
een pilot om de examinering volledig te digitaliseren,
inclusief een systeem om het examen digitaal af te
nemen en, in de toekomst, ook digitaal op te nemen
in het studenteninformatiesysteem EduArte. Dat kan
omdat het bij ons geclusterd is. Wij zien heel goed
hoeveel werk ermee gemoeid is en dan zie je ook
hoeveel je kunt winnen met digitalisering.”

Hoe serieus rekenen en taal genomen wordt, hangt van
verschillende factoren af. “Rekenen telt nog niet mee
voor het examen. Voor Nederlands geldt dat afhankelijk
van de opleiding en het niveau er een taalniveau
gehaald moet worden, voor mbo 2 en 3 is dat 2F en
voor niveau 4 is dat op 3F. Dat betreft de kennis van
werkwoorden, spelling, zinsbouw en stijl, woordenschat,
uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden en
grammatica. Waar we heel trots op zijn: bijna iedereen
haalt het taalniveau! Maar ze moeten er wel moeite
voor doen. We hebben NT2-studenten, dus studenten
met Nederlands als tweede taal. Die spreken bij
binnenkomst op de opleiding soms amper Nederlands.”
Wat nog wel een punt van aandacht is, is de overgang
naar het hbo. “Taalniveau 3F wil nog niet zeggen dat je
op het hbo een tekst op het gewenste niveau kunt
schrijven”, stelt Luc. “Een goede beheersing van de taal
is zó belangrijk voor de studenten. Om examenvragen
te snappen, moet je goed kunnen lezen en voor het
maken van opdrachten goed kunnen schrijven. Ook
verbaal moeten studenten zich goed kunnen uitdrukken. Want hoe kan je anders met cliënten communiceren en je toekomstige beroep uitoefenen?”
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G

uido van Zurk is praktijkdocent
Dienstverlening voor het profiel
Facilitair medewerker, en voor de
opleiding Facilitaire dienstverlening.
Studenten Facilitair medewerker
(niveau 2) worden opgeleid voor een
facilitaire functie op uitvoerend niveau en studenten
Facilitaire dienstverlening (niveau 4) voor een functie
als facilitair leidinggevende. Ook verzorgt hij de
theorielessen catering, vooral voor de opleiding
Dienstverlening.

ALLE WERKPROCESSEN

DE HELE SCHOOL ALS
LEERPLEK
Binnen de opleiding Dienstverlening volgen de studenten allemaal een zelfde
basisdeel en kiezen daarna één van de uitstroomprofielen: Facilitair
medewerker, Medewerker sport & recreatie of Helpende zorg & welzijn.

“Ik vind het heel leuk om studenten op te leiden”,
stelt Guido. “Het is nog een beetje pionieren want
onze opleiding Dienstverlening is in deze vorm nieuw.
Het is een samenvoeging tot één brede opleiding van
de oude niveau 2 opleidingen Medewerker facilitaire
dienst, Medewerker sport & bewegen en Helpende
zorg & welzijn. Die oorsprong zie je weer terug in de
drie uitstroomprofielen. Ik ben vooral bezig met het
onderdeel facilitair, zowel theorie als praktijk. Daarbij
is het hele schoolgebouw te gebruiken als leerplek
en dan vooral de kantine en bijbehorende keuken. We
hebben daarvoor de hele tussenverdieping tot onze
beschikking. Dat moet ook wel, we moeten immers
een kleine 4.000 studenten die hier rondlopen,
kunnen bedienen. Onze studenten worden ingezet bij
de commerciële cateraar in dit schoolgebouw en
draaien mee in alle werkprocessen. Niet alleen bij het
klaarmaken van maaltijden, maar ook bij de inkoop
en logistiek. Dat is nieuw sinds 2016. Daarvoor liepen
onze studenten al stage bij bedrijfscateraars, maar
dit gaat een forse stap verder. De keuken van de
kantine is ons praktijklokaal. We geven daar onderwijs en leveren gelijk een bijdrage aan de exploitatie
van de cateraar. We zorgen voor een goede koppeling
tussen de theorie en praktijk. Wat we op de ene dag
uitleggen, brengen onze studenten de volgende dag
al in praktijk. Dat werkt heel goed. Per dagdeel ga ik
met 14 studenten praktisch aan de slag; een groep ’s
ochtends en een groep ’s middags. Het gaat natuurlijk verder dan de keuken, wat de catering betreft zit
er ook de uitgifte via de counters en werkzaamheden
voor banqueting erbij. Maar de studenten lopen ook
mee met de conciërges waarmee we een goede
samenwerking hebben. De studenten doen dan
allerlei taken; bijvoorbeeld klassen en docentenkamers controleren en papier in de kopieerapparaten
bijvullen. Ook met ICT werken we prima samen. Dan
gaat het onder meer over het controleren van
smartboards, of ze goed aangesloten zijn en goed

werken. De praktijklessen rouleren via een rooster en
zo komen de studenten, met diverse opdrachten,
door het hele gebouw. Ze hebben daarvoor allemaal
een eigen werkboek met taken.”

WASSERIJ
De studenten vervullen ook facilitaire taken voor
andere opleidingen binnen het schoolgebouw, zoals
het verzorgen van de was voor de opleidingen Brood
& banket, Horeca management opleidingen, Uiterlijke
verzorging en Facilitaire dienstverlening. Daarvoor
heeft het schoolgebouw een eigen wasserij in de
kelder. Ook ondersteunen de studenten in de
logistiek voor diverse opleidingen en voor het totale
schoolgebouw.
Guido: “Door de studenten veel meer praktijkervaring
op te laten doen, leiden we echt werknemers op waar
het werkveld behoefte aan heeft en die daar zo aan
de slag kunnen. Dan moet je denken aan functies in
de bedrijfscatering of in de facilitaire wereld. Een
deel van de studenten stroomt door naar niveau 4,
naar de opleiding Facilitaire dienstverlening. Binnen
de opleiding Dienstverlening, profiel Facilitair
medewerker, leren we studenten hoe ze faciliterend
in een bedrijf kunnen opereren. Voor menig bedrijf,
instelling of organisatie is zo’n ondersteunende en
dienstverlenende functie onmisbaar!”

UITSTROOMPROFIELEN
Naast Facilitair medewerker kent de opleiding Dienstverlening ook de uitstroomprofielen Medewerker sport
& recreatie en Helpende zorg & welzijn.
Een medewerker sport & recreatie ondersteunt bij
activiteiten en zorgt ervoor dat materialen en ruimtes
schoon en veilig zijn. Het werkveld bestaat onder meer
uit fitnesscentra, sportverenigingen, zwembaden,
vakantieparken en campings.
Een helpende zorg & welzijn begeleidt en verzorgt
mensen die niet (meer) alles zelfstandig kunnen, en
ondersteunt bij wonen en huishouden, persoonlijke zorg
en (sociale) activiteiten. Het werkveld bestaat uit zorgen welzijnsinstellingen, zoals kleinschalig wonen,
kinderopvang, basisonderwijs, welzijnswerk, geestelijke
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.
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GROTE WENS: EEN
EIGEN BEDRIJF
COMMERCIËLE OPLEIDING ALS EERSTE STAP
Onder de brede noemer ‘commercieel’ kunnen studenten bij Zadkine in
Rotterdam Centrum verschillende opleidingen volgen: Verkoopspecialist,
Manager retail, Ondernemer retail, Vestigingsmanager groothandel, Assistent
manager internationale handel of Junior accountmanager. Veel studenten van
deze opleidingen willen graag een eigen bedrijf beginnen.

D

e twee dames ogen jong. Toch hebben
we hier niet te maken met studenten,
maar met docenten: Dilek Atas en
Ikram Ghaleb. Ze zien veel overeenkomsten tussen de studenten die
zij les geven.
“Een Kamer van Koophandel-nummer als hoogste
goed!”, lacht Dilek. “Ze krijgen alle vakken die daarvoor
nodig zijn: marketing, sales, economie, Nederlands,
Engels en sommige opleidingen een tweede moderne
vreemde taal: Duits of Spaans.” Ikram valt haar bij:
“Ze kunnen na het mbo op niveau 4 ook doorstuderen,
maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Op het mbo
worden de studenten van a tot z begeleid. We sturen
bijvoorbeeld herinneringsmails dat de studenten
bepaalde boeken bij zich moeten hebben en wat ze
moeten leren. Dat is op het hbo echt anders.”
Dilek: “Een deel wil door naar het hbo, anderen
willen zo snel mogelijk aan het werk, of reizen.”

STORE SAFARI

IKRAM

De opleidingen organiseren regelmatig themadagen.
Dilek en Ikram vertellen daar enthousiast over. “Als
we een periode afsluiten, doen we een bijzondere
activiteit. Dat kan een gastles zijn, of een bedrijfsbezoek. Zo zijn we bij Coca Cola in Antwerpen geweest,
bij de brouwerij van Heineken, op de Beurs in

Amsterdam en in de Tweede Kamer. In Antwerpen
hebben we daar een Store Safaritocht aan gekoppeld,
in het kader van het vak marketing. Heel erg leuk!
Vooraf is er natuurlijk wel wat gemopper, want voor
zo’n dag moeten ze vroeg op. Ook hebben we een
gastles gehad over urban survival. Stel dat er een
ramp plaatsvindt, hoe kan je dan overleven in de stad?
Dus hoe maak je een vuurtje? Waar haal je voedsel
vandaan? Zo’n gastles helpt de studenten bij creatief
denken en oplossingsgericht handelen.”
“De studenten van deze opleidingen zijn echte
‘doe’-studenten”, stelt Ikram. “Dat merk je ook tijdens
de lessen. Ze maken graag in groepjes opdrachten.
Het is belangrijk om studenten zelf dingen te laten
doen. Je ziet trouwens dat het handelen en verkopen
er wel al in zit. Ze kunnen de mooiste smoezen
verkopen om meer tijd te krijgen voor een werkstuk, of
ze proberen te onderhandelen om eerder vrij te zijn.”

VERRASSING
Dilek: “De klassen zijn hechte groepen. Je ziet daar
dingen in terug die je in de theorieboeken leest. Om
zin te hebben in leren, moet er een goede basis zijn
voor de studenten. Dat draait om relatie, autonomie
en competentie. Nou, wat betreft het onderdeel
relatie zit dat wel goed.” “Ja, ze scoren hoog op hoe
ze met elkaar omgaan”, vult Ikram aan. “De studenten
maken ook dankbaar gebruik van groepsapps om
elkaar te informeren.”
Ze vervolgt: “Ik vind het heel leuk om les te geven
aan deze studenten. Elke dag is anders, de studenten
weten me regelmatig te verrassen, in positieve zin.
Over een klas die ik twee jaar les had gegeven, was ik
eigenlijk een beetje bezorgd. Hoe zou het examen
economie gaan? Bij het nakijken, bleek dat ze het
echt goed hadden gedaan. Toen ik er naar vroeg,
antwoordden ze: ‘Ja juf, we hebben harder geleerd,
want onder druk presteren we beter!’ Daar word ik
dan zo blij van!”

ELKE DAG IS ANDERS

DILEK

DROGE STOF
Ook Dilek heeft gemerkt dat de studenten van de
commerciële opleidingen verrassend uit de hoek
kunnen komen. “Het was een vrijdagmiddag, net voor
een vakantie. Het schoolgebouw was ongeveer leeg
en ik moest met een klas nogal droge stof doornemen. Dat was echt nodig, want er kwam een examen
aan. En ze waren lastig… Ik begreep het wel, maar
moest natuurlijk wel laten weten dat zulk gedrag niet
kon, dus ik liep boos weg. Nu was ik niet echt boos,
maar ik speelde het blijkbaar heel goed. Want de hele
klas kwam achter me aan om gezamenlijk excuus
aan te bieden. Dat vond ik echt een mooi moment.”
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SPORTEVENTS &
ONLINE MARKETING:
EEN FANTASTISCHE
COMBINATIE
Zadkine blijft investeren in het onderwijs en komt met een nieuwe opleiding:
Medewerker evenementenorganisatie (sportevents & online marketing). De opleiding
vult het gat tussen de opleidingen Medewerker marketing & communicatie en
Medewerker evenementenorganisatie (Wentink Event Academy).

C

hantal Kramer heeft er zin in: “Samen
met teamleider Frans Zoun ben ik vol
overtuiging dit avontuur aangegaan: het
opzetten van de nieuwe opleiding
Medewerker evenementenorganisatie
(sportevents & online marketing). Zo’n
opleiding is hier nog niet, maar mag niet ontbreken
in een stad als Rotterdam. Rotterdam Sportstad. De
stad waar sport zo belangrijk is en waar zo veel
sportevenementen zijn. We hebben het idee voor
deze opleiding vooraf getoetst, ook bij docenten, en
iedereen vindt dit een fantastische combinatie. Ja, we
geloven er echt in!”

KERS OP DE TAART
Zadkine heeft de opleiding Medewerker marketing &
communicatie en de opleiding Medewerker evenementenorganisatie (Wentink Event Academy). Bij die
opleiding staat het evenement centraal en is er
vooral aandacht voor festivals en entertainment.
Chantal: “Bij onze opleiding leer je natuurlijk ook hoe
je een evenement moet organiseren, maar dan vooral

gericht op sport. Het evenement zelf is een onderdeel van het totaal aan stappen om het sportevent te
organiseren, te managen en te promoten. Je moet bij
ons het evenement eigenlijk zien als de kers op de
taart. Het ‘in de markt zetten’ is van cruciaal belang
voor het succes en we doen dat op een manier die
helemaal bij de 21e eeuw past, dus online. Zonder
online marketing bereik je de jeugd echt niet meer.”

EIGEN SPORTCLUB
De opleiding maakt gebruik van een nieuw onderwijsmodel. “Uit onderzoek blijkt dat hoe minder uren les
per dag, hoe hoger het verzuim”, legt Chantal uit. “Daar
spelen wij op in door hele dagen les te geven en
gebruik te maken van toets- en projectweken. Onze
studenten zijn per week drie dagen op school, ze vullen
één dag per week met hun stage en zijn één dag vrij.
Bij die stages moet je denken aan de Rotterdam
marathon en andere sportevenementen. Daarbij lopen
we dan als klas stage. Maar de studenten hebben ook
een stage en kunnen dan aan de slag voor hun eigen
sportvereniging. Dat is leuk voor de student, want het
gaat om zijn of haar eigen vereniging. Maar het is ook
gunstig voor de sportclubs. Die moeten het toch hebben
van vrijwilligers en dan is het natuurlijk prachtig als de

NIEUWE OPLEIDING

stagiair een toernooi organiseert, de website helemaal
bijwerkt of een pupillen-wervingsactie opzet en
uitvoert, om maar een paar voorbeelden te noemen. De
studenten moeten bij onze opleiding vooral veel doen,
lekker aan het werk in de sportbranche. En we reiken de
vaardigheden aan die bij de 21e eeuw horen. Gelijk aan
de slag met bloggen, vloggen en deze op platforms
plaatsen. Er is veel aandacht voor specialistische
fotografie. Daarvoor komen mensen van de SKVR, dat is
de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam,
workshops geven, bijvoorbeeld glamourfotografie.”

LEVENDIGHEID
Studenten Medewerker evenementenorganisatie
(sportevents & online marketing) worden opgeleid om
aan de slag te gaan bij sportevenementen of in de
marketing. Maar de opleiding sluit ook goed aan bij
zeer veel hbo-opleidingen, zoals Commerciële
economie, Media en entertainment management,
Communicatie en multimedia design. “Je zou kunnen
zeggen dat wij concurreren met de havo,” zegt
Chantal. “Aan vmbo-leerlingen die twijfelen wil ik dit
zeggen: onze opleiding heeft juist door de aandacht
voor marketing en vooral de online marketing echt
meerwaarde ten opzichte van een havo-diploma. En
kijk ook eens naar waar deze opleiding gegeven
wordt. De plek van dit schoolgebouw is perfect. Er is
echt een verbinding met de stad en de levendigheid
die daar heerst. Dat past helemaal bij onze opleiding.”
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EDUCATIE IN HET
CENTRUM VAN
ROTTERDAM
Educatie bestaat uit lessen voor volwassenen met het doel dat zij een mboopleiding kunnen gaan volgen en kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.
Gemeenten ontvangen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB) van het Rijk middelen om volwasseneneducatie in te kopen.

R

otterdam is contactgemeente voor de
Arbeidsmarktregio Rijnmond (van
Goeree-Overflakkee tot en met Capelle
a/d IJssel) en koopt de lessen in bij de
ROC’s Albeda en Zadkine. Zadkine
Educatie verzorgt cursussen basisvaardigheden voor Nederlandstalige en anderstalige
volwassenen (boven de 18 jaar) en inburgering voor
inburgeraars. Ook zijn er taaltrajecten in het kader
van de Participatiewet.

ANDERE DOELGROEPEN
Petie Baudoin, directeur Educatie, licht toe: “Zadkine
Educatie bestaat sinds 1991. Er is de laatste jaren erg
veel veranderd in de regelgeving en dat heeft zeker
gevolgen voor ons gehad. In Rotterdam zijn Albeda
en Zadkine de aanbieders van Educatie. We hebben
de stad min of meer verdeeld. Wij zitten vooral op
Zuid, dus de Linker Maasoever, en voor een klein deel
op de Rechter Maasoever, op het Benthemplein. We
zijn blij met die locatie want het is belangrijk voor
onze doelgroep dat ze ons ook in het centrum
kunnen vinden. Als we het hebben over onze
doelgroep, dan gaat het over arbeidsmigranten uit
Europa, ingeburgerde vluchtelingen en nieuwkomers,
Nederlandssprekenden en anderstaligen die moeite
hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden, en over analfabeten. Waar Educatie in
het verleden vooral voor Turken en Marokkanen
lessen verzorgde, zie je nu veel NT2-groepen zoals
wij dat noemen, dat zijn mensen met Nederlands als
tweede taal. Andere doelgroepen hebben andere
behoeften en andere mogelijkheden. We hebben nu
veel mensen uit Midden- en Oost-Europa op de
taallessen en bij Inburgering veel Syriërs.”

INBURGERING
Ze vervolgt: “Ons aanbod is afhankelijk van wat de
gemeente bij ons inkoopt. Maar we bieden ook
particuliere inburgeringstrajecten aan, dus voor
inburgeraars die zelf hun traject inkopen. Die
deelnemers zijn bijzonder gemotiveerd en ze zijn
eigenlijk altijd aanwezig bij de lessen. Vaak moeten
ze zich in de schulden steken om het traject te
kunnen betalen. Het onderdeel Inburgering betreft
voornamelijk taal. Bij de Nederlandse taallessen zijn
er verschillende niveaus. Het doel bepaalt welk

niveau uiteindelijk behaald moet worden. Wij werken
met de methode ‘Taal compleet’ met een boek en
een uitgebreid computerprogramma. Daardoor kan
de cursist, naast de klassikale lessen, ook thuis aan
de slag. Behalve taal hoort bij Inburgering ook kennis
van de samenleving en ONA. Dat is Oriëntatie op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt dus allemaal
voor Educatie in de breedte van Zadkine. Hebben we
het over onze locatie Benthemplein, dan moet ik
onze vaste docent Mohamed Adda noemen. Hij zit er
al jaren en is echt de constante factor. Mohamed is
hét gezicht van Educatie in het centrum.”

CURSIST AAN HET WOORD
Carmen: “Op school leer je de taal spreken en er is aandacht voor de uitspraak. Er was een goede interactie met de
docenten; je kon altijd vragen stellen. Ik heb veel geleerd. Mijn Nederlands is veel beter geworden, ook mijn grammatica.
Ik begrijp nu beter wat de mensen zeggen en wat ze bedoelen. Als je de taal goed spreekt, voel je je meer thuis.”
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IN DE WATTEN GELEGD
BIJ UITERLIJKE
VERZORGING
De linkerkant van de begane grond van het Benthemplein 15 is grotendeels
gevuld met de fraaie, lichte praktijkruimtes van de opleidingen in
haarverzorging en schoonheidsverzorging.

N

icole van Bokkel en Stefanie Geurtsen
zijn docenten Uiterlijke verzorging,
Nicole bij de kappers en Stefanie bij
schoonheid. Ze zijn allebei heel blij
met hun nieuwe plek in het gerenoveerde gebouw.

NICOLE

SIMULATIE VAN DE WERKELIJKHEID
“Het is mooi en licht, we hebben meer ruimte en het is
allemaal schoon en nieuw”, zegt Nicole. “Er zijn nu
meer instructielokalen en we hebben onze prachtige
haarstudio Salon010. We willen binnen onze opleidingen een simulatie van de werkelijkheid bieden en dat
kan hier uitstekend. We hebben de niveau 2 opleiding
Kapper en niveau 3 opleiding Allround kapper. Onze
studenten leren in de salon echt het vak en alle

facetten die daarbij horen. De klanten netjes welkom
heten, jas aannemen en ophangen, naar de stoel
begeleiden en, indien nodig, adviseren over de
behandeling en de coupe. Er is een salonmanager die
alles regelt. Dat is ook één van de studenten. Natuurlijk is er wel altijd een docent aanwezig waar de
studenten op terug kunnen vallen.”
Nicole vertelt dat er meer bij het vak komt kijken dan
‘alleen’ kunnen knippen. “Je moet in goede gezond-

heid zijn want je staat hele dagen, en je moet sociaal
zijn. We besteden veel aandacht aan de sociale
communicatieve vaardigheden, onder meer door
middel van rollenspelen in de praktijkruimte. Verder
leren de studenten enorm veel van hun stageperiode.
Daardoor krijgen ze een goed beeld van het beroep,
ook van de aspecten die misschien minder leuk zijn.
Schoonmaken, het opvegen van de haren, koffie
zetten: dat hoort er ook bij.”
Haarverzorging en schoonheidsverzorging hebben
beide een grote, vaste klantenkring. “Het zijn veelal
oudere klanten, dus het is zo veel prettiger dat we nu
op de begane grond zitten,” zegt Stefanie. “Bij ons
zitten er onder de klanten ook aardig wat studenten
en Zadkine-personeel”, vult Nicole aan. “Die kunnen
zich op vertoon van de Zadkine-pas gratis laten
knippen!”

over anatomie en fysiologie. Je gaat immers aan het
werk met het menselijk lichaam. Niet voor niets zie je
dat studenten van niveau 4 doorstromen naar het
hbo voor opleidingen op het gebied van huidtherapie,
fysiotherapie, verpleging of podotherapie. Overigens
is pedicure een van de aparte keuzedelen binnen de
opleiding. Oud-studenten bedanken me nog wel eens
dat ik daar op gewezen heb; zij verdienen er een
goede boterham aan. Dat merken we ook aan de
afspraken hier op school. Voor pedicure hebben we
altijd veel klanten.”
Tussen beide opleidingen is wel verschil in sfeer.
Stefanie: “Waar er bij de kappers een gezellig muziekje
op staat, is dat bij ons allemaal rustig en sereen, met
geluiden van vogeltjes of stromend water. Maar wat de
opleidingen gemeen hebben, is dat onze klanten graag
in de watten gelegd willen worden. En daar zorgen we
dan ook voor!”

WERKEN MET MENSELIJK LICHAAM
Onder Schoonheidsverzorging vallen de opleidingen
Schoonheidsspecialist (niveau 3) en Allround
schoonheidsspecialist (niveau 4). Stefanie: “Het is
hartstikke fijn om de praktijkruimten beneden te
hebben. Wij hebben geen aparte salon zoals de
kappers, maar ontvangen doorlopend klanten in de
verschillende lessen, in de verschillende praktijkruimten. Onze studenten moeten eerst vooral op elkaar
werken. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe de behandelingen aanvoelen, en wat wel en niet fijn is. Daarna
nemen ze zelf modellen mee en als dat allemaal
goed gaat, gaan de studenten, ook al eerstejaars,
klanten van buitenaf behandelingen geven. Wij
hebben dus geen salon, maar wel vier mooie cabines,
inclusief douches. Die zetten we in voor de opleiding
Allround schoonheidsspecialist, die is gericht op het
zelfstandig ondernemerschap. Daar hoort dan ook
aansturen van personeel bij en de onderneming
draaien, inclusief betalende klanten die de studenten
zelf werven. Er komt meer bij de schoonheidsopleidingen kijken dan alleen maar visagie, daar verkijken
studenten zich wel eens op. Ze moeten ook veel leren

STEFANIE
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VERS UIT EIGEN OVEN
BROOD & BANKET
Op weg naar haar kantoor op de begane grond komen de heerlijke bakgeuren
de gang op. “Ja, ik kan met recht zeggen dat ik een smakelijke baan heb”, lacht
Fleur Helsemans-Miermans, teamleider Brood & Banket. Ze biedt een ovenvers
koekje aan en vertelt vol trots over ‘haar’ opleidingen Uitvoerend bakker en
Zelfstandig werkend bakker.

D

ie trots is terecht want de opleidingen
worden gegeven in drie prachtige
bakkerijen, de praktijklokalen vol
hypermoderne apparatuur waar de
studenten alle kneepjes van het vak
leren. Fleur licht toe: “Wij leveren
vakmensen af voor de brood- en banketbranche. We
leren onze studenten hoe zij moeten omgaan met
uiteenlopende soorten ovens en machines, dat doen
we in een realistische leeromgeving. Bijna alle

machines die zij later in de praktijk tegenkomen,
hebben ze bij ons al leren kennen, van bollen- en
remrijskast tot deck- en rotatieoven. Maar vergis je
niet, ze moeten ook leren om met de hand deeg te
zetten, dat is het mengen van de verschillende
ingrediënten. Dat kan ook door alles in een mengmachine te doen, maar juist door handmatig werken
krijgen de studenten letterlijk gevoel bij hun product.
Onze studenten leren basistechnieken, maar maken
ook kennis met het hele productieproces, of het nu
gaat om brood, banket, chocolade of ijs. Met hun
mbo-diploma op zak kunnen zij alle kanten op. We
zien oud-studenten terug als ambachtelijk bakker,
maar ook in een industriële bakkerij, in de kleine
brood- en banketbakkerij in een winkelstraat of zelfs
in een gespecialiseerd taartenatelier.”

STUDENTE SHARONA:
“WE HEBBEN MOOIE BAKKERIJEN MET MOOIE
APPARATUUR. IK VIND DE OPLEIDING ECHT
LEUK, ALLEEN WIL IK GRAAG MEER GROTE
TAARTEN MAKEN IN PLAATS VAN KLEINE
GEBAKJES.”

BAKKERIJEN
De bakkerijen zijn open en licht. Door de glazen
scheidingswanden - met verbindingsdeuren - kunnen
de docenten met diverse groepen tegelijk aan het
werk zijn en alles in het oog houden. “Onze docenten
proberen, naast heel veel kennis, ook toewijding en
liefde voor het vak over te brengen. Daar hoort heel
veel oefenen bij, studenten maken dan ook heel veel
praktijkuren binnen de opleiding. Ze kunnen in
groepen tegelijk werken en samenwerken. We hebben
plek in de oven voor het werk van alle studenten want
er zijn veel bakplaten. En dat op een relatief kleine
oppervlakte. Daar ging wel het nodige denkwerk van
het team aan vooraf”, vertelt Fleur enthousiast.

’T WINKELTJE
“Binnen de opleidingen komen alle aspecten van het
vak aan de orde”, stelt Fleur. “Dat is inclusief kennis
van de verschillende grondstoffen en het bijhouden
en beheren van de voorraden. En niet te vergeten, het
schoonmaken van de werkruimte en machines. Want
hygiëne en voedselveiligheid is een ontzettend
belangrijk voor de brood- en banketbakkerij. Logisch
dat we daar in de opleiding veel aandacht aan
besteden.”

De beroepspraktijkvorming, de stage, is een heel
belangrijk aspect van de beroepsopleiding. Daar hoort
ook bij dat de studenten ervaring opdoen in een
bakkerswinkel en brood- en banketproducten
verkopen. Fleur: “Dan merken ze in de praktijk dat je
geen taart aan klanten kunt verkopen waarvan
bijvoorbeeld de garnering niet mooi aangebracht is.
Ook moeten ze klantvriendelijk zijn, klanten kunnen
adviseren en uitleg geven over de producten. Daar is
een gedegen kennis over grondstoffen en productieprocessen voor nodig. Trouwens, studenten draaien
ook mee in ons eigen bakkerswinkeltje. ’t Winkeltje is
een van de praktijkruimten van Brood & Banket. Daar
worden de overheerlijke brood- en banketproducten
verkocht, vers uit eigen oven!”

STUDENT ROBERTLEY HOUDT VAN LEREN
EN VINDT ZIJN OPLEIDING HEEL LEUK: “IK
HEB ER NIET VOOR NIETS VOOR GEKOZEN!”
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MAATSCHAPPELIJKE
ZORG NAAR EEN ‘ECHT’
SCHOOLGEBOUW
De opleidingen Maatschappelijke zorg en Maatschappelijke zorg BGE zijn verhuisd
van de Marconistraat naar het Benthemplein. Najat Ahmadi en Janneke Zoutendijk
zijn er blij mee. De locatie Marconistraat was een voormalig kantoorgebouw.

BURGERSCHAP

“We zitten nu in een echt schoolgebouw”, zegt
Janneke. Zij is docent, coach en supervisor bij de
beroepsopleiding Begeleiders geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid (BGE). “En
goed bereikbaar, zo in het centrum van Rotterdam.
Dat is heel gunstig voor onze studenten, die komen
overal vandaan.” Najat vertelt met een glimlach:
“Ik ben thuis gekomen. Het Benthemplein is het
schoolgebouw waar ik zelf 16 jaar geleden begon.”

Binnen de brede opleiding Maatschappelijke zorg
worden nieuwe leervormen toegepast, zoals projectonderwijs waarbij alle activiteiten in het teken staan
van een bepaald thema. Najat licht toe: “Bijvoorbeeld
rondom agressietraining en conflicthantering krijgen
de studenten ’s morgens de theorie en ’s middags
worden er projecten uitgevoerd waarbij de studenten
de theorie kunnen toepassen, dus gelijk in praktijk
kunnen brengen. Dat werkt heel goed.” Najat geeft
het vak Burgerschap. “Dat draait om de vraag hoe je
handelt als burger. Ben je op de hoogte van normen
en waarden, hoe ga je om met politieke punten? We
proberen onze studenten openheid bij te brengen en
het vertrouwen dat je overal over kunt praten en je
mening kunt uiten. Die vrijheid mag er zijn. Je hoeft
het niet altijd over alles met elkaar eens te zijn, maar
je moet andermans mening wel respecteren.”
Deze vaardigheden zijn bij alle opleidingen van groot
belang, maar zeker bij de opleiding Maatschappelijke
zorg waar studenten worden opgeleid om individuele
cliënten te begeleiden op het gebied van wonen,
werken en leven. Daar horen functies bij als (persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg of specifieke
doelgroepen, thuisbegeleider en agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg (GGZ), dus werken
met ouderen, mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische
problemen of gedragsproblemen.

ERVARINGSDESKUNDIG
BGE is binnen Maatschappelijke zorg een speciale
(deeltijd)opleiding. Janneke: “Onze studenten hebben
ingrijpende levenservaringen gehad. Dan moet je
denken aan ontwrichtende gezinssituaties in de
jeugd, een psychose, verslaving of dak- of thuisloosheid. Ze hebben een herstelproces doorgemaakt en
zetten die eigen ervaringen in bij de begeleiding van
cliënten. Formeel heet dat: ervaringsdeskundigheid
op professionele wijze inzetten in herstelondersteuning op het terrein van de maatschappelijke zorg.
Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander
aansluiten bij de mensen die zij begeleiden omdat ze
de situatie zo goed begrijpen. Ze zijn heel toegankelijk en hoopgevend. Ze laten immers zien dat je uit
de problematische situatie kunt komen. Ook binnen
de begeleidingsteams hebben ervaringsdeskundigen
een belangrijke functie waar het beeldvorming
betreft. Je hebt in je midden voorbeelden die laten
zien dat mensen die eerst begeleiding kregen nu
prima in staat zijn om begeleiding te geven. De
kwetsbaarheid is nu juist een kracht.”

KWETSBAARHEID IS
EEN KRACHT

JANNEKE

NAJAT

SUPERVISIE EN COACHING
Zadkine startte met BGE in 2004 en was daarmee de
eerste opleiding op dit vlak in Nederland. Inmiddels is
ervaringsdeskundigheid sterk in ontwikkeling en is er
vraag naar binnen de GGZ.
“Onze studenten zijn gemiddeld wat ouder dan bij
veel andere opleidingen”, vervolgt Janneke. “De leeftijd
loopt van 20 tot 55 jaar, met het zwaartepunt op 30
tot 40 jaar. Het onderwijsprogramma wordt gekleurd
vanuit de eigen ervaringen en biedt ook alle gelegenheid om ervaringskennis bij anderen op te halen.
Specifiek binnen onze opleiding is de supervisie in het
tweede jaar. In kleine groepjes werken de studenten
aan het besef ‘wie ben ik in dit werk’. We doen veel
met peer-to-peer-coaching, dus met de inzet van
rolmodellen. Je ziet de omslag: van veelal een grote
afstand tot de arbeidsmarkt tot toekomstperspectief.
De studie is zwaar, want onze studenten gaan als het
ware opnieuw door hun eigen proces van problemen
en herstel. Maar heel veel van onze studenten komen
prima terecht, er zijn echt mooie resultaten. Iemand
die op straat heeft geleefd, nog maar net klaar was als
cliënt en na afronding van de opleiding weggaat met
een betaalde baan. Een oud-student is nu docent bij
onze opleiding, een ander is adviseur op bestuursniveau bij een GGZ-instelling.”
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FACILITAIRE DIENSTVERLENING

HUISHOUDEN IN HET
GROOT
Marcel Louwer maakte zo’n negen jaar geleden de overstap van het
bedrijfsleven naar het onderwijs. Hij heeft zelf altijd facilitaire functies vervuld
en weet als geen ander wat straks verwacht wordt van de studenten: een
dienstverlenende instelling, zorgen dat altijd de basale werkomstandigheden in
orde zijn, geen negen tot vijf-mentaliteit.

D

e docent vertelt met warmte over de
studenten binnen de opleiding
Facilitair leidinggevende. “Onze
studenten vormen een gemêleerd
gezelschap. Veel komen van het vmbo,
maar ook wel van de mavo en havo. In
het eerste jaar krijgen we goed zicht op de skills en
attitude van de studenten. En tijdens stageperiodes
komen de studenten echt in contact met het
bedrijfsleven. Soms zie je dat zo’n stage uitmondt in
een vakantiebaantje en het komt zelfs voor dat er
een vaste baan uit voortkomt. Ongeveer een derde
van onze studenten stroomt door naar het hbo voor
opleidingen op het gebied van Facilitair management
of specialisaties van onderdelen van het vak. Maar de
meesten gaan aan de slag, vaak starten ze met een
functie in het middenkader.”

KENNIS EN SKILLS
Als hij moet uitleggen wat het facilitaire vak inhoudt,
zoekt hij het dicht bij huis: “Je moet het zien als het
huishouden in het groot. Het schoonmaken van de
woning, het vullen van de koelkast met eten, zorgen
dat de verwarming en de verlichting het doen en

aandacht besteden aan het onderhoud. Met die
vertaalslag snappen de studenten het al aardig.
Wanneer ze op stage gaan, gaat het pas echt leven.
Het facilitaire vak is heel breed en onze opleiding
biedt daarvoor alle kennis en skills die nodig zijn. Als
je van aanpakken weet en een goede theoretische
basis hebt, biedt dat profijt in je hele carrière. Als
facilitair leidinggevende zorg je voor de aansturing
van het facilitaire personeel. Daarvoor moet je goed
kunnen communiceren met verschillende takken in
het bedrijf. Maar ook daarbuiten, want er is veel
inhuur: de cateraar, het schoonmaak- of beveiligingsbedrijf. Daarvoor is het nodig om ervaring op te doen
op de werkvloer, zodat je ervaart welke problemen je
tegen kunt komen in de uitvoering. Onderaan
beginnen, zodat je weet waar je het over hebt. We
hebben daarvoor een projectje met wat wij noemen
‘floorchecks’. Twee studenten zijn verantwoordelijk
voor een hele etage, uit facilitair oogpunt. Kijken of
de gang schoon en netjes is en hoe de toiletten zijn.
Facilitaire werkzaamheden verzorgen: papier bijvullen
in de kopieermachines, post rondbrengen, controleren of de lokalen schoon zijn, er voldoende tafels en
stoelen zijn en het smartboard naar behoren werkt.
Dit schooljaar starten we een leertraject samen met
Facilicom, een gespecialiseerd bedrijf dat uiteenlopende facilitaire diensten levert, zoals receptie,
beveiliging en schoonmaak. Schoonmaak zit niet in
ons lespakket, maar je moet er wel verstand van
hebben om erop te kunnen controleren.”

LEIDINGGEVEN
Het praktijkonderwijs binnen de opleiding gebeurt
vooral in de vorm van catering. “We participeren in de
exploitatie van de kantine met de inzet van studenten. Dat is nodig om later te weten wat er nodig is om
te communiceren met een cateraar over zaken als
hygiëne en voedselveiligheid. Het is ook belangrijk
vanwege de gastvrijheid. Hoe stel je je op tegenover
gasten en bezoekers, hoe ga je om met klachten?
Voor de theorie is er, naast het generieke lespakket
met Nederlands, Engels, rekenen en economie, veel
aandacht voor onderhoud, beheer en veiligheid. Dan
heb je het over Arbo, risico-inventarisaties, werken
met gevaarlijke producten. Maar ook inkoop en
voorraadbeheer. Je wilt niets te kort komen, maar je
wilt ook geen producten langdurig in stock hebben.
En natuurlijk - het gaat immers om de opleiding
Facilitair leidinggevende - besteden we aandacht aan
leidinggeven en personeelsmanagement. We doen
rollenspelen, cases, veldonderzoek en presentaties.
Veldonderzoek kan zijn: loop door het schoolgebouw
en kijk hoe schoon het is, en hoe het is met Arbo en
milieu. Vervolgens moeten ze dat aan hun medeleerlingen presenteren. Dat vinden veel studenten eerst
niet leuk. Maar het hoort wel bij het vak om duidelijk
je verhaal te doen en jouw boodschap over te
brengen. Dan is het maar wat fijn dat ze dat nu
kunnen oefenen in de veilige omgeving van de klas.”
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GRENZELOZE TOEKOMST
MET INTERNATIONAL
BUSINESS STUDIES
International business studies is een tweetalige opleiding. Ongeveer de helft
van de lesstof wordt in het Engels aangeboden. De voertaal binnen de lessen is
Engels en ook de opdrachten worden in het Engels uitgevoerd. Bas de Reus is
kerndocent en trajectbegeleider binnen de opleiding, of ‘courseleader IVS’, zoals
onder zijn e-mailberichten staat.
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as, innemend en goedlachs, licht het
graag toe. “VS staat voor Vocational
Studies, ofwel beroepsopleidingen. En
de I van International spreekt voor zich.
Onze studenten hebben interesse in
het buitenland, ze willen graag aan de
slag in de internationale handel. Het mooie van deze
opleiding is dat de studenten hun Nederlandse
diploma op mbo-4 niveau halen, maar ook het
Engelse BTEC-diploma, level 3. Dat is belangrijk als je
naar het buitenland wilt, want dit diploma is erkend
in 120 landen in de wereld. Dan heb je echt een
ingang als je over de grens wilt werken, of als je daar
verder wilt studeren. Onze opleiding is een mooi
alternatief voor de havo, met veel economische
vakken en meer praktijk.”

STUDENT COMPANIES
Het studiejaar is verdeeld in verschillende leerstofblokken of units waarin de studenten praktijkopdrachten moeten maken. ”In het tweede jaar is het
tijd voor de student companies”, stelt Bas. “Dat is
gekoppeld aan twee units, Starting a Small Business
en Organizing a Business Event. Een groep van 5 à 6
studenten zet dan het eigen studentenbedrijf op,
met een eigen bankrekening en aandeelhouders. De
taken worden verdeeld, dus de ene student is
verantwoordelijk voor de financiën en de andere voor
de marketing. Natuurlijk wil eerst iedereen CEO zijn,
maar dat is een ondankbare taak, zo ontdekt de
algemeen directeur al snel. Ze moeten met elkaar
ook echt een product ontwikkelen en daar ook iets
mee doen. Niet alleen kopen en verkopen. Door die
taakverdeling en er ook echt mee bezig te zijn,
ontdekken studenten wat ze kunnen. Het is heel
bijzonder om te merken dat een student die financieel directeur geworden is er achter komt dat ze daar
heel goed in is en het ook leuk vindt, terwijl ze dat
vooraf niet van zichzelf wist. Zo’n student company
vergt veel inzet en werk, zeker als ik bij de groep kom
met moeilijke vragen. Studenten moeten er bijvoorbeeld over nadenken hoe producten gemaakt zijn.
Hoe zijn de werkomstandigheden, komt er geen
kinderarbeid bij kijken? Ook duurzaamheid is van
belang. En hoe zit het met concurrentie? Ze moeten
vooral leren ondernemen, daar hoort ook een
eindpresentatie en evaluatie bij. Ze zijn er een jaar
druk mee; het is een reuze leerzaam proces en we
hebben er in de loop der jaren mooie successen mee
behaald.”

BUITENLANDSTAGE
In het derde jaar gaan de studenten een half jaar op
stage. Bas: “Dan zitten ze in het buitenland, de
meesten binnen Europa maar ook tot Australië,
Singapore, Zuid-Afrika en USA aan toe. Na het
voltooien van de opleiding, kunnen onze studenten
makkelijk doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld
International Business Management Studies, Small
Business of International Business & Languages. Dat
zijn de doorlopende leerlijnen. We houden contact
met onze oud-studenten, dat gaat perfect via
LinkedIn. Er is een oud-student die in drie jaar zijn
mastertitel psychologie haalde, terwijl hij er zes jaar
over had gedaan om zijn mbo af te ronden. Ik vraag
oud-studenten wel eens terug voor een gastles. Over
studeren aan het hbo, of studeren in het buitenland
en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo’n verhaal uit
de praktijk doet het altijd goed. Anderen zetten zich
in als coaches voor de student companies en geven
adviezen.”
De opleiding is populair, afgelopen jaar was er zelfs
een wachtlijst. “Het scheelt dat ik al 20 jaar bezig
ben en een uitgebreid netwerk heb. Decanen van
tweetalige vmbo-scholen verwijzen veel leerlingen
naar ons door. We gaan ook actief de boer op om
voorlichting te geven op scholen en hebben zes keer
per jaar proefstudeerdagen voor geïnteresseerden.
Kunnen ze alvast de internationale sfeer proeven.”

