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Heel veel plezier en heel hard
werken. Dat was voor alle deel-
nemers, studenten én docen-
ten, de werkweek in Bovee-
sur-Barbour, in het Franse Lo-
tharingen. De deelnemers aan
de werkweek sliepen bij de in-
woners van het 150 zielen tel-
lende dorpje thuis en kregen
daar onwaarschijnlijke hoe-
veelheden eten toegestopt. ’s
Avonds was het plezier maken
en op sommige dagen waren
er excursies.

Examenopdracht
Maar ondertussen was het ook
een serieuze zaak voor de leer-
lingen van de eindexamenklas
decorateur/restaurateur van
het St Lucas in Boxtel: de werk-
zaamheden in het kerkje van
Bovee-sur-Barbour: kleuron-
derzoek, werkvoorbereiding,
kleurmengen, marmeren, bie-
zen trekken, vergulden, lei-
dinggeven, maakten allemaal
deel uit van hun examenop-
dracht. 
(Zie voor een videoverslag en
een fotoreportage over deze
werkweek: www.schildersvak-
krant.nl. Daar is ook de pdf van
het verhaal te vinden over de
opzet van de werkweek, uit SVK
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Gedegen studie
Halverwege de week was de
docenten wel duidelijk dat

deze veertien leerlingen met
gemak het diploma zouden
gaan halen. Niet verwonder-
lijk, want de vierjarige oplei-
ding die ze gevolgd hebben is
een gedegen studie, met veel
theorie, veel oefenen, en de
nodige stages, ondere andere
in het Rijksmuseum in Amster-
dam, maar ook bij ‘gewone’
schildersbedrijven.

Interesse vergroten
Ook voor de drie organiseren-
de studenten van de Fontys
Hogeschool was er meer aan
de hand dan alleen een leuk
Frans schildersproject. Zij had-
den twee doelen: het maken
van een zo compleet mogelijk
draaiboek, te gebruiken door
anderen die ooit zo’n werk-
week zouden willen organise-
ren, én de interesse onder de
MBO-scholieren vergroten om
door te stromen naar het HBO,
en dan met name naar de eni-
ge HBO-opleiding in Neder-
land met een schildersspeciali-
satie: hun eigen Fontys Hoge-
school.
Wat was de uitgangssituatie?
Van de afstudeerklas was pre-
cies één student van plan om
meteen bij een schildersbedrijf
aan de slag gegaan. (Op een
oproep op www.schildersvak-
krant.nl kreeg de student veel
positieve spontane reacties en
werd hij op sollicitatiegesprek

uitgenodigd.) De andere MBO-
studenten gaan na de vakantie
allemaal dóór met een oplei-
ding. Maar slechts drie daar-
van gaan door naar de Fontys
Hogeschool. Dat lijkt na deze

werkweek niet erg veranderd.
Onder de anders-kiezers zijn
leerlingen die als ‘voorgoed
verloren voor de branche’ be-
schouwd kunnen worden: het
meisje dat toch liever iets met

dieren wil doen, de andere stu-
dente die meer de styling-kant
op wil, en studenten die het in
de kunsthoek gaan zoeken. 

Managen?
Maar de anderen zijn vooral blij
dat ze een goed vak geleerd
hebben, en willen daarin door,
bijvoorbeeld als docent teke-
nen. De Fontys PTH in Eindho-
ven ligt dan niet voor de hand.
Onduidelijkheid over wat je
daar nu precies kunt worden
overheerst: waar komt een le-
raar schilderen dan eigenlijk te-
recht, is het niet eigenlijk een
heel chemische opleiding, en
‘oh… kun je daar ook meer
over het managen van schil-
dersbedrijven leren?’
Het feit dat de Fontys-studen-
ten in Frankrijk bepaald niet
vaardiger met de kwast bleken
te zijn dan de St Lucas-studen-

ten (‘Echt goed schilderen
kunnen ze niet, ze proberen
een bies te trekken door aan
twee kanten tegelijk te besnij-
den’) hielp niet mee aan de
positieve beeldvorming. En
ook het feit dat je in Eindho-
ven als afgestudeerd MBO-
er helemaal zelf je opleiding
moet gaan vormgeven was
niet erg aantrekkelijk voor de
meesten.

Te laat
Om deze groep jonge vakmen-
sen te interesseren om door te
studeren en verantwoordelijk-
heid te dragen in de schilders-
branche zou een herziening
van het HBO-aanbod op zijn
plaats zijn: een verkortte oplei-
ding, bijvoorbeeld, met duide-
lijke beroepsprofielen. Aan iets
dergelijks wordt gewerkt. Te
laat voor deze  studenten.

DOETINCHEM – Een mooi kerkje opknappen in Frankrijk.
Eindexamen doen voor het St Lucas. En interesse wekken
onder MBO-ers voor het HBO voor de schildersbranche.
Dat waren de doelen van de werkweek, georganiseerd
door Fontys-studenten voor St Lucas studenten. De eerste
twee zijn gehaald.

Een Lucas-studente die wel naar de Fontys Hogeschool gaat. Zij wil
meer over verfchemie weten en haar didactische vaardigheden
aanscherpen. Ze gaat bij het VOS in Roermond werken.

Verbeterd HBO-aanbod nodig

‘Verloren talent’: van een verkeerde schoolkeuze wil ze niet weten
want ze heeft een mooi vak geleerd. Maar liever studeert ze door in
de persoonlijke styling

HBO studenten (links) enqueteren MBO studenten over hun mening
over het HBO. Hebben ze er een goed beeld van? Weten ze wat je er
kunt leren en lijkt hun dat leuk? (foto’s: JMS)
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Terwijl ik met een slanke blondine een berenformaat-ijsje zit te eten op het
terras van mijn bedrijfskantine, lees: de lokale frituurspecialist met allerlei
certificaten aan de muur, rijden er maarliefst drie schildersautootjes langs.

Het is technisch weer. Vooral om langs geblondeerde terrasjes te rijden. Zou
er nog een knaak te verdienen zijn in de lakverwerkende beroepen?

Wat me nou opvalt: leren verdient beter dan werken. En dan heb ik het niet
over het recente onderzoek waaruit blijkt dat ook de succesvolle zaken-
mannen juist succesvoller zijn als ze ook een hogeschool achter de rug

hebben. Want de economische topscorers lijken de afwijking van die regel.
Die gasten die halverwege de peuterspeelzaal al hun eigen loopbaan be-
gonnen uit te stippelen zonder ooit nog een rekensom te hoeven maken.
Maar dat zijn de uitzonderingen. Opleiden loont. Dankzij de vele crisis-
overbruggende ondersteuning zelfs in de meest directe betekenis.

Mag ik een voorzet geven?
Als een bedrijf zijn drie maanden werktijdverkorting inclusief doorbetaling

vanuit de WW-pot wil verlengen met één of tweemaal een half jaar, moet het
een Bedrijfs Opleidings Plan (BOP) hebben. Voor het opstellen is financiële
ondersteuning beschikbaar bij Scholingsfondsen, 1.800 euro voor de me-
taalsector bijvoorbeeld. Ook is er voor iedere metaal-CAO-er tweejaarlijks
1.500 euro beschikbaar om bij te spijkeren. De schilderssector heeft verge-
lijkbare regelingen.

Dan kun je ook nog je eigen mensen als docent inzetten, die komen dan
voor 35 euro per uur vergoeding in aanmerking. Dat gaat wel van diezelf-
de BOP-ondersteuning af (met een maximum van 500 euro). Maargoed,
als je al een BOP hebt, is dat misschien een slimme besteding. En je kan het

trouwens ook gebruiken voor het opzetten van een leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid en nog wat dingen.

Je kan ook eerst naar werkervaring kijken. Dat wil je graag officieel op waar-
de schatten. Dat doe je met een Ervaringscertificaat, waarvoor soms wel 750
euro klaarligt. En er is sinds deze maand 57 miljoen uit Den Haag voor erva-
ringscertificaten (evc’s) en ervaringsprofielen (evp’s): om competenties vast te
leggen van werknemers zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Sommige Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen trekken enkele miljoenen van
hun reserves uit voor een extra opleidingsoffensief. Als ze die reserves zelfs nú
niet gebruiken, kunnen ze ook nooit meer uitleggen waarom ze die opbou-
wen, natuurlijk.
De overheid legt daar nog 72 miljoen bij, om bedrijven 2.500 euro scholings-
bonus te geven als een elders ontslagen medewerker erbij komt. Tenminste,
als er hetzelfde bedrag bijgelegd wordt voor… opleiding.

Bij Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Savantis (die voor 50%
voor schilders werkt) leerde ik dat als een bedrijf echt álle mogelijkheden be-
nut, het zijn beste mensen binnen kan houden ook als er weinig werk voor ze
is. Aan het eind van deze economische terugval heb je ze helemaal in topcon-
ditie en schietklaar. 
Terwijl de concurrentie zich vertwijfeld afvraagt waar nog personeel te vin-
den is en of er niet iets te veel vertrokken zijn in 2009.

Als de schilders in die drie autootjes ooit aan het werk zijn gegaan omdat ze
geen zin in school hadden, kunnen ze nu aan het werk blijven door aan het
rekenen te slaan.

Edward Uittenbroek
www.coatingkennistransfer.com

www.technischevoorlichting.tv 

Reken je rijk
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