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TWEE JAAR BESTAAT HET PRACTORAAT CREATIEF 
VAKMANSCHAP. DAARMEE IS HET EEN VAN DE 
PRACTORATEN VAN HET EERSTE UUR. DEZE ZOMER 
WERD DAT FEESTJE MET EEN SYMPOSIUM GEVIERD. 
EN WERDEN DE PIONIERS, MAAR VOORAL OOK DE 
CREATIEVE MAKERS, IN HET ZONNETJE GEZET. 

HOGER 
ONDERWIJS 
VOOR DE 
VAKMAN 2.0

Met het symposium wilden de organisatoren 
het publiek op verschillende manieren kennis 
laten maken met de bijzondere wereld van de 
creatieve makers en met sQuare. Dat is een 
recent opgerichte Start-up Community die een 
professionele leer- en werkomgeving voor New 
Creatives wil zijn. Parallel aan het programma 
waren er pop-up exposities van succesvolle, 
ondernemende creatieve alumni, aangeduid als 
de New Creatives. New Creatives zijn creatieve 
professionals, opgeleid aan creatieve vakop-
leidingen als theatermaker, mediavormgever, 
modemaker of meubelmaker, die voortdurend 
op zoek zijn naar nieuwe (samenwerkings-)
uitdagingen. En daarvoor steeds willen bijleren.

DE MATCH MAKEN
Daarnaast ging het ook om kennismaking met 

de werkwijze van het practoraat. Met een aantal 
simpele oefeningen en opdrachten werd de 
symposiumdeelnemers – (oud)studenten, 
mensen uit het werkveld, het onderwijs en van 
overheidsorganisaties – in een paar minuten 
duidelijk gemaakt wat netwerken kan opbrengen. 
In korte tweegesprekjes legden bezoekers contact 
met onbekenden uit dezelfde of andere sectoren, 
verkenden ze wat ze voor elkaar zouden kunnen 
betekenen en deelden ze een naam uit hun 
eigen netwerk. Veel mensen waren verrast over 
hoe snel je in zo’n gesprek gezamenlijke interes-
segebieden te pakken hebt en daadwerkelijk 
iets te bieden hebt. De organisatie had daardoor 
de handen vol aan het bewaken van de tijd. 
Ook het volgende programmaonderdeel wierp 
z’n vruchten af. Met de uitnodiging ’Durf te 
vragen’ beklommen bezoekers met een gerichte 
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vraag het podium. ‘Ik organiseer een rooftop-
festival in Amsterdam en ben op zoek naar 
mooie geschikte daken’; ‘Ik zoek mensen die 
met onze leerlingen een productie kunnen 
maken, in ruil voor het gebruik van een theater-
zaal in school’. Op deze manier kwamen 
verschillende ‘matches’ tot stand. Even terug 
in de tijd. Twee jaar geleden kreeg Marieke 
Gervers van het MBO College Zuid de kans 
om een practoraat Creatief Vakmanschap op 
te zetten. Een kans die ze met beide handen 
aangreep. “We zochten een practor en die 
diende zich aan in de persoon van Marieke”, 
zo omschrijft Sonja Hoogendoorn, directeur 
Onderwijs van MBO College Zuid van het 
ROC van Amsterdam het droog. “De school 
signaleerde veranderingen in de buitenwereld 
en vroeg zich af hoe ze opleiden voor de 
toekomst op een goede manier kon vormgeven: 
‘Hoe kunnen we in verbinding met het werkveld 
opleiden, inzichten van buiten naar binnen halen 
en de dynamiek van de creatieve industrie 
vertalen naar onze onderwijsorganisatie?” Het 
doel van het practoraat Creatief Vakmanschap 
was dan ook snel geformuleerd als het onder-
zoeken, beter zichtbaar maken en vergroten 
van de economische en maatschappelijke meer-
waarde van de creatief vakman. Terugblikkend 
op de afgelopen twee jaar staat het woord 
‘verbinding’ in meerdere opzichten heel centraal. 
Niet alleen in de verbinding van het werkveld 

met het onderwijs, maar ook met andere op-
leidingen, zoals bijvoorbeeld van het Media-
college Amsterdam en het Hout- en Meubilerings-
college en met de lokale overheid die subsidie 
verstrekte, licht Hoogendoorn toe. “Dat betekent 
dus dat een practor een binder moet zijn. Dat is 
cruciaal.” Gevraagd naar belangrijke opbrengsten 
van het practoraat noemt Hoogendoorn onder 
andere het inzicht “dat het niet ophoudt bij 
mbo 4.” En ze spreekt de verwachting uit dat 
dat inzicht ook een uitstraling zal hebben naar 
andere vakgebieden en opleidingen.

LANGERE VAKMANSCHAPSLEERLIJN
“Vrij spel om te innoveren”, zo vat practor 
Marieke Gervers het practoraat in een paar 
woorden samen. En hoe heerlijk werken is het, 
als je bottom-up kunt innoveren en je daarbij 
van bovenaf gesteund voelt en vertrouwen krijgt, 
voegt ze eraan toe. “We hadden de allereerste 
practor van Nederland, Jorick Scheerens bij het 
Media College, in de smiezen. En wij wilden 
óók die praktijkgerichte innovatieruimte. Een 
practoraat zien we als instrument om onze visie 
en missie te realiseren.” Gervers werkt nu een 
jaar of tien in het creatieve mbo-onderwijs. 
Daarvoor was ze project- en productleider, 
organisator en ontwerper in het creatieve 
werkveld. Maar bovenal innovator. Gervers 
benoemt vier zaken die van belang zijn voor 
elke vakman en maker die op de toekomstige 

arbeidsmarkt ‘aan de bak moet’: ondernemer-
schap, excellentie, internationalisering en een 
leven lang leren; de speerpunten waar het in 
het practoraat voortdurend over gaat. Daarnaast 
gaat het om kennisdeling en praktijkgericht 
onderzoek. Voor specifiek onderzoek werkt men 
samen met onderzoekers van buiten. “Als 
opleidingsmanager werkte ik 60 uur in de week 
om de machine draaiende te houden en had ik 
verder nergens tijd voor. Als practor ga ik het 
werkveld in”, vervolgt ze. “Daar kan ik kijken 
wat er gebeurt op de arbeidsmarkt en of het 
klopt wat ik voel en zie bij studenten. Studenten 
vertellen dat er steeds minder vaste banen zijn 
in de creatieve sector. Na drie tijdelijke contracten 
staan ze op straat. En als ze al een vaste baan 
krijgen, stelt dat niet veel voor, want: ‘ik heb 
alleen maar een mbo-diploma’. De arbeidsmarkt 
en de uitzendbranche zien desgevraagd wel 
potentie bij de mbo’ers. Tegelijk stellen ze ook: 
‘ze zíjn er nog niet. Wij zoeken T-shaped profes-
sionals, wendbare vakmensen die kunnen 
samenwerken met andere disciplines en hun 
kennis ook elders kunnen toepassen.’ Dus 
zoeken ze hun heil bij hbo‘ers, niet omdat die 
zoveel beter zijn, maar omdat zij langer in die 
leerlijn hebben gezeten”, stelt Gervers. “Als door 
technologische vooruitgang straks een groot 
deel van de banen in het middensegment 
verdwijnt, brengt dat ook nieuwe kansen, maar 
alleen voor wie zelfsturend, flexibel, commu-

“Het houdt 
niet op 

bij mbo 4!”

Fotografie: Jurrien Wouterse.



6 ECBO DIMENSIES

nicatief vaardig en proactief is. Daarom is het 
zo belangrijk dat de middengroep – de groep 
die dat nu het minste doet – een leven lang 
gaat leren.” 

Meer dan de helft van de mensen werkzaam in 
de creatieve sector is zzp’er. “Superinteressant 
voor andere sectoren”, betoogt Gervers, “want 
misschien zijn we dat over een aantal jaren 
allemaal wel, mede gelet op de discussie over 
het basisinkomen. Dan moet je echt waarde 

kunnen creëren voordat iemand iets aan je wilt 
uitgeven. Op dit moment zijn er veel te weinig 
mbo’ers die de stap naar een zzp-bestaan 
durven te zetten. Vrijwel alle creatieve zzp’ers 
verdienen onder het minimumloon. Als mbo-
opleidingen zijn we dus niet in staat om zzp’ers 
van waarde en met een goed eigen verdien-
model aan het werkveld af te leveren. Doorleren 
aan het hbo zou een uitweg kunnen zijn. Kijk 
je daar wat beter naar, dan zie je dat 50% van 
onze mbo‘ers de stap neemt naar het hbo, maar 

de helft ook weer uitvalt. Een kwart maakt de 
hbo-opleiding succesvol af”, zegt Gervers. Voor 
zijn 20ste keert dus driekwart van de jaarlijks 
80.000 mbo-afgestudeerden het formele onder-
wijs definitief de rug toe. Terwijl het merendeel 
graag wil doorleren. De conclusie is helder: het 
huidige onderwijsstelsel bedient onze vakmensen 
niet; de vakmanschapsleerlijn stopt op middel-
baar niveau. Je kunt dus als maker niet excel-
leren in vakmanschap op een hoger niveau!” 
Daar ligt Gervers voornaamste drijfveer: “Als 

• ‘De oude economie draait om geld, in de nieuwe economie gaat het om toegevoegde waarde. 
De ‘cowboys’ van de nieuwe economie, bedrijven als Airbnb en Uber, gaan niet uit van 
bezit maar van gebruik. Uber heeft geen taxi’s maar verbindt chauffeurs aan passagiers.’ 

• ‘Onderwijs verandert langzamer dan de samenleving. Grote maatschappelijke thema’s 
moeten leidend zijn voor het beroepsonderwijs en niet ‘vakjes’. Het beroepsonderwijs 
moet zich omvormen tot broedplaatsen voor de nieuwe maker economie.’ 

• ‘Maker pioniers kunnen en moeten met creatieve oplossingen komen voor grote maatschap-
pelijke vraagstukken. Nieuwe makers zijn het hart van de nieuwe economie met kunstenaars, 
onderzoekers, entrepreneurs en creatievelingen. Alles draait om kennisdelen in communities 
en samenredzaamheid.‘

• Aan het adres van het practoraat: ‘Een groot compliment en wees niet te bescheiden!’

Uit: bijdrage Jan Rotmans aan symposium Twee jaar Practoraat Creatief Vakmanschap 
(15 juni 2017).

Fotografie: Jurrien Wouterse.

Fotografie: Jurrien Wouterse.
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ik kijk naar al die mooie mensen met potentie 
om me heen, dan doen we aan economische 
en sociale kapitaalvernietiging.” 
Vandaar Gervers’ inzet voor hoger onderwijs in 
een nieuw leermodel voor vakmensen. “Vak-
mensen willen zich doorontwikkelen en de beste 
worden in hun vak, maar niet twee of vier jaar 
door een ‘worstmachine’ gedraaid worden. Ze 
willen praktijkgericht, modulair en gepersonali-
seerd onderwijs; beter worden door te werken, 
te maken en te doen. Met hoger onderwijs dat 
zó is ingericht, bieden we vakmensen meer tools, 
status en inkomen, hebben ze meer economische 
en sociale waarde voor de samenleving en heb-
ben we een manier om een leven lang leren 
voor vakmanschap van de toekomst vorm te 
geven. Dat het systeem daar nu niet op is in-
gericht is ook zichtbaar in overheidssubsidies 
waarop ondernemende mbo’ers geen en hbo’ers 
wèl een beroep kunnen doen.”  

LEREND ONDERZOEKEN
“Het practoraat wil strategisch innoveren”, zegt 
Gervers. “Op veel plekken in het onderwijs gaat 
het om inhoudelijke innovatie maar wordt niet 
gekeken naar de – beste – organisatie en 
bedrijfsvoering. Waarom een klas van 25 
studenten? Is de docent wel up-to date? Zou 
het werkveld niet een grotere rol kunnen nemen 
in het opleiden? Moeten we werkplekleren niet 
veel belangrijker maken? Kijk naar oud-studen-
ten die online skills opdoen, bijvoorbeeld door 
’s nachts tien keer dezelfde tutorial te bekijken. 
Vragen stellen, antwoorden zoeken. Een lerende, 
onderzoekende houding is de eerste voorwaarde 
voor iedereen die betrokken is bij het practoraat. 
Anders kunnen we niet samenwerken. We 
richten ons volledig op de toekomstige zzp-
economie, kijken naar nieuwe organisatie-
modellen in bijvoorbeeld de IT-wereld en 
proberen die uit. De ondernemende vakman 
staat centraal. We hebben het niet óver (oud-)
studenten, maar werken met ze samen. Want 
ook al ben je zo dichtbij elkaar, maar al te vaak 
blijkt toch dat je je aannames moet bijstellen. 
We werken in cocreatie met alumni en experts 
op allerhande gebieden, bundelen krachten 
met andere scholen en delen kennis en gaan 
partnerships aan met overheid en werkveld. 
Onze studenten hebben een groot netwerk nodig. 
Concurrentie werkt daarin contraproductief. 
De samenwerking heeft er bijvoorbeeld toe 

geleid dat er een plan gemaakt is voor een 
start-up academie, niet alleen voor de eigen 
studenten maar voor alle studenten van alle 
creatieve scholen in Amsterdam. De brugfunctie 
van een practoraat is belangrijk in de samen-
werking, bijvoorbeeld om aan de bedrijven uit 
te leggen hoe onderwijsorganisaties werken 
en waarom het soms niet zo snel gaat als men 
zou willen.” 

Alle activiteiten die worden uitgevoerd passen 
binnen vier leidende vraagstukken van het 
practoraat: Hoe bereiden we creatieve studenten 
het beste voor op de nieuwe economie en 
samenleving, hoe zorgen we dat vakmensen 
zich zo lang en hoog mogelijk kunnen door-
ontwikkelen, met wie kunnen we hierin samen-
werken en hoe kunnen we een lead nemen in 
de opkomende zzp-economie? Dat leidt tot veel 
en uiteenlopende projecten, programma’s en 
andere initiatieven.6 Het geld daarvoor haalt het 
practoraat – zelf natuurlijk ook ondernemend – 
vooral van buiten het onderwijs. Zo is er een één 
jaar durend programma ‘New Creative Starters’ 
dat afstuderende studenten helpt bij het 
ontwikkelen van ondernemerschap. Inmiddels 
deden daar al 280 studenten van meer dan 
12 verschillende opleidingen aan mee. Omdat 
bestaande sites en doelgroepen van bijvoorbeeld 
de Kamer van Koophandel niet aansloten, is 
samen met partner Codenaam Future een 
speciale digitale leeromgeving ontwikkeld en 
zijn events georganiseerd op fysieke creatieve 
broedplekken. Creatieve alumni hebben het 
programma mee ontwikkeld en begeleid. “De 
grootste succesfactor binnen ons practoraat zijn 
de alumni. Zij vertellen ons: ‘Wat er in de klas 
verteld wordt klopt niet, want mijn werk ziet er 
heel anders uit’. Bij alle projecten prototypen 
we, testen met de doelgroep of dit is wat we 
willen, we leren en verbeteren. We misten een 
zzp-examen, want de keuzedelen ‘ondernemer-
schap’ gaan nog steeds over het opzetten van 
een fietsenzaak. Maar wat zijn bijvoorbeeld 
internationaal de spelregels voor zzp’ers? Samen 
met partner EBC*L is een internationaal erkend 
European Business Competence-examen voor 
de creatieve zzp’er en een examen voor de 
start-up in de creatieve industrie ontwikkeld en 

6  De projecten zijn door het practoraat beschreven 
in de publicatie ‘Leren van creatieve starters’. Zie ook 
www.practoraatcreatiefvakmanschap.nl

afgenomen bij studenten en New Creatives. Een 
ander voorbeeld is een project didactische en 
coachende vaardigheden voor vakmensen die 
les komen geven op het mbo. Steeds weer kijken 
we wat werkt en wat niet. Creatieve vakmensen 
leven voor hun passie, en ondernemen doen 
ze niet voor de lol, maar dat hoort er gewoon 
bij”, zegt Gervers. “Daarom ondersteunen wij 
ze bijvoorbeeld met hoe je een goede boek-
houder vindt en een coöperatie kunt starten.” 

PROEFTUIN VOOR ANDER VAKONDERWIJS
Sinds dit jaar is sQuare in ontwikkeling, een 
nieuwe leer-maak-ontwikkelplek als alternatief 
voor het hbo, waar afgestudeerde mbo’ers zich 
met een eigen maatprogramma professioneel 
kunnen ontwikkelen en up to date houden op 
niveau 5. Waar ze een eigen ontwikkelplan 
kunnen maken, een netwerk opbouwen en 
opdrachten kunnen verwerven en uitvoeren. 
“We denken dat niveau 5 het niveau is dat het 
werkveld zoekt”, zegt Gervers. Het programma, 
het ontwerp van de fysieke plek, de online 
omgeving worden gemaakt samen met alumni, 
onderwijsspecialisten, ontwerpers en business-
experts. Het ontwikkelproces krijgt vorm op 
basis van de Design Thinking methodiek.7 Net 
als alle projecten in het practoraat volgt het de 
cyclus van ontwerpen, prototypen, testen en 
verbeteren. New Creatives worden door peers 
en experts uit verschillende vakgebieden voor-
zien van actuele kennis van het creatieve werk-
veld. Doordat het een groeiende community 
is, biedt het opdrachtgevers de kans om aan 
nieuw creatieve talenten gekoppeld te worden. 
“Onze ambitie is om duizenden makers via 
sQuare te faciliteren en de stad trots te maken 
op onze creatieve makers,” zegt Gervers. En 
bovendien kan sQuare dienen als proeftuin 
voor ander vakonderwijs.

Het practoraat is met twee jaar verlengd. 
Ambities te over. Congruent aan de eigen lessen 
besluit de practor met een wensenlijstje: samen-
werking met innovatieve organisaties, betalende 
opdrachtgevers, goedkope huisvesting voor de 
start-up broedplek…  Durf te vragen!

7  Design Thinking is een methodiek om op een creatieve 
manier innovatie vorm te geven, waarbij de te creëren 
unieke waarde vooral zit in de ervaring van de klant/
gebruiker. Zie verder de publicatie ‘Leren van creatieve 
starters’ (Gervers, 2017).


