
Hoe komt het dat kinderen verkeerd kiezen en wat kan de 
school daaraan doen? De Boer heeft er uitgesproken ideeën 
over, zo blijkt als Over Onderwijs hem spreekt in een grand 
café in zijn woonplaats Noordwijk. “Het onderwijs kan veel 
doen. Het probleem van de jeugdwerkloosheid zit niet aan 
de vraagkant. Werkgevers willen wel jongeren in dienst 

Hans de Boer pleit voor beroepenvoorlichting op vmbo 

‘Verkeerd diploma is kiem voor werkloosheid’ 

Hans de Boer, bekend bestrijder van jeugdwerkloosheid, richt zich steeds nadruk-

kelijker tot het onderwijs. Niet alleen het mbo, maar ook het vmbo kan een rol spelen 

bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Nog te vaak doen kinderen examen in een 

sector, waarin ze later helemaal niet willen gaan werken, vindt De Boer. Met zo’n 

‘verkeerd diploma’ komen ze vervolgens niet ver. Ze zijn dan ook slecht bemiddelbaar.

nemen. Het probleem zit aan de aanbodkant, waar we 
jongeren tegenkomen met diploma’s die niet passen bij 
het werk dat ze willen. Dan wordt het echt lastig.” 
“Belangrijk is dat op het vmbo al vroeg veel aandacht wordt 
besteed aan beroepenvoorlichting”, gaat De Boer verder. 
“Daarvoor moet de school meer contact zoeken met het 

Hans de Boer: “Met een diploma Zorg en Welzijn 
komt iemand in de techniek niet ver.”
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1�over onderwijs

‘Verkeerd diploma is kiem voor werkloosheid’ 
bedrijfsleven. Die kinderen 
hebben vaak geen idee 
hoe de werkvloer eruit ziet. 
Naar mijn idee worden 
vmbo-jongeren te lang uit 
de buurt gehouden van een 
werkomgeving. In de eerste, 
tweede brugklas moeten 
ze al meteen ruiken aan  
de werkvloer,  dan maken 
ze een beter gemotiveerde 
keuze.” 
“Verder moet de school  
proberen elk kind naar  

de juiste sector te loodsen. Dus niet een technisch geïnteres-
seerde jongen adviseren over te stappen naar ‘Zorg en wel-
zijn’ als zijn cijfers voor de exacte vakken niet zo goed zijn. 
Als die jongen het werk in de zorgsector helemaal niet ziet  
zitten, is het toch beter dat hij alle zeilen bijzet om toch de 
sector techniek te halen. Desnoods door te doubleren. Met 
een zorgdiploma komt hij in de techniek immers niet ver  
en dan is de kiem gelegd voor latere werkloosheid.” 

Actiedag 
De Boer zelf probeert er intussen met zijn Taskforce Jeugd-
werkloosheid ook van alles aan te doen. Zo is hij begonnen 
met de actiedag ‘Kom in ’t leerbedrijf’. Vorig jaar nog geen 
succes, dit jaar waren de verwachtingen hooggespannen 
voor de actiedag die vorige week is geweest. Op die dag 
konden vmbo-leerlingen rondkijken in bedrijven. School en 
bedrijf krijgen daardoor meteen nauwere contacten en dat 
bevordert ook weer het beschikbaar komen van stageplek-
ken, die nogal eens uitmonden in een dienstverband voor 
de beroepsbegeleidende leerweg. Daarnaast start er dit 
voorjaar een campagne rond de vier oefenwedstrijden van 
het Nederlands elftal. Populaire voetballers gaan de jeugd 
oproepen zich beter voor te bereiden op hun beroeps- en 
opleidingskeuze. De Boer maakt zich verder sterk voor een 
betere, snellere aansluiting van vmbo op mbo. “Nu zit er 
zo’n lange periode tussen het eindexamen vmbo en de start 
van de mbo-opleiding. Veel jongeren raken in die periode 
hun leerdiscipline kwijt, ze gaan vast werken, ze laten dat 
mbo zitten en dat vermindert hun kansen op de arbeids-
markt. Het mbo moet ze sneller binnenhalen.” 

De Taskforce Jeugdwerkloosheid zit bijna in haar laatste jaar 
en heeft tot nu toe �7.000 extra jeugdbanen gerealiseerd. Bij 
de oprichting in �00� was de doelstelling de jeugdwerkloos-
heid fors terug te dringen door in de periode tot mei �007 
�0.000 extra jeugdbanen te creëren. De Taskforce ligt dus  
op schema. 

“Maar we willen meer”, zegt De Boer. “Onze tweede 
opdracht is de structurele relatie tussen onderwijs en arbeids-
markt te verbeteren. Vandaar dat we nu bij het onderwijs 
aankomen.” Bovendien constateerde hij onlangs dat de 
meeste goed bemiddelbare jongeren inmiddels een baan 
hebben. “Jongeren met een goede opleiding, minimaal  
mbo niveau �, zijn goed te plaatsen als ze willen. Maar we 
stuiten nu op een groep jongeren die totaal inactief is, die de 
boel zelfs loopt te terroriseren. Voor die jongeren heb ik het 
prep-camp bedacht, een heropvoedingskamp. Ja, dat baarde 
opzien, maar de Tweede Kamer is er wel voor te porren. Het 
is een onorthodox plan, en het is anders dan de vroegere 
opvoedingskampen”, aldus De Boer, die nog steeds achter 
het idee staat.

Militaire dienst
Om te voorkomen dat er steeds meer inactieve jongeren 
komen, doet De Boer een beroep op de vmbo-scholen. “De 
meeste kinderen leren thuis echt wel hoe ze zich horen te 
gedragen en wat er van ze verwacht wordt in werksituatie. 
Maar er is een klein percentage dat van thuis uit niks mee 
krijgt. Dat moet de school dan repareren. Vroeger gebeurde 
dat in militaire dienst. Jammer dat het is afgeschaft. Ja, ik 
word steeds ouderwetser naarmate ik dit werk langer doe”, 
verzucht hij.
Zo pleit hij ook voor kleinere vmbo-scholen. “Scholen zijn 
tegenwoordig zulke ingewikkelde grote instituten. In theorie 
kan dat natuurlijk veel goeds opleveren, maar in de praktijk 
gaat er veel tijd op aan overlegsituaties en dergelijke. Ik 
denk dat we terug moeten naar kleinschalige eenheden.  
Ah, gebeurt dat al op veel vmbo-scholen? Er wordt gewerkt 
in kleinere units? Gelukkig. Ik ben misschien een romanticus, 
maar ik herinner me het lyceum in Dokkum waar ik op  
zat. Daar stond de rector zelf ’s morgens in de hal om de  
kinderen te verwelkomen 
en hij kende ze allemaal. 
Dat werkt. Ook daarmee 
kun je jongeren gemoti-
veerd houden om naar 
school te blijven gaan.” 
De sleutel tot de oplossing 
van jeugdwerkloosheid  
ligt bij het onderwijs, daar-
van is De Boer overtuigd: 
“Onderwijs is de betonnen 
vloer van de samenleving. 
Beroepenvoorlichting moet 
daar een prominente plek 
hebben.”

Lucy Beker 

‘Vmbo-
jongeren 
moeten al 
vroeg ruiken 
aan de 
werkvloer’

‘Onderwijs 
is de 
betonnen 
vloer 
van de 
samenleving’

Hans de Boer: “Met een diploma Zorg en Welzijn 
komt iemand in de techniek niet ver.”


