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1 Inleiding 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 2007 het Continu Onderzoek Burger-

perspectieven (COB) uit. Dit onderzoek heeft tot doel ontwikkelingen in persoonlijke en maat-

schappelijke zorgen van Nederlanders te volgen en te analyseren. Door middel van kwartaal-

enquêtes en verdiepend kwalitatief onderzoek worden ontwikkelingen in perspectieven van bur-

gers gevolgd.  

 

Het kwalitatieve onderzoek werd van 2008 tot en met 2012 elk kwartaal uitgevoerd door de on-

derzoeksbureaus Veldkamp en Ferro Explore. Sinds 2013 worden er in het tweede en vierde 

kwartaal groepsgesprekken uitgevoerd door Veldkamp en Ruigrok NetPanel. 

 

De algemene onderzoeksvragen voor de groepsgesprekken zijn door het SCP als volgt gefor-

muleerd: 

 Wat zijn de maatschappelijke zorgen van Nederlanders? 

 Hoe moeten bepaalde onderzoeksresultaten uit het kwantitatieve onderzoek worden geduid 

en verklaard? 

 

Naast deze telkens terugkerende onderzoeksvragen wordt elk half jaar op basis van actuele 

maatschappelijke ontwikkelingen een aantal specifieke onderzoeksvragen toegevoegd.  

 

In het tweede kwartaal 2015 is het volgende thema aan de orde gesteld: 

 Posities en perspectieven van werkende mbo’ers. 

 

Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van de twee groepsgesprekken die Veldkamp op 

20 oktober 2015 in Amsterdam heeft uitgevoerd. Hoofdstuk 2 geeft een verantwoording van de 

opzet en de uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt allereerst de visie van de deel-

nemers op de stand van zaken in de Nederlandse samenleving beschreven. Vervolgens gaan 

we in op de reacties van deelnemers op een aantal vragen uit het kwantitatieve onderzoek. Het 

thema ‘posities en perspectieven van werkende mbo’ers’ wordt daarna uitgebreid beschreven. 

Hoofdstuk 4 vat de belangrijkste bevindingen samen. 
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2 Onderzoeksverantwoording 

2.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Veldkamp heeft op 20 oktober 2015 twee groepsgesprekken in Amsterdam gevoerd. In overleg 

met het SCP is besloten tot twee homogeen samengestelde groepen, gezien het thema van dit 

kwartaal (‘posities en perspectieven van werkende mbo’ers’). Voor beide gesprekken zijn wer-

kende mbo’ers geselecteerd.  

 

De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd: 

 spreiding over geslacht: 4 mannen / 4 vrouwen; 

 spreiding naar leeftijd: 25 tot en met 55 jaar;  

 opleiding: MBO (niveau 2-4), dus minimaal met startkwalificatie; 

 afkomstig uit Amsterdam en omgeving; 

 alle respondenten hebben betaald werk; 

 per groep zijn minstens 2 deelnemers werkzaam in techniek, minstens 2 in zorg en welzijn 

en minstens 2 in commercieel/administratief/economie; 

 per groep bij voorkeur 2 ondernemers/ZZP-ers. 

 

De selectie van de deelnemers is dit kwartaal uitgevoerd door een selectiebureau, omdat het 

panel van ons zusterbedrijf (TNS NIPObase) onvoldoende deelnemers in de regio Amsterdam 

bevatte in deze leeftijdscategorie met het gewenste opleidingsniveau om als steekproefbasis te 

kunnen dienen.  

 

In totaal hebben vijftien personen deelgenomen aan de gesprekken. Een overzicht van de ach-

tergrondgegevens van de deelnemers is opgenomen in bijlage 1.  

 

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een gesprekspuntenlijst die in overleg met het 

SCP is opgesteld (zie bijlage 2). Beide gesprekken hebben twee uur in beslag genomen. 

 

De groepsgesprekken zijn gevoerd op ons kantoor in Amsterdam. Onderzoekers van het SCP 

hebben de gesprekken in een andere ruimte simultaan gevolgd via een gesloten tv-circuit. 

2.2 Interpretatie rapportage 

Kwalitatief onderzoek stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in opvattingen van mensen en de 

achterliggende verklaringen daarvan. Deze vorm van onderzoek is open en exploratief en gaat 

uit van wat de deelnemers zelf ter sprake brengen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het 

beschrijven van de diversiteit aan opvattingen en niet om de frequentie waarmee bepaalde uit-

spraken worden gedaan.  
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De resultaten uit dit kwalitatieve onderzoek zijn niet generaliseerbaar naar zoals zij voorkomen 

in de samenleving. Wel geven ze een beeld van de opvattingen die leven over de onderschei-

den thema’s. Opgenomen citaten dienen ter illustratie; de citaten van deelnemers zijn cursief en 

door dubbele aanhalingstekens aangegeven. 
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3 Resultaten 

3.1 Impressie van de gesprekken 

In oktober 2015 zijn twee gesprekken gevoerd met werkende mbo’ers in de leeftijd van 25 tot 

en met 55 jaar. 

In beide groepen waren deelnemers met een niet-Nederlandse achtergrond: in de eerste groep 

twee mensen van Turkse komaf en in de tweede groep een Marokkaans-Nederlandse vrouw en 

een Surinaams-Nederlandse vrouw. 

  

De gelijke samenstelling qua achtergrondkenmerken betekende niet dat beide gesprekken het-

zelfde verliepen. De sfeer in de eerste groep was open en rustig. Men had oog en oor voor el-

kaar en reageerde op elkaar. De tweede groep was veel drukker; men liet elkaar vaak niet uit-

praten, maar kwam tussenbeide met een eigen indruk. Ook werden er subgesprekjes gevoerd 

wat niet bevorderlijk was voor de samenhang in de groep.  

 

Duidelijk was dat men het in beide groepen moeizaam vond om over de vluchtelingenproblema-

tiek in Nederland te spreken. Men is bang iets verkeerds te zeggen. Het is de vraag in hoeverre 

de aanwezigheid van de deelnemers met een niet-Nederlandse achtergrond invloed heeft ge-

had op het gesprek. Het gesprek in de tweede groep dreigde bij dit onderwerp te ontsporen. 

Een vrouw, die eerder al duidelijk had gemaakt dat het christelijk geloof een grote betekenis 

voor haar heeft, zette het gesprek op scherp met haar opmerking dat christenen niet alleen in 

Syrië maar ook in hun vlucht naar veilige landen werden bedreigd door moslims. Dat schoot de 

Nederlands-Marokkaanse deelneemster in het verkeerde keelgat: zij vond dat alle moslims over 

een kam werden geschoren, daar waar zij IS verantwoordelijk hield voor de onderdrukking van 

christenen. De sfeer werd ruzieachtig tot het moment dat een deelnemer opriep tot het verlaten 

van het onderwerp godsdienst. 

 

Ten aanzien van de positie van mbo’ers viel op dat de eerste groep wat optimistischer gestemd 

was dan de tweede groep. In de laatstgenoemde groep waren drie van de zeven deelnemers 

werkzaam in de sector zorg en welzijn; een sector die te maken heeft met grote bezuinigingen. 

Ook zag iemand in die groep een reorganisatie op zich af komen. In de eerste groep leek men 

iets minder gebukt te gaan onder sombere vooruitzichten. 

  

De groepen verschilden eveneens van elkaar in het aangeven van redenen voor de slechte 

richting van de Nederlandse samenleving. Waar in de eerste groep de individualisering en ver-

slechterde omgangsvormen voorop stonden, bleek in de tweede groep het economisch tij do-

minant. De uitnodiging van de gespreksleider in de tweede groep om andere redenen aan te 

dragen, vond geen weerklank.  
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3.2 Hoe gaat het met Nederland? 

Gaat het in Nederland de goede of de verkeerde kant op? 

De deelnemers is gevraagd te kiezen uit een witte en een grijze kaart om uit te drukken of het in 

het algemeen de goede kant (= wit) respectievelijk de slechte kant (= grijs) op gaat met de Ne-

derlandse samenleving.  

 

In beide groepen hebben de pessimisten licht de overhand: in de eerste groep steken vijf deel-

nemers een grijs kaartje op en drie deelnemers een wit kaartje, in de tweede groep steken vier 

deelnemers een grijs kaartje op en drie deelnemers een wit kaartje. Overigens vinden sommi-

gen het niet gemakkelijk om tot een keuze te komen; zij zouden liever beide kaartjes hebben 

getoond. Wat dit betreft komt de mening van de mbo’ers meer overeen met die van hogeropge-

leiden in eerdere metingen; lageropgeleiden zijn vaak wat negatiever gestemd. 

 

Welke redenen voert men aan voor de stellingname dat het meer de slechte kant opgaat in de 

Nederlandse samenleving? 

 

Eerste groep 

De eerste deelnemer die het woord neemt, heeft het over de steeds verdergaande individualise-

ring in de samenleving. Anderen vallen hem bij en gaan hierop door met het argument dat de 

opvoeding een boosdoener is in verslechterende omgangsvormen, dat er sprake is van een 

verharding van de samenleving en steeds extremer gedrag. Ook wordt gesteld dat tendensen 

wereldwijd hun invloed doen gelden in de Nederlandse samenleving: gebrek aan respect voor 

verschillende godsdiensten, verspreiding van kinderporno. 

 

In de eigen woorden: 

D5: “Ik vind dat mensen te individualistisch worden. Mensen kiezen alleen maar voor zich-

zelf. Ze vinden zichzelf belangrijker dan mensen om zich heen. Het wordt erger de laat-

ste jaren. Dat merk je echt.” 

Gespreksleider: De rest, vinden jullie dit ook? 

Anderen: “Onder andere.” 

D3: “Wat zich afspeelt in de wereld heeft ook invloed op onze samenleving. Heel spijtig. De 

opvoeding van jonge generaties, die gaat ook niet goed. Mensen hebben geen respect 

meer voor ouderen, voor andere godsdiensten. Dat groeit.” 

Gespreksleider: Opvoeding gaat niet goed zeg jij? 

D3:  “Niet de opvoeding, maar het gedrag van jonge generaties.” 

Gespreksleider: Te weinig respect voor ouderen, verschillende geloven? 

D3:  “Ja, op verschillende vlakken: precies.” 

D7:  “Absoluut eens: ook het verharden van de samenleving. Dingen die steeds extremer 

worden; rare uitlatingen over seksualiteit die bizarre vormen aan beginnen te nemen. 

Kinderporno bijvoorbeeld wereldwijd, dat heeft ook invloed op onze samenleving. Maar 

ook drugsgebruik, mensen hebben veel meer een kick nodig om te leven.”  

 

Een deelnemer die een witte kaart had opgestoken, is niet onder de indruk van de ingebrachte 

redenen. Hij vindt dat de opvoeding een probleem is dat al tientallen jaren speelt. Hij brengt de 

houding die de eerste deelnemer aangeeft in de praktijk door zich af te sluiten voor de wereld: 
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“Ik maak een coconnetje en zorg dat ik het goed heb.” Hij maakt een teleurgestelde indruk en 

geeft een voorbeeld om de praktijk van slechte opvoeding kracht bij te zetten: 

“Mijn oudste dochter besloot juf te worden op een lagere school, vol enthousiasme ging ze er-

heen. Na haar stage kwam ze vreselijk gedesillusioneerd terug! Ze vertelde: “Wat kinderen uit-

kramen! Je mag niets zeggen tegen de kinderen. De schoolleiding zegt: “Je moet er maar aan 

wennen. Je weet dat je juf bent in Zuid Oost, daar moet je tegen kunnen!”” 

Een gesprekspartner ondersteunt hem in deze: hij vindt dat ouders het slechte voorbeeld geven 

en dat elke generatie slechter gedrag laat zien. Een vrouwelijke deelneemster die een witte 

kaart had opgestoken is het niet met hen eens. Ze vindt dat je een keuze hebt en niet klakke-

loos je ouders hoeft te volgen. Haar motivatie om een witte kaart op te steken is juist gelegen in 

het geloof in de eigen levensinstelling en positieve houding, die voor haar betekent dat ze zich 

niet neerlegt bij slecht gedrag. “Tuurlijk hoor ik jongeren bepaalde ziektes noemen op straat. Ik 

spreek ze gewoon aan. Ik zei eens: ’Pardon, wil je je mond met zeep spoelen?’ Ik zei: ‘kom 

maar’, hij stond voor mijn neus te trillen.”  

 

Het gesprek komt terug bij een negatief gestemde deelneemster, die aangeeft de eerder ge-

noemde negatieve tendensen te herkennen en als nieuw element inbrengt dat de voorzieningen 

voor ouderen afnemen.  

 

Deelnemers maken de negatieve ontwikkelingen deels zelf mee, deze worden gerelateerd aan 

de eigen jeugd, ervaringen in het werk, op straat. Nieuws verspreidt zich volgens een ander 

sneller door social media. De Turks-Nederlandse vrouw ziet eveneens een negatieve verschui-

ving ten opzichte van haar eerste ervaringen in Nederland: 

D2: “Toen ik hier in Nederland kwam, al die mensen, de meeste mensen, waren heel geluk-

kig en vrolijk. Mensen, gewoon op straat, die zongen. Mensen groetten elkaar. Aan-

dacht. Respectvol. Ik zei: Nederland is mijn land! Vroeger, in Turkije, bestond het niet 

dat je een onbekende begroet. Dat hoorde er niet bij. Hier in Nederland: onbekende 

mensen die goedemorgen of dag zeiden. Ik dacht: mooie mensen, mooi land, vrolijk. 

Iedereen was warm.” 

Gespreksleider: Je spreekt in verleden tijd? 

D2: “Maar nu, in deze tijd, zijn mensen heel ongelukkig, niet vrolijk, somber. Ik zie aan de 

meeste mensen in hun ogen dat ze minder zelfvertrouwen hebben en ook onzeker zijn.”  

Gespreksleider: Je ziet een verschuiving? 

D2:  “Heel veel verschillen, zelfs bij al die bevolkingsgroepen. Mensen vergeten elkaar te 

begroeten eigenlijk.” 

 

Haar standpunt wordt niet zomaar overgenomen. Er is volgens een ander al langer meer ano-

nimiteit in de samenleving. 

 

De positief gestemden zoeken de verklaring voor hun overtuiging deels in de eigen instelling, 

deels in signalen dat de economie aantrekt/huizenprijzen stijgen en deels in dat het niet slechter 

gaat dan het al ging. Een van de ondernemers ziet dat hij veel werk heeft. Tegelijkertijd vindt hij 

dat ‘de politiek’ steken laat vallen door onduidelijke besluitvorming en onvoldoende toezicht op 

grote projecten zoals de aanschaf van de Fyra.  

Een deelnemer die verloofd is en pas wil trouwen als hij een huis heeft gevonden, is het niet 

eens met de positieve duiding van de stijgende huizenprijzen. Hij vindt dat mensen gedwongen 
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worden tot de aankoop van een huis en de komst van asielzoekers doet de wachtlijst voor soci-

ale huurwoningen alleen maar stijgen. In zijn eigen woorden: 

“Mensen worden eigenlijk ook gedwongen te kopen: de rentes zijn laag, de huizen zijn goedko-

per. De vrije sector is duur. De wachtlijsten lopen alleen maar op. Ieder jaar stijgt de huur met 

een paar procent, de vrije sector stijgt ook. Daarom is kopen zo gunstig. Nu asielzoekers blijven 

binnenstromen in Nederland: zij krijgen voorrang op sociale huurwoningen en de wachttijd gaat 

dubbel omhoog, voor zover ik het begrepen heb.” 

Een paar oudere deelnemers vinden dat de moeilijke zoektocht naar een huis niet specifiek 

voor deze tijd is en dertig jaar terug ook al speelde. 

 

De tweede groep 

In deze groep begint het gesprek met twijfels over de opgroeiende jeugd die te weinig sturing 

krijgt. Vervolgens vertelt een vrouw die als vrijwilligster bij de voedselbank werkt dat het aantal 

gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank enorm is gestegen. Met de introductie van ar-

moedeproblematiek is de sociaaleconomische toon in het gesprek gezet. Een ander die betrok-

ken is bij de vakbond beaamt dat het economisch niet goed gaat in Nederland. Ook roert hij de 

vluchtelingenstroom aan en het herbergen van vluchtelingen. Het gesprek draait weer terug 

richting de slechte economische ontwikkelingen: mensen in schuldsanering, de invloed van het 

verlies van werk. 

Een positief gestemde deelnemer kan zich niet zo vinden in de ingebrachte argumenten. Hij 

vindt dat het economisch niet zo slecht gaat in Nederland, maar zijn mening wordt niet gedeeld: 

D1:  “Ik vind het een beetje moeilijk inschatten. Ik zie die problemen niet zo, heel eerlijk ge-

zegd. Ik heb het idee dat het aardig goed gaat. Economisch gaat het veel beter. Eco-

nomisch ga je omhoog. Heel veel problemen zijn gerelateerd aan de economie. Als er 

werk in Nederland komt, heb je een stuk minder problemen.” 

D5:  “Zodra je werk hebt zijn er geen problemen. Maar mensen die ineens geen baan heb-

ben en één maand geen dingen kunnen betalen, dan zit je meteen in de problemen.” 

D2:  “Het heeft te maken met je situatie, je kijkt eerst naar jezelf. Stel dat u ineens niets meer 

heeft…” 

D5:  “Er zijn meer mensen die niets hebben dan wel iets hebben.” 

D1:  “Dat lijkt mij sterk.” 

 

Een andere positief gestemde deelnemer is het deels eens met de ingebrachte argumenten, 

noemt de jaarlijkse huurverhogingen een negatieve ontwikkeling, maar zij heeft vertrouwen in 

de veerkracht van de Nederlandse samenleving en het volk. Haar christelijke geloof is een be-

langrijke leidraad in haar leven: ze vindt om die reden dat vluchtelingen moeten worden opge-

vangen. 

Ook nu keert het gesprek weer terug naar economische ontwikkelingen en de kwetsbaarheid 

van mensen als het tegenzit. De gespreksleidster vraagt of de groep nog andere argumenten 

heeft voor de negatieve tendens in de samenleving. De vakbondsman noemt vervolgens de 

afbraak van het zorgstelsel, afbraak van het pensioenstelsel, de arbeidsduurverkorting dagen. 

Kortom: het economisch perspectief blijft dominant. 

 

Op de vraag in hoeverre mensen hun mening baseren op eigen ervaringen, blijkt dat sommigen 

uit eigen ervaring spreken en anderen meer een inschatting maken op basis wat ze om zich 

heen zien: 
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D5:  “Mensen die geen werk hebben. Je krijgt dan veel meer agressie. Er is niets om te 

doen, je gaat je vervelen. Dat is een gevolg daarvan, denk ik.” 

Gespreksleider: Het argument van … ‘ik herken het niet’, wat vinden jullie daarvan? 

D3:  “Zijn eigen ervaring.” 

D5:  “Mensen of tweeverdieners die lekker een baan hebben en alles kunnen doen, hebben 

die problemen helemaal niet! Die doen hetzelfde als ze drie of vier jaar geleden ook de-

den. Die kennen die problemen niet.” 

D6:  “Dat is niet helemaal de waarheid denk ik. Ik vind het heel knap dat Nederland deze 

koers opvaart, ik vind het wel spannend. Het moet worden bijgestuurd. Ik heb zelf ne-

gen maanden geen werk gehad. Drie maanden WW, maar zes maanden geen inko-

men.[…]. Via de huisarts ben ik een jaar naar de schuldsanering gegaan; ik heb dag en 

nacht gewerkt. […] Ik heb heel hard gevochten, zat middenin mijn examen waarvan ik 

nu een diploma heb. Ik ben eruit gekomen, met Gods hulp. Als wij bij God blijven, komt 

het goed. Dat geeft kracht. God heelt heel veel wonden.” 

 

De economie 

Hoe kijken de deelnemers naar de economie? In beide groepen zijn er deelnemers die spreken 

over een herstel van de economie. De ondernemers koppelen dit aan een grotere hoeveelheid 

opdrachten, anderen zien een stijgende omzet (autoverhuur, casino), een toenemend aantal 

banen en hebben de indruk dat mensen weer meer vertrouwen hebben en gemakkelijker geld 

uitgeven. Behoorlijk wat deelnemers zijn echter minder positief, omdat ze zien dat er veel ont-

slagen vallen in hun sector (de zorg), dat mensen tegen slechtere voorwaarden opnieuw in 

dienst worden genomen (casino, zorg), dat jongeren geen werk kunnen vinden en in ieder geval 

geen vast contract krijgen, dat er voedselbanken zijn. In hun ogen is de crisis nog niet voorbij. 

De tweede groep, waar het economisch perspectief al zo dominant was, is hier nog meer van 

overtuigd dan de eerste groep. 

 

Een paar positieve deelnemers aan het woord: 

“Zoals nr. 8: veel werk, mensen gaan geld uitgeven.” 

“Eerste verandering: de aantrekkende banenmarkt. De uitzendmarkt loopt als eerste voor. Daar 

kun je het aan zien. Plus de beurzen, die gaan meer omhoog.” 

 

En een paar somberder gestemden: 

“Ik heb er even over nagedacht. Bij ons bedrijf gingen zoveel mensen eruit en kwamen mensen 

erin die minder verdienen en minder vaste contracten krijgen. Dus dat vind ik niet beter. We zijn 

er op achteruit gegaan, maar we klagen niet omdat we nog werk hebben. De voorwaarden ver-

slechteren.” 

“Als je ziet hoeveel mensen er ontslagen worden in de zorg.” 

“Veel mensen met een salaris van 20 euro worden ontslagen; je mag terugkomen voor 10 euro. 

En gratis stagiaires! Waar misbruik van wordt gemaakt. Gratis krachten. Studenten werken erbij 

en studentenwerk is makkelijk te krijgen, maar doktersassistenten worden vaak weggeconcur-

reerd door gratis coassistenten.  (red: coassistenten).” 

“Jongeren zijn ongelukkig. Ze willen heel graag studeren en zoals vroeger naar een masterop-

leiding. Ze kunnen niet makkelijk een baan vinden, ondanks hun goede opleiding. Als ze een 

baan vinden, dan krijgen ze één jaarcontract en weinig salaris. Ze zijn heel onzeker. Ook de 
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voedselbanken in Nederland, vooral in Amsterdam is er veel behoefte aan de voedselbank. Dat 

past eigenlijk niet in Nederland.” 

 

Men heeft op verschillende manieren in moeten leveren de afgelopen jaren. Sommigen hebben 

te maken gehad met verlies van werk, zelf of in hun directe omgeving (partner, vader). Zeker 

degenen die werkzaam zijn in de zorg hebben de bezuinigingen in deze sector gemerkt. Het 

vinden van nieuw werk is hen weliswaar gelukt, maar tegen een lager (opleidings-)salaris en 

met behoorlijk veel inspanning. Een aantal deelnemers heeft in moeten leveren doordat hun 

salaris al jaren niet is verhoogd, maar de prijzen voor het levensonderhoud wel zijn gestegen. 

Overigens zien laatstgenoemden zichzelf dan niet zozeer als slachtoffers van de crisis. Een 

paar deelnemers hebben er niet veel van gemerkt, ze wonen nog thuis of hun baan is niet op de 

tocht komen te staan. Zij hebben zich ook niet veel zorgen gemaakt. Dat geldt echter niet voor 

iedereen: duidelijk is dat enkele deelnemers wel degelijk kopzorgen hebben gehad. Een van 

hen is in de schuldsanering terechtgekomen, een ander maakt zich momenteel zorgen omdat er 

een reorganisatie op zijn werk op handen is. Er lijkt ook sprake te zijn van enige vorm van zelf-

bescherming in het zich geen zorgen maken onder het mom van “het helpt toch niet” en “het ligt 

buiten onze macht”.  

3.3 Beantwoording stellingen uit het kwantitatieve onderzoek 

Vervolgens is in de gesprekken aandacht besteed aan een drietal stellingen afkomstig uit het 

kwantitatieve onderzoek. Doelstelling hiervan is onder meer inzicht te verkrijgen in de wijze 

waarop men de vragen opvat en welke invloed de inhoud van de eerste stelling heeft op de be-

antwoording van de tweede stelling. Deelnemers hebben de twee stellingen individueel beant-

woord en zijn er vervolgens met elkaar over in gesprek gegaan.  

 

De eerste groep heeft zich eerst uitgesproken over de volgende stelling: Er moet worden bezui-

nigd op de overheidsuitgaven in Nederland. 

 

Stelling 1a: Er moet worden bezuinigd op de overheidsuitgaven in Nederland  
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Opvallend is dat men bij de beantwoording van de stelling de kosten van ‘het instituut overheid’ 

zelf voor ogen heeft, dus de kosten van het ambtenarenapparaat, salaris en wachtgelden. Ook 

denkt men aan grote bouwprojecten waar overheidsgeld naartoe gaat zoals een nieuw stad-

huis, de aanschaf van Fyratreinen. De indruk is dat er veel geld naartoe gaat en dat dat minder 

mag, dat het toezicht op de grote projecten beter moet. 

Ook zijn deelnemers van mening dat de overheid verkeerde keuzes maakt in de uitgaven. Er 

zou bijvoorbeeld meer geld naar de zorg moeten, terwijl daar op wordt bezuinigd en minder on-

dersteuning van grote multinationals zoals Starbucks moeten plaatsvinden, want dat geeft min-

der belastingopbrengsten.  
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Een deel van de discussie: 

D5:  “De overheid verdient geen geld hè? Als je als bedrijf teveel uitgeeft en verlies maakt, 

moet je wat doen. Maar de overheid geeft maar geld uit en komt altijd geld te kort en ze 

trekken het bij ons weg.”  

Gespreksleider: Waar denk je aan? 

D5:  “Prestige projecten: dure stadhuizen en zo. Allemaal van mijn geld! Het is een druppel 

op de plaat. Ze moeten zelf geld gaan verdienen.” 

 

Een van de neutralen: 

D7:  “Daarom heb ik neutraal. De uitgaven voor de zorg, daar moeten ze veel meer aan uit-

geven. Dat vind ik bezopen. Net las ik dat Starbucks tientallen miljoenen staatsgeld 

ontvangt! Is dat nou belasting? Op de zorg wordt bezuinigd; daar moet juist geld bij.” 

D3:  “Subsidies waaraan ze geld geven, dat doen ze niet juist. De keuzes zijn niet juist. De 

onderwerpen en branches zijn niet juist. De zorg is een heel belangrijk iets.” 

 

Met andere woorden: men denkt bij deze stelling niet aan bezuinigingen die de bevolking recht-

streeks in hun portemonnee voelen. 

 

De tweede groep heeft zich als eerste uitgesproken over de stelling: Door immigratie en open 

grenzen dreigt Nederland te veel van zijn eigenheid te verliezen. 

Stelling 1b: Door immigratie en open grenzen dreigt Nederland te veel van zijn eigenheid te verliezen 
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Nogal wat deelnemers vinden het lastig om een positie in te nemen bij deze stelling en kiezen 

om die reden voor een neutrale opstelling of ‘weet niet’. De stelling wordt door een deelnemer 

als een ‘rechtse’ stelling opgevat en daarmee wil hij niet geassocieerd worden. Voor een ander 

is de stelling onduidelijk: hoezo eigenheid verliezen? “Wat is Nederlandse eigenheid: ik vind dat 

te moeilijk.” Men gaat door op de betekenis van het woord ‘eigenheid’. Dit wordt opgevat als ‘de 

Nederlandse cultuur, samenleving, hoe iedereen met elkaar omgaat’.  

Degenen die het oneens zijn met de stelling denken niet dat de Nederlandse cultuur onder in-

vloed van immigratie ingrijpend zal wijzigen. Al pratend met elkaar lijkt de overhand te krijgen 

dat de eigenheid van Nederland niet zo snel onder druk komt te staan, omdat Nederland al heel 

lang met immigratie en open grenzen te maken heeft. Degenen met een niet-Nederlandse her-

komst geven bovendien aan dat immigranten zich vanzelfsprekend aanpassen aan de Neder-

landse cultuur. 

Een deel van de discussie:  

D1:  “Ik was het oneens. Ja, een beetje hetzelfde als wat jij zegt eigenlijk. Ik geloof niet dat 

Nederland door wat vluchtelingen of whatever, migranten, ineens gaat veranderen.”  

D5:  “Het zal misschien heel geleidelijk gaan.” 

D1:  “Is het een probleem? Het hoeft niet per definitie slechter te worden.” 

Gespreksleider: Jij denkt niet dat eigenheid verloren gaat? 

D1:  “Nee.” 
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Gespreksleider: En jij? 

D4:  “Ik ben hier geboren (red. vrouw van Surinaamse herkomst). Nederland blijft altijd Ne-

derland. Je neemt als buitenlander altijd dingen van een land over waarin je woont. 

Mensen verdiepen zich niet in elkaar. Ze denken bij mij dat ik altijd kip eet omdat ik uit 

Suriname kom. Vooroordelen zijn er altijd.” 

D5:  “Mensen die jong hier gekomen zijn, zijn vernederlandst. Maar als je hier komt op je 30
e
 

is het heel moeilijk.” 

D1:  “Krijgt hij dan kinderen hier?” 

D4:  “In de supermarkt hier vind je niet zelfde dingen als in je eigen land. Je gaat je sowieso 

aanpassen, je hebt geen keuze. Automatisch word je erin betrokken. Als je in het leven 

zit en met iedereen mee doet en werkt en naar school gaat, doe je erin mee.” 

D2:  “Onbewust merk je het; je gaat mee (red.: vrouw van Marokkaanse afkomst).” 

 

Alle deelnemers hebben vervolgens hun mening gegeven over de stelling: Nederland moet 

meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. 

Stelling 2: Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet 
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De twee groepen verschillen enigszins van elkaar in hun antwoorden. Waar de eerste groep (na 

de stelling over overheidsuitgaven) het vooral oneens is met deze stelling, kiest de tweede 

groep meer voor een neutrale/weet niet opstelling. Ook het gesprek over deze stelling heeft een 

verschillend karakter. 

In de eerste groep worden verschillende argumenten genoemd om duidelijk te maken dat Ne-

derland niet meer vluchtelingen moet opnemen. Als eerste dat het oneerlijk is dat er bezuinigd 

wordt op de groep ouderen in Nederland, de wachtlijst voor sociale woningen oploopt door de 

voorrangsstatus van vluchtelingen, terwijl er een miljard wordt gereserveerd voor de opvang 

van vluchtelingen: “Van de ene hulpbehoevende pak je het af, de ander geef je het…” Anderen 

brengen in dat Europa de opvang van vluchtelingen meer als geheel moet doen wat een aan-

pak van mensensmokkelaars inhoudt en een meer evenredige verdeling van vluchtelingen over 

Europa. Een van oorsprong Turkse vrouw komt uit een stad vlakbij Syrië en zij stelt dat de 

vluchtelingen voor nieuwe problemen zorgen in de Nederlandse samenleving en dat de vluchte-

lingen niet van plan zullen zijn om terug te gaan naar Syrië als de oorlog voorbij is. 

 

In hun eigen woorden: 

D4:  “Op televisie zie je dat er 1 miljard naar woningen gaat. Er wordt bezuinigd op ouderen, 

hun AOW’tje wordt afgepakt en bij vluchtelingen kan alles. Van de ene hulpbehoevende 

pak je het af, de ander geef je het… Ouderen hebben ook hulp nodig. En die worden 

maar aan hun lot overgelaten…” 

D8:  “Ik vind dat ze het bij de bron moeten aanpakken, het als Europa aanpakken.” 

D1:  “Dat moeten ze zelf doen. Wij hoeven toch niet te zorgen dat ze daar gelukkig leven?” 

Gespreksleider: Jij hebt het over mensensmokkelaars? 
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D8:  “Ja. Die moet je keihard aanpakken.” 

D7:  “Ik had oneens, ik vind dat mensen opgevangen moeten worden. Maar mijn maag 

draait om, ik vind niet dat het ten koste moet gaan van sociale woningen. Mijn relatie 

gaat niet altijd goed, ik kijk weleens naar woningen maar dan moet ik zolang op de 

wachtlijst. Ik worstel ermee. Ik wil wel vrijwilligerswerk doen in een vluchtelingenkamp, 

ik wil van mijn vooroordelen af.” 

D2:  “Ik heb ingevuld: zeer oneens.”  

Gespreksleider: Waarom? 

D2: “Ik heb eigenlijk veel ervaring met vluchtelingen. Mijn stad in Turkije ligt dicht bij Syrië, 

bij ons zaten ook heel veel vluchtelingen in het kamp. Er waren daar veel kinderziektes. 

Die ziekten zijn hier weer begonnen. Het tweede is: prostituees, bedelaars. […] Syri-

sche vluchtelingen, hun verwachting hier is: verblijfsvergunning halen en in Nederland 

blijven. Maar de regering denkt ze terug te kunnen sturen na de oorlog. Het is niet rea-

listisch. Hun doel is in Europa blijven.” 

 

In de tweede groep krijgt het gesprek over deze stelling gelijk een heftige toon naar aanleiding 

van een deelneemster die het opneemt voor vervolgde christenen in Syrië wier leven onmoge-

lijk wordt gemaakt door ‘de moslims’. Aanwezige moslims in de groep voelen zich aangevallen 

en geven aan dat dit acties betreft van IS en dat IS niet op een lijn mag worden gezet met mos-

lims. De discussie dreigt uit de hand te lopen, maar deelnemers stellen zelf voor om er geen 

gesprek over het geloof van te gaan maken. Dit doet de gemoederen weer bedaren.  

 

D6:  “Ik vind dat je vluchtelingen op moet nemen. Eerlijk gezegd weet ik niet welke kant ik op 

moet met de stelling. Er zijn heel veel verwondingen bij vluchtelingen. Dit is religie ver-

wonding. Als er vervolgde christenen naar Nederland komen uit Syrië en ze worden 

verzopen door moslims in het water. De rest die het nog redt, komt in een opvangcen-

trum.”  

D2: “Je gooit het nu in één hokje als moslims, ik voel mij aangesproken.” 

D3:  “Het is IS hè?” 

D2:  “IS.”  

D6:  “Ze moeten gered worden uit handen van moslims.” 

D2:  “IS is heel iets anders.” 

D6:  “Het is door het geloof gekomen. Dan moet je het geloof verbieden.” 

D2:  “Mensen die zichzelf opblazen.” 

 

Men vervolgt het gesprek en vindt elkaar in de opvatting dat de opvang voor vluchtelingen een 

‘tijdelijk karakter’ moet hebben. De van oorsprong Surinaamse heeft haar twijfels hierover, om-

dat mensen gesetteld raken in het land waar ze verblijven. Bovendien vindt ze het zeer begrij-

pelijk dat mensen denken aan de vooruitzichten voor zichzelf en voor hun kinderen, een opvat-

ting die door meer deelnemers wordt gedeeld. 

 

Op een vraag van de gespreksleider hoeveel vluchtelingen worden opgenomen in Nederland, 

heeft men geen antwoord. 

Bij vluchtelingen denkt men in eerste instantie aan oorlogsvluchtelingen. Vluchtelingen uit lan-

den waar geen oorlog is, worden aangeduid als economische vluchtelingen en zijn minder wel-
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kom. “Ik hoor ook in ene dat er mensen uit India komen en Pakistan. Dan denk ik: waarom ko-

men die mensen ineens ook?” 

 

Gevraagd naar de relatie tussen de eerste en tweede stelling, blijkt dat men in de eerste groep 

de overheidsuitgaven en de uitgaven aan vluchtelingen wel met elkaar in verband brengt. Hoe 

meer vluchtelingen, hoe hoger de overheidsuitgaven voor deze groep. In de tweede groep 

wordt nog eens herhaald dat de komst van vluchtelingen niet zo snel ten koste zal gaan van de 

eigenheid van Nederland. Wel is Nederland op een gegeven moment ‘vol’ en kan het aantal 

vluchtelingen niet verder toenemen.  

3.4 Posities en perspectieven van mbo’ers  

3.4.1 Arbeidsmarktpositie 

Opleidingsniveau en huidig beroep 

Ter introductie van het verdiepende thema is de deelnemers gevraagd welke studierichting ze 

hebben gevolgd en of hun huidige werk in het verlengde ligt van de studierichting. Aangezien bij 

de werving een spreiding over beroepssectoren (zorg, techniek, administratief) is aangehouden, 

zien we dat terug bij de beroepen. De meeste deelnemers zijn nog werkzaam in de sector 

waarvoor ze zijn opgeleid. Degenen die inmiddels ander werk doen, hebben dit gedaan omdat 

ze de werkkring niet plezierig vonden (reclamewereld), er geen werk in te vinden was op een 

bepaald moment (de bouw) of omdat ze een andere richting in wilden slaan (naar de zorg). 

De beroepssectoren waarin ze werkzaam zijn, zijn volgens hen van groot belang voor Neder-

land. De toeristische sector en de reclamewereld zijn van belang vanwege het geld dat er in 

omgaat, de bouw/techniek en de zorg vanwege de onmisbaarheid ervan. 

 

Positie van mbo’ers 

In beide groepen wordt gesteld dat het belang van een diploma is toegenomen en dat er mo-

menteel voor bepaalde banen een hbo-opleiding wordt gevraagd waar een tijd geleden een 

mbo-opleiding nog volstond. Tegelijkertijd wordt gesteld dat het niveau van mbo vroeger hoger 

was dan nu; sommigen vinden het zelfs vergelijkbaar met het huidige hbo. En degenen die een 

hbo afronden zijn lang niet altijd bruikbaar in het werk; ze missen praktische kennis en vaardig-

heden. 

In de eerste groep vindt men dat de mbo’ers een behoorlijke positie hebben op de arbeidsmarkt 

en redelijk gemakkelijk aan het werk komen; hbo’ers hebben het naar hun zeggen moeilijker om 

werk op het eigen opleidingsniveau te vinden. Bij de tweede groep horen we meer een verdrin-

gingseffect terug: hbo’ers nemen mbo-banen in en dat gaat ten koste van hun positie op de ar-

beidsmarkt. Opvallend is dat als mbo’ers het hebben over hogeropgeleiden ze vooral lijken te 

denken aan hbo’ers en niet aan universitair geschoolden. 

 

 

 

De tweede groep: 

D2:  “Het mbo stelt tegenwoordig niet zoveel voor. Soms kijk ik op mijn telefoon en zie ik 

vacatures langskomen. Het maakt niet uit waarvoor je bent opgeleid, het gaat erom dat 
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je hbo hebt gedaan. Wat je 10 jaar geleden met mbo kon doen, daar vragen ze nu hbo 

voor. Pedagogiek hbo, wat ik eerder gewoon kon doen.” 

Gespreksleider: Jij hebt het idee dat de positie van mbo wat lager komt te staan? 

D2:  “Ja. Dat zie ik ook bij andere groepen.” 

Allen: “Zeker.” 

D1:  “Ik weet niet of het lager is; het is gewoon minder denk ik. Veel meer kinderen gaan nu 

door naar hbo. Dat was in onze tijd minder. Achteraf had ik ook verder moeten stude-

ren.” 

 

Er wordt in de arbeidsmarktpositie wel onderscheid gemaakt tussen sectoren. Zo ziet men in de 

techniek (weer) goede vooruitzichten, terwijl de banen in de zorg onder druk staan. 

 

De grotere vraag naar hbo-gediplomeerden betekent niet onmiddellijk dat men zich zorgen 

maakt over de eigen positie. Deels weigert men zich zorgen te maken over zaken die buiten de 

eigen invloedssfeer liggen, een soort van zelfbescherming dus. En deels vindt men dat er ern-

stiger zaken zijn in het leven die zorgelijk zijn. 

De eerste groep hierover: 

D6:  “Ik ook niet. Hoewel ik een andere kant op wil.” 

D5:  “Ik maak me geen zorgen meer over dingen waarop ik geen invloed heb. Een of andere 

reorganisatie: kun je wel op je kop gaan staan, maar dat heeft geen zin.” 

D4:  “Er zijn wel belangrijkere dingen waarover je je zorgen kan maken.” 

 

In de andere groep is men wel wat onzekerder over de eigen positie en komt op verschillende 

momenten in het gesprek het verdringingseffect naar voren: hbo’ers die de banen vervullen van 

mbo’ers. Een paar deelnemers zijn begonnen met een hbo-opleiding juist om de eigen positie te 

verbeteren en meer keuzemogelijkheid in banen te krijgen: een vorm van actief omgaan met 

zorgen? 

  

Zelfbeeld en identificatie 

Men heeft een zekere weerzin om mbo’ers als aparte groep te zien in de samenleving. De 

deelnemers beoordelen naar eigen zeggen mensen niet op basis van hun diploma en denken 

over zichzelf ook niet als mbo’er. Desgevraagd voelen ze zich ook niet meer of minder verbon-

den met lager- of hogeropgeleiden. Het zich verbonden met een ander voelen, is naar hun idee 

niet gekoppeld aan opleiding, eerder aan karakterkenmerken en interesses. In het leven buiten 

het werk gaat men naar eigen zeggen om met heel verschillend opgeleiden. Een enkele deel-

nemer die bezig is met een hbo-opleiding zegt zich meer verbonden te voelen met hogeropge-

leiden: dat is in ieder geval zijn aspiratiegroep. 

 

De eerste groep hierover: 

D7:  “Het heeft meer te maken met hoe mensen zijn.” 

D8:  “Interesses en de structuur van een bedrijf, de rangorde bijvoorbeeld.” 

D5:  “Mijn zoon zit op het hbo, en mijn stiefzoon heeft mbo gedaan op het laagste niveau. 

Die is ermee gestopt en werkt bij Intertoys. Moet ik dan gaan kiezen met wie ik meer 

verbonden ben?.” 

 

De tweede groep: 
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Gespreksleider: met welke groep voelen jullie je het meest verbonden? Kenniskring bijvoor-

beeld? 

D5:  “Heel divers.” 

D3:  “Heel divers.” 

D5:  “Van huishoudschool tot universiteit.” 

Allen:  “Bij mij ook.” 

D5:  “Niet alleen mbo mensen of zo, of het moet toeval zijn.” 

 

Desgevraagd vertelt men in het werk met hogeropgeleiden te maken te hebben en dit betreft 

dan vaak de leidinggevenden/managers in de organisatie. Over het algemeen leidt het niet tot 

problemen in de samenwerking. Indien er problemen zijn, hebben die volgens hen eerder te 

maken met de persoonlijkheid van diegene dan met het opleidingsverschil: een arrogante hou-

ding bijvoorbeeld.  

 

Gespreksleider: hoe gaat samenwerking? 

D5:  “Het maakt niet veel uit denk ik. Iemand kan heel erg uit de hoogte overkomen, maar 

dat kan ook iemand met mbo zijn. Het is de persoon.” 

D2:  “Het is de persoon.” 

D5:  “De een is heel aardig, de ander niet.” 

D2:  “Het heeft te maken met hoe je omgaat met mensen.” 

 

Toch blijkt vooral het samenwerken met vaak hogeropgeleide leidinggevenden soms tot enige 

fricties te kunnen leiden. Welke worden er naar voren gebracht? 

 het gebruik van moeilijke woorden door leidinggevenden; 

 problemen proberen te voorkomen met leidinggevende, omdat anders het risico groter 

wordt van ontslag (bedrijfsleven); 

 een leidinggevende die druk uitoefent om op een bepaalde manier te werken zodat diegene 

zijn bonus veilig stelt (bedrijfsleven); 

 meer mondige medewerkers komen eventueel minder snel in aanmerking voor promotie; 

 het is ongemakkelijk om als vijftigplusser een jonge leidinggevende toestemming te moeten 

vragen voor een vrije dag. 

 

In de eigen woorden: 

D6:  “Soms zeggen managers wat, en zeg ik: ‘Kun je ook gewoon Nederlands praten? Dit is 

te moeilijk voor mij.’ Mensen hebben dat zo geleerd tijdens hun studie. Maar als we een 

biertje drinken zijn we allemaal hetzelfde.” 

Gespreksleider: Werken met hoger opgeleiden, is dat iets waarbij je stilstaat in samenwerking? 

D5:  “Een leuk voorbeeld: mijn leidinggevende is lager opgeleid dan ik. Het interesseert mij 

niet, ik ambieer die functie niet. Ik stuur hbo’ers aan en ik word aangestuurd door ie-

mand die lager opgeleid is. Het valt wel op.” 

D4:  “Je moet niet problemen maken met je manager, dan lig je er gewoon uit. Zeker in deze 

tijd.” 

Gespreksleider: Positie als werknemer? 

D4:  “Mijn nieuwe leidinggevende zegt: ‘maak dit gebaar, dat moeten jullie doen, anders kost 

het mij mijn bonus’.” 
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D5:  “Begin van het gesprek komen we weer op terug: ‘ik ga voor, mijn geld is belangrijk’.” 

Gespreksleider: Hebben anderen het gevoel dat het een punt is; samenwerken met hoger op-

geleide? 

D7:  “Het kan zeker een punt zijn. Het ligt aan de persoon. Ik heb er zelf geen moeite mee: ik 

roer mijn mondje wel. Een dag verlof moeten vragen, daar heb ik meer moeite mee. 

Collega’s die meer hun mond gebruiken, daar wordt anders mee omgegaan. Dat je een 

baan niet kunt krijgen bijvoorbeeld.” 

Gespreksleider: Herkennen jullie dat? 

D4:  “Vriendendiensten, zeker.” 

 

Relatieve positie mbo’ers 

In hoeverre zijn mbo’ers beter of slechter af dan lager- en hogeropgeleiden? Mbo’ers zijn vol-

gens de deelnemers beter af dan lageropgeleiden omdat de inhoud van het werk interessanter 

is en de salariëring beter. Ten opzichte van hogeropgeleiden zijn ze slechter af in salariëring, 

wat lagere functies en minder hoge opleiding. Ze zijn weer beter af qua communicatie, omdat 

ze gewend zijn zowel met lager- als met hogeropgeleiden om te gaan. Ook hebben mbo’ers 

volgens de eerste groep minder moeite met het zoeken naar een baan dan hbo’ers.  

 

In de eigen woorden: 

D8: “Beter af, omdat je met beide partijen kunt communiceren. Het ene moment zit ik met 

een architect aan tafel, de volgende keer met een stukadoor. Ik kan mij voegen.” 

D1:  “Je leert praten met mensen met een minder niveau en een hoger niveau, logisch.” 

Gespreksleider: Ben je nog op een ander vlak beter af? 

D3:  “Het verschilt per persoon: de een heeft het mbo afgerond, de ander de universiteit. Op 

sommige punten is een mbo’er mondiger. Ook op andere punten: als je veel documen-

taires bekijkt en boeken leest, ben je op sommige punten veel verder.” 

 

Ook de praktische instelling van mbo’ers wordt als pluspunt ervaren ten opzichte van hogerop-

geleiden, omdat ze daarmee veel makkelijker inzetbaar zijn dan de hoger/theoretisch geschool-

den. 

 

Overheidsbeleid 

Nagegaan is hoe de deelnemers denken over de verdeling van lusten en lasten door de rege-

ring. In eerste instantie zijn de reacties een beetje lauw. Na een vervolgvraag of bepaalde groe-

pen worden bevoor- of benadeeld blijkt dit iets meer los te maken. Sommigen vinden dat de 

lasten evenredig worden verdeeld. In beide groepen zijn er ook deelnemers die vinden dat de 

‘middeninkomens’ harder worden aangepakt dan de lagere of hogere inkomensgroepen. Als 

huishouden met een middeninkomen kom je vaak net niet in aanmerking voor bepaalde toesla-

gen en dat zorgt ervoor dat het rondkomen moeilijker wordt. Ook wordt naar voren gebracht dat 

de middengroep qua belasting een groep zou zijn waar meer van wordt gevraagd.  

 

 

 

 

In de eigen woorden: 

Gespreksleider: Hebben jullie het gevoel dat het wel evenredig is? 
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D5:  “Ja.” 

Gespreksleider: Nog andere gevoelens? 

D5:  “Mensen die weinig hebben, worden gecompenseerd met toeslagen.” 

D4:  “Wij werken allebei: niet een riant salaris maar je valt net op de grens en je krijgt geen 

enkele toeslag maar moet er wel uitkomen.” 

D2:  “Middeninkomens.” 

D3:  “Ja.” 

D2:  “Geen toeslag maar toch…” 

D3:  “De nullijn.” 

 

3.4.2 Houding ten opzichte van een leven lang leren 

De deelnemers zijn unaniem van mening dat het nodig is om jezelf als mens en werkende te 

ontwikkelen. Dit is onlosmakelijk verbonden aan het leven, maar het wordt ook gevraagd van 

mensen in het kader van werk.  

 

De term ‘een leven lang leren’ is niet heel bekend, het doet vooral in de tweede groep een bel 

rinkelen. Een deelneemster, werkzaam in de zorg, koppelt het aan specifieke beroepsgroepen: 

“Artsen bijvoorbeeld moeten hun hele leven bijscholen. Of piloten of wat dan ook.” Anderen vin-

den het voor iedereen gelden, ongeacht de beroepsgroep.  

Maar men lijkt er meer mee bezig dat het nodig is om jezelf te ontwikkelen in brede zin dan dat 

het specifiek is gerelateerd aan een beroepsperspectief. 

D6:  “Ja, een nieuwe iPad, moet je ook leren. Een nieuwe laptop. Leven lang leren. Mijn 

moeder zei laatst: ‘Ik moet met pensioen want wordt allemaal moeilijker met laptops en 

zo.’ Ik zei: ‘Mam, ga gewoon lachend naar je werk.” 

D2:  “[…] Je leert van het leven; van je fouten.”  

D3:  “Van je keuzes.” 

D2:  “Zo begrijp ik het: meer mentaal.” 

Gespreksleider: Je leert altijd als mens? 

D2: “Ja.” 

 

Bij dit onderdeel wordt wel opgemerkt dat het volgen van een cursus oké is, maar een volledige 

(beroeps)opleiding is sommigen te veel gevraagd.  

 

Deelnemers hebben de volgende uitleg gekregen over ‘een leven lang leren’: 

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen blijft leren en zich blijft ontwikkelen om ook in de 

toekomst verzekerd te zijn van een baan. De arbeidsmarkt verandert en bepaalde banen zullen 

verdwijnen. Er zullen ook weer nieuwe banen bijkomen, maar het is nog niet duidelijk welke 

soort banen dat zullen zijn. 

 

De vraag naar wiens verantwoordelijkheid dit is, levert een gevarieerd beeld op. In de eerste 

groep gaat men in op de eigen verantwoordelijkheid hierin; in overeenstemming met de eerdere 

noties dat je je als mens moet blijven ontwikkelen. Dit wordt gerelativeerd door een deelneem-

ster die stelt dat ouderen ondersteuning nodig hebben net als jongeren die hulp kunnen gebrui-

ken bij het maken van een gefundeerde studiekeuze. In de tweede groep wijst men onmiddellijk 
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naar de overheid en werkgever als verantwoordelijke partijen. Zeker de overheid moet volgens 

hen een bijdrage leveren als zij het zo belangrijk vindt dat mensen blijven doorleren. 

Punt is vooral dat onduidelijk is voor welke banen je moet blijven leren. En als 50-plusser heb je 

sowieso een slechtere positie op de arbeidsmarkt, ongeacht je bij- en omscholingsbereidheid. 

Als het erom gaat een cursus te volgen, bijvoorbeeld in het kader van de aanschaf van een 

nieuw administratiesysteem of een nieuwe machine, dan wordt de werkgever vrij eensgezind 

aangewezen als de verantwoordelijke partij.  

 

Geconfronteerd met de stelling ‘hoe hoger je bent opgeleid, hoe meer kans je hebt op werk, op 

een goed inkomen, zelfredzaamheid, gezondheid en geluk’ blijkt dat men deze unaniem afwijst.  

Het gaat er volgens de deelnemers om dat je datgene doet of die opleiding volgt die bij je past. 

Daar word je gelukkig van. Ook wordt naar voren gebracht dat hbo’ers heel veel moeite hebben 

om een baan te vinden, dus dat strookt niet met het idee dat je als hoger opgeleide meer kans 

hebt op een betere baan. Het volgen van een bepaalde opleiding biedt geen garantie op een 

baan. 

 

De deelnemers hierover: 

D6:  “Helemaal een leugen, hbo’ers kunnen heel vaak geen baan krijgen en nemen een mbo 

baan. Ik ben zo blij dat ik een mbo opleiding heb.” 

D2:  “Hbo’ers komen op een mbo functie.” 

D1:  “Hoe hoger opgeleid, hoe groter de kansen.” 

D6:  “Mijn zusjes zijn allebei academisch opgeleid maar hebben beiden geen baan. Een zus 

zit in Ede: het is onmogelijk daar te gaan werken. De andere is bioloog: die kan geen 

werk vinden.”  

 

In het verlengde hiervan wordt het streven van de overheid om iedereen een zo hoog mogelijk 

opleidingsniveau te laten behalen niet ondersteund door de mbo’ers. Het gaat er volgens hen 

wel om dat je de kans krijgt om een hogere opleiding te volgen als je dat zou willen. In de twee-

de groep geven sommige deelnemers aan dat ze zelf een hoger opleidingsniveau nastreven: 

om in aanmerking te komen voor ander werk of om het eigen werk goed te kunnen blijven doen. 

Tegelijkertijd komt een zekere aversie naar voren tegen het opnieuw volgen van een opleiding; 

in die zin was hun keuze destijds niet voor niets een mbo-opleiding.  

 

Voor hun kinderen streven de deelnemers eensgezind wel naar een zo hoog mogelijk oplei-

dingsniveau, mits ze het willen en kunnen. De eigen keuze van kinderen staat voorop. Ze zijn er 

als ouders niet op uit om hun kind te overvragen, maar wel om het hoogst haalbare te  

ambiëren. In de tweede groep ontstaat discussie over de vraag of je je kinderen moet pushen of 

niet. 

 

D4:  “Je kunt het wel willen voor je kinderen maar niet iedereen heeft dezelfde hersenen. 

Mijn dochter is praktisch gericht, dan ga ik niet hbo ambiëren.”  

Gespreksleider: Als kinderen het kunnen, moeten ze dan zo hoog mogelijk proberen? 

D2:  “Je kunt verder, ook jouw dochter.” 

D4:  “Je moet mensen in dit leven niet te veel pushen, het leven is gewoon zwaar. Ik ga ze 

niet pushen.” 
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D1:  “Teveel is nooit goed, maar ik vind wel dat je moet pushen. Mijn ouders waren ook wel 

van ‘dit moet je doen’. Dat is goed. Positief blijven en proberen zo hoog mogelijk uit te 

komen.” 

D5:  “Mijn dochter werkt soms wel 50 uur in de week, ze wil het zelf. Ik zeg: doe een stapje 

terug. Maar zij zegt ‘mam ik wil het’. Ok, prima.” 

D2:  “Ik dacht ook dat ik nooit ver zou komen: ik kom uit het speciaal onderwijs. Ik dacht 

nooit dat ik hbo zou kunnen.” 

D4:  “Ik zei tegen mijn dochter: je hoeft hier niet te eindigen.” 

 

Op de vraag welke gevolgen globalisering en robotisering hebben voor de arbeidsmarkt, zijn de 

reacties verschillend. Sommige deelnemers denken dat dit ten koste zal gaan van de werkgele-

genheid doordat er banen zullen verdwijnen. Anderen stellen dat daarvoor in de plaats andere 

banen zullen komen (bijvoorbeeld technische ondersteuning), al dan niet op mbo of hbo-niveau. 

Kijkt de een er met vrij veel vertrouwen naar, voor de ander doemt een verdringingsscenario op. 

Vooral in de tweede groep is men overall pessimistischer. 

 

3.4.3 De toekomst van het mbo 

 

Reactie op stellingen 

De deelnemers is gevraagd te reageren op een drietal stellingen over de toekomst en het mbo 

uit het kwantitatieve onderzoek. De eerste stelling luidde als volgt: Voor echte vakmensen zal er 

altijd werk zijn. We zien dat het merendeel van de deelnemers zich hierin kan vinden, de eerste 

groep het meest overtuigend. 

Stelling 1: Voor echte vakmensen zal er altijd werk zijn 

 zeer 
oneens 

 
oneens 

 
neutraal 

 
eens 

zeer 
eens 

ik weet 
het niet 

 groep 1 
 
- 

 
1 

 
- 

 
4 

 
3 

 
- 

 groep 2 
 
- 

 
1 

 
3* 

 
2* 

 
2 

 
- 

*Eén deelnemer heeft een positie gekozen tussen neutraal en eens in. Deze hebben we dus aan beide 

categorieën toebedeeld. Hierdoor telt het aantal reacties op tot 8 in plaats van 7 
 

Het verschil in houding tussen de twee groepen zien we in de beantwoording van deze stelling 

terug. In de eerste groep wordt er van uitgegaan dat bepaalde werkzaamheden altijd voorbe-

houden zullen zijn aan vakmensen zoals loodgieters, monteurs. Een ander vult aan door te stel-

len dat voor iedere beroepsgroep geldt dat je instelling bepalend is: als je met enthousiasme en 

interesse je vak uitoefent, zal er altijd werk zijn. In de tweede groep is er meer twijfel. Degene 

die in de zorg werkzaam is, ziet het in haar werk al gebeuren: apparaatjes die registeren of ie-

mand uit bed komt in het verpleeghuis en op basis daarvan actie ondernemen, een apparaat 

dat de haren wast van een patiënt in plaats van de verzorgende. Sommige deelnemers hebben 

het idee dat het nodig zal zijn om in bepaalde vakken omscholing te volgen. Men is het wel met 

elkaar eens dat er werk zal blijven, maar hoe dat eruit gaat zien is voor hen de vraag.  

 

D1:  “Wat nu een vakmens is, is over vijf jaar misschien een ICT’er.” 

D5:  “Niet juf maar gespecialiseerd in een vak, daar is altijd werk in.” 

D3:  “Ja. Wel bijscholen maar altijd werk.” 
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D4:  “Gekke beurzen: laatst dat je haren worden gewassen door een apparaat. Come on, 

waar gaat allemaal daarheen.” 

D1:  “Een vakman stelt het apparaat in, dat is het hele verhaal.” 

D3:  “En scholen gaan op de verschuiving inspelen. Scholen gaan natuurlijk met de tijd 

mee.” 

D2:  “Het ligt er aan, over welke vakmensen heb je het? Over vijf jaar…” 

D5:  “Wat nu een vak is, bestaat over vijf jaar misschien niet meer.” 

 

Stelling 2: Het MBO heeft in de toekomst geen functie meer omdat banen op middelbaar niveau door automatisering en 

robotisering verdwijnen  

 zeer 

oneens 

 

oneens 

 

neutraal 

 

eens 

zeer 

eens 

ik weet 

het niet 

 groep 1 
 

1 

 

6 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 groep 2 
 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 
Is de eerste groep het bijna unaniem oneens met deze stelling, de tweede groep laat een heel 

uiteenlopend beeld zien. 

Hoe motiveren ze hun stellingnames? In de eerste groep zijn ze van mening dat er altijd be-

hoefte zal zijn aan banen op middelbaar niveau. Indien zaken worden geautomatiseerd, zullen 

machines onderhouden moeten worden en dan gaat het in hun ogen om banen op middelbaar 

niveau. Verder speelt mee dat in bepaalde sectoren veel minder sprake zal zijn van automatise-

ring en daarmee niet zal leiden tot het verdwijnen van de menselijke arbeidskracht. 

Degenen in de tweede groep die het eens zijn met de stelling, vinden dat je het effect nu al kunt 

zien. Bijvoorbeeld op Schiphol: “Vroeger op vakantie: ging je naar de balie met een papieren 

ticket. Nu moet je alles zelf doen! Zelfs je koffers inchecken, daar begint het al!” 

In deze groep wordt verwacht dat hbo’ers de plaats zullen innemen van mbo’ers.  

Stelling 3: Voor de toekomst van Nederland is de kenniseconomie belangrijker dan de ambachtseconomie 

 zeer 

oneens 

 

oneens 
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eens 

zeer 

eens 

ik weet 

het niet 

 Groep 1 
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 Groep 2 
 

1* 

 

1* 

 

3** 

 

1 

 

1 

 

2** 

* Eén deelnemer heeft een positie gekozen tussen zeer oneens en oneens in. Deze hebben we dus aan 

beide categorieën toebedeeld. 
** Eén deelnemer heeft zowel neutraal als weet niet aangevinkt. 
 

In beide groepen vindt men het moeilijk een positie in te nemen, veel deelnemers kiezen voor 

een neutrale stellingname. Waar zit ‘m dat in?  

In beide groepen vindt men dat je geen keuze kunt maken, omdat zowel de kenniseconomie als 

de ambachtseconomie volgens hen van belang zijn voor Nederland. Een van hen verwoordt dit 

als volgt: “Iemand verzint het, de ander doet het.” Degenen die het er niet mee eens zijn, heb-

ben in feite dezelfde argumentatie: het een kan niet zonder het ander. 
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Slechts een enkele deelnemer is het ermee eens. Zijn motivatie hiervoor: “Heel simpel: kennis 

is macht. Zo simpel is het. Je moet Nederland zo hoog mogelijk opleiden. Zo hoog als maar 

kan.” 

 

In hoeverre zouden de deelnemers hun kinderen aanraden dezelfde opleidingsrichting in te 

slaan als zijzelf hebben gedaan? Ook in dit verband komt de al eerder beleden keuzevrijheid 

van de kinderen om de hoek kijken. Nogal wat deelnemers vinden dat hun kinderen moeten 

doen waar hun hart naar uitgaat en zij zullen zich om die reden terughoudend opstellen. Maar 

hen niet tegenhouden als hun kind in hun voetsporen wil treden. Een paar deelnemers geven 

aan hun opleidingsrichting af te raden. Omdat “er geen droog brood mee te verdienen is (red. 

toerisme), “wil ik niet, want te gevaarlijk (red. partner heeft in het leger gezeten).” Een deel-

neemster werkzaam in de zorg zal haar kind wel waarschuwen voor de dagelijkse praktijk van 

het werk. En iemand met een financieel-administratieve achtergrond is van mening dat er altijd 

werk is in zijn sector en het om die reden wel aanraden. Tot slot speelt mee dat ze weliswaar 

zicht hebben op de eigen opleiding, maar niet op andere opleidingen en dat bemoeilijkt het ad-

viseren. 

 

Het al dan niet aanraden van hun kinderen om een mbo-opleiding te volgen ligt gevoeliger. 

Want dan spelen de capaciteiten van het kind mee. Deelnemers zijn het erover eens dat je re-

kening moet houden met de capaciteiten van je kind door het studieadvies te volgen. Een paar 

deelnemers geven aan dat de weg altijd open staat om met mbo te beginnen en door te stro-

men naar het hbo.  

 

De eerste groep: 

D4:  “Als hij mbo denkniveau heeft, lijkt mij wel.” 

Gespreksleider: Je houdt rekening met capaciteiten? 

D4:  “Tuurlijk! Anders wordt hij ongelukkig.” 

Gespreksleider: Jullie zeiden net; streven naar het hoogste? 

D1:  “Naar wat haalbaar is. Mijn jongste doet met twee vingers in neus havo, dan denk ik: ga 

wat leren! Doorstuderen!” 

 

Een paar deelnemers uit de tweede groep: 

D1:  “Wel zo hoog mogelijk. Wat ze kiezen maakt niet uit. Maar zo hoog mogelijk weg probe-

ren te komen.” 

D2:  “Het ligt aan het advies. Het ligt aan het studieadvies. De CITO toets; dan pas kun je 

zien waar het kind heen moet. Het is verschillend.” 

 

3.5 Lessen uit de gesprekken 

Bij de afronding van het gesprek hebben we iedereen gevraagd wat men ervan vindt dat de 

overheid dit onderzoek laat uitvoeren en aan te geven welke lessen de overheid moet trekken 

uit het gesprek.  
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Men staat positief tegenover het initiatief van de overheid om dit soort onderzoek te laten uit-

voeren, al wordt er – zoals gebruikelijk - in één adem aan toegevoegd dat de overheid wel iets 

moet doen met de resultaten. Alleen dan heeft het onderzoek nut. 

 

Welke lessen moet de overheid uit het gesprek leren?  

In de eerste groep vindt men de meningen zodanig uiteenlopen dat het lastig wordt gevonden 

een advies mee te geven. Uiteindelijk komen ze toch met adviezen gericht op uiteenlopende 

beleidsterreinen: de vraag om actie op de arbeidsmarkt, meer banen voor jongeren, het UWV 

weer voorzien van fysiek aanwezige begeleiders, beter financieel management van de overheid 

bij grootschalige projecten, meer actie op het terrein van omgangsvormen, bijvoorbeeld door 

kinderen te leren hoe ze met elkaar kunnen omgaan. Een paar zaken worden ingegeven door 

een eigen behoefte zoals onderwijs meefinancieren voor 30-plussers. 

 

Een bloemlezing uit de reacties: 

D2:  “Leren, mensen die ongelukkig zijn in Nederland. Ze moeten geluk en zelfvertrouwen 

meer aan de mensen bieden met bepaalde regelingen en zo.” 

Gespreksleider: Een idee over regelingen? 

D2:  “Economie, toekomst voor jongeren, banen, arbeidsmarkt.” 

Gespreksleider: Perspectief op werk? 

D2:  “Ja.” 

D3:  “Sluit ik mij bij aan, heel nuttig voor de overheid. Op het gebied van de arbeidsmarkt, 

onderwijs, gang van zaken in samenleving, hoe het ervoor staat. Wat de bevolking 

denkt en vindt. Ze kunnen heel veel dingen eruit halen wat ze mee kunnen nemen, 

hebben ze ook nodig vind ik. Uitgangswegen vinden, hulp van de bevolking is nodig.” 

D4:  “Ik hoop dat het nuttig is geweest en ze eruit kunnen halen wat ze willen. Dat ze kunnen 

verbeteren, minder afpakken van de ouderen.” 

D5:  “Ben ik het mee eens. Ik vraag me wel af wat ze hieruit halen. We denken heel verschil-

lend over alle dingen. Welke richting ze op willen, met wie ze meegaan: geen idee. Ik 

vind dat de overheid verantwoordelijk is dat maatschappij verhardt, daar mogen ze wat 

aan doen. Gaat ze niet lukken. De overheid is niet de Eerste en Tweede Kamer; is veel 

groter.” 

D6:  “Ik wil dat er meer banen komen. Meer mensen die studie kunnen volgen op kosten van 

de overheid, ook voor mensen boven de 30.”  

D7:  “Ik vind het ook heel moeilijk wat ze hiervan zouden moeten leren, je hoort zoveel ver-

schillende dingen. Ik ben zelf van mening: als je ongelukkig bent, ligt dat ook aan jezelf. 

Aan kinderen leren op school hoe ze anders kunnen denken. Alles begint bij je eigen 

gedachten. Dat kinderen op een andere manier gaan leren op scholen, meer hoe je in 

het leven moet staan. Blijf altijd openstaan voor medemensen. Leer dat. Leer met el-

kaar omgaan.” 

D8:  “Lastig. Ik hoop dat ze wat beter het geld in de schatkist gaan managen. De Fyra en de 

Noord Zuid lijn. Dat er iemand naar toe gaat en gaat kijken: wat is het voor trein. En niet 

vanachter de computer een trein kiezen. En het UWV: dat daar mensen weer komen te 

zitten. Veel mensen zoeken een baan en dat wordt via computer geregeld. En de belas-

tingdienst; dat ze daar mensen aannemen. Want daar zijn mensen uit gegaan terwijl ze 

daar aan kunnen verdienen. Er wordt op verschillende plekken bezuinigd.” 
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D3:  “Ze willen de studiefinanciering afschaffen. Ik heb er geen behoefte aan, nooit gebruikt. 

Maar heel veel mensen gaan dan stoppen met studeren.”  

D5:  “Mijn zoon praat er makkelijk over, hij wordt 25, gaat nu afstuderen voor het HBO. Die 

zegt: ‘Studiefinanciering, waar maak je je druk om. Ga gewoon lenen, lenen, lenen.’ Je 

mag heel lang afbetalen en je hoeft heel weinig te betalen. Het zijn leningen die eigen-

lijk niets kosten.” 

   

In de tweede groep wordt stevig ingezet op de toegankelijkheid van het onderwijs, het creëren 

van mogelijkheden voor mensen in de bijstand/ww om een opleiding te volgen en daarmee 

kansrijker te worden op de arbeidsmarkt. De invoering van het sociaal leenstelsel draagt vol-

gens hen niet in positieve zin bij aan de toegankelijkheid. De eigen situatie komt ook hier om de 

hoek: een deelneemster pleit voor een kritische blik op de huurwoningenmarkt. 

 

In de eigen woorden: 

D7:  “Er zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen: asielbeleid, werkbeleid. Qua op-

leiding: ik vind dat de overheid het financieel moet stimuleren, subsidie moet geven op 

onderwijs. Dat moet wel breed zijn; niet alleen overheid wat ik net al zei. Nu heel wei-

nig. Het UWV doet helemaal niets als je in bijstand zit of WW. Dat is goed om te doen, 

investeren en zorgen dat mensen ook met smalle beurzen een opleiding kunnen doen, 

op alle niveaus.” 

D5:  “Ik had eerst niet echt iets maar sluit me toch beetje aan. Mensen in de bijstand moeten 

zeker de gelegenheid krijgen tot het volgen van een opleiding, om aan een baan te ko-

men. Gebeurt gewoon niet in bijstand.” 

D4:  “Investeren in opleiding sowieso. Maar ik zie het niet zitten om kinderen te stimuleren 

hbo te doen en dat ze geld moeten lenen en dat terug moeten betalen.” 

D3:  “Ik denk dat ik mij ook aansluit bij laag opgeleiden, daar moet meer naar gekeken wor-

den. Ook mensen … wat zei jij?” 

Gespreksleider: Opleidingen mogelijk maken voor iedereen? 

D7:  “In de nog communistische landen zijn opleidingen bijna gratis.”  

Gespreksleider: Niet lenen voor hbo’ers en hoger? 

D3:  “Gesubsidieerd door bedrijven.” 

D7:  “Raar dat je als student zijnde een schuld hebt van 20 duizend euro.” 

D5:  “In België is collegegeld veel goedkoper!” 

Gespreksleider: Daar mag naar gekeken worden: het stelsel? 

Allen:  “Ja.” 

D2:  “Ik heb er niet echt over nagedacht, maar nu ik dingen hoor, krijg ik ideeën. De studiefi-

nanciering is helemaal omgegooid. Je bent nu geld aan het lenen om te studeren, als je 

geen baan vindt.”  

Gespreksleider: Daar maak jij je zorgen over? 

D2:  “Ik niet, maar mensen wel.” 

D1:  “Ik ben het er wel mee eens wat hier over het algemeen wordt gezegd. Ik denk dat je 

moet zorgen dat Nederland gewoon zo hoog mogelijk opgeleid is. Je moet mij niet vra-

gen wat goed beleid is. Gratis kan ik mij niet voorstellen.” 
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4 Conclusies 

In het voorgaande zijn de bevindingen in detail terug te lezen, navolgend maken we de balans 

op van de twee groepsgesprekken die in het kader van het Continu Onderzoek Burgerperspec-

tieven in oktober 2015 zijn uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam. Er is gespro-

ken met twee groepen werkende mbo’ers. 

 

De stand van zaken in de samenleving 

 De deelnemers zijn – zoals meestal het geval is in deze metingen – eerder negatief dan 

positief gestemd over de richting die de samenleving opgaat. Overigens wat minder na-

drukkelijk negatief dan lageropgeleiden vaak zijn; ze nemen een positie in die meer verge-

lijkbaar is met hogeropgeleiden in dit onderzoek. 

 De groepen verschillen van elkaar in hun argumentatie voor de negatieve richting van de 

samenleving. In de eerste groep wordt deze vooral toegeschreven aan de manier van sa-

menleven: een steeds verdergaande individualisering, verslechterde omgangsvormen, ver-

harding van de samenleving, weinig respect voor andermans standpunten en/of geloof. In 

beide groepen wordt een opvoedingscultuur genoemd die jongeren te weinig sturing geeft 

op hiervoor genoemde punten. In de tweede groep komt nadrukkelijk het sociaalecono-

misch perspectief naar voren. De armoede in Nederland, mensen in schuldsanering, de in-

vloed van verlies van werk worden hier vooral verantwoordelijk geacht voor de negatieve 

stand van zaken in de samenleving.  

 De positief gestemde deelnemers kiezen of hebben een positieve levenshouding die ervoor 

zorgt dat ze het glas eerder halfvol dan half leeg zien. En sommigen vinden ook dat er sig-

nalen zijn dat de economie weer aantrekt. 

 De vluchtelingenproblematiek wordt in dit eerste deel van de discussie aangestipt zonder er 

op door te gaan. Het lijkt erop dat men de vingers er niet aan wil branden. 

 In beide groepen zijn er deelnemers die spreken over een herstel van de economie. De on-

dernemers koppelen dit aan een beter gevulde orderportefeuille, anderen zien een toene-

mende clientèle, een groter aantal banen dan een tijd terug en de indruk dat mensen zelf 

weer meer vertrouwen hebben en dus meer geld uitgeven. Men is hier overigens niet eens-

gezind over. Want in sommige sectoren ziet men vooral een verslechtering optreden door 

bezuinigingen (zorg), dat nieuwe werknemers tegen slechtere arbeidsvoorwaarden aan het 

werk gaan, dat starters op de arbeidsmarkt moeilijk aan het werk komen. Zeker degenen 

die zelf in een lastige positie zitten, zijn minder optimistisch en vinden dat de crisis nog niet 

voorbij is. 

 De meeste deelnemers hebben zelf of in de directe omgeving de laatste jaren wel iets ge-

merkt van de crisis: (tijdelijke) werkloosheid, steeds minder bestedingsruimte door een nul-

lijn in salaris met oplopende kosten, schuldsanering als gevolg van opeenstapeling van fi-

nanciële pech, kinderen die thuis blijven wonen omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vin-

den. Voor een aantal deelnemers is er in de eigen situatie niet veel veranderd: ze hebben al 
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geruime tijd een koophuis, hebben een stabiele werksituatie en hebben hooguit iets minder 

te besteden. 

 Betekent dit voor sommigen dat ze (grote) zorgen hebben (gehad), voor anderen is de crisis 

gedeeltelijk aan hen voorbij gegaan. Ook lijkt er sprake te zijn van enige zelfbescherming in 

deze onder het mom dat de economie buiten hun invloedssfeer ligt en het niet helpt om je 

zorgen te maken 

 Niet iedereen is ervan overtuigd dat de economische crisis voorbij is: er wordt gewezen op 

toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank, het feit dat er nog heel 

veel werklozen zijn, dat de toestroom van vluchtelingen weer een economische neergang 

kan inluiden. 

 

Beantwoording stellingen uit het kwantitatieve onderzoek 

 Ten aanzien van de wenselijkheid van bezuinigingen op de overheidsuitgaven blijkt dat men 

onder andere het ‘instituut overheid’ voor ogen heeft waar minder geld naartoe mag. Verder 

worden er volgens deelnemers verkeerde keuzes gemaakt in uitgaven: te weinig naar het 

één (zorg) en te veel naar het ander (Fyra). 

 De stelling ‘door immigratie en open grenzen dreigt Nederland te veel van zijn eigenheid te 

verliezen’ vindt men lastig te beantwoorden, wat zich uit door een neutrale/weet niet beant-

woording. Eigenheid wordt opgevat als de Nederlandse cultuur/hoe men met elkaar om-

gaat. Al doorpratend komt men erop uit dat er geen angst nodig is voor het verlies aan ei-

genheid, omdat Nederland al heel lang te maken heeft met open grenzen en immigratie. 

 Alle deelnemers hebben zich uitgesproken over de stelling ‘Nederland moet meer vluchte-

lingen opnemen dan het nu doet’. Het is duidelijk dat men het vluchtelingenprobleem een 

lastig gespreksonderwerp vindt. De groep die zich eerst over overheidsuitgaven heeft uitge-

sproken, is het overwegend oneens met deze stelling. Zij vinden dat het opvangen gepaard 

gaat met meer overheidsuitgaven waar ze zich niet in kunnen vinden. Ook wordt er onder-

scheid gemaakt tussen oorlogs- en economische vluchtelingen; laatstgenoemden zijn min-

der welkom ook al is er begrip voor hun streven (betere toekomst voor zichzelf en hun kin-

deren). Overige argumenten die worden genoemd betreffen de wens tot meer Europese af-

stemming in plaats van een ruimhartiger opvangbeleid door Nederland. Degenen die zich 

eerst over de ‘eigenheid’ hebben gebogen, kiezen meer voor een neutrale/weet niet hou-

ding. In de tweede groep wordt het gesprek vrijwel direct heftig van naar aanleiding van het 

over een kam scheren door een deelneemster van moslims en IS. In beide groepen vraagt 

men zich af of de opvang wel tijdelijk zal zijn; de indruk bestaat dat dit misschien wenselijk 

is maar niet realistisch.  

 

De positie en toekomst van mbo’ers 

 De deelnemers hebben zeer verschillende opleidingsrichtingen gevolgd, van mts tot admi-

nistratief, zorg, toerisme. Vooral degenen uit technische en zorgrichtingen zijn nog werk-

zaam in de oorspronkelijke richting.  

 De positie van mbo’ers op de arbeidsmarkt is in beweging. Men signaleert dat de diploma-

eisen hoger worden voor werk dat hetzelfde blijft, dat hbo’ers gedwongen worden banen op 

mbo-niveau te doen, dat het niveau van de mbo-opleiding vroeger hoger was dan nu en dat 
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hbo-opgeleiden vaak praktische kennis en vaardigheden missen die wel nodig zijn in het 

werk.  

 Alhoewel men in beide groepen ziet dat hbo’ers gedwongen zijn banen op mbo-niveau te 

vervullen, gaat dit in de ene groep gepaard met een gevoel dat het ten koste gaat van ba-

nen voor henzelf (verdringingseffect), terwijl dat in de andere groep totaal niet speelt. 

Laatstgenoemde groep vindt de arbeidsmarktpositie van mbo’ers behoorlijk goed. 

 Geen van beide groepen heeft het gevoel deel uit te maken van een gemarginaliseerde 

groep. Er is niet zo veel angst voor de toekomst als mbo’er, deels doordat het geen zin 

heeft om je zorgen te maken over zaken die buiten jezelf liggen, deels omdat men oprecht 

gelooft dat er – ook al verdwijnen banen bijvoorbeeld onder invloed van robotisering –  an-

dere banen voor hen voor in de plaats zullen komen. In die zin draagt men wel uit ‘de rug-

gengraat van de samenleving’ te zijn. 

 Men wil mbo-opgeleiden niet zien als een aparte groep in de samenleving; het behoren tot 

een groep gaat volgens de deelnemers niet langs lijnen van opleiding maar eerder langs in-

teresses. Er is sprake van enige weerzin om mee te gaan in dit soort classificaties. 

 Mbo’ers zijn volgens de deelnemers beter af dan lageropgeleiden omdat de inhoud van hun 

werk interessanter is en de salariëring beter. Daarentegen zijn ze slechter af dan hogerop-

geleiden op het terrein van salaris, hoogte van de functie maar weer beter door hun prakti-

sche instelling die hen makkelijker inzetbaar maakt dan hogeropgeleiden. 

 De term ‘een leven lang leren’ is nog niet erg bekend. Dit wordt eerder gekoppeld aan het 

altijd in ontwikkeling zijn als mens dan aan gericht beleid. Men vindt het moeilijk zich voor te 

stellen voor wat voor soort nieuwe banen men zich moet om-/bijscholen. Ook geven de 

mbo’ers aan dat ze niet zo geporteerd zijn van langdurige opleidingen, ze zijn niet voor 

niets direct na het mbo gaan werken. Een cursus volgen is wel een reële optie voor hen. 

 De aspiraties voor de opleidingstoekomst van eigen kinderen liggen hoger dan de eigen 

aspiraties, mits hun kinderen een hoger niveau aankunnen en willen. Maatgevend hierin zijn 

de wensen en ambities van de kinderen.  
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Bijlage 1 Overzicht deelnemers 
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Bijlage 2 Gesprekspuntenlijst 
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CHECKLIST BURGERPERSPECTIEVEN 20 OKTOBER 2015 

 

A. Introductie en kennismaking (15 minuten) 

 Welkom heten bij Veldkamp 

 Opdrachtgever: het Sociaal en Cultureel Planbureau 

 Thema: De stand van zaken in onze samenleving. Wat gaat er goed, wat gaat er 

minder goed? Wat verwachten we van de politiek?            

 Spelregels:  

 Het gaat om meningen, dat betekent dat er geen goede of foute antwoorden 

zijn. Verzoek om vrijuit te spreken.  

 Verzoek om mobiele telefoons uit te zetten. 

 Opname, meekijken en anonimiteitwaarborg. 

 We beginnen met voorstelronde: naam, leeftijd, bezigheden, gezinssituatie.  

 

B. De stand van de samenleving (25 minuten) 

 Hoe vindt u dat het gaat in de Nederlandse samenleving? Gaan we de goede of de 

verkeerde kant uit? U kunt dit laten zien met de kaart: grijs = verkeerde kant, wit = 

goede kant. 

 Voor degenen met grijze kaart: kom eens met argumenten voor uw mening. Waar-

om vindt u dat het de verkeerde kant op gaat? Waarmee vergelijkt u het dan?  

 Waar baseert u uw mening op (eigen ervaringen, mensen om u heen, media)? 

 Voor degenen met witte kaart: wat vindt u van hun argumenten? Overtuigen deze 

argumenten u? 

 Voor degenen met witte kaart: welke argumenten zijn er voor uw mening? Waarom 

vindt u dat het de goede kant op gaat? Waarmee vergelijkt u het dan?  

 Waar baseert u uw mening op (eigen ervaringen, mensen om u heen, media)? 

 Voor degenen met grijze kaart: wat vindt u van hun argumenten? Overtuigen deze 

argumenten u?  

 In hoeverre maakt u de negatieve zaken die u noemt zelf mee? Of zijn dit dingen 

die anderen overkomen? 

 INT: indien nog niet genoemd: Hoe vindt u dat het met de Nederlandse economie 

gaat: gaat het nu beter? Waaraan merk je dat?  

 In hoeverre merkt u dat in uw eigen leven? 

 Wat denkt u: is de crisis voorbij? Waar meet u dat aan af? 

 Heeft u de afgelopen jaren moeten inleveren? Op welke manier? 

 En in hoeverre heeft u zich hierover zorgen gemaakt (verlies 

werk/huis/bezuinigen)?  

 

C. Stellingen uit het kwantitatieve onderzoek (15 minuten) 

INT: deel invulformulier 1A of 1B uit. 

 Wilt u van deze twee uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens of oneens 

bent? INT> inventariseer antwoorden op flipover. Vervolgens bespreking in de 

groep 
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 Stelling 1a: Er moet worden bezuinigd op de overheidsuitgaven in Nederland. 

Waarom heeft u het zo ingevuld? Waar dacht u aan bij het invullen? 

 Stelling 1b: Door immigratie en open grenzen dreigt Nederland te veel van zijn ei-

genheid te verliezen. Waarom heeft u het zo ingevuld? Waaruit blijkt dit? Wat wordt 

bedoeld met ‘eigenheid’? 

 Stelling 2: Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. Waarom 

heeft u het zo ingevuld? Waar baseert u uw antwoord op?  

 Wat wordt er bedoeld met ‘meer vluchtelingen dan nu’, waar denkt u dan aan? 

 

Deel D a. Verdiepingsthema: positie en perspectieven werkende mbo’ers 

(30 minuten) 

Vervolg van het gesprek inleiden:  

- groepssamenstelling op basis van opleiding mbo, dus mensen die voor een 

bepaald beroep zijn opgeleid 

- vervolg van het gesprek specifiek ingaan op hun positie als mbo’er 

 Wat voor opleiding heeft u gedaan?  

 Bent u werkzaam in uw eigen vakgebied? 

 Hoe belangrijk is uw (oorspronkelijke)  beroep voor Nederland? 

 Wat voor positie nemen mbo’ers in in de samenleving? Waar blijkt dat uit? 

 Worden mbo’ers voldoende gewaardeerd? 

 Wat voor positie heeft u op de arbeidsmarkt als mbo’er? Wat speelt er? 

 In hoeverre maakt u zich zorgen over uw positie als mbo’er? 

 Welke positieve ontwikkelingen ziet u juist voor mbo’ers? 

 In hoeverre ziet u zoals u hier bij elkaar zit zichzelf als een aparte groep in de sa-

menleving? Wat voor groep dan? Hoe zou je deze groep noemen? 

 Met welke groep voelt u zich meer verbonden: met hoger- of lageropgeleiden (ahv 

kaartjes opsteken)? Waarom? 

 In hoeverre heeft u in uw werk te maken met mensen die hoger opgeleid zijn dan 

u? 

 Hoe gaat de samenwerking met deze collega’s, is het iets waar u bij stilstaat of 

niet?  

 Welke kansen en bedreigingen ziet u voor uw groep (of naam die ze zelf hebben 

gegeven) ten opzichte van mensen die lager opgeleid zijn dan u?  

 En welke kansen en bedreigingen ziet u op deze groep afkomen ten opzichte van 

mensen die hoger opgeleid zijn dan u?  

 Wat vindt u van het regeringsbeleid met betrekking tot de verdeling van lasten en 

lusten? Hoe doen ze dat volgens u? Waarom vindt u dat? 

 En zijn er bepaalde groepen die door het beleid bevoordeeld of benadeeld worden? 

Welke zijn dat dan? En waarom? 

 Ik wil u een paar stellingen voorleggen. Wilt u aangeven in hoeverre u het er mee 

eens of oneens bent? Stellingen: 

o Mbo’ers vallen altijd tussen de wal en het schip 
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o Zonder mbo’ers zit Nederland binnen de kortste keren zonder water, 

licht, huizen en verzorging. 

 

Deel D b. Verdiepingsthema: leven lang leren (15 minuten) 

 In hoeverre is het nodig om uzelf te blijven ontwikkelen? Waarom? 

 Heeft u wel eens gehoord van een ‘leven lang leren’? 

 Wat wordt daarmee bedoeld volgens u? 

 Uitleg geven: De overheid vindt het belangrijk dat iedereen blijft leren en zich blijft 

ontwikkelen om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een baan. De arbeids-

markt verandert en bepaalde banen zullen verdwijnen. Er zullen ook weer nieuwe 

banen bij komen, maar het is nog niet duidelijk welke soort banen dat zullen zijn. 

 En wiens verantwoordelijkheid is dat: overheid, bedrijfsleven of uzelf? Hoe zou dit 

vorm moeten krijgen? Opleidingsbudget van de werkgever/overheid of…..? 

 Soms wordt gezegd: hoe hoger je bent opgeleid, hoe meer kans je hebt op werk, 

op een goed inkomen, zelfredzaamheid, gezondheid en geluk. Wat vindt u daar-

van? 

 Wat vindt u ervan dat de overheid als beleid heeft dat iedereen een zo hoog moge-

lijk opleidingsniveau heeft? 

 Is een hogere opleiding iets waar u voor uzelf naar streeft? En voor uw kinderen? 

 In hoeverre hebben globalisering en robotisering gevolgen voor de arbeidsmarkt? 

En wat verwacht u dan voor uw positie? 

 

Deel D c. Verdiepingsthema: toekomst mbo (15 minuten) 

 Ik wil u weer een paar stellingen laten invullen. Deze gaan meer over de toekomst 

en het MBO. Dan hebben we het daarna er met elkaar over. (INT. Deel formulier 2 

uit) 

 Hoe heeft u de stellingen beantwoord? INT.: noteer antwoorden op flipover 

 Stelling 1: Voor echte vakmensen zal er altijd werk zijn. Waarom heeft u het zo in-

gevuld? Waar blijkt dat uit? Is deze stelling duidelijk? 

 Stelling 2: Het MBO heeft in de toekomst geen functie meer omdat banen op mid-

delbaar niveau door automatisering en robotisering verdwijnen. Waarom heeft u het 

zo ingevuld? Hoe komt dat? Is deze stelling duidelijk? 

 Stelling 3: Voor de toekomst van Nederland is de kenniseconomie belangrijker dan 

de ambachtseconomie. Waarom heeft u het zo ingevuld? Waar baseert u uw ant-

woord op? Is deze stelling duidelijk? 

 Zou u uw kind(eren) aanraden op hetzelfde vakgebied een opleiding te volgen als u 

heeft gedaan? Waarom? 

 En raadt u uw kind(eren) het volgen van een mbo-opleiding aan of niet?  

 Opmerking: Eventueel als we er tijd voor hebben; het is zo’n brede vraag: Op welke 

manier moet het middelbaar beroepsonderwijs inspelen op veranderingen op de 

toekomstige arbeidsmarkt? Hoe kunnen ze leerlingen hier op voorbereiden? Wat is 

hiervoor nodig? 
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Deel E. Tot slot (5 minuten)  

 Wat vindt u ervan dat de overheid dit soort onderzoek laat uitvoeren? Wat maakt u 

daaruit op? 

 Wat moet de overheid hier nu mee, wat moet ze zich vooral aantrekken? 

 Zijn er nog dingen niet aan de orde geweest, maar die u wel belangrijk vindt om te 

noemen? 

 Vragen uit de meekijkruimte? Dank voor de medewerking.  

CHECKLIST BURGERPERSPECTIEVEN 20 OKTOBER 2015 

 

A. Introductie en kennismaking (15 minuten) 

 Welkom heten bij Veldkamp 

 Opdrachtgever: het Sociaal en Cultureel Planbureau 

 Thema: De stand van zaken in onze samenleving. Wat gaat er goed, wat gaat er 

minder goed? Wat verwachten we van de politiek?            

 Spelregels:  

 Het gaat om meningen, dat betekent dat er geen goede of foute antwoorden 

zijn. Verzoek om vrijuit te spreken.  

 Verzoek om mobiele telefoons uit te zetten. 

 Opname, meekijken en anonimiteitwaarborg. 

 We beginnen met voorstelronde: naam, leeftijd, bezigheden, gezinssituatie.  

 

B. De stand van de samenleving (25 minuten) 

 Hoe vindt u dat het gaat in de Nederlandse samenleving? Gaan we de goede of de 

verkeerde kant uit? U kunt dit laten zien met de kaart: grijs = verkeerde kant, wit = 

goede kant. 

 Voor degenen met grijze kaart: kom eens met argumenten voor uw mening. Waar-

om vindt u dat het de verkeerde kant op gaat? Waarmee vergelijkt u het dan?  

 Waar baseert u uw mening op (eigen ervaringen, mensen om u heen, media)? 

 Voor degenen met witte kaart: wat vindt u van hun argumenten? Overtuigen deze 

argumenten u? 

 Voor degenen met witte kaart: welke argumenten zijn er voor uw mening? Waarom 

vindt u dat het de goede kant op gaat? Waarmee vergelijkt u het dan?  

 Waar baseert u uw mening op (eigen ervaringen, mensen om u heen, media)? 

 Voor degenen met grijze kaart: wat vindt u van hun argumenten? Overtuigen deze 

argumenten u?  

 In hoeverre maakt u de negatieve zaken die u noemt zelf mee? Of zijn dit dingen 

die anderen overkomen? 

 INT: indien nog niet genoemd: Hoe vindt u dat het met de Nederlandse economie 

gaat: gaat het nu beter? Waaraan merk je dat?  

 In hoeverre merkt u dat in uw eigen leven? 

 Wat denkt u: is de crisis voorbij? Waar meet u dat aan af? 

 Heeft u de afgelopen jaren moeten inleveren? Op welke manier? 
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 En in hoeverre heeft u zich hierover zorgen gemaakt (verlies 

werk/huis/bezuinigen)?  

 

C. Stellingen uit het kwantitatieve onderzoek (15 minuten) 

INT: deel invulformulier 1A of 1B uit. 

 Wilt u van deze twee uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens of oneens 

bent? INT> inventariseer antwoorden op flipover. Vervolgens bespreking in de 

groep 

 Stelling 1a: Er moet worden bezuinigd op de overheidsuitgaven in Nederland. 

Waarom heeft u het zo ingevuld? Waar dacht u aan bij het invullen? 

 Stelling 1b: Door immigratie en open grenzen dreigt Nederland te veel van zijn ei-

genheid te verliezen. Waarom heeft u het zo ingevuld? Waaruit blijkt dit? Wat wordt 

bedoeld met ‘eigenheid’? 

 Stelling 2: Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. Waarom 

heeft u het zo ingevuld? Waar baseert u uw antwoord op?  

 Wat wordt er bedoeld met ‘meer vluchtelingen dan nu’, waar denkt u dan aan? 

 

Deel D a. Verdiepingsthema: positie en perspectieven werkende mbo’ers 

(30 minuten) 

Vervolg van het gesprek inleiden:  

- groepssamenstelling op basis van opleiding mbo, dus mensen die voor een 

bepaald beroep zijn opgeleid 

- vervolg van het gesprek specifiek ingaan op hun positie als mbo’er 

 Wat voor opleiding heeft u gedaan?  

 Bent u werkzaam in uw eigen vakgebied? 

 Hoe belangrijk is uw (oorspronkelijke)  beroep voor Nederland? 

 Wat voor positie nemen mbo’ers in in de samenleving? Waar blijkt dat uit? 

 Worden mbo’ers voldoende gewaardeerd? 

 Wat voor positie heeft u op de arbeidsmarkt als mbo’er? Wat speelt er? 

 In hoeverre maakt u zich zorgen over uw positie als mbo’er? 

 Welke positieve ontwikkelingen ziet u juist voor mbo’ers? 

 In hoeverre ziet u zoals u hier bij elkaar zit zichzelf als een aparte groep in de sa-

menleving? Wat voor groep dan? Hoe zou je deze groep noemen? 

 Met welke groep voelt u zich meer verbonden: met hoger- of lageropgeleiden (ahv 

kaartjes opsteken)? Waarom? 

 In hoeverre heeft u in uw werk te maken met mensen die hoger opgeleid zijn dan 

u? 

 Hoe gaat de samenwerking met deze collega’s, is het iets waar u bij stilstaat of 

niet?  

 Welke kansen en bedreigingen ziet u voor uw groep (of naam die ze zelf hebben 

gegeven) ten opzichte van mensen die lager opgeleid zijn dan u?  
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 En welke kansen en bedreigingen ziet u op deze groep afkomen ten opzichte van 

mensen die hoger opgeleid zijn dan u?  

 Wat vindt u van het regeringsbeleid met betrekking tot de verdeling van lasten en 

lusten? Hoe doen ze dat volgens u? Waarom vindt u dat? 

 En zijn er bepaalde groepen die door het beleid bevoordeeld of benadeeld worden? 

Welke zijn dat dan? En waarom? 

 Ik wil u een paar stellingen voorleggen. Wilt u aangeven in hoeverre u het er mee 

eens of oneens bent? Stellingen: 

o Mbo’ers vallen altijd tussen de wal en het schip 

o Zonder mbo’ers zit Nederland binnen de kortste keren zonder water, 

licht, huizen en verzorging. 

 

Deel D b. Verdiepingsthema: leven lang leren (15 minuten) 

 In hoeverre is het nodig om uzelf te blijven ontwikkelen? Waarom? 

 Heeft u wel eens gehoord van een ‘leven lang leren’? 

 Wat wordt daarmee bedoeld volgens u? 

 Uitleg geven: De overheid vindt het belangrijk dat iedereen blijft leren en zich blijft 

ontwikkelen om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een baan. De arbeids-

markt verandert en bepaalde banen zullen verdwijnen. Er zullen ook weer nieuwe 

banen bij komen, maar het is nog niet duidelijk welke soort banen dat zullen zijn. 

 En wiens verantwoordelijkheid is dat: overheid, bedrijfsleven of uzelf? Hoe zou dit 

vorm moeten krijgen? Opleidingsbudget van de werkgever/overheid of…..? 

 Soms wordt gezegd: hoe hoger je bent opgeleid, hoe meer kans je hebt op werk, 

op een goed inkomen, zelfredzaamheid, gezondheid en geluk. Wat vindt u daar-

van? 

 Wat vindt u ervan dat de overheid als beleid heeft dat iedereen een zo hoog moge-

lijk opleidingsniveau heeft? 

 Is een hogere opleiding iets waar u voor uzelf naar streeft? En voor uw kinderen? 

 In hoeverre hebben globalisering en robotisering gevolgen voor de arbeidsmarkt? 

En wat verwacht u dan voor uw positie? 

 

Deel D c. Verdiepingsthema: toekomst mbo (15 minuten) 

 Ik wil u weer een paar stellingen laten invullen. Deze gaan meer over de toekomst 

en het MBO. Dan hebben we het daarna er met elkaar over. (INT. Deel formulier 2 

uit) 

 Hoe heeft u de stellingen beantwoord? INT.: noteer antwoorden op flipover 

 Stelling 1: Voor echte vakmensen zal er altijd werk zijn. Waarom heeft u het zo in-

gevuld? Waar blijkt dat uit? Is deze stelling duidelijk? 

 Stelling 2: Het MBO heeft in de toekomst geen functie meer omdat banen op mid-

delbaar niveau door automatisering en robotisering verdwijnen. Waarom heeft u het 

zo ingevuld? Hoe komt dat? Is deze stelling duidelijk? 
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 Stelling 3: Voor de toekomst van Nederland is de kenniseconomie belangrijker dan 

de ambachtseconomie. Waarom heeft u het zo ingevuld? Waar baseert u uw ant-

woord op? Is deze stelling duidelijk? 

 Zou u uw kind(eren) aanraden op hetzelfde vakgebied een opleiding te volgen als u 

heeft gedaan? Waarom? 

 En raadt u uw kind(eren) het volgen van een mbo-opleiding aan of niet?  

 Opmerking: Eventueel als we er tijd voor hebben; het is zo’n brede vraag: Op welke 

manier moet het middelbaar beroepsonderwijs inspelen op veranderingen op de 

toekomstige arbeidsmarkt? Hoe kunnen ze leerlingen hier op voorbereiden? Wat is 

hiervoor nodig? 

 

Deel E. Tot slot (5 minuten)  

 Wat vindt u ervan dat de overheid dit soort onderzoek laat uitvoeren? Wat maakt u 

daaruit op? 

 Wat moet de overheid hier nu mee, wat moet ze zich vooral aantrekken? 

 Zijn er nog dingen niet aan de orde geweest, maar die u wel belangrijk vindt om te 

noemen? 

 Vragen uit de meekijkruimte? Dank voor de medewerking.  
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Bijlage 3 Invulformulieren 
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