
Beste allemaal, 

Allemaal heel hartelijk welkom op De Meerwaarde. Het betekent veel voor ons dat u er bent. Dat u 

er bent om samen met ons te broeden. Vanuit onze filosofie “Samen meer bereiken dan mogelijk 

lijkt” is het zo goed om hier samen te zijn. Het is onze hoop en ons vertrouwen dat we op deze 

bijeenkomst vanuit het ‘samen’ echt meer gaan bereiken. Dat we vanuit verbinding elkaar kunnen 

versterken. 

Het ‘samen’ hebben we op deze avond langs twee lijnen vorm willen geven. Vanuit de brede 

samenwerking van ons als school met bedrijven en instellingen. En vanuit de verticaal doorlopende 

leerlijnen van basisschool, voortgezet onderwijs, MBO. Vanuit die gedachte zijn mensen uitgenodigd 

en u bent allemaal gekomen. Dat vind ik echt geweldig. We zijn dan ook blij met uw aanwezigheid. 

Rond de kerst zijn er twee uitzendingen geweest van Radar Extra met Antoinette Hertsenberg over 

het beroepsonderwijs. Het beeld van het vmbo, waar de helft van alle Nederlandse kinderen naar toe 

gaat, is gemiddeld niet positief. En wat mij betreft net zo erg, het beeld van de beroepen waartoe het 

vmbo en het mbo opleiden is ook niet heel positief. Bovendien, dat is nog erger, het beeld dat de 

uitzending oproept is er uiteindelijk eentje van een tweedeling in de samenleving. Ik zet het maar 

even scherp neer, dan komt het erop neer dat onze leerlingen en mbo-studenten zomaar het gevoel 

kunnen krijgen dat wat ze straks kunnen, er niet toe doet, en ook dat ze er zelf niet toe doen.  

In Barneveld ligt dit gelukkig veel genuanceerder. Ik heb in het Barneveldse veel ondernemers 

ontmoet die trots zijn op hun beroep. Binnenkort komt Bert Stuivenberg van Van Rhenen bij ons op 

praktijkopleiding vertellen wat het is om vrachtwagenchauffeur te zijn. Nee niet vertellen, ik ben 

ervan overtuigd dat Bert er met al zijn energie en betrokkenheid in slaagt om te laten proeven hoe 

mooi het is om diesel in je bloed te hebben. Ja, ik denk dat Bert gerust applaus mag krijgen!  

In Barneveld ligt het ook gelukkig genuanceerder qua imago van de scholen. We hebben een goede 

verstandhouding met het Johannes Fontanus College en dat is mooi. En onze leerlingen zijn er 

gemiddeld trots op naar De Meerwaarde te gaan. En dat is ook mooi. Ik denk dat het ook komt door 

onze kleinscholigheid. Als je bij ons als leerling binnenkomt mag je niet anoniem kunnen blijven. We 

gaan er alles aan doen om samen meer te bereiken dat mogelijk lijkt.  Ik ben dan zo trots als een 

aantal leerlingen van Praktijkonderwijs in de samenwerking met Jaap Speelziek en door extra 

begeleiding vanuit Praktijkonderwijs erin slaagt om een vrachtwagenrijbewijs te halen. Dat is niet 

zomaar een kwestie van een papiertje. Dat is een kwestie dat je iets kunt. Van ergens 

verantwoordelijkheid voor durven nemen. Van je eigen brood kunnen verdienen. Naar de toekomst 

toe je gezin kunnen onderhouden. Dat is een kwestie van trots zijn op je beroep. Van je waardevol 

weten voor je werkgever. Dat is een kwestie van in het leven kunnen staan. Midden in de 

maatschappij. Kijk en dat willen we meer. En daarom zijn we vanavond hier. 

Ik formuleer daarmee drie doelen. Een: ik zou graag willen dat we met elkaar in staat zijn om nog 

meer impact te hebben op het leren van onze leerlingen en studenten. Dat we daarbij leerlingen nog 

meer ondersteunen bij het maken van goede keuzes.  Ook als die best vroeg moeten worden 

gemaakt. Daarom is het ook goed daarover met het basisonderwijs door te praten over de 

mogelijkheden van samenwerking op techniek met De Meerwaarde. Twee, ik zou graag willen dat we 

met elkaar er nog meer in slagen om een stuk beroepstrots over te brengen. Drie, bovenal wil ik 

graag dat we er met elkaar in slagen dat we onze leerlingen van Praktijkonderwijs en VMBO en onze 

MBO-studenten het besef bijbrengen dat ze er toe doen. Dat we als ondernemers, maatschappelijke 

instellingen, gemeente en onderwijs duidelijk maken dat Barneveld voor elk talent perspectief biedt. 

En dat we daar met elkaar werk van maken.  

En dan liggen er kansen en dan is er momentum: 



• Ons gebouw is door de groei van de laatste jaren te klein geworden. Het is gebouwd voor 1700 

leerlingen en we zitten er nu met ruim 2100 in. We zien dat Talenttijd in de onderbouw 

regelmatig gegeven wordt buiten het gebouw. Aangeboden door ondernemers die iets creatiefs 

of sportiefs met onze leerlingen doen. Talenttijd Groen wordt bijvoorbeeld verzorgd bij Intratuin 

van Ton Uljee. We zijn bovendien door het ruimtetekort met een aantal groepen 

noodgedwongen uitgeweken. Een groep leerlingen van Praktijkonderwijs heeft een leerwerkplek 

bij Norschoten. En daar ontstaan gewoon goede dingen. Als we zulke initiatieven nou eens 

gericht kunnen uitbouwen. Dan hebben we de verbinding echt versterkt en misschien ook wel 

minder of geen nieuwbouw nodig. Wij zien daar kansen. 

 

• Vanuit het basisonderwijs kwam de vraag of – als we gaan bouwen - we als De Meerwaarde niet 

ook techniekruimtes konden faciliteren voor het basisonderwijs. Nu is techniek vooral een 

kwestie van een project. De techniek torens. Misschien kent u het wel. De ene leerkracht heeft 

daar meer mee dan de ander, dat snap ik. En het is ook een van de vele projecten. Snap ik ook. Ik 

denk daarom dat het de moeite waard is om te verkennen of hier geen kans ligt om kinderen uit 

groep 7 en 8 een nog beter beeld te geven welke mogelijkheden er in de techniek zijn. Zelf denk 

ik dat de beeldvorming van basisschoolleerlingen over De Meerwaarde ook nog meer is dat we 

bijdragen aan het praktisch opleiden van bijvoorbeeld geweldige timmerlieden. Dat minder in 

beeld komt met welke uitdagingen je als middenkader te maken krijgt. Zaken waarvoor we ook 

opleiden. Via GT, GTX, MBO 3 en 4. Waar ook veel vraag is naar goede vakmensen. Als we 

techniek voor die basisscholen die dat zouden willen nou eens ook kunnen aanbieden met dit in 

het achterhoofd. Dan kunnen we de beeldvorming over wat je met techniek in de breedte kunt al 

op de basisschool verbeteren. Wij gaan graag in gesprek. 

 

• We zijn volop bezig met MBO-Amersfoort en ROC A12 met de ontwikkeling van MBO in 

Barneveld. En ons doel is daarin niet groter, groter, grootst, maar om aan te sluiten bij wat in 

Barneveld vanuit het bedrijfsleven gevraagd wordt. Ook daar gaat het niet om een gebouw, niet 

om onderwijs los, maar om het leren en ontwikkelen van MBO-studenten in nauwe verbinding. 

En hoe meer dat in een uitdagende levensechte omgeving kan hoe blijer ik word en ik denk hoe 

gemotiveerder de mbo-studenten. Ik merk een groot commitment bij bedrijven voor een MBO 

locatie in Barneveld, de bereidheid om samen te werken is groot. Vanavond de kans hierop te 

broeden. 

 

• We zien allemaal een enorme vraag naar jongeren op de arbeidsmarkt, sinds ik vanaf maart de 

Barneveldse Krant lees is het aantal wervingsadvertenties geëxplodeerd. De werkloosheid in 

Barneveld is de helft van het landelijk gemiddelde, terwijl we ruim bovengemiddeld 

ondernemend zijn. Gelukkig werken we hier in Barneveld met elkaar ook bovengemiddeld hard, 

hebben we een uitstekende mentaliteit, weten we elkaar in Barneveld goed te vinden, maar je 

hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen dat we dan ook volop met elkaar aan de bak 

moeten voor elke jongere in Barneveld.  

Zoveel kansen. Zoveel momentum. Dan zeggen wij op De Meerwaarde: geloof in elk talent. En U? U 

bent in groten getale gekomen. Kennelijk vindt u het ook belangrijk en zegt u: elk talent telt. Mijn 

conclusie: hoog tijd om samen te broeden. Daarom deze bijeenkomst. Ik wens ons bij het broeden 

volop ondernemerschap. Zodat we na tijd zeggen: Samen Broeden? Gewoon een… eitje. Dank u wel. 

Aankondiging film 

Beste mensen, we starten niet bij nul. Er is al veel moois om op verder te bouwen. Dat willen we 

graag delen. Ter inspiratie bieden we u een echte première aan, en elke ondernemer, collega, 

leerling in deze film verdient wat mij betreft zeker een oscar voor verbinding. Graag uw applaus.  


