
“Onderwijs heb ik van jongs af  
aan een hele interessante wereld 
gevonden. Na mijn studie onder-
wijspsychologie, met als bijvak 
onderwijs kunde, ben ik mijn 
loopbaan begonnen als docent in 
het mbo. Daarna ben ik adviseur/ 
trainer geweest voor teams en 
management van diverse onder-
wijssectoren in het onderwijs, 
Inspecteur vo, rector van een  
vo-school, aanvankelijk directeur 
van het Alfa-college en nu inmid-
dels al bijna negen jaar bestuurder. 
Ik mag wel zeggen dat ik een hart 
voor onderwijs heb.

Persoonlijke ontwikkeling
Onderwijs kan echt het verschil 
maken voor mensen in het leven. 
Ik gun alle leerlingen goed  
onderwijs als basis voor hun 
verdere loopbaan. Maar goed en 
actueel onderwijs is extra relevant 
in het vmbo basis en kaderbe-
roepsgericht. Het vmbo, als ook 
mbo niveau 1 en 2, bestaat vaak  
uit leerlingen in kwetsbare posities 
die goed onderwijs hard nodig 
hebben voor hun persoonlijke 
ontwikkeling.       

Innovatie
Innovatie in het beroepsonderwijs 
is zeer actueel. Als ik kijk naar mijn 
ROC heeft innovatie in de laatste 
vijf jaar in vliegende vaart plaats 
gehad. We bedenken niet langer 
tussen vier muren op school hoe 
het moet voor de leerlingen, maar 
betrekken de werkvelden nadruk-
kelijk bij het onderwijs. De school 
is veel meer naar buiten gericht. 
Wat gebeurt er allemaal in de  
samenleving en hoe kunnen we 

met partners vorm geven aan  
actueel onderwijs? Daar zijn we 
mee bezig. Leren in de praktijk 
is meer dan ooit relevant. In de 
regioplannen zal samenwerking 
tussen vmbo, mbo en het bedrijfs-
leven centraal staan. En het vmbo 
heeft daarbij de lead. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar de wijze waarop 
regio’s plannen maken en welke 
activiteiten worden bedacht ter 
versterking van het Techniek-
onderwijs. Overigens zie je in de 
praktijk al prima voorbeelden van 
deze samenwerking, denk bijvoor-
beeld aan doorlopende leerroutes 
die in het vmbo en mbo al tot 
stand zijn gebracht.  

Planmatig werken
Ik hoefde niet lang na te denken 
om de uitnodiging om lid van de 
beoordelingscommissie te worden 
te accepteren. Ik heb nog even 
gedacht: hoe combineer ik het 
allemaal? Maar dat was snel over. 
Het zal veel lezen worden in de 
avonden en de weekenden.  
Dat doe ik graag, want ik vind  
het namelijk interessant en  
belangrijk werk. Als commissie 
oordelen we over veel geld, er 
liggen grote kansen ter verster-
king van Techniekonderwijs in de 
regio’s. Doelen kunnen scherper 
worden gesteld, de verbinding 
met partners kan worden aange-
trokken, er zijn mogelijkheden om 
planmatig te werk te gaan. En dat 
is mooi. 

Ik zal de regioplannen kritisch 
en opbouwend bekijken. Wat zijn 
sterke punten en waar kunnen 
zaken worden verstevigd?  

Vanuit governance-oogpunt wil 
ik nog zeggen dat ik niet betrok-
ken zal zijn bij de plannen die in 
mijn regio (Groningen, Drenthe en 
Overijssel) aan de orde zijn. Dat is 
niet wenselijk natuurlijk. 

Onderwijsloopbaan
Wat zijn vandaag de dag manieren 
om leerlingen op te leiden en goed 
en actueel onderwijs te bieden? 
Leren via de praktijk, in relatie met 
en tot de omgeving, innovatief 
onderwijs ontwikkelen. Ik vind  
het mooi om vanuit mijn rol als  
bestuurder hierover mee te  
denken. 

Jonge mensen hebben recht op 
een interessante onderwijsloop-
baan waar ze als volwassenen  
nader hand hopelijk met plezier op 
terugkijken. Daar moeten wij zorg 
voor dragen. In tegenstelling tot 
wat het bedrijfsleven wel eens  
veronderstelt leidt het onderwijs 
niet op voor vacatures.  
Daarbij moeten we bovendien 
goed voor ogen houden dat het 
vmbo voorbereidend beroeps-
onderwijs is, met het accent op 
voorbereidend.

Natuurlijk proberen we om zo 
dicht mogelijk bij de ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt te 
blijven, maar helemaal dichten 
kunnen we dat gat niet, al was het 
maar omdat onderwijs altijd een 
paar jaar duurt en de actualiteit ie-
dere dag verandert. Er zal dus altijd 
iets van een spanningsveld blijven 
bestaan.”    

Christien de Graaff is lid van de beoordelingscommissie die vanaf medio april 
plannen van techniekregio’s en techniekarme regio’s gaat beoordelen en de  
minister zal adviseren over de verstrekking van de subsidies. Een serieuze  
opdracht die over veel geld gaat: 100 miljoen structureel per jaar ten behoeve  
van Sterk Techniekonderwijs. De beoordelingscommissie bestaat uit vijftien  
leden en een voorzitter. Wie zijn deze commissieleden? We portretteren er  
drie. In dit tweede portret spreken we met Christien de Graaff, bestuurder van 
het Alfa College in Groningen.
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“Ik zal  
de plannen  
kritisch en  
opbouwend  
bekijken”


