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Waarom lezen?
Het boek geeft mensen die werkzaam zijn in het mbo op een unieke manier zicht op de toekomst 

van hun werk en de keuzes van hún leiders. Doordat meerdere key players in het boek naast elkaar 

staan, geeft het inspiratie en aanknopingspunten voor de eigen context. En daarmee voor de 

ontwikkeling van het mbo. Voor bedrijven en organisaties die samenwerken met het mbo geeft het 

boek aanleiding om meer en intensiever samen te werken met het onderwijs in de regio.

Bijna niemand heeft
meer de baan waar-
voor die opgeleid is.
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Het mbo is van groot belang voor de toekomst van onze snel en sterk veranderende maatschappij. 

Met 500.000 studenten, 55.000 personeelsleden én 230.000 betrokken bedrijven staat het mbo zelfs

midden ín die verandering.

De auteur van Navigeren met het hart is op zoek gegaan naar wie de leiders van het mbo zijn en waar 

ze voor staan, omdat zij sterk bepalen hoe er in het mbo voorgesorteerd wordt op de toekomst. 

Hierbij is hun beeld van het mbo van nu én de visie op wat er gaat veranderen in de periode tot 2027 

van groot belang. Dit boek is informeel, persoonlijk en beschouwend: als een kijk in de ziel, keizer 

voor één dag, maar ook met realisme voor wat haalbaar is.

Doel van dit boek is mensen te inspireren die werkzaam zijn in het mbo, of ermee samenwerken. 

Het wil ook concrete aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van het mbo. Het draagt 

daarmee een steentje bij aan de verbetering van het onderwijs voor jonge mensen, waar het mbo

uiteindelijk om draait.

De kern van Navigeren met het hart wordt gevormd door vijftien interviews met leiders van het 

mbo van Nederland. In de slotbeschouwing brengt Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar 

onderwijsarbeidsmarkt) een aantal opvallende zaken bij elkaar. De vorm van de interviews is 

geïnspireerd op Theorie U van Otto Scharmer.

Coen Pots is zelfstandig ondernemer met als core business de samenwerking van het (beroeps)

onderwijs en het bedrijfsleven. Hij kent het mbo van binnenuit als oud-docent, voormalig algemeen 

manager van het contractonderwijs van een mbo-instelling én als (projectmatig) bruggenbouwer 

tussen het onderwijs en bedrijven.
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Ga naar het bestelformulier op 
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Maar ook via de reguliere kanalen is dit boek te 

bestellen, zoals managementboek.nl en 

BOL.com voor € 37,50 (inclusief verzending)
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Het mbo is enorm 
ondergewaardeerd 
door de maatschappij, 
het bedrijfsleven en 
onze overheid.Wie de beste bedrijven 

aan zich weet te 
binden, heeft het beste 
beroepsonderwijs.



Het ging voortaan meer 
om de inhoud dan het 
aantal studenten dat 
moest afstuderen. 
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een professional wil dat én kan dat aan. Het aantal managers 
is sterk verminderd en de kern is gewijzigd in inspirerend 
leiderschap, ondernemerschap en voorbeeldgedrag.’ 

Hoe zie je die beroepsuitoefening voor het onderwijs? 
‘Je moet in het onderwijs niet aan schaalvergroting doen 
om anonieme scholen te krijgen. Het moeten juist sterk 
geprofileerde instellingen zijn. Toen ik in het mbo begon was er 
net een uitgave van een magazine over het imago van mbo. Het 
ging over de mate waarin docenten trots waren op hun werk. 
Dat scoorde heel laag, wat voor mij voelde als het eigen nest 
bevuilen. Het is ook dodelijk voor de inspiratie en de ambitie. 
Zoiets straalt van je af. Je moet als docent zelf een nieuwe koers 
uitstippelen en realiseren. Zelf van betekenis zijn en het verschil 
maken voor studenten én daarmee voor je school. Dan groeit 
je trots. In het onderwijs mogen meer leiders met lef opstaan. 
Mensen die opkomen voor docenten die goed zijn en die de 
regelruimte en waardering voor professionals organiseren.’

Wat is hier voor nodig? ‘Ik zou graag inspirerend en uitdagend 
verschil willen maken voor het mbo van vandaag door goede 
professionals met ondernemende mentaliteit en excellent 
vakmanschap extra te betalen. Door arbeidsvoorwaarden te 
schrappen die vernieuwing en verbetering in de weg staan. 
Ik was blij dat veel mensen uit het bedrijfsleven bij SintLucas 
kwamen werken. Die legden de lat hoger voor de student en 
voor de andere docenten. Er werd ook kritischer gekeken naar 
prestaties. Het ging voortaan meer om de inhoud dan het aantal 
studenten dat moest afstuderen.’

Wat is in jouw ogen een goede docent? ‘De kracht van een 
goede docent is de juiste mix van didactiek, pedagogiek 
en vakmanschap. Het actuele klimaat uit het bedrijfsleven 
daaraan kunnen toevoegen is subliem. Een student die zeer 
gepassioneerd is, heeft de eerste jaren veel pedagogiek en 
didactiek nodig. In het laatste jaar juist iemand die in het 
beroep, het vakgebied, toonaangevend en inspirerend is. Dan 
krijgt de student een goed voorbeeld en kan zeggen “ik heb 
stage gelopen bij…” Denk aan een topdesigner, een topbedrijf.’ 

Mensen uit het bedrijfsleven als de sleutel? ‘Gelukkig zijn 
er veel bedrijven en boegbeelden die zich verantwoordelijk 
voelen voor het opleiden. Het betekent dat ze mensen en 
stageplaatsen beschikbaar stellen en energie leveren om samen 
met de school een curriculum te bouwen. Van oudsher werkt 
SintLucas met de schildersbranche. En De Eindhovense School 
– die later fuseerde met SintLucas – met de grafische industrie. 
Daar lukte het altijd goed om die samenwerking op te zetten.’ 

De creatieve industrie is een wat ander soort topsector. 
‘Precies. De creatieve industrie is niet echt een branche, want 
het zijn bijna allemaal kleine bedrijfjes. De boegbeelden van 
de industrie moeten dan hun verantwoordelijkheid nemen 
door mee te denken over het grotere plaatje. Dat gebeurt in 
de industrie van gaming bijvoorbeeld goed. Maar wanneer 
een branche zich los ziet van de opleidingen, dan moet men 
niet versteld staan dat de opleiding niet de juiste vakmensen 
aflevert. Passend en toekomstgericht opleiden in het 
beroepsonderwijs kan alleen door hechte samenwerking van 
het onderwijs en het toonaangevende bedrijfsleven.’ 

Een harde vereiste dus voor mbo? ‘Zeker. Beroepsonderwijs 
is voor mij een vak leren, en kennis en kunde opdoen. Inzichten 
krijgen, maar vooral ook persoonlijkheid ontwikkelen. Een 
vakman is iemand die een bepaalde drive heeft, een passie heeft 
gevonden en dan tienduizend vlieguren maakt, bijvoorbeeld om 
de beste bakker te worden. Met een goede basis die is geboren 
uit een sterke intrinsieke motivatie. We moeten de jeugd dus 
goed faciliteren.’ 

55     Annemarie Moons          Navigeren met het hart      54     

Wat zijn je sterke kanten als bestuurder? ‘Ik heb goede mensen 
om me heen nodig die zorgen dat dingen worden afgemaakt 
en goed verankerd worden in de organisatie. Zij zijn mijn 
garanties, daar vertrouw ik gewoon op. Bijvoorbeeld tijdens de 
fusiegesprekken die momenteel worden gevoerd; dat kan 
ik echt niet alleen. Ik kan daarbij goed uitgaan van het 
vertrouwen in de mensen. En dan moet je weten dat ik een 
controlefreak ben. Daarnaast vind ik 
het belangrijk dat we allemaal fouten mogen maken. Daardoor 
kan ik ruimte creëren voor mensen en hun kwaliteiten. Ik heb 
zelf een verbindende kwaliteit. En ik kan ook erg pragmatisch 
ingesteld zijn, waardoor we als organisatie niet vaak hoeven te 
blijven hangen in moeilijke thema’s.’

En wat zijn je zwakke kanten als bestuurder? ‘Ik zoek altijd 
naar de sleutel om mensen te motiveren te gaan voor de hoogst 
haalbare kwaliteit. Ik vind bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
teams erg belangrijk. Dit staat weliswaar wat verder van me 
af, maar het is zeer relevant voor de kwaliteit van de instelling. 
Daarin moet veel gebeuren. Dan moet ik delegeren, mandateren 
en dus accepteren dat ik niet alles weet. Ik denk dan erg vooruit. 
Voordat ik het weet ben ik drie stappen verder dan de rest. Dan 
heb ik al bedacht hoe het werk moet worden gedaan. Dat is 
voor de mensen die het moeten doen niet erg motiverend en 
inspirerend. Een ander ding is dat mensen het altijd aan me 
kunnen zien als iemand te ver is gegaan. Dan kan ik nog wel even 
boos blijven, wat iedereen dan ook merkt omdat ik een redelijk 
scherpe tong heb.’

En dan moet je weten dat ik een controlefreak ben.

grotere doelgroep. Ik vind het echt fascinerend om te zien hoe 
die mbo-studenten met praktisch denken en werken tot erg 
mooie oplossingen voor problemen kunnen komen. Als ik hier 
achteraf naar kijk, realiseer ik me dat het werken op de TU/e toch 
in een behoorlijk geïsoleerde context was.’ 

Daarna werd je bij de provincie verantwoordelijk voor 
arbeidsmarktenbeleid. ‘Ik heb bijna twee jaar in Amerika 
gewoond, in Silicon Valley bij San Francisco. In het Amerikaanse 
systeem is het erg lastig om op te klimmen als je niet in het goede 
nest geboren bent. Daarom werd ik na mijn tijd in Amerika lid 
van de PvdA in Helmond. Een jaar later werd ik al voorgedragen 
als lid van de Provinciale Staten. De crisis speelde toen. In die 
tijd werkte ik vrij intensief samen met ROC’s in de provincie. 
Het was namelijk heel belangrijk dat eraan gedacht werd hoe 
de volgende generatie nog werk zou kunnen krijgen. De ROC’s 
vonden het behoorlijk lastig op dit probleem een antwoord te 
geven, mede vanwege de financiële tekorten.’

Dat is een groeimarkt.

Kun je de tijd bij de provincie koppelen aan je werk van nu? 
‘In het mbo hebben veel jongeren een zorgvraag. Meer dan 
ooit, geloof ik. Ik droom ervan om jonge mensen allemaal goed 
te laten landen. Op verjaardagsfeestjes hoor ik dat mensen 
neerkijken op de groene beroepen waar het Wellantcollege voor 
opleidt. Dan vergeten ze dat er feitelijk een heel nieuwe wereld 
aan zit te komen, waarin groen en groenbeleving erg belangrijk 
zijn.’ En voedselzekerheid? ‘Ja, dat ook. Maar denk bijvoorbeeld 
eens aan hoveniers of mensen die de groene daken ontwerpen, 
die straks iedereen wil hebben. Dat is een groeimarkt. In de 
Randstad wonen gemiddeld genomen veel nieuwe Nederlanders, 
ik doel nu even op jongeren van de derde generatie. Wij kunnen 
die groep heel moeilijk bereiken als school, omdat zij nog vooral 
het beeld hebben dat je vieze handen krijgt van alle beroepen in 
het groen. Dat klopt dus niet. Zij zien dat soort beroepen daarom 
niet zitten, terwijl juist daar veel kansen liggen. Het probleem van 
‘toen’ is dus veranderd.’

Jouw vertrek bij de provincie kwam niet geheel onverwacht. 
‘Ik moest weg – dat deed ik overigens vrijwillig – toen 
energiebedrijf Essent werd verkocht. Daardoor was mijn politieke 
houdbaarheid voorbij. Mijn politieke partij wilde namelijk niet 
dat de provincie de aandelen in Essent verkocht. Ik vond het als 
bestuurder echter wel hard nodig, want we konden als provincie 
geen aandeelhouder zijn van een bedrijf dat het kapitaal 
verdiende op de beurs. Want wanneer het slecht zou gaan, 
zou de provincie financieel moeten bijspringen met publiek 
geld.’ Maar zo ging het niet. ‘Essent heeft negen miljard euro 
opgeleverd voor de provincie. En als ze het nú zouden verkopen, 
zouden ze er níéts voor krijgen. Mijn intuïtie klopte toen, wat 
steeds meer mensen ook zijn gaan erkennen. Dat vind ik wel fijn.’ 

Wat doe je zoals voor je ontspanning? ‘Ik sport niet, want daar 
heb ik een ontzettende hekel aan. Ik wandel veel. Ik houd ook erg 
van klassieke muziek en bijvoorbeeld flamingo. Daarom bezoek 
ik regelmatig concerten. Vroeger speelde ik wat piano, net als 
mijn vader, en danste graag. Dat doe ik niet meer. Verder ga ik 
regelmatig naar de bioscoop. Films als The Lord of the Rings 
boeien me enorm.’ En op de bank zitten? ‘Ik ben niet bepaald 
een bankmens. Ik werk liever wat in de tuin of ontvang vrienden 
waarmee we gezellig eten.’ 

Wat is je persoonlijke drijfveer? ‘Jonge mensen maken onze 
toekomst. Dat klinkt afgezaagd, maar dat is het niet. Een groot 
deel van onze jeugd is mbo’er. We moeten ze dus laten ervaren 
dat het leuk is om iets te leren. De toekomst zal namelijk 
eisen van mensen dat ze heel flexibel zijn. En dus moeten ze 
voortdurend in staat te zijn om nieuwe informatie te verwerken. 
En om flexibel te zijn in elke situatie. Het is een drijfveer van mij 
om hier iets in te betekenen.’

Wat inspireert je? ‘Soms hoor ik wat voor geweldige ideeën 
mensen hebben over de toekomst. Ik was kortgeleden in 
Japan voor mijn werk. Daar heb ik een heel mooie Botanische 
hangtuin gezien, echt geweldig. Zoiets wil ik graag vertalen naar 
mijn eigen situatie.’ Wat doe je dan? ‘Soms drop ik zo’n idee 
gewoon bij iemand in de organisatie, om het niet te verliezen 
in de hectiek. Maar het gebeurt ook wel gestructureerd via 
strategiebesprekingen.’ 
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studenten, zodat ik zie of de ingezette ontwikkelingen tot 
resultaten leiden. Ik voel me wel ook een soort makelaar, met 
vraag en aanbod. Een paar jaar geleden kregen we bijvoorbeeld 
vanuit de bouwwereld de vraag of wij tweehonderdvijftig 
betonijzervlechters konden aanleveren voor de bouw van de 
nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven. Die zouden een 
meerjarig contract krijgen; vervoer en verzorging waren geregeld. 
Vervolgens ging ik de boer op bij de omliggende gemeenten met 
als resultaat dat ik slechts zes kandidaten kon aanleveren. Kort 
daarna werden er mensen uit Polen aangetrokken...’ Voelde dat 
als falen? ‘Ja, dat kon toch niet waar zijn. Een gemiste kans! Ik 
trok conclusies vanuit mijn VVD-standpunt: het bijstandsniveau 
is te goed óf de politieke beschermingscocon is te groot. Mijn 
drijfveer zit in de verantwoordelijkheid dat we samen moeten 
zorgen voor een leefbaar gebied, waar mensen met plezier 
wonen en hun boterham kunnen verdienen.’ 

Hoe zijn jouw zwakke kanten als bestuurder terug te zien in 
de organisatie waar je leiding aan geeft? ‘In de twintig jaar dat 
ik hier zit heb ik een aantal mensen om mij heen verzameld die 
mijn zwakke plekken afdekken. Het is een bestuurlijke kwaliteit 
om te onderkennen dat je niet zelf overal de beste in bent. De 
harde kant van de bedrijfsvoering doe ik bijvoorbeeld omdat 
het moet, maar ik ben heel blij dat ik een heel goede directeur 
financiën en directeur planning en control heb. Die vertrouw 
ik voor de volle 100% in hun professionaliteit. Ik hoef ook niet 
alles te weten. Ik wil wel altijd de risico’s kennen, want ik ben 
immers eindverantwoordelijk. Ik trek bovendien graag jonge 
mensen aan die ergens heel goed in zijn. Regelmatig hebben 
ze geen achtergrond in het onderwijs. Soms wordt er dan 
tegengesputterd in de organisatie, maar men vertrouwt dan 
op mijn inschatting, omdat het nodig is om als organisatie te 
ontwikkelen. Ik vertrouw ook altijd iedereen totdat het tegendeel 
bewezen is. Dat is echt vanuit mijn mensbeeld. Fouten maken 
als professional is niet erg, als je het maar eerlijk meldt. Ik maak 
ook bloopers. Maar onze raad van toezicht zal nooit verrast 
worden bij het lezen van de krant dat er in de instelling iets is 
fout gegaan.’ 

achtergrond weer in terug: mensen zijn het gelukkigst als ze 
economisch zelfstandig zijn. Arbeidsmarktrelevantie moet er 
zijn, zonder dat ik daarmee zeg dat je mensen dromen moet 
ontnemen. Waarom zou je iemand verbieden om professioneel 
violist te worden? Maar als je kijkt naar de categorie 40-50 
jaar, zie je dat bijna niemand meer de baan heeft waarvoor die 
opgeleid is. Het hebben van een eigen inkomen draagt bij aan 
zelfstandigheid en het trots kunnen zijn op jezelf. Dat vormt een 
mens.’ Kun je een voorbeeld geven? ‘De Eemsdelta was jaren 
geleden een leeg gebied met als symbool een lege Eemshaven. 
Opeens kwam de ontwikkeling van windenergie, waardoor 
de Eemshaven de uitvalsbasis werd van windmolenparken 
op zee. Daar werd ook een internationale component aan 
gegeven. Noorderpoort heeft hier als eerste een opleiding tot 
windmolentechnicus voor opgezet. De Eemshaven voorziet 
Nederland nu voor ongeveer een derde deel van energie.’ Lees ik 
daar ondernemerschap in? ‘Ik noem het gewoon goed om me 
heen kijken en daarnaar handelen.’

Waar komt je passie voor het mbo eigenlijk vandaan? 
‘Daar ben ik toevallig in terecht gekomen. Het mbo is nu een 
onderwijssoort waar 50% van de Nederlandse jongeren wordt 
opgeleid. Dan sta je midden in de samenleving. Het gaat over de 
arbeidsmarkt, maar ook bijvoorbeeld over de onderkant van de 
samenleving. Dat is ook meer dan 50% van onze beroepsbevolking. 
Het gaat over de productiviteit van de economie, dus waar we 
ons geld mee verdienen. Het mbo is een kruispunt van 
arbeidsmarkt, beroepsgericht opleiden, leven lang leren en 
allerlei sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Het mbo ís een 
groot deel van de samenleving. Het mbo past daarom echt bij mij!’

Vervolgens werden mensen uit 
Polen aangetrokken...

Waar haal je persoonlijke inspiratie vandaan? ‘Vooral uit 
gesprekken met studenten, docenten, bedrijven en andere 
bestuurders in de regio. Ik ben veel samen met mijn collega-
bestuurder in onze scholen: ik zit op z’n minst twee dagdelen 
per week bij onderwijsteams. Dan spreek ik ook regelmatig 
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Annemarie Moons

FASE 1 - Afdalen

Wat heeft jou in het leven gevormd? ‘Ik ben opgegroeid in 
een harmonieus onderwijsgezin in Boxmeer. Daar hebben we 
altijd gewoond. Het was een warm en sociaal gezin. Mijn vader 
en moeder waren hoogopgeleid en werkzaam in het onderwijs. 
Mijn moeder was verpleegkundige en mijn vader wiskundige. 
Mijn moeder is twee jaar geleden overleden; zij zorgde voor alle 
sociale aspecten in en rondom het gezin. Mijn vader vond het 
allemaal wel prima. Hij las altijd veel en is een wat rationeler 
mens. Hij is inmiddels 78. Hij vindt trouwens dat ik te hard werk. 
Die twee waren mooi met elkaar in evenwicht. Toen mijn moeder 
overleed waren zij vijftig jaar getrouwd. Ik heb één broertje. Wij 
schelen twee jaar. Hij is net als mijn vader een echte bèta.’

‘In Boxmeer was ik een van de eerste ‘sleutelkinderen’. Mijn 
ouders werkten namelijk allebei: mijn vader was docent en 
decaan op een middelbare school in Boxmeer. Omdat mijn vader 
slechtziend is, moesten we ook dichtbij zijn werk wonen. Naar 
die school ging ik ook. Het was verder een vanzelfsprekendheid 
dat ik ging studeren, gezien de achtergrond van mijn ouders. Ik 
ben van nature erg nieuwsgierig. Ik vind het een uitdaging om 
altijd nét wat verder te kijken dan anderen doen. Het zoeken van 
de verbinding tussen het inhoudelijke en het organisatorische 
heeft me ook altijd beziggehouden in mijn leven. Ik denk dat 
mensen in een harmonieuze omgeving tot betere, misschien 
wel gedurfdere ideeën komen, dan wanneer ze onder constante 
druk staan. Ik heb door de harmonie in mijn jeugd goed leren 
‘schaken’, in die zin dat ik leerde om stappen vooruit te denken.’ 

Hoe ziet jouw eigen gezinssituatie eruit? ‘De harmonie waarin 
ik opgroeide is bepalend geweest voor mijn eigen gezinsleven. 
Desondanks ben ik elf jaar geleden gescheiden. We hebben een 
zoon en een dochter. Ik heb inmiddels een andere relatie. Ik 

denk dat ik redelijk veel veerkracht heb. Dat weet ik ook door 
de scheiding. Het hebben van kinderen heeft me ook behoorlijk 
gevormd. Mijn kinderen laten me vaak zien dat het leven niet één 
rechte weg is, maar dat er heel veel zijwegen zijn. Mijn kinderen 
hebben allebei redelijk wat gezondheidsproblemen gehad. 
Daardoor moesten wij ons verwachtingspatroon als ouders wel 
herzien, want we bleken als ouder kwetsbaarder te zijn dan 
vooraf gedacht. Het is namelijk niet allemaal afdwingbaar in het 
leven; de wereld ís niet maakbaar. Daardoor werd ik als mens 
milder. Ik heb weleens overwogen om te stoppen met werken, 
maar dat heb ik niet gedaan vanuit de wetenschap dat het ook 
weer beter zou kunnen gaan na verloop van tijd. En zo ging het 
ook. Ik zie alles nu genuanceerder dan vroeger. Maar tot na mijn 
studeren is het in mijn leven allemaal redelijk vanzelf gegaan.’

Wat studeerde je? ‘Ik wist niet wat ik wilde gaan studeren, 
daarom heb ik eerst een jaar rechten gestudeerd en toen pas ben 
ik psychologie gaan studeren. Ik heb naast onderwijspsychologie 
ook mathematische - en ontwikkelingspsychologie 
gestudeerd. Het mathematische deel gaat over het valideren 
en betrouwbaarheidstesten van vragenlijsten.’ Was jij op 
de middelbare school dan een echte bèta? ‘Dat ben ik 
gaandeweg steeds meer geworden. En dat vind ik ook wel heel 
leuk. Mede hierdoor heb ik een aantal jaar op de technische 
universiteit van Eindhoven gewerkt (TU/e). Dat deed ik onder 
andere als eerste diensthoofd, de oude naam voor hoofd van 
het onderwijsservicecentrum. Later werd ik voorzitter van 
de universiteitsraad. In de technische, wetenschappelijke 
omgeving van de TU/e was ik overigens een van de weinige 
vrouwen met een verticaal carrièrepatroon. Ik heb daar 
bijzondere herinneringen aan. Zo werd er op mijn eerste dag 
als universiteitsvoorzitter een lid van het college van bestuur 
weggestuurd, omdat die een fout van zeven miljoen euro 
in de begroting over het hoofd had gezien. En dat hadden 
de studenten ontdekt! Ik heb altijd interesse gehad voor 
de manier waarop mensen leren. Bij de TU/e zag ik dat de 
sociale kwaliteiten van de studenten niet het grootst waren. 
Hun abstractievermogen was echter enorm groot. Bij het 
Wellantcollege hebben we te maken met een veel bredere en 
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Daardoor werd ik als 
mens milder.


