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Management

Het dalende aantal aanmeldingen overschaduwt het 100-jarig

jubileum van de ‘Zuivelschool’. Steeds minder jongeren zijn

geïnteresseerd in het MBO Voeding van AOC Friesland of het

HBO Voedingsmiddelentechnologie van het Van Hall Instituut,

beide in Leeuwarden. De festiviteiten van 5 november “staan in

het teken van de PR”. “We zijn een beetje weggezakt”, zegt jubi-

leumcoördinator Hans Leijenaar. Toch houdt hij moed: “De 150

jaar halen we ook nog wel.”

Hans Leijenaar (55) is docent Nederlands
en Communicatie aan het HBO Voe-
dingsmiddelentechnologie bij het Van
Hall Instituut. Hoewel een 100-jarig jubi-
leum reden tot feeststemming geeft,
stemt het Leijenaar eerder melancho-
lisch.
De oorzaak ligt in de slechts 17 aanmel-
dingen bij het MBO Voeding (dagoplei-
ding) en de 30 aanmeldingen voor HBO
Voedingsmiddelentechnologie dit jaar.
Evenals docent Leijenaar vinden de oplei-
dingsdirecteuren Hans Aartsen (MBO) en

Jan Steenmeijer (HBO) het voor hun
school niet echt rooskleurig uitzien.

Bolsward
De school heeft betere tijden gekend. In
1904 werd de ‘Zuivelschool’ in Bolsward
geopend, ooit een populaire school in
een klassiek gebouw. Leijenaar: “In die
tijd werden de leerlingen standaard
opgeleid tot directeur van de plaatselijke
zuivelfabriek.”
De vraag uit de voedingsmiddelenindus-
trie noodzaakte in 1963 tot een verbre-
ding. “Er zijn andere technologieën bij-
gekomen op het gebied van groente en
fruit, bakkerij, vlees en dranken”, vertelt
Leijenaar. Nog weer tien jaar later kwam
het MBO bij de hogere school, omdat er
vanuit de levensmiddelenindustrie een
grote vraag ontstond naar technologen in
middenkaderfuncties. In 1973 werd het
de Rijks Hogere en Middelbare School
voor Levensmiddelentechnologie. “Toen
hebben we daar nog enkele gelukkige
jaren samen gehad.”
In de jaren tachtig ervoer de school een
ongekende bloei met gemiddeld zo’n 800
studenten. Nu hebben beide dagoplei-
dingen samen een schamele 150 leerlin-
gen in totaal. “De jaren tachtig waren
onze gouden jaren. De leerlingen kwa-
men in horden hier naar toe”, weet
Leijenaar nog. 
In 1996 verlieten zowel het MBO als het
HBO Bolsward. Beide opleidingen kwa-
men elkaar weer tegen in een gloednieuw
gebouw in Leeuwarden. Vooral Leijenaar
en MBO-Voedingdirecteur Aartsen zien
daar nog de symbolische breuk van de

‘goede Bolswardtijd’ en de mindere tij-
den van nu in. Allebei waren zij nog
docent aan de school in het Friese stadje.

Een begrip
Wat er dan zo goed was aan Bolsward?
“We waren een begrip”, zegt Leijenaar
met trots. “Er waren van beide opleidin-
gen maar twee scholen in den lande, voor
het HBO Den Bosch en Bolsward, voor
het MBO Boxtel en Bolsward.”
“Met het personeel erbij omvatte de
opleiding bijna tien procent van de
bevolking in Bolsward”, valt Aartsen hem
bij. “De studenten hadden een studen-
tenvereniging en kwamen elkaar iedere

dag tegen. Op school of in de kroeg. De
docenten kwamen ook in de kroeg, moet
ik bekennen”, lacht Aartsen.
Terwijl Leijenaar en Aartsen met ‘wee-
moed’ terugkijken op de Bolswardperio-
de, valt HBO-directeur Steenmeijer hen
in de rede. Hij is sinds twee jaar betrok-
ken bij de opleiding en was daarvoor

100 jaar ‘Zuivelschool’

Impopulariteit oversc

Instroom
Niet alleen het Van Hall Instituut
kampt met instroomproblemen.
InHolland Hogeschool in Delft
had dit jaar slechts 14 aanmeldin-
gen. De HAS in Den Bosch scoort
aardig met 44 nieuwe studenten.
Echter tegen het licht van 104
nieuwkomers in 1993 is dit een
achteruitgang.
Bij de MBO-opleidingen, zowel
vol- als deeltijd, is het niet veel
drukker bij de inschrijvingen. Het
AOC Clusius College in Alkmaar
had dit jaar 59 nieuwe voltijdstu-
denten, AOC Oost in Almelo 15 en
de Helicon Opleidingen in Boxtel
telden er slechts 13 dit jaar. “We
hadden wel eens drie of vier nieu-
we klassen”, vertelt een secreta-
rieel medewerker van die school
desgevraagd.

‘De leerlingen kwamen in horden naar
Bolsward toe’

Het gebouw van de Zuivel-
school in Bolsward. Docent
Leijenaar: “ Negentig jaar
zijn we daar heel succesvol
geweest. Zij die Bolsward
hebben meegemaakt den-
ken daar nog met wee-
moed aan terug.”
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onbekend met de wereld van voedings-
middelentechnologie. Bolsward kent hij
alleen van de verhalen van de docenten
die daar nog les hebben gegeven. “Je
moet mij nog overtuigen waarom het
vroeger zo veel beter was”, zegt Steen-
meijer. “Het was allemaal toch ook weer
heel eng, allemaal in datzelfde stadje.
Wat wij nu aan het doen zijn in Leeuwar-
den, vind ik veel beter.”

De HBO-directeur doelt daarmee op
recente samensmelting van het Van Hall
Instituut en de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (NHL) met vijf technologie-
opleidingen. Onder de noemer Life
Sciences vallen de HBO’s Voedingsmid-
delentechnologie, Biotechnologie, Che-
mie, Chemische Technologie en Biologie
en Medisch Laboratoriumonderzoek. Van
Hall en Wageningen Universiteit en
Researchcentrum zijn onderdeel van een-
zelfde organisatie en daardoor sluiten de
opleidingen naadloos op elkaar aan.

Populariteit
“Wat in Bolsward was, moeten we op de
een of andere manier gewoon terugkrij-
gen. Daar is massa [studenten, red.] voor
nodig. We moeten omwille van de kwali-
teit de beroepspraktijk koppelen aan de
opleiding en naar buiten helder maken
wat het vak inhoudt.”
De HBO-directeur heeft wel een idee
waarom de opleidingen niet zo populair
zijn. Volgens hem is in de ogen van jon-
geren een voedingsmiddelentechnoloog
een man in een stinkfabriek. Goede PR is
dus wel iets wat de opleidingen kunnen
gebruiken, beseffen de directeuren.
Ondanks inspanningen om de bekend-
heid te vergroten, blijft dit achter.
In het kader van de PR wil Steenmeijer
binnenkort allerlei middelbare scholen
langsgaan. Beide opleidingen hebben nu
al wel heldere, fraai vormgegeven bro-

chures die op veel scholen liggen. De fol-
der van Life Sciences, waaronder Voe-
dingsmiddelentechnologie, is met een
hippe vormgeving toegespitst op de jon-
gerendoelgroep.
Steenmeijer denkt nog een troef te heb-
ben die tot nu toe niet gespeeld is. “Elk
jaar wordt er onderzoek gedaan naar hoe
de afgestudeerden terecht komen in de
markt. Volgens mij had dit jaar iedereen
binnen drie maanden een baan. Dat kun
je als lokker gebruiken.”

Overleven
De samenwerking met de NHL in Life
Sciences moet over drie jaar 640 studen-
ten gaan opleveren. Nu hebben de vijf
opleidingen samen 440 studenten.
Hoewel het plan enkele jaren geleden
geflopt was, speelt Steenmeijer met het
idee om alsnog een Health Science Park
op te gaan zetten waar het MBO ook bij
betrokken zal zijn. Dat moet een conglo-
meraat van technologische MBO- en
HBO-opleidingen worden, gespitst op
gezondheid en welzijn van mensen.
“Als deze sector wil overleven, zullen
bedrijfsleven en opleidingen de handen
ineen moeten slaan. Dan hoeven we
elkaar over vijftien jaar niet in de ogen te
kijken met de vraag waar bij ons de stu-
denten zijn en bij hen de voedingsmidde-
lentechnologen.”

haduwt jubileum

Annepaul Roukema

Tekort
MBO-directeur Aartsen zegt veel
signalen uit het werkveld te ont-
vangen over (dreigende) tekorten
aan voedingsmiddelentechnolo-
gen op MBO-niveau. “We merken
door een toenemende vraag aan
bijscholingen van werknemers
met een tekort aan technologi-
sche kennis.” De deeltijdopleidin-
gen en de EVC-trajecten (Erken-
ning Verworven Competenties)
van het MBO groeien wel de laat-
ste jaren. 
Bij de VAI zijn geen concrete
gegevens bekend, hoewel zij al
wel jarenlang hebben geprobeerd
dit probleem in kaart te brengen.
“Het is een vaag gebied, maar de
uitstroom bij de opleidingen is
dermate laag dat er wel een
tekort moet komen”, zegt Reinier
Diamant van de VAI.

De HBO-opleiding Voedingsmiddelentechnologie van het Van Hall Instituut en NHL profileert
zich met in de brochure als jong en snel, inspelend op de hedendaagse jongerencultuur.


