
Indeklasmet
16-jarigen

Vaneenbaanmethethoofdnaar eenmet jehanden,metdie gedachte spelenweallemaal
weleens.Dezedriehoger opgeleidenkozenvoorhetmbo. Soms frustrerend (schoolregels,
taaltoetsen, ongemotiveerdeklasgenoten),maarook leuk: ‘Dat rebelsekwamweer terug.’

‘E
ten ismijnmanier
ommezelfuit
tedrukken.En
dat terwijl ikals
journalist en
copywriter lange

tijddewereld in tekstenprobeerde
vast te leggen.Opschoolhaalde ik
hogecijfers, ik studeerdecumlaude
af.Daardoordacht ikdat intel-
ligentiemijn talentwas. Ik zie snel
patronen,bengoedmetwoordenen
ikbennieuwsgierig.Maarmeteen
nadat ikaanmijneerstebaan
begonnenwas,wist ikdatdathet
tochnietwas. Schrijvengafmijgeen
energie.’
‘Toen ikzwangerwas,ben ik

abruptmetmijnbaangestopten
aandeversneldekoksopleidingaan
het rocbegonnen. Iedereenraadde
medataf; juist indieperiodezou ik
het rustigaanmoetendoen.Maar
ikwildeecht ietsanders.Tijdens
deopleidingwerkte ik vierdagen
engingééndagnaar school. Inhet
beginheb ikvaakmisselijk van
deetensgeurenachterhet fornuis
gestaanenopeengegevenmoment
wasmijnbuikzodikdat ikmaar
netbijhetaanrechtkon.Tochging
hetwerkmemoeiteloosaf.Dathet
fysiekzwaarderwas,heb iknooit
als eenprobleemervaren. Ikkrijger
nogsteedsveel energie van.’
‘Ikhebzekerniethetgevoeldat

ikophetmbo“lager”opgeleidben,
wel ándersopgeleid.Mijnhele leven
had ikvooralmijnhoofdgebruikt,

maaralskokheb jebeidehersen-
helftenén je intuïtienodig. Jemoet
creatief zijn,maarookkunnen
plannen.Dathet vakbij veelmen-
sen lager inaanzienstaat, stoortme
niet. Ikhebniet zo’negodatmedat
indewegzit.’
‘Ikkwamwel ineenanderecul-

tuur terecht.Professionelekeukens
zijnbijnaaltijdeenmachowereld
enveelkoksvindenhetnog lastig
omdooreenvrouwaangestuurd te
worden.Opdemeeste leerplekken
word jegedrildomtedoenwatde
chef zegt. Snel enefficiëntwerken
isdenorm, terwijl ikophet laatste
momentnogevenversekruiden
wildeplukkenvooreenpersoonlijke
twist.Datwerdvaaknietbegrepen;
waarommoeilijkdoenalshet snel
moet?Veel chefswerkenvanuit
klassieke regels,maar ikdenkgraag
naoverdevraagwaaromikeen
gerechtkiesenwat ikdaarmeewil
bereiken.Omdieopvattingben ik
vaakgesaboteerdenuitgelachen.
Meerdaneensheb ikhuilendopde
wcgezeten. Ikhebweleensuitge-
sprokenhoekwetsenddatgedrag
isenhoezwaarals je steedswordt
tegengewerkt.Dathielp.’
‘Opschool zat ikmet tien jonge

jongens indeklas,die langniet al-
lemaalgemotiveerdwaren.Veel van
henzatendaaromdat zenietwisten
wat zewildenwordeneneentjeom-
dat zijn vaderhemanders inelkaar
zouslaan.Datgebrekaanbezie-
lingverbaasdemeenvormdehet

grootste verschilmetmijneigen in-
stelling. Ikoefendeveel,probeerde
thuisdingenuit,wasnieuwsgierig
enkritisch.We leerdensnijtechnie-
kenopstukkenhamuitblik,maar
wiewil erhamuitblik serveren? Ik
wilde lerenhoe ikechtehammoest
klaarmaken.’

Natuur- en scheikunde
‘Dekooktechniekenwarennuttig
endenatuur- en scheikundelessen
ook. Je leert praktische zakenzoals
wanneer eenei stolt enwaaromdat
eenonomkeerbaarproces is,welke
stof bijwelke temperatuurbindt
enhoe jedatmerkt als je een saus
wiltmaken.Als jedat soort zaken
weet, is het leukeromkok te zijn;
zokomje verder.Mijnklasgenoten
zagen vaakhuizenhoogop tegen
de tentamens,maarmij ginghet
lerenmakkelijk af, doordat ik
meer gewendwasmijnhoofd zo te
gebruiken,maar vooral doordat ik
gemotiveerdwas.’
‘De technischevaardigheden

heb ikopdeopleidinggoedonder
dekniegekregen,maarnaeen jaar
washetgenoeg. Ikkonals zelfstan-
digkokaandeslagendat iswat ik
wilde.Nuheb ikeeneigencatering-
bedrijf enmaak ik“moodfood”.Met
mijngerechtenwil ikmensenals
hetwareuithunhoofdhalen, zoals
ik zelfookuitmijnhoofdgestapt
ben. Inhetbeginverdiende ikdrie
keer zoweinigals ikgewendwas,
maardat is inmiddelswelanders.’

ClaudiaLucardie (41)
studeerdeaf aande
Academie voor Journalis-
tiek inTilburg enwerkte
als copywriter.
Ophaar 28stebegonzeaan
eenmbo-opleiding tot kok,
die rondde zeniet af.
Inmiddels is ze creative
chef voorhaar eigenbedrijf
Vuur&Vlam.

DoorLinda
Huijsmans,
fotografie:Manon
vanderZwaal
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FormerdeVries (35)
studeerde evenpolitico-
logie enwerktedaarna
bij deBelastingdienst.
Opzijn31ste volgdehij
eenmbo-opleiding tot
timmerman.Hij stopte
naeen jaar. Inmiddels
werkthij als zzp’er.

‘I
kwilde graag poli-
ticologie studeren
omdat ikmeom
van alles ennogwat
drukmaak.Het is
een brede studie en

ik kon ermijnmaatschappelijke
betrokkenheid in kwijt. Daarna
wilde ik bij de overheid gaanwer-
ken omdat je daar invloed hebt op
beleid, dacht ik.’
‘Na een lange aanloop via

mavo, havo en eenhbo-propedeu-
se kon ik doorstromennaar de
universiteit en eindelijk politi-
cologie gaan studeren. Tochben
ik namijn bachelor gestopt.Het
wasmijn ideaal de politiek voor
eenbreedpubliek toegankelijk en
begrijpelijk temaken.Maar opde
universiteit kreeg ik als feedback
datmijn teksten te toegankelijk
waren, teweinig theoretisch.
Toendacht ik: ikwordniet geluk-
kig als ikmijn hele leven stukken
moet blijven schrijvenwaar ik zelf
niet blij vanword.’
‘Ik ging bij de Belastingdienst

aan de slag. Daar hielp ikmensen
bij wie iets foutwas gegaanbij
hun toeslagen. Ik vondhet leuk
samendie puzzel op te lossen,
maar het frustreerdemedat de
overheid zo’n grote en anonieme
organisatie is. Als ik een bug in
het systeem tegenkwam, kon
ik niet naar iemand toestap-
pen omdat te verhelpen. Je bent
een radertje,maar je hebt geen
invloed. Dat vond ik frustrerend.
Meer bevrediging haalde ik uit
het klussen dat ik voor kennissen
en vriendendeed. Iemand zei dat
ik eens bij de timmeropleiding
moest informeren.’

‘Het jaar erop zat ikmet jon-
gens van 16 in de klas.Wewerk-
ten vier dagen in deweek bij een
leerbedrijf en kwamende vijfde
dag naar school. Dat het niveau
lager lag dan ik gewendwas, vond
ik geenbezwaar. Ik benhandig
enheb inzicht,maar ikmoest het
vak nog helemaal leren. Ikmoest
echtmijn best doen.We leerden
bouwtekeningenmaken, kregen
theorie over betonstorten en
houtbewerking, leerden kozijnen
installeren enhoe jemet beton-
nen prefab-constructies omgaat.
Een verplichte reken- en taaltoets
hoort er echter ook bij en het
was onmogelijk daar vrijstel-
ling voor te krijgen. Dat vind ik
dus ongelofelijke onzin; ermoet
toch eenKamerlid te vinden zijn
dat iets doet aan die onzinnige
bureaucratie?Daar zou ikme
hard voorwillenmaken.Het had
de opleiding voormij een stuk
leuker gemaakt.’

Netflix onder de les
‘Degesprekkenwordenopeen
anderniveaugevoerddan ikopde
universiteit gewendwas.Was je
hetdaar ergensnietmeeeens, dan
ging jedediscussie aanmetde
docent.Ophetmbowordtwel ge-
mopperd,maarniemandprobeert
iets te veranderen.Demeesteklas-
genoten zijnooknogheel jong, ko-
mennet vandemiddelbare school
enhebbendaarwaarschijnlijk te
vaakgemerktdat er tochnietnaar
zewordt geluisterd.’
‘Ik had al twee kleine kinderen

toen ik begon,maar ik voelde op
school weer een beetje hoe het
was om16 te zijn. De onrust, het

feit dat je weinigweet.Maar er
waren ook verschillen, de groot-
stewas demotivatie. Voormij
was de opleiding een keuze,maar
er zaten gasten bij die te vaak
te horen hadden gekregendat
ze tochniets konden en “maar”
timmermanmoestenworden.
Tijdens de les zaten er altijdwel
een paar te netflixen of naar You-
Tube te kijken. Opde universiteit
was ik gewend te komenwanneer
ikwilde en te studeren als hetmij
uitkwam.Nu ging een andere
volwassenemij dat allemaal voor-
schrijven. Ik snaphetwel,maar
vondhet irritant. Ikwas veelmeer
vrijheid gewend.’
‘Toen ik eenwerkstuk over

duurzaamheidmoestmaken,
was ik er klaarmee. Ikwilde geen
werkstukkenmeermaken. Daar
was ik te oud voor. Ikwilde een
vak leren en zo snelmogelijk aan
hetwerk. Daaromben ik na een
jaar gestopt. De basis was gelegd,
de rest leer ik door te doen.Mijn
uurtarief is nog niet extreem
hoog. Alsmensenmij inhuren,
zeg ik er eerlijk bij dat ik nog niet
veel ervaring heb.Maar ik ben
handig en pik dingen snel op.’
‘Het blijft gek datmensen

die ietsmoois kunnenmaken,
minder verdienendanmensen
die alleenmaar goed kunnen
praten. Als timmermanwerk je
met je handen,maar je denkt
de hele dag na: hoemaak ik een
rechte kast op een scheeflopende
vloer zo dat de schuifdeur soepel
blijft lopen? Jemoet creatief en
pragmatisch zijn en goed kunnen
rekenen.Mijn hoofd heb ik echt
nodig.’

‘Nu ging een andere volwassenemij van
alles voorschrijven. Dat vond ik irritant’
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‘Ik ben gewend verbanden te leggen, dingen te
begrijpen,maar hiermoet ik gewoon leren’

MartinedeBoer (52)
ismeester inde rechten
enwerkte ruim twintig
jaarbij eenbeursgeno-
teerdeuitgeverij.
In september2018
begonzeaandedrie-
jarigembo-opleiding
pianotechniek.

‘M
ijneigen
piano
wordtmijn
oefenin-
strument.
Ikhebhet

bovenraameruit gehaaldzodat ik
hetmechaniekgoedkanzien.Kijk,
achterde toetsenzittenhouten
hamertjesdieelkéén, tweeofdrie
snarenbedienen.Vooreenpiano
zuiverklinkt,moetelkesnaarge-
stemdzijn.Pianotechnicus is een
vrij beroep. Iedereenkanpiano’s
stemmenof repareren,maar ik
wil gecertificeerdpianotechnicus
worden.Dat straalt vertrouwenen
kwaliteit uit.Het is eenambacht
endat leer jedoorhet vaak tedoen.
Daarvoormoet ikdrie jaarnaar
school endatgaatnietnaast een
fulltimebaan.’
‘Ikbendeoudste inmijnklas.

Demeestenkomenrechtstreeks
vandemiddelbare school.Het
belangrijkste verschil isdat zij vaak
wachtenopdedocentendoenwat
ergevraagdwordt, terwijl ikde
docentenmeeralsmijn leidingge-
vendenzie. Ik voelmezelf verant-
woordelijk voormijnontwikkeling.
WekrijgenvakkenzoalsNeder-
lands,Engels enburgerschap.Daar
leer ikniet veelnieuws,maar ikpik
eruitwat ikkangebruiken.Tijdens
deNederlandse leswerk ikaan
webtekstenvoormijnnieuwesite.
Zohaal iker tochvoldoeninguit.’
‘Daarnaast leer ikookveel

nieuws;hoebomengroeien,welke
houtsoortengeschikt zijn voor
een instrumentenwaarom.Die
kennismoet ikecht inmijnhoofd
stampen.Dat vind ik lastig, omdat
ikgetraindbenomtevragennaar

hetwaaromennietnaarhetwat. Ik
bengewendverbanden te leggen,
de logica te zoeken,kritisch te
lezenendingen tebegrijpen,maar
hiermoet ikgewoon leren.Datheb
ik voorhet laatst opdemiddelbare
school gedaan.’

Losser danooit
‘Het lastigst vind ikde school-
regels.Die zijn gemaakt voor
jongeren. Zomogenweniet eten
endrinken indeklas en tijdensde
pauzesmoetenwedeklasuit.Op
kantoorwerkte ikweleensdoor
tijdensde lunch,met eenbroodje
achterde computer,maardat
maghierniet. Ikbegrijpdat ze
alle studentenopdezelfdemanier
moetenbehandelen,maarhet
blijft lastig. Anderzijdsbegin ik
meook jonger te gedragen.Als
eendocent zegt datwe tijdensde
lessenniet opdepiano’smogen
spelen, is er altijdwel iemanddie
dat tochevendoet.Dat rebelse voel
ik zelf ookweer terugkomen.Op
school ben ik losserdan ikopmijn
werkooit geweest ben.Dat vind ik
ontzettend leuk.’
‘Mijnwerkals juristbestonduit

praten,nadenkenenschrijven,
maaralopmijneerstedaghier
zeidenze: “Daar staat eenpiano, ga
maaraandeslag.”Dat iswennen.
Het stemmen,hethanterenvande
stemhamer,de technischevaar-
digheden; ikabsorbeerde leerstof
gretig, als eenspons. Jehoeftniet
muzikaal te zijnomeengoede
pianostemmer te zijn,maar je
moetwel goedkunnen luisterenen
geconcentreerdkunnenwerken.’
‘Ikwas stafmedewerkeren

maaktedeeluit vanhetmanage-

mentteam,maarnaeenreeks
reorganisatieswasmijn func-
tie langzamerhandoverbodig
geworden.Hetzelfdedoenbij een
anderbedrijfwas voormij geen
optie. Ikwilde iets andersmetmeer
aandacht voorduurzaamheiden
ambachtelijkheid.Omdat ikal
veertig jaarpianospeel, lagdestap
naarpianotechniek voordehand.
Natuurlijkhad ikdie stap tien jaar
eerdermoetenzetten,maar ik
weetookdat ikdat toenniethad
gedurfd. Ikkoos voor zekerheid,
wasgevoelig voordestatus vaneen
goedebaaneneenroyaal salaris.’
‘Mijnhoogopgeleide vrienden

vindenhetgeweldigdat ikdit
durf endoe.Mijnmoeder van80
reageerdevoorzichtiger; zijwil dat
haarkinderenhetfinancieel goed
hebbenenalspianotechnicus zal
iknognietdehelft verdienenvan
wat ikgewendwas.Maar ikhaalnu
alhonderdprocentmeerbevredi-
ginguitmijnwerkendat ismeveel
waard.Ookhetbestaanals zelf-
standige trektme. In loondienst
werkte ikhard,maar legde iknooit
de linkmetdehoogte vanmijn
salaris. Alsondernemer zal ikme
moetenbezighoudenmetdevraag
watmijndienstenwaardzijn.Vroe-
gerhad jehet systeemvan leerling,
gezel enmeester.Dat spreektme
aan. Ik vindhet eenmooi ideedat
ikniet alleenmeester inde rechten
ben,maar straksookmeester in
pianostemmenenpianotechniek.’
‘Laatst vond ikeenwerkstukje

terugdat ikgemaakthad toen ik10
was.Daarinhad ikomschrevenhoe
eenpianoprecieswerkt.Tochmooi
omteziendatdie liefdeerblijkbaar
altijdal geweest is.’o
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