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W aar een universiteit de
professor heeft, het
hbo de lector, heeft het

mbo sinds een aantal jaren de prac-
tor. Die moet voor verdieping zorgen
in het middelbaar beroepsonderwijs.
In Nederland bestaat de functie zo’n
twee jaar, maar Vos is de eerste van
Fryslân. Sinds september is hij voor
de instelling aan het werk.

Zijn missie is om met collega’s en
studentenop zoek te gaannaarwat je
nodig hebt om in de moderne maat-

schappij staande te blijven. In tijden
van prestatiedruk en populisme is
het niet altijd eenvoudig de juiste
keuzes te maken en houvast te vin-
den.

Pedagogische taak
De laatst decennia lag de nadruk in
het onderwijs vooral op de vakinhou-
delijke bagage. De rugzak werd ge-
vuldmet kennis en vaardigheden die
nodig zijnombijvoorbeeld eengoede
lasser te worden. Maar de aandacht
voor degene die de rugzak draagt,
schoof wat naar de achtergrond. ,,In
de loop van de tijd zijn scholen zich
gaan richtenophundidactische taak.
De pedagogische opdracht waren ze
wat uit het oog verloren.” Studenten
zijn geen productiemiddelen van de
toekomst, maar mensen met een ei-
gen verhaal, eigen ambities en dro-
men, vinden ze ook bij de Friese
Poort.

Juist in de moderne tijd is het be-
langrijk om houvast te vinden. Na-
tuurlijk komen de studenten naar
het mbo om een vak te leren. Daar is
het beroepsonderwijs ook voor be-
doeld. Tegelijkertijd leven we in een
samenleving waarin weinig meer
vanzelfsprekend is. Religie bood

vroeger vaste grond en richting aan
het leven.

Nietzsche zei hierover:wie gaf ons
de spons waarmee we de hele hori-
zon konden wegvegen? Vorig jaar
was Vos in het Fries Museum, bij de
tentoonstelling Escher op reis. Hij er-
voer daar fysiek wat de filosoof daar-
mee moet hebben bedoeld. In het
museum kon je op een duikplank
staan, maar je zag geen horizon. Het
effect was dat je wankel en duizelig
werd en uit balans raakte.

Toch is het belangrijk dat je als
collega en mens in staat bent sociaal
en waardevast te handelen ,,Dat is de
kern van waar het ROC Friese Poort
bij de brede vorming omgaat: hetwil
opeeneigentijdsemanier eenberoep
onderwijzen, maar ook op zoek gaan
naar wat van betekenis is in het le-
ven. Gaat het bij een baan er alleen
om wat het jou kan brengen, of ook
omwat jij kunt toevoegen, een ander
steunen of helpen? Op basis waarvan
maak jij je keuzes?”

Meer dan je ego
Studenten geven zelf ook aan dat er
meer moet zijn dan het achternalo-
penvan je ego. ,,In tijdenwaarinook
jongemensen steedsmeer temaken
krijgen met een burn-out, is het

goed met elkaar na te denken over
mogelijke antwoorden. Het is be-
langrijk dat je als mens stevig in je
schoenen staat. Als jij niet de leiding
neemt in je leven, neemt een ander
je leven over met alle gevolgen van
dien.”

Tegelijkertijd is het belangrijk
mee te bewegen in de snelle verande-
ringen in de samenleving en dat je je
in een ander en diens denkbeelden
kan verplaatsen. ,,Anders krijg je si-
tuaties waarin iemand die misschien
een ander kleurtje of een andere le-
vensovertuiging heeft de schuld
krijgt van alles wat er mis is in de sa-
menleving. We willen de studenten

leren om anderen te accepteren,
maar zonder zichzelf in de uitver-
koop te doen.”

Omgaan met klanten
Ook in een toekomstig beroep is het
belangrijk dat je weet hoe je met an-
dere mensen moet omgaan. ,,Je kan
nog zo’n goede installateur zijn,
maar als je niet kunt omgaan met
klanten en ze voelen zich onheus be-
jegend, komen ze niet bij je terug.”

Daarbij komt dat de moderne tijd
andere vraagstukken kent. Facebook
had je dertig jaar geleden nog niet.
Maar nu is mediawijsheid een heel
belangrijk thema voor de jeugd. Hoe
gaat een bedrijf als Facebook ommet
onze gegevens en privacy?

De door Vos genoemde proble-
men zie je niet alleen bij studenten
van het mbo. Maar op alle niveaus.
,,Ik ken mensen die een ingewikkel-
de, universitaire studie hebben ge-
daan en dan een mooie titel hebben,
maar geen idee hebben hoe ze moe-
ten léven. Om te ontsnappen aan een
burn-out moeten ze eerst een jaar
backpacken. Met brede vorming bij
Friese Poort bieden we studenten de
kans om ook dichterbij huis te ont-
dekken wat het leven waardevol
maakt.”

Hoe word je een waardevol mens

Wat heb je nodig om een goede kapper

te worden, of een goede bakker? Op die

vragen hadden ze bij ROC Friese Poort

wel het antwoord. Maar hoe word je een

waardevol mens? Daar wil Koen Vos, de

eerste practor van Fryslân, de studenten

bij helpen.

Koen Vos is de eerste practor van Fryslân, en in dienst van ROC Friese Poort. De foto is gemaakt in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Foto: Marcel van Kammen
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De functie practoraat bestaat
sinds 2016 en is een initiatief
van de Stichting Ieder MBO
een Lectoraat. Een practoraat
zet z’n expertise in op het ge-
bied van vakinhoudelijke of
onderwijskundige vernieu-
wing. Inmiddels zijn er 24

practoraten in Nederland en
zijn er acht in oprichting. Prac-
tor Koen Vos werkte voorheen
als manager en trainer in het
mbo. Zijn ervaring en kennis
op het gebied van filosofie,
kunst en religie wil hij inzet-
ten voor de doorontwikkeling

van brede vorming binnen
ROC Friese Poort. Onderzoek
binnen het practoraat is prak-
tijkgericht en wordt in co-
creatie uitgevoerd onder lei-
ding van Pieter Baay van het
expertisecentrum beroepson-
derwijs (ecbo).

Expertise

Practoraat bestaat sinds twee jaar


