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 Or-lid  
 aan het  
 woord Lager opgeleid

‘Stop met mensen lager opgeleid noemen. Ze zijn 

práktisch opgeleid. Dat is niet slechter dan theoretisch 

opgeleid.’ Deze uitspraak deed opiniemaker en onder-

nemer Marianne Zwagerman eind vorige week bij een 

bijeenkomst met ondernemers. Ze viel fel uit toen ie-

mand in de zaal haar vroeg wat bouwbedrijven kunnen 

doen om ervoor te zorgen dat er meer laagopgeleide 

mensen beschikbaar komen, aangezien er een enorm 

tekort is aan vakmensen in de bouw. 

Dit las ik op de site van Trouw. Ik vond het een dood-

vermoeiend bericht. Het idee dat iets dat lager is 

slechter is, stuit mij zeer tegen de borst. De term 

“praktisch” opgeleid vind ik overigens ook vreselijk ge-

kozen. Een orthopedisch chirurg hoeft van mij geen 

theoreticus te zijn, maar moet wel een nieuwe heup 

kunnen plaatsen. Dat lijkt mij ook zeer praktisch, maar 

wel op een hoger niveau. Anouk Gielen, voorzitter van 

Laks, zelf gymnasium-scholiere en tegenstander van 

het woord “lager opgeleid” stelde: ‘Als je zegt: “Jij bent 

lager opgeleid”, dan zeg je eigenlijk dat iemand met 

een lagere opleiding lager in de maatschappij 

staat.’ Ook benadrukt zij nogmaals in het interview dat 

het vmbo een imagoprobleem heeft. Dat terwijl ieder-

een weet dat vakmensen van het vmbo heel hard no-

dig zijn. 

“Lager opgeleid” gaat helemaal niet over beter of 

slechter en de positie die iemand op de maatschappe-

lijke ladder heeft. Het doet niets meer dan een verschil 

in opleidingsniveau aangeven. Stop dus alsjeblieft met 

het naar beneden halen van lager opgeleide werkne-

mers! Leuk detail is dat de tegenstanders in het artikel 

van het woord “lager opgeleid” voornamelijk hoger 

opgeleide mensen zijn. Voor het artikel is ook Harold 

Reuser geïnterviewd, Meesterbinder bij Bloemerie 88 

in Oss en verkozen tot beste Fleurop Bloemist van 

2018. Zijn commentaar: ‘Het vak van bloemist is voor 

lager geschoolden. Mij stoort het niet zo, als je het zo 

noemt. Als mensen daar neerbuigend over doen, zegt 

dat volgens mij vooral wat over hen.’ En hier slaat hij 

de spijker mee op z’n kop! 
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Tactisch spel
VERPLEEGKUNDIGE JURGEN BOHLKEN IS OR-VOORZITTER 

VAN MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN (MCL). ZIJN NEGEN-

TIENKOPPIGE ONDERNEMINGSRAAD DENKT MEE OVER DE 

VERDELING VAN ZORG OVER DE FRIESE ZIEKENHUIZEN.

Wat staat te gebeu-
ren?
‘De directies van de vier zie-

kenhuizen in Friesland den-

ken al lange tijd na over de 

verdeling van zorg in onze 

provincie, omdat we de zie-

kenhuiszorg in Friesland 

toegankelijk, kwalitatief 

hoogwaardig en betaalbaar 

willen houden. Dit heeft tot 

mogelijk gevolg dat bepaal-

de specialistische ingrepen 

gecentraliseerd worden. Het 

personeelsbestand in elk 

van de ziekenhuizen zal 

hierdoor veranderen. In 

Drachten, Heerenveen, 

Leeuwarden én Sneek wer-

ken momenteel bijvoor-

beeld verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in 

borstkankeroperaties. Wan-

neer de borstkankerzorg 

naar ons zou komen, kan 

het zijn dat ook verpleeg-

kundigen van de andere 

huizen onze kant op ko-

men. Stel dat orthopedische 

zorg naar een ander zieken-

huis gaat, dan gaan uit het 

MCL mogelijk ook mensen 

die kant op. Voor de onder-

nemingsraden zijn het wel 

uitdagende ontwikkelingen. 

Er is daarom een platform 

opgericht tussen de onder-

nemingsraden van de Frie-

se ziekenhuizen om te be-

kijken wat er op ons af komt 

en hoe we elkaar als raden 

kunnen versterken, om de 

gezamenlijke procedures zo 

goed mogelijk te laten ver-

lopen.’ 

Hoe verloopt het 
overleg daarover 
met de bestuurder? 
‘Ik zie dat als tactisch spel. 

We geven allebei, we ne-

men allebei. Je moet niet 

op voorhand rechten gaan 

eisen. Samen met de be-

stuurder moeten we zorgen 

voor een organisatie waar 

mensen graag voor werken 

en waarin ze zich thuis 

voelen. Met de huidige be-

stuurders kan dat gelukkig 

heel goed.’ 

Mark Capel



