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D.day is

Tussen dag
vooÉii

en tienduizeDder

stltoolvedrters zrèÍ_

mer straks weer uit naat de opleiding van h[n keuza.
Ook nàaÍ de grafisGhè lycea en de hogesaholel voor de

k[r!ten. wat versachte, zii?

Hoc Íeëèl i5 die veÍwach_

ring eí hoe tt|oeiliik stnks de sprong n.ar de pÍaktiik?
Fl{v Kiem spÍal nel enkelè eerstejaaÍs, erkcle oud_

stude er er ííet

hun b€gèleideÍ§'

piEtsnel Btuwndkntnp: eigst cal*Éty.oqÍaÍÍma"
eeEte dag !a school oI studie. Wie heÍbnert
zich nid .Le zoete ziÍdeÍing van belofte, stÍiidmd met
eetr ziekmakend gev@t van o.zkeiheid? OI je nou
vàsib€BlotcD pa oa dr re blbleD io her vak ean je
dmmer oi vooral o! zoek naar È:zef en eetr leveD iers
lerdE vaD huis, vàn Í dat moEent koD het alle kan'

IÈ

Robin

@8

Nieàulut'L Atwen pet aar

Dàl hel àd Íh gÈtrsle opteiiliDgpD @1. serkeliit
alle taÀtetr opgai, bliikt w€l uit ile eflailEen van
b€gel€ideE aa diveÍse vakscholetr in het land. Gsàrd
r Esh i! lsiàaftoöÍdinatoÍ voor d€ virideiàd§
àin het Cr$sch Lyeum in rindÈ^ven. Als bii leer
tingm sprcekt, is het omdat ze pmblemeÍ hebhÉD
net de do@ft, het Msler of de lestoÍ.

en droom
Die pEbleme! ziiD legio. "Velen hetrber gEeo id€e
sàdr ze dan betomeo ziitr. Bel tume op dc
opleidioteo. z. hebbeo op een of àÍdeÍe manier
gedàcht de hele da8 achleÍ de complteÍ te kuDneD
zitien en ziin em regehcht teleuÍAe§teld ak hliikt
Ílat er nog zotets bestàat als dÍuk*€rkvooóeÍeiding,

lcl

dn*ken

eÍr

nab€weil&8."

Hoe het komt, dat

it*eeÍde b€ehr IcT

is

er

iowr-

colega V DuyDtolen, die ars
dec. da$Uiks mel truslEt es te ml(m l«ii8l
Ze laten zich e.door verbliÍllen. 'Me DÈschio",
'\..r€eft hij to€, "i6 het ook wd zo, dat de praktiik
zwaarder is dan i€ op de websil€ ziet er op ile
vooriichntrg hoort.'

wooÍd,

mert zijr

os

Hët gafische eat is niet
bij v@rbaat aanIIekkeliik vooÍ de ieuÈd, zo neÍken *e aan de koorts
achtig€ íestyling. De laodejiike uervhgscampagnes
G Kracht ereekt daàrbit bo€kdeten. Dal iongerën zó
bang ziin vàn vise vitrgeÉ-.. t-aurEB JaNzootr
CosteÍ zou zich omibaaien in ziin SraI- "Het oDiler

NchaÍl Molershot: th@teÍdltcénÍ net

bijbtttl

wirs Ir hier zelÍ ook deb€l aan", viodl IIaD Es.h. -E is
aveet rcchíiel dt dè opleidirg getaal4 het is iÈts
van vÍoe8eÍ geword€n."
Àls 'ouil€ letieÍvretss' zien van Esch etr van
Duynhwen lÍea lede o8eÍ aan hoe digitariseÍin8 zelfs
id de $hoolhànkeÍ, geÍ»d€l@s de stmmiry b€paalt.
-tle èigenheid van het mt v€Ídwijtrt", vindt ran
DuyDlbven. 'Op de .reatieve Íichtirgei al5 voÍm'
g€!€tr etr multim€di4 daaÍ loopt het slorD. MaàÍ kijk
€ens naaÍ een aldelirg ars cíafisch ManàEe$em,
ei8eíliil dàt wàr de vroe8eíE vakopleiditrg hnield.
Dàt ligt nu praklisch op zijn gai."
ller GÉIis.h Ly:eum Àmsterdm kmpt niet minde.
met d6inteÍesse vooÍ dea aldeliDg, mad het Deltiotr
CoUege t ZríoHe h€eft @í teruEval kwnen voorkons ond€r atrdeÍe door intoductie va het onderdei

mini{ndmemin& Ierlingen richleÍ

mÈt èeo aatríle-

lenkapitaal van iaDilie €n rienden hun ei8elr bedrijf
op, prob€En wiDst re maken en liquidereÍ de zaak Da
€ea jaàr. Eel idee bleek ee€n do€ltreffend ats simpel.

Robin Nieuwlad, Du beziS mer zijo laatsle §la8e, was
zo etrthousiast oEr de mini ondemeÀins die hii met
ziin klas had orsezet, dat hii deze na de tiquidatie ats
eenmaDsbedÍiif heeÍt voongezet- "De zstig aandeteD
die we voor 25 gulden hàdden lerkebr. smn M an
jaa-r 60 gulden waàrd", zegt een ievreden onde{emèr

zet Det a]s ziin etlegà's €eÀ salaris genoot van
één Sulder psr uu. 'ik vond het vooral hel le.zàm
omdat je te nakeD knjgt me1 alle knnten van h€t
die

eau et rrncrE he€t het bedÉiÍe, dar zich .ich op
ontwerpen en drukken Ían fotdeE en logot- water
en inkt, maar dar wat sjiekei "Vieze handèni Ja. op
6.hool. Maar met die machines die ie nu in bednjvsn
ziet, I{oml er ni€t eens e€tr vlekie op." Of Íle miniondemeDing, etr idtiatief dal in 1990 d@r het
bedriitulao ars pBrect we.d opguét om en brug re
slaatr tusen school en praktijl! d€ reddiD8 bètekeni
voor het rkukke$vak?
M, VmrhoEt, leerlingbegeleider van Bobin, vindt net
als de Etgemten tu Eindhoven, alàt de voorlicbtin8
eerliiker met, nid alleen vanuit de scbool, mar ook
anuit de bedriiven die bi,Íoorb€eld staEeplaatsèn
aanbieder en nd zijn mening raar. gemisd ziin
vooral de aantrekneliike katrteD ve het sèrk ie

El
e

IEE;il-i;

'l

Tussen da
'Shr.lentetr itr de to€gepasle richtjleen zijr oveÍ het
argmen al tÍat prakri§4her ingesteld datr die in de
autonoÍre k!.sten", z t Paurels. 'Zoais er ook alrird

kist uit orcrtui8in8 en en
gmep die een ideaali€eld nastre€ft. Maar ie moet
.ooit verAelett ilat paÉIel met de studie altiid €€n
privélever loopt
in dingen heel sÍel kurNn
een g.oep §tudeÀGn is die

e

verdDdelen. Het welstaten van de studi€ hanSr

dar

soer

studenten sd[ijven daaÍon itr hun
èi hxaneniaar e3 startècplÀtr mel zowel zikeliike
àls peNoonliike doelstelinren. Às a í/i[en, kijgen
z deÈii eeÍr D€Ísoorliike coachine,"

muxl

ie ie àfvÉ6eo oÍ
Ítl lom. nbdeÍ", zEgr vooÍhors, 'kunglaÍi*he
swld
noel
ziin.
De
- de opleiditrg zo hÍted
dar Eet je

lefude
aabod

zo ontzertend §treL ie inÉt
steeds in mee- Ho€ heder, ho€

m

mÉiuikeÍ.'

onveÍmiidelijk imgo-

smue EranÍhíin#r,
prcbleem rekenE zo ooderhand het gxafische vàk.
Vaa Duy[Íma b€sp€uÍt not m bEnd. "vÍDeger
was MBO.etr etudstation.
ie dat nad gedad kreg
^ls
ie ook n€estir een 8Éde baan- Nu wiÍe, iongem
liever doodereÍ om meer k §eD te h€bber op de
art eid$narkt. Bii oB vandaan 8ad s vÈel dooÍ
en

mar

de Hoeeschool Brattatrt."

mee

"PeÍsoonliike coachin& itÀt heb ik rel gemist", zegt
angeres PieteÍuel Bmmmelkmp. zii studeeÍde in
1998 af aan het Conl€ruatoriu !u Amslerdam,
maar had daarvoor al ën jae ro.elopteidiÍ8 Sedaan
itr Í|mD€n en een voompleidias zang in HilyeÍsum.
"lk wisr r,el wai ik wildei musical, Iichte muzi€k,
cabmt, màar was toch eat stuurloos in de reg
emd toe. Dat wed me op de tonelschool al duidÈ
liik gemaàlt. 'Ga eerí en iaai iels md6 do€n ,
zetden ze, her lmn Ekemo.' Àchtemf mo€t ik
to€seven dat ze seliik badden."

"ÍIel cons€flabnuE Das qua i.houd aals ik hoopte
Emachtte maar toch heb ik het mei hanten en
wurgen alg€uakt. Missthien IaE het aàn mii, ik was
eE op zoek. votrd hel làstig om mijn tiid Soed in re
delm. Het vrDeg heel rel disciplitre Daarblj: ik denk
dar het hel helantiijk b als je @, tev@ al.veel lol
hebt gehad in ziíBen, ín kooÍties èn bardies bijvooF

en
Een van de fàolteiten va di€ HoAeshool Bmbant i§
de Academie §t. Joost in BÍ€da. De opleidiag keni dÍÈ
ricttinSeÍr: àulotroD. beeldende klmr, vormgeving
en colMuri6tio & mulftoedà de§i8n. vlhlen ate
pas aÍ8è§tudeeÍde MBO'eE dte ,ilen dooÉ'tudeEn
wt ze &ar kunDen Emachteo3 "Nee", zegt decaan
Àafl<e de Baat onomvondm. "Ze ziir mer op de
praktiik 8eÍicht dan op d€ kll]l§len. ze de*etr dat z€

!!€i geleÍd Lóben, maar E@ten
alleretr eD hEtaiteÍtÍ."

eiSenliik vooral

duin

wi, stEk er hàd etr dddraoo, is
ook Ld alsme€n mÍneDd pDp€deuseÈar Hoeld.
"r,ue

zijn

Het gaat natuu.lirk om iàIent, màar het Saat ook om
IereÍ analrl§eren en cotrME,ëÍe,t op persootrliike

doel§elliltgen-"
Anders dan qoeger is er nu ook veel aanílacht voo.
de bemepsmatige kanteo r?n het knnsteÍaarschÀp

o

v

EÈIiscà oÍtueryFr lr" Aodemje
St Joosl heeft hiervoor Efs e€o vE.plichle module
odtwikkeld: (unslzakEÍ. 'De tijden dal een 3hd€nt
Er een acdmie voor k!Íst en votrgditrt bii ziin
hel vàk

meteen 6eÍ vswiisbriete lmr de SGi.le
DÈÍí kr€€g, ziin d€fiDitieÍ vmrbii', ruidt lleelzeSgeDd d€ e€Í§të íegel vaÍ het bo€kie dat Hent Pàusel§,
v@rlicht€Í eÍ docert rcn§izkeD, @er het vak

diploru

@l

ro

b€€ld, dat ie daar €€tr b€€ld van hebt. Misschien was
ik €r té seÍieus mee bezig."
"De aaashitin8 m€t de pÉktiik? Je weet niet echl
wat je vswachtetr kunt, behàlve dat het een gev{ht
Írordt. ze hadden oB denk ik wel iets Deer met de
íeus op de Íeiten kune drukked. Wat ook raar was
wàs dat je id die tiid muwelijks eNaring opdeed Itret
kooziDgen, tssijl het ÍrcEndeel !_àn oís iÍ eer
pnsmhle tèfrnr zor Lóí6. Nn d@, zè dàt wel

,n droom
anden, bijlooÍbeeld dmr gÍlepje§ inslrumentalislen
en zangeB bij elka te bEtr8en-'
Hoe moeilijh het wat Pietemel d@t nu pEies wat
ze airijil silder lichte bunek met e.etwooÍd §t€m
8€bruik. BeSh dir iar stond ze mer hae eiSen
cabaretpÍogÍamna in hea Amsterdans PleinTh€ter,
nu rerkt ze aaD e€tr liediÉ§prcsma Ze ioopr oveÍ

.

enkele iaren fultime met haar Da§sÈ b€zi8 te kurneD
zlitr,o haar bijbae -encicÍ8€ op het @tr*rya'

rioii:uiroP

re

kru€n

zegSen.

o

KunsizinDit VorminS op de middelbaÍe schoteL
jd katr iederen eryan rordkomen."
E6 iàloersmkmde zekerheid moet dit ziin voor
studeden ad de tooeelrichtins. Arenr Jar Lide is
derdeiaarc. Hii hoopt volged jaa. slage te tope in
ÀntwerpeD en daaÍu bij eer Sroot tezelschap ae
ie kurnen duiten. Ik hèb alijd 8Eàt bii em E§te
gÍ!ëp tewild", ze8t hij, "maar dat wordt ste€ds
ÍiÍder. subsidies aaneÍager, het hoofd bove waleÍ
kunnen houden, er is eigerliik maar eèn heel tJein
Binnen eÈn

!€rcenta8e dat daadtr slaagt. Dat is toch vÍij otrt
Opvalend is het èDrhousiame van §tudentetr m de
TheateEchool in ÀD§er.lm. De Satgeo gonan vaÍt
expÍEssi€dÍang etr ptaÍnen. Mi§.sóien @k niet gek in
een tiid ae audities. Ànna var Diepetr heft hieÍ juiÉt
e€ll hrrk nsíng geden voor de opleidjng tot thèàteÍdoèDL Zi srudetle al eer iaar ,àn de lheteÍ$hool

.waamm de overÍtap? Dat heelt meer te maten met
mijn eiSen ontvikLelÈt dan met het aanbod in
Zwalle, dmk ik. De opt.iiurg daar i§ meer gericht
op didadlek. In de loop vaÍ de tiid, ondèÍ itrvroed
vàn vooFreltin8en dic ik zdg. b"tr ili lol miitr eiaPn
verbaztuE de kuÍst steeds berantdiker gaan virden.
Daar ligt tÍ AEsterdam me€r nadmk op. Ik moet
oÍ€ri8ens wet zeggeÍ dat ik me in Zwolle ook niei
helemaàl thuis voelde. Hel was er raii irSetogen, hier
is het veel uilbmdjger. Veel student€n wden eÍ erg
met het Beloof bezig, dal had ik niet venvacht."
knj8i ÀnÉ de uiislaS.
Nog een paar weker,
van zeven- à adhtduizend aanm€ldèB wordeD er
uiteiÍdelijk slechts enkele Íéniallen aange.omen.
Wat er gebeurt mel al di€ ederen? "De mee$en

d

en

andeiE Íichting in hetzelÍde vakgebied
zegl Richad Moienschot, die eÈ halÍ iaar geledeÍ

kiezen

/--

U

rÍ$ude'de. Als
èlliid weleraens rerechr saa jeje

als rheàrerdocenr

lÍ h€b ik heei

IaDg actenr

ville

ie doorzer kom ie
Boed

Evëngoed, weet hii, kruipt h€t bloed waar h€t niet
gaan
- (unsten.as moeten dmn wat kullsteraal§

k

noeten doen. ftch,

hij beginnede vakenoten

moer zich ontwlkkelen, maàr op eetr eeseven momenl
m@t je wel een kerze nuker, anders b€n je niei
efÍecrieí bezig. Daarbjj, je kuÍt naar beter realÈiisch
ziin. Ars ie bent aÍ8e§tudeerd en je hebt íos nooii een
mimevoorsteling gezieq maar droomt ir plaals daarvan nog íe€ds over Hollywood, dan heb ie volgens

mij iets

,oe,l.

ars

..Ik denk dai je
mocht radell
steeds moet
psberen erachter re komen waar je naaÍt@ vilt.
Je specialise€n íaruulijk ldgaam o ook je sMàk
ie1s aan

gemisl."

E]

worden. Ik had

al ze!€n audiliès ffdà in drie jad Íjd t@n
beslooi dz€ richting te Dmbem. T@. ik de

opleidiry etrMaI ging doeír, heb ift íooit

ik

tetst lvoMe rin os€h heeld leter

heesakkers

en

monent slijt gehad."
GroÍisch Lrcenm EíÍdha»en: wvtli.Ël"nl
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Z Ellp:

uw.debioí.ll

Rjchdl beh net nl, Piereml eE hjih op ziin
oude {hool eo rnnaLr demiEl vmBletriryFD.

Stichtín9 Mini4inPnrmÍn&:

Nier de uiU@Dí vàn oos vàk", Taql hii, "I)]d wel
vF*liik leur oo re den. It( deÍl ook dàr ik in de

EM

loelomí voordl

mel dmdteuÍs zalbliiven

se.ko.

Juist omddt 2.É oo8 niel 20 SepoUisl ziio. doen ze
soms dinsen die ve.l pcsmdijler relJeuí ziitr,
dar ls vàak pmchrig. ToekomDeEp{beA Dil vak is
lucmti€ver dan je denkt, dankzii het vak CuliuBlë

D»D. ninianilÍíneÍnínserL
et

EM

nl

http:/fitomeplaact-ítl/ -niea0076

Cot sÍostdiim t@ Awtq.luÈ @ua.sca'anklr.L
A.ademie St- loost BÉt1tL vlru.stjoost.,tl
Íhnta*h Aturterdam:
D»t'].theohkat (íifo opleídi'tq)
De onnemcmeflne

kuÍsteiÍtnr:
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( iÍtÍo tukelíi ke kanten )
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