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Vraag het een jonge buitenlander: wat is 5 bij jullie?
➢ Inleiding
Het is vakantie. We hebben carnaval in beeld. Dus even gas terugnemen. Prima. Daarom dit keer
een nieuwsbrief van slechts een pagina. Maar het is een nummer met een opdracht. Niet dat we
verwachten dat iedereen die zal gaan uitvoeren... Zie het dan toch maar als een aanzet. Het kan
gaan om een actieve handeling, nu (tijdens de wintersport) of later (denk aan de zomervakantie).
Het is huiswerk, of beter gezegd: van-huis-werk. Zeker en wel, het is een serieuze vraag aan de
lezers van PamflAd.
➢ Vraag hoe het zit met ‘5’
Het is dus vakantietijd, op weg naar het voorjaar. Straks in mei is er ook een aantal vrije weken. En
eind juni, begin juli is het tijd voor het echte vakantiewerk.
Mogelijk dat u zich binnenkort in een wintersportgebied bevindt. Ook is het leuk om een reis te
maken naar een van de Baltische staten. Wellicht wilt u nog een keer zorgeloos naar Engeland
gaan, voordat het met de Brexit een stuk moeilijker wordt. Maar dan is Ierland altijd nog een optie.
Of Portugal, of Spanje.
Ongetwijfeld komt u ter plekke allerlei mensen tegen. Het kan ook gaan om jongeren die zich in
een leeftijdsklasse bevinden waarbij het zeker voor de hand ligt dat ze zich ergens in het hogere
segment van het onderwijs bevinden. Dan komt er absoluut een moment dat zich leent voor de
vraag: “Hoe zit het nou eigenlijk bij jullie met een vervolgopleiding na het algemene onderwijs, en
hebben jullie dan ook een optie voor het doen van een opleiding van twee jaar? En doe je die dan
bij een ‘University’ of bij een ‘Polytechnic’? Of bij een ‘College’ voor beroepsonderwijs?”
Een dergelijk veldonderzoek levert meer op dan het raadplegen van allerlei documenten en daarin
opgenomen schema’s. Zo hebben veel jongeren in Engeland het niet over een Bachelor, maar over
het doen van een ‘Honours’. Dat is een gevolg van het feit dat je ook een ‘Ordinary Bachelor’ kunt
halen, en die graad klinkt niet echt ‘sexy’. Interessant is ook dat bij Colleges in Engeland zowel de
Foundation Degree als het Higher National Diploma te vinden zijn. En in Portugal is men bezig aan
een renovatie van de korte opleidingen, om het beroepsonderwijs dichter bij het hogere professionele systeem te krijgen. Vraag maar na.
Het kan bovendien nuttig zijn om, als u merkt dat de scholen nog gewoon draaien als u ergens
bent, simpelweg een school (College, Universiteit…) binnen te lopen. Vraag bij de receptie of
iemand van de afdeling voorlichting bereid is om wat te vertellen over wat er zoal wordt aangeboden.
Gegarandeerd dat zoiets lukt, want elke instelling is trots op hetgeen zoal met de studenten wordt
gedaan. En het is informatie uit de eerste hand!
➢ Vertel het door, en aan ons
We houden ons aanbevolen voor een kort verslag van uw ervaringen. Vermeld even waar u bent
geweest, wat is opgevallen en wat er speelt rond ‘5’. Misschien kunt u er tevens aanbevelingen
voor het Nederlandse systeem aan toevoegen. Nederland leert graag van ‘good practices’ vanuit
andere landen… En na de zomer maken wij er dan wel weer een PamflAd van.

