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Vooral flinke stijging in deelnemersaantal opleidingen gezondheidszorg en welzijn

Leerlingenaantal in MBO fors omhoog
AMERSFOORT/DE BILT – Het aantal studenten aan MBO-opleidingen is vorig

zorg maken het aantrekkelijk voor jon-

jaar met 20.000 mensen gegroeid tot bijna 450.000 in studiejaar 2002/2003.

geren om die richting te kiezen. ‘Maar
zonder praktijkervaring is hun oplei-

Vooral in de gezondheidszorg en welzijnssector was die toename groot, namelijk

ding geen euro meer waard, omdat ze

10 procent. Als die groei zich voortzet – en daar ziet het wel naar uit – komen de

geen diploma kunnen halen!’

scholen in de problemen. De overheid moet dan meer investeren en niet snijden

voor de andere beroepsopleidingen

in fiscale voordelen voor ondernemers die stageplaatsen willen aanbieden.

moeilijk om een stage- of leerwerkplaats te vinden. Zij wijst erop dat dit
kabinet dat nog moeilijker maakt
door te snijden in de fiscale voordelen
voor werkgevers die praktijkervaringsplaatsen beschikbaar stellen. ‘Zo
wordt het MBO de middelen uit handen genomen om goed onderwijs te
geven én een belangrijke rol te spelen
bij het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.’ HR

Dat zei voorzitter Margo Vliegenthart
van de Bve Raad vrijdag 29 augustus
tijdens de opening van het nieuwe
studiejaar in Amersfoort. De groei in
het beroepsonderwijs dreigt een
zware dobber voor de scholen te worden, omdat de Rijksbijdrage is gebaseerd op het aantal studenten van
twee jaar geleden.

Volgens Vliegenthart moet het ministerie daar een oplossing voor bieden.
Een ander probleem is dat het aantal
stageplaatsen en leerwerkplaatsen
onder druk staat door bezuinigingen
in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg, aldus Vliegenthart. De sombere economische vooruitzichten en
de grote behoefte aan personeel in de

Volgens Vliegenthart wordt het ook

Impact intimidatie door chefs en collega’s groter dan door cliënten

Horeca en zorg grootste
risicosectoren intimidatie
DELFT – Uit de tweejaarlijkse TNO
Arbeidssituatie Survey blijkt dat intimidatie door chefs en collega’s een
groter effect heeft op burnout, verzuim
en de wens om van baan te veranderen, dan intimidatie door klanten.
Ongeveer 22% van de Nederlandse
werkenden werd in 2002 geconfronteerd met intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Van de
werkenden werd 13% geïntimideerd
door chefs en collega’s; 7% van de Nederlandse werkenden is slachtoffer geworden van fysiek geweld door klanten. Seksuele intimidatie wordt door
circa 3-7% gemeld.
TNO Arbeid volgt met de TNO Arbeidssituatie Survey sinds 2000 de ontwikke-
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lingen in werk, werktijden en arbeidsverhoudingen in Nederland. De survey
wordt gehouden onder een representatieve steekproef van ruim 4.000 werkenden per jaar. In het onderzoek worden drie vormen van ongewenst gedrag
onderscheiden, namelijk ongewenste
seksuele aandacht (seksuele intimidatie), intimidatie en fysiek geweld.
Werkenden die geconfronteerd zijn
met ongewenst gedrag, blijken vaker te
verzuimen, vaker emotioneel uitgeput,
vaker van baan te willen wisselen en
hebben ook vaker daadwerkelijk actie
ondernomen om een andere baan te
vinden. Het onderzoek maakt onderscheid tussen ongewenst gedrag door
klanten en collega’s. Het blijkt dat de
impact van intimidatie op de gezondheid en het welzijn van het slachtoffer
beduidend groter is, wanneer dit gedrag

tussen collega’s onderling plaatsvindt.
Ongewenst gedrag vaker in
horeca en zorgsector
In het bijzonder de bedrijfstakken horeca, ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn koplopers wat betreft
confrontatie met ongewenst gedrag op
de werkvloer. De beroepen die het
meest te maken hebben met ongewenst gedrag, zijn respectievelijk:
1. verpleegkundigen en ziekenverzorgenden;
2. transportberoepen
zoals
buschauffeurs en treinconducteurs;
3. politiepersoneel, brandweer en bewakers;
4. winkeliers, winkelbedienden en andere verkopers;
5. docenten in het voortgezet onderwijs. OB
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