"

D-LBO 29

vrijdag 19 juni 2020

Regio

5

Leidse instrumentmakers School haalt bovengemiddeld cijfer bij studenten

Mbo’s in de regio scoren wisselend
Paul van der Kooij

Leiden ! Een mbo-school die ver
boven het landelijk gemiddelde
scoort - de Leidse instrumentmakers School (LiS) - en drie regiogenoten die juist onder het gemiddelde zitten: Mbo Rijnland, het
Wellant college en ROC Mondriaan.
Dat beeld rijst op uit de enquête die
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) hield onder studenten
van 63 mbo-scholen in het land. Gemiddeld beantwoordde 53 procent
van de leerlingen de vragen, op de
340 leerlingen tellende LiS was dat
een kleine tien procent meer. Zij geven hun school een 7,6, ruim een
procent boven het landelijke gemiddelde. En de opleiding Research Instrumentmaker scoorde een 7,7.
Wie die opleiding heeft gevolgd,
heeft dan ook nagenoeg een baangarantie. Hij of zij kan dan precies de
apparaten ontwerpen en maken
waar onderzoekers in de high-techindustrie, medische wereld, ruimtevaart en wetenschap mee aan de slag
kunnen. Geen wonder dat een hoog
percentage van de leerlingen vindt
dat de lessen nut hebben voor de
toekomst: 77 tegen gemiddeld 49
procent. Ook bij onderwijs en bege-

leiding scoort LiS bovengemiddeld:
60 tegen 42 procent. Net als bij de
hulp die ze krijgen om te presteren:
62 tegen 45 procent.
Anders is het beeld bij Mbo Rijnland: de school krijgt een 6,1 van de
leerlingen, 0,4 procent onder het
landelijk gemiddelde. De eigen opleiding krijgt een 6,5, tegen 6,7 landelijk. Het Wellant College scoort
iets hoger: 6,2 voor de school en 6,6
voor de eigen opleiding. En het ROC
Mondriaan benadert én met 6,4
voor de school én met de 6,6 voor de
eigen opleiding de landelijke gemiddeldes.

Betrokken
Een woordvoerder van ’Rijnland’
ziet vooral punten om op ’door te
pakken’, zoals het feit dat 61 procent
van de studenten de enquête invulde. ,,Dat toont aan dat onze studenten betrokken zijn bij opleiding en
school. De enquête leert ook dat de
medezeggenschap van leerlingen
goed is. Dat ervaren wij ook. Zo
heeft het College van Bestuur om de
week overleg met de studentenraad.
Daar komen vaak dingen aan bod
waar wij ons voordeel mee kunnen
doen. Zoals de oproep aan studenten om mee te denken over onderwijs op afstand. Daar kwamen goede
suggesties uit.’’ Onderwijs en bege-

De Leidse instrumentmakers School scoort goed.

leiding zouden al verbeterd zijn:
,,Zo scoren we op die punten steeds
beter bij de Onderwijsinspectie. Dat
de beleving van studenten hierop
achterloopt, is normaal.’’
Dat haar instrumentmakersschool goed scoort, noemt directeur
Godelieve Bun ’een opsteker’: „Het
is niet alleen belangrijk hoe de buitenwereld tegen jou en je prestaties
aankijkt, maar vooral ook hoe leerlingen je school waarderen.” Dat het
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onderzoek serieus wordt genomen,
blijkt volgens haar ook wel uit het
feit dat de uitkomsten worden gebruikt door de Keuzegids mbo, ’met
zaken erbij als de bevindingen van
de onderwijsinspectie’.

Nieuwsgierig
Of het voor extra aanmeldingen zal
zorgen - er zijn nog een stuk of tien
plekken - weet ze niet. Een echt toelatingsexamen mag de LiS niet meer

afnemen. Wel probeert de school
duidelijk te krijgen hoe handig kandidaten zijn met hun handen en hoe
nieuwsgierig naar de werking van
apparaten. Als ze ooit iets uit elkaar
hebben gehaald, pleit dat voor ze.
Net als een basiskennis aan bètavakken als wis- en natuurkunde. Tegelijk wordt onderstreept dat er, om
een goed vakman te worden, dagelijks van 8.00 tot 16.45 uur moet
worden gewerkt. Tenminste, in normale tijden.
Door de crisis konden leerlingen
maandenlang niet achter de machines en moesten ook de doeners aan
het onderwijs op afstand. Het maakte duidelijk dat leerlingen zich beter
kunnen concentreren wanneer ze
minder vaak van vak switchen en
het integreren van bepaalde vakken
voor goede resultaten zorgde. En
een school die zich continu wil verbeteren gaat daar natuurlijk verder
mee.
Hoewel de JOB-monitor niet met
ranglijsten werkt, kon de school
makkelijk nagaan derde te zijn geworden. Bun: ,,Er stonden alleen
twee privéscholen met achten boven
ons.’’ Hoe trots ze ook is, ze relativeert net zo hard: ,,Wellicht dat de
grootte van de school en de focus op
één vakrichting helpen om dit resultaat te bereiken.’’

Leegstand te lijf met
verhoging belasting
Marieta Kroft

Voorschoten ! De onroerendezaakbelasting voor eigenaren die
hun bedrijfspand in Voorschoten
verhuren, gaat volgend jaar 78 procent omhoog. Ze moeten namelijk
ook het gebruikersdeel gaan betalen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem gedaan wat hij kon om te zorgen dat er
doorzichten mogelijk blijven wanneer er tussen Herenweg 14 (rechts) en 16 een woning komt.
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Doorzichten niet opnieuw onder de loep
Paul van der Kooij

Kaag en Braassem ! De gemeenteraad van Kaag en Braassem hoeft
zich niet opnieuw over de kwaliteit
van het uitzicht te buigen die overblijven als tussen Herenweg 14 en 16
in Rijnsaterwoude een vrijstaand
woonhuis wordt gebouwd.
Volgens de Raad van State hebben
raadsleden op dat gebied gedaan
wat ze konden door via een herstelbesluit, dat tijdens een eerder beroep was afgedwongen, te regelen
dat er naast de woning ’openheid’
blijft. Rijnsaterwoudenaren die ook
tegen dat herstel in beroep zijn ge-

gaan, hebben ongelijk gekregen.
Ze betoogden dat ook geparkeerde auto’s, sport- of speeltoestellen,
tuinmeubilair en erfafscheidingen
het uitzicht kunnen bedreigen dat
in het Hollands Plassengebied nu
juist als waardevol worden gezien.
In hun ogen moet de gemeenteraad
daar via een verbeterd herstelbesluit
een stokje voor steken.

Zonder vergunning
De hoogste bestuursrechter van het
land ziet dat anders. Zo haalt hij aan
dat tuinmeubilair en sport- of speeltoestellen tot een hoogte van 2,5 meter en een erf- of perceelafscheiding
tot een hoogte van 2 meter zonder

vergunning kunnen worden gebouwd of neergezet. En dus ook op
gronden die de bestemming ’openheid’ hebben gekregen in bestemmingsplan Herenweg 14b.
Wat geparkeerde auto’s betreft, is
volgens de Raad van State ’niet aannemelijk geworden dat dat ter plaatse van de aanduiding openheid van
zodanige aard en omvang zal zijn
dat hierdoor de doorzichten naar
het achterliggende landschap niet
behouden blijven’.
Zo lijkt, vier jaar nadat burgemeester en wethouder lieten weten
in principe te willen meewerken aan
de bouw van de woning, die nu echt
in zicht te komen.

Gebruikers van niet-woningen hoeven deze belasting niet meer te betalen. Rijk hoeven ze zich niet te rekenen, want waarnemend burgemeester Charlie Aptroot verwacht wel dat
de eigenaar zijn extra kosten compenseert in een huurverhoging. Het
was echter Aptroot die met dit plannetje kwam. Zijn vorige gemeente
Zoetermeer deed dat namelijk al en
het bleek een goed middel te zijn om
de leegstand tegen te gaan.

Gestimuleerd
Wethouder financiën Marcel Cramwinckel legt uit: ,,Nu wordt de ozb
voor een deel door eigenaren en voor
een deel door huurders opgebracht.
Staat een pand leeg, dan loopt de gemeente het huurdersdeel mis. In de
nieuwe regeling betaalt de eigenaar
het volledige bedrag, of er een huurder is of niet. Zo’n eigenaar wordt
hierdoor extra gestimuleerd om een
huurder te vinden.’’ De wethouder
verwacht 35.000 euro extra inkomsten.
Het geld komt goed van pas, want
er breken financieel onzekere tijden
aan, zei de wethouder donderdag bij
de presentatie van de ’kadernota’,
een voorloper op de in november te
behandelen begroting voor 2021.
Voor de jaren 2022 en 2023 stevent
de gemeente nu al af op een verlies
van respectievelijk 1,5 en ruim 5 ton.

Aptroot komt in
Voorschoten met
beproefde truc
Hij verwacht op 9 juli van de raadsleden voorstellen om die dreigende
verliezen om te buigen.

Coronacrisis
Voor dit jaar gaat het nog wel lukken om een sluitende begroting te
presenteren. De rekensommen laten
nu nog een plusje van 2,3 ton zien.
,,Dat is niet veel’’, zegt Cramwinckel
voorzichtig. ,,We hebben de boel in
de hand, maar de marges zijn smal.
We hebben veel onzekerheden rond
de coronacrisis. We moeten nog zien
dat we ook de structurele kosten
door de overheid vergoed krijgen.’’
Een andere grote kostenpost is de
jeugdzorg. Voorschoten gaat uit van
een jaarlijkse exrtra uitgave van een
half miljoen euro. ,,Het is groot probleem’’, aldus de wethouder. ,,Er
moet echt geld van het rijk bij.’’
Een gelukje is, aldus de wethouder, dat de invoering van de herverdeling van het gemeentefonds een
jaar is vertraagd. ,,We dachten dat
we 8 ton minder zouden krijgen van
het rijk, maar dat schuift een jaar op.
Dat verklaart ook ons positieve saldo.’’
De ozb gaat niet omhoog, mogelijk wel de andere gemeentelijke belastingen. Voorschoten trekt extra
geld uit voor woningbouw, duurzaamheid, milieu, een aantrekkelijker centrum en inspraak.

