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Zo leken ze niet flexibel genoeg
om veranderingen in onze snel
automatiserende maatschappij bij
te benen. Ook dingen als meeden-
ken, nieuwsgierig zijn, communi-
ceren en samenwerken konden
beter. Maar ja, waar leer je dingen
als samenwerken en nieuwsgierig
zijn? In de schoolbankjes? Of in
een managementcursus?
Het was tijdens zo’n cursus op het
Fort bij Boer Bos dat leidinggeven-
den als Alma Kerling, programma-
manager House of Logistics bij het
mbo College Airport, het licht
zagen. Wat we hier leren kan ook
onze leerlingen verder helpen,
wisten ze. Op het Fort, waar coa-
ches de krachten hadden gebun-
deld in ’Mijn Fort’, vonden ze
direct weerklank. Waarom een half
leven wachten om krachten te
ervaren en talenten te ontwikke-
len?
Toch was de start vorig jaar voor-
zichtig, met achttien eerstejaars.
Dit jaar lopen er vijftig leerlingen
rond, op maandagen en donderda-
gen. Naast de eerstejaars van vorig
jaar zijn er extra veel nieuwelin-
gen. De nieuwe leerling valt nu
eenmaal in de smaak bij de bedrij-
ven, die niet voor niets het aantal
stageplaatsen flink uitbreidden.
Hebben leerlingen hun diploma op
zak, dan kunnen ze steeds vaker
uit meerdere werkgevers kiezen.
Zo ook tweedejaars Ben van den
Burgt. Gelukkig weet hij, na vijf
stages en het nodige rondkijken,
precies welk bedrijf hem ligt. Het
is WFS, dat trekkers naar de gelan-

de vliegtuigen op Schiphol stuurt.
Als hij zijn studie heeft afgerond,
gaat hij daar ook aan de slag. Met
zo’n trekker de ’input’ eruit halen
en de inkomende vracht erin hel-
pen. Het is werk dat hij in de week-
einden ook al doet. Niet omdat
hem dat werd aangeboden. Maar
omdat hij daar gericht om vroeg,
wat hij op het Fort leerde.

Zie maar
Alleen de plek dwingt al het nodi-
ge af. Hoewel het op slechts op
enkele kilometers van de school in
Hoofddorp ligt, is het in alle op-
zichten een andere wereld. Ook
qua bereikbaarheid. Hier kom je
niet zomaar. Regel je een fiets of
brommer? Rij je met iemand mee?
Iets om zelf uit te zoeken. Dat
moet je ook als je straks op stage
gaat. Natuurlijk, als leerlingen
ergens niet uitkomen, kunnen ze
het vragen. Er lopen genoeg docen-
ten rond, naast de coaches van
Mijn Fort met kennis van psycho-
logie, filosofie, yoga, karate en
kuddegedrag.
Ook tweedejaars geven maar al te
graag tips. In de soms lange pau-
zes, is daar ook alle tijd en gelegen-
heid voor. Omdat je niet even kan
rondhangen met bekenden uit
andere groepen en de dichtstbij-
zijnde supermarkt een dorp ver-
derop te vinden is, ben je behoor-
lijk op elkaar aangewezen.
En wat blijkt? Samen sta je sterk.
Zo leren tweedejaars als Ben eerste-
jaars hoe ze een beter filmpje kun-
nen te maken voor de speeddates
met bedrijven. Ook zijn ze er als
leerlingen niet zien wat de functie
van het een en ander is. Zo over-
woog Naoufal ibn Hossain (15) na
twee weken, waarin hij amper een
schoolboek had gezien, te stoppen.
,,Maar nu voel ik me fijn in de
groep.’’ De combinatie van natuur
en langs vliegende vliegtuigen
charmeert hem: ,,Het is zo nog een
beetje vakantie.’’ Tim Jansen (19),
ook eerstejaars student, vond het
’flink ongemakkelijk’ dat de hele
klas zat mee te kijken hoe hij, voor
de camera, aan zelfreflectie moest
doen. Wat had hij een rood hoofd
toen hij zichzelf in zijn tweede
week hoorde praten over het soort
leiderschap dat hij wil ontwikke-

len.
Inmiddels is hij al weer wat film-
pjes verder. Een rood hoofd krijgt
hij niet snel meer, misschien ook
wel doordat yoga hem rustiger
heeft gemaakt. Verder is hij blij dat
hij zichzelf al aardig weet te pre-
senteren. Dat zal hij nog vaak
genoeg moeten doen in zijn leven. 
Nu het nieuwe leren zo lekker
blijkt te werken in de tweejarige
opleiding teamleider en supervisor
logistiek, hoopt de school dat het
navolging gaat krijgen. Of, zoals
docente Engels Hennelien Stoorvo-
gel het noemt, waarom zou je

zoiets voor jezelf houden? Andere
scholen mogen er toch ook van
profiteren? Het is dan ook niet
voor niets dat BNR nieuwsradio
een reportage is komen maken die
vanmiddag wordt uitgezonden en
ook deze krant uitgebreid mag
ervaren dat je er met kennen alleen
niet komt. ,,Natuurlijk, leerlingen
leren hier ook hun talen, al doen
we dat het liefst zo praktisch mo-
gelijk. Bijvoorbeeld via het opstel-
len van een e-mail. Maar kunde is
zeker zo belangrijk: wie ben ik
eigenlijk en wat kan ik?’’
Hoewel Marijke Ohlenbusch uit

Rijsenhout al jaren met veel plezier
yogales geeft, vindt ze deze klus
extra leuk. ,,Je weet dat de leerlin-
gen het niet uit zichzelf doen. En
dan is het ontzettend gaaf als je
ziet dat ze dan toch een enorm
verlangen hebben om te ontspan-
nen en het ook mooi vinden om
hun lichaam te voelen. Een li-
chaam dat ze echt tot hun beschik-
king hebben.’’
Bij karate laat docent Hans Dood-
korte de leerlingen graag voelen
hoeveel een houding kan zeggen.
Geef je de ruimte, als een baas die
de klus graag samen klaart? En

kun je de ruimte ook nemen als je
moet laten zien dat je er staat?
Het mooie is dat dergelijke lessen
niet in doorsnee lokaaltjes gegeven
hoeven te worden. Binnen en bui-
ten het fort en op de fortboerderij
zijn de meest bijzondere plekken
beschikbaar, al moet je aan het
begin soms wat hazen- en schapen-
keutels opruimen.
De schapen van Paul Bos vormen
lesmateriaal op zich. En ook hier
staat ’zelf leren’ voorop. Neem de
oefening waarbij de beesten een
rondje voor het fort moeten ma-
ken. Paul vertelt alleen dat de

dieren niet de weg op mogen en
dat ook de moestuin taboe is. Het
is aan de leerlingen hoe ze dat voor
elkaar krijgen. Als ze bij de evalu-
atie concluderen dat de dieren
helemaal geen tijd kregen om te
grazen, mogen ze bedenken hoe
het beter kan. En wat blijkt die
volgende keer? Als je niet als een
gek achter de dieren aanrent om ze
zo de goede kant op te krijgen,
werkt alles beter. Hier en daar wat
etend, hebben de dieren het prima
naar hun zin. Uiteindelijk komen
ze precies uit waar de logistiek
managers en supervisors in de dop

ze willen hebben.
Dat geeft zoveel voldoening bij de
club dat je de leden gelooft wan-
neer ze zeggen dat het ze niet
alleen voor het geld willen werken,
maar ook plezier willen hebben en
hun talenten willen ontdekken.
,,Wanneer je zelfvertrouwen hebt
en dat ook uitstraalt, wordt er
eerder naar je geluisterd’’, weet
docent Ron Quaden, die de leerlin-
gen tot in de bedrijven begeleidt.
Ben hoef je dat niet meer te vertel-
len. Over twee jaar heeft hij een
groep trekkerbestuurders bij WFS
onder zijn hoede. Zeker weten.

Het fort aan de Aalsmeerderdijk lijkt de karate nog krachtiger te maken. Tussen de strobalen praat tweedejaars Ben van den Burgt eerstejaars bij.

Wie bij een school denkt aan rijen bankjes en
stapels boeken, moet wel wennen als hij onder

schooltijd het Fort bij Aalsmeer bezoekt. Leren doen
de leerlingen van het mbo College Airport uit

Hoofddorp hier niet door informatie in de hoofden
te stampen. De aankomende teamleiders en

supervisors logistiek zijn hier om dingen te ervaren.
Bijvoorbeeld hoe ze - bij karate - ruimte kunnen

pakken en geven. Een impressie.

Yogadocente Marijke Ohlenbusch
laat haar leerlingen graag in de krij-
gerhouding staan. ,,Want dat staat
symbool voor een held, voor iemand
die niet opgeeft.’’ De plek, een circel
bij het fort, maakt het er nog mooier
op. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

In een oud 
fort begint het

nieuwe leren 

Aalsmeerderbrug ✱ De logistiek is
een branche waarin veel werk te
vinden is, zeker rond Schiphol.
Door de vele verborgen handelin-
gen in die wereld, lijken alleen
weinigen dat te beseffen. Wie weet
nu wat er allemaal gebeurt tussen
het online bestellen van een artikel
en de snelle bezorging aan huis?
En als jongeren al voor een logis-
tieke opleiding kozen, dan bleken
de nieuwe werknemers niet hele-
maal te voldoen aan de verwachtin-
gen van de werkgevers.

’Kunde is zeker 
zo belangrijk als
kennis’
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vooral ervaren

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl


