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IVA Driebergen als eerste school lid van BON 

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) ageert sinds medio 2006 tegen de teloorgang van het 

onderwijs in Nederland. Inmiddels zijn meer dan 3.500 docenten, ouders en studenten bij BON 

aangesloten. Allemaal mensen die zich zorgen maken over de neergang van het Nederlandse onderwijs.  

De eerste school die de uitgangspunten van BON onderschrijft, is nu lid geworden: IVA Driebergen 

ofwel het ‘Instituut voor Autobranche en Management'. Al 76 jaar bouwt IVA Driebergen, zowel op 

Mbo- als Hbo-niveau, een degelijk fundament van kennis en vaardigheden op bij de studenten, 

waardoor zij goed zijn toegerust voor hun latere beroepsleven. Deze ondergrond legt de IVA door 

middel van een groot aantal verplichte contacturen (33 lesuren in het eerste jaar, docent voor de klas!) 

en een sterke focus op kennis en kunde. De heer E.J.A. Vermei, directeur onderwijs van IVA 

Driebergen, zegt hierover: "De kennis is – zo blijkt uit (afstudeer)stages en de eigen vacaturebank – 

zinvol en nodig om in de beroepspraktijk succesvol te kunnen opereren. De zeer hoge score in de 

Keuzegids Hoger Onderwijs bevestigt de waardering die studenten voor dit systeem uitspreken."  

De lesmethodiek van IVA Driebergen staat haaks op de ontwikkelingen die zich in het Nederlandse 

onderwijs hebben voltrokken. Onderwijs dat gebukt gaat onder veranderingen als het Competentie 

Gerichte Onderwijs (CGO) en Het Nieuwe Leren (HNL). Deze nieuwe onderwijsvormen zijn in de 

afgelopen jaren in hoog tempo op veel scholen ingevoerd. Kennisoverdracht werd 'leren leren', kunde 

werd vervangen door 'competenties' en de leerling/student moest zelf zijn of haar leerwensen gaan 

formuleren. Het onderwijs lijdt daardoor in veel gevallen aan een te gering aantal contacturen en een te 

groot beroep op de zelfredzaamheid van de student. 

Dhr. Vermei: "Wij krijgen geen subsidie van de overheid. Niet voor de programma’s op Mbo-niveau en 

ook niet voor de rijkserkende Hogeschool IVA. Door continue toetsing van de lesinhoud aan het 

toekomstige werkveld van de student, kiest de school een geheel eigen weg. Een weg die sinds 1930 

succesvol is gebleken en in het accreditatietraject zelfs als ‘excellent’ is bestempeld. Dat nagenoeg 

iedere student direct na de opleiding werk heeft zegt genoeg. De onderwijsprincipes van de IVA 

stemmen in hoge mate overeen met de principes die BON voorstaat. Dat is voor de IVA de reden om 

BON actief te gaan steunen." 

BON: www.beteronderwijsnederland.nl  IVA Driebergen: www.iva-driebergen.nl 
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