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Winnaar NUT-MBO prijs 2010: Ragnhilde van Dijk 
 

 

Op 5 oktober werd tijdens een feestelijke  lunch met vertegenwoordigers van de 

regering en Kamerleden  voor de eerste keer de Nut-MBO prijs uitgereikt aan 

Ragnhilde van Dijk uit handen van Cor den Boer voorzitter van de Maatschappij tot 

Nut van ‟t Algemeen (www.nutalgemeen.nl) . 

De uitreiking van de geldprijs door het NUT ter waarde van duizend euro vond plaats 

tijdens  de zesdaagse week van het Middelbare Beroepsonderwijs  op het Plein in Den 

Haag (www.6dbo.nl). 

 

Wat beweegt een eeuwenoude club als de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen tot het uitreiken van een 

Nuttige prijs aan een MBO-student? 

 

In de tijd van de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ‟t Algemeen (1784),  was het heel slecht gesteld met 

het openbaar onderwijs in Nederland.  Er waren geen goede scholen, de onderwijzers waren slecht of helemaal 

niet geschoold en de schoolboeken die werden gebruikt waren soms vijftig jaar oud. Iedere keer , als een leerling 

van school ging, kocht de meester zijn schoolboeken terug en verkocht ze weer - met een nieuw kaftje -  aan een 

nieuwe leerling van de eerste klas. Op deze manier verdiende hij een centje bij. 

 

De oprichters van „t Nut, Jan Nieuwenhuizen,  een predikant uit Monnikendam en zijn zoon Marinus, arts in 

Edam, vonden met nog een paar andere heren, dat ze aan deze misstand wat moesten doen.  Ze richtten een 

Maatschappij op die als doel had - om door scholing en opvoeding van de minvermogende mensen - het  

bevorderen van het algemeen volksgeluk en het bevorderen van het burgerschap. Tegenwoordig formuleert ‟t Nut  

haar doelstelling  als volgt: “Het leveren van een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in onze 

samenleving.”  Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in Nederland stelt zich ten doel om de leerlingen naast 

het geven van een opleiding ook aan hen „goed burgerschap‟ bij te brengen.  Dit sluit nauw aan bij de doelstelling 

van ‟t Nut. 

 

Waarom krijgt Ragnhilde een prijs van het NUT ? 

 

Al vanaf het prille begin na de oprichting van 

de Maatschappij tot Nut van ‟t Algemeen zijn 

er prijzen uitgereikt aan mensen vanwege 

allerlei bijzondere verdiensten. Mensen die 

een nieuw goed schoolboek schreven kregen 

een gouden penning; mensen  die een 

edelmoedige daad hadden verricht  (die 

bijvoorbeeld iemand uit het water redden)  

kregen bijvoorbeeld een geldbedrag. Kinderen 

die het goed deden op school werden door ‟t 

Nut nog wel eens beloond met een 

voorleesboek .Het criterium voor het uitreiken 

van een Nut- prijs was steeds dat er een daad 

werd gesteld die ten goede kwam aan het Nut 

van ‟t Algemeen. 

http://www.nutalgemeen.nl/
http://www.6dbo.nl/


 

 

Uit de beschrijving van het werk van Ragnhilde ziet ‟t Nut overeenkomsten met haar doelstelling: Het leveren van 

een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in onze samenleving.”   Ragnhilde is  een zeer 

betrokken, enthousiaste en initiatiefrijke MBO-studente. Ze heeft  „Una enfermera de las fronteras‟ , haar eigen 

humanitair project, opgezet. Zij zorgde zelf voor sponsors om op deze wijze mensen in Midden- en Zuid-Amerika 

verpleegkundige zorg te bieden.  Voor haar project heeft Ragnhilde zes verschillende ontwikkelingslanden 

bezocht, waaronder Ecuador, Costa Rica en Peru.  In Peru kwam ze vast te zitten tijdens een overstroming. 

Dapper hielp ze mee bij de verzorging van gewonden en evacuatie van bewoners van het getroffen gebied. 

 

Ragnhilde vervolgt inmiddels haar zojuist afgeronde MBO - opleiding aan een Hogere BeroepsOpleidng voor 

verpleegkunde  (HBO-V).  Zij heeft zich bovendien aangemeld bij Artsen zonder Grenzen omdat ze graag een 

bijdrage wil leveren aan het werk dat vanuit deze organisatie wordt verricht aan mensen in nood. 

 

Ragnhilde – tezamen met andere kandidaten- door de MBO-raad  voorgedragen bij ‟t Nut voor  NUT-MBO prijs. 

Het landelijke bestuur van ‟t NUT koos haar uit de kandidatengroep als winnaar.  De Nut-MBO prijs  zal jaarlijks 

worden uitgereikt aan een MBO-student(e) die door studie en/werk  werk laat zien de doelstelling van „t Nut een 

warm hart toe te dragen. De Maatschappij tot Nut van ‟t Algemeen hoopt  met  deze prijs studenten aan te zetten 

tot maatschappelijk betrokken ondernemen. 

 

Ragnhilde is dus inmiddels net afgestudeerd als verpleegkundige bij het Alfa-college in Groningen. Wilt u weten 

of haar droom  om te werken voor Artsen zonder grenzen uit komt en haar verdere verhaal lezen? Kijk op 

 ragnhilde.waarbenjij.nu 

 
NUT helpt mee de laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken 

 

Bij de viering van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van ‟t 

Algemeen op 4 april 2009 hield H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden in 

het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam een toespraak over 

ongeletterdheid. In navolging van deze  inspirerende toespraak wil het Nut het 

thema ongeletterdheid zoveel mogelijk onder de aandacht  brengen van andere 

organisaties en geïnteresseerden.  Het is de bedoeling dat elk departement  in de 

komende maanden een informatiemap krijgt toegestuurd met daarin een plan van 

aanpak om aandacht te vestigen in de eigen regio voor het probleem van 

ongeletterdheid. 

 

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij niet of 

nauwelijks kunnen functioneren in onze samenleving. Hiervan zijn één miljoen mensen geboren en getogen in 

Nederland en een half miljoen mensen op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Dit betekent in de praktijk dat 

zij bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, het lezen van bijsluiters van medicijnen, het 

stemmen via een stemmachine, het lezen van ondertiteling bij televisieprogramma‟s en het voorlezen van hun 

(klein)kinderen. Onderzoek wijst bovendien uit dat zij vaker ziek zijn en in kwetsbare posities verkeren in hun 

werksituaties. Gevoelens van schaamte beheersen hun levens en vormen een hoge drempel om iets aan hun 

achterstand te doen. Het breed bespreekbaar maken van laaggeletterdheid is essentieel om het taboe te 

doorbreken. Dit vergt een aanpak van lange adem. 

 

Schrikbarend veel kinderen en jongeren in Nederland kampen eveneens met leesproblemen die ernstige 

belemmeringen kunnen opleveren: per jaar stromen circa 40.000 kinderen het voortgezet onderwijs in met een 

http://www.alfa-college.nl/scholieren/Scholieren/Beroepsopleidingen/ZorgWelzijn/VerzorgendeVerpleegkundige/tabid/557/Default.aspx
http://www.ragnhilde.waarbenjij.nu/


 

leesachterstand van twee jaar met alle gevolgen van dien. Vijftien procent van de vijftienjarigen heeft zoveel 

moeite met lezen en schrijven dat zij niet voldoende mee kunnen komen. Dertig procent van de MBO-ers op 

niveau 1 en 2 is laaggeletterd en jaarlijks heeft zeven procent van de schoolverlaters tussen 16 en 19 jaar het 

laagste niveau van geletterdheid. 

 

Stichting Lezen & Schrijven 

Stichting Lezen & Schrijven werkt vanuit de visie dat geletterdheid een randvoorwaarde is voor een gezonde, 

sterke en duurzame samenleving en dat het een basisrecht is voor ieder individu. De stichting is ontstaan om één 

belang te dienen: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De stichting is in op 27 mei 2004 

opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. 

 

De missie van de stichting is om geletterdheid op de maatschappelijke agenda te houden; 

en aanjager te zijn voor organisaties in zowel de publieke als de  private sector om hen te 

motiveren en praktische handreikingen te bieden om laaggeletterdheid binnen hun eigen 

omgeving aan te pakken. 

Meer informatie over Stichting Lezen & Schrijven kunt u vinden op 

www.lezenenschrijven.nl.  Wilt u nu al een bijdrage leveren aan een geletterd Nederland. 

Kijk wat u kunt doen op www.uAanZet.nl

 
Wat Doe Jij ? ook bij Jeugd Theaterschip Deventer 

 

In juni is er door het departement Olst-Deventer contact gezocht met de afdeling educatie / jeugdtheaterschool 

van het Theaterschip Drost van Salland. Het plan is om in Salland voorstellingen te geven in het voortgezet 

onderwijs in het kader van het Project : Wat Doe Jij ? Het project zal hiermee een vervolg krijgen buiten 

Rotterdam waar een succesvolle aftrap van het project plaats vond in 2007. Het NUT werkt in Rotterdam samen 

met de SKVR en de jongerentheatergroep Young Stage. Joyce Jansen Pierik, voorzitter van het departement Olst-

Deventer, is aanjager van het project in Salland. Op dit moment is zij druk doende met het genereren van 

middelen om het project ook daadwerkelijk doorgang te 

laten vinden.  

 

Tijdens het project Wat Doe Jij ? worden aan de hand van 

realistische scènes in de klas, gespeeld door een 

jongerentheatergroep,  leerlingen geconfronteerd met hun 

eigen gedrag. Op deze manier werkt het project aan de 

bevordering van het wij-gevoel en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. De thema‟s die worden belicht tijdens 

de voorstellingen zijn bijvoorbeeld pesten, meelopers, 

groepsdruk en de eenling in de klas. Er wordt gebruik 

gemaakt van inspringtheater. Dit houdt in dat de 

theatervoorstellingen onder leiding van een verteller, de 

Joker, de toeschouwers (leerlingen) bij de scènes betrekt. De 

Joker daagt uit: 'Wat Doe Jij?' Het Inspringtheater 

functioneert als middel ter bevordering van sociale 

vaardigheden in klas en leefomgeving  

 

Joyce Jansen Pierik is in aanraking gekomen met het project Wat Doe Jij? en het inspringtheater op het 

jaarcongres in Rotterdam. Daar speelde de groep Young Stage een stuk met als thema hoe kijken “witte” mensen 

http://www.lezenenschrijven.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Eigenaar/Local%20Settings/Eigenaar/Local%20Settings/Eigenaar/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Application%20Data/Microsoft/Handtekeningen/www.uAanZet.nl
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tegen “zwarte” mensen aan en natuurlijk ook andersom. Zij werd getroffen door dit spel. Joyce Jansen Pierik: “ 

Misschien speelt hierbij ook wel een rol dat we een zoon uit Indonesië geadopteerd hebben, die ook tegen deze 

dezelfde problemen aanliep. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren met elkaar in contact komen en dat kan 

prima door middel van een inspringtheater. Daar kunnen de jongeren zonder gène met elkaar praten over zaken 

die hun dwars zitten en waar ze tegen aan lopen”. Joyce Jansen Pierik vindt dat Wat Doe Jij? veel toe kan voegen 

aan het zichtbaar maken hoe we met elkaar omgaan. Het leert leerlingen op een leuke wijze niet meteen een 

vooroordeel te hebben over iets of iemand. Joyce Jansen Pierik ziet het liefst dat het project Wat Doe Jij? zich 

over het hele land uitrolt zodat alle jongeren hiervan kunnen profiteren.  

 

Het Theaterschip Drost van Salland waarmee in Deventer voor Wat Doe Jij ? wordt samengewerkt is een 

theaterschip. Vroeger was dit 42 meter lange schip een grind- en zandvervoerder. Sinds november 2005 is de 

Drost van Salland een theater op water dat dienst doet als avontuurlijke uitdaging voor iedereen die van theater 

houdt.  Het Theaterschip herbergt een klein theater waarin de geur van het teer en de stalen spanten van het schip 

niet zijn weggestopt maar nog steeds alom aanwezig zijn. Het publiek wordt uitgenodigd om mee uit te „varen‟ 

naar een plek waar fantasie en werkelijkheid elkaar ontmoeten. Voor de jeugdtheatergroep is dit een ambiance 

waarin het leren acteren met elkaar een feest op zich is.  

 

Zo gauw er meer nieuws is zal het NUT u op de hoogte houden via of de nieuwsbrief of de website. Voor het 

project Wat Doe Jij? is een speciale brochure ontwikkeld, waarin doelen en inhoud van de voorstelling wordt 

uitgelicht. Deze brochure is te bestellen via het Nut, secretariaat@nutalgemeen.nl of te downloaden hier.

 

Centrale Districtsraadvergadering zaterdag 6 november in Amersfoort 

Op zaterdag 6 november zal er een districtraad worden gehouden in Amersfoort in De 

Eenhoorn. De vergadering vangt aan om 10.30 uur. De uitnodiging en agenda zullen in 

oktober aan de districten per post worden verstuurd. Voor vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van deze aankondiging van de Centrale Districtsraadvergadering kunt u 

contact opnemen de secretaris van het Maatschappijbestuur Rik Goedman 0299-371260, 

secretariaat@nutalgemeen.nl. 

 

Eerste Digitale Nieuwsbrief NUT 

De digitale nieuwsbrief van „t NUT zal eenmaal per twee-drie maanden verschijnen en 

wordt verstuurd naar de secretarissen van de departementen. Het is de bedoeling dat de 

secretaris de digitale Nieuwsbrief doorstuurt aan de (bestuurs)leden van het 

departement. Heeft uw departement nieuws dat verder reikt dan de 

departementsgrenzen of van waardevolle betekenis is voor andere departementen dan 

hoort het bestuur graag van u. U kunt uw bericht sturen naar : Irene Agterkamp, 

bestuursondersteuning NUT 06-29112645, secretariaat@nutalgemeen.nl o.v.v. 

Digitale Nieuwsbrief. De uiterste inleverdatum voor berichten voor de volgende 

nieuwsbrief is 31 december 2010. 

 

 

Nut Nieuwsbrief oktober 2010 – Email: secretariaat@nutalgemeen.nl - Website: www.nutalgemeen.nl 

http://www.regardz.nl/locaties/meeting-centers/regardz-eenhoorn-amersfoort.aspx
http://www.regardz.nl/locaties/meeting-centers/regardz-eenhoorn-amersfoort.aspx
mailto:secretariaat@nutalgemeen.nl
mailto:secretariaat@nutalgemeen.nl

