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Het is 8 oktober. Bij het Uitblinkersgala 2010, het slotevenement van de 6-Daagse 
Beroepsonderwijs, arriveren 51 uitblinkers in het mbo in stijl bij de Crown 
Business Studios in Aalsmeer. Aan het begin van de gala-avond wordt de door 
het publiek gekozen Top-10 van Uitblinkers bekend gemaakt. De laatste tien 
top-mbo’ers gaan de strijd aan: Juan Hofl and, mbo-leerling Sport- en bewegings-
coördinator, wordt uiteindelijk Landelijk ambassadeur beroeps onderwijs 2010.  
teKst JUdITH KUNeKeN  foto’s HerberT WIGGermAN

Spetterend Uitblinkersgala op 
6-Daagse Beroepsonderwijs

Fotostrip 

Presentator John Spierings: 

Juan Hofl and (ROC Nova College, opleiding Sport- en Bewegingscoördinator) heeft 
een stage bij een weeshuis in Ghana gevolgd. Om geld in te zamelen heeft hij onder 
meer een low budget sportwinkel opgezet.

De tien uitblinkers mogen zich in 60 
seconden aan de jury presenteren. 
‘Waarom ben jij dé Uitblinker 2010?´

Na het optreden worden de tien uitblinkers bekendge-
maakt…. blijdschap en feestvreugde alom.

Om de spanning op te voeren was er eerst een 
 dansoptreden van mbo-leerlingen van de dansopleiding 
van het ROC van Amsterdam.

Topvrouwen!

The beat goes on 
in het mbo…

Yes, we behoren tot de 
laatste tien toppers, 

gefeliciteerd!

Ik ben een uitblinker 
met een boodschap: 
Via sport de wereld 

verbeteren.

De stemmen zijn 
geteld…we maken 

de Top-10 van 
mbo-Uitblinkers 

bekend.
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De 6-Daagse Beroepsonderwijs 
heeft weer eens laten zien hoe 
fantastisch ons mbo is. 

Dan volgt een 
daverende 
modeshow 
‘Veelzijdig mbo 
in beeld en 
kleur’ van 
modestudenten 
van het Deltion 
College. 

De juryvoorzitter Agnes Jongerius maakt de laatste drie kandidaten bekend. ´Het 
was moeilijk, maar de jury is tot een unaniem besluit gekomen: marleen Pulles, 
Oussama el Ayyadi en Juan Hofl and!´

Laat dat interview 
met Frits Spits maar 

komen!

Koptelefoon op, 
jullie mogen elkaars 
interview niet horen!

marleen Pulles, (Koning Willem I College, 
opleiding medewerker marketing en commu-
nicatie) liep stage bij Endemol en regelde ook 
sponsors voor een verwoeste basisschool in 
Bosnië. 

Le moment suprême… ´Al deze 
toppers zie ik een mooie 
carrière tegemoet gaan. Er kan 
er maar één de winnaar zijn en 
dat is … Juan Hofl and!´

Alle uitblinkers nog een keer in de schijnwerpers, 
met award! Confetti!

Uit handen van marja van Bijsterveldt, 
inmiddels minister van Onderwijs, 
krijgt Juan een special award en 2500 
euro voor een opleiding of stage. 

De laatste ronde: presenteer jezelf in een interview 
met Radio 2-presentator frits Spits aan de special 
jury (Willem Nijholt, Lange frans en maaike Vos).

Op de foto met de jury!

WAAROm EEN 6-DAAGSE?
De 6-Daagse beroepsonder-
wijs werd begin oktober voor 
de tweede keer gehouden. 
Zes dagen lang werd aan-
dacht geschonken aan het 
beroepsonderwijs onder 
het motto ‘veelzijdig mbo’.
De evenementen benadruk-
ten nog eens hoe belangrijk 
beroepsonderwijs en vak -
manschap zijn voor onze 
samenleving. Meer infor-
matie? www.6dbo.nl

Als ik ambassadeur 
word, wil ik het mbo 
nog meer onder de 
aandacht brengen. 
Nederland kan niet 

zonder het mbo!

Ik zie mensen met enthou-
siasme en liefde voor hun vak, 
die combinatie is goud waard.

In één woord 
ongeloofl ijk!

Living in 
a material 

world…




