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Ä Manon Hoevenaars.

MANON HOEVENAARS

'Nu durf ik het te zeggen als ik het
ergens niet mee eens ben'

ME
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Opzoek naarsuccesverhalen
Leerlingen uit het
praktiikonderwiis
kunnen successen bij

bedrijven gebruiken.

Een ontbijtsessie op
het Elde College helpt.

Robèrt van Lith
Schiindel

e aula van de aftle-
ling praktiikonder-
wijs van hetElde
College inSchiindel

derdag
Hier is
bedrijven en onderwijs dichter bij
elkaar te brengen.

Dit met als doel meer stageplek-
ken en arbeidsplaatsen te regelen
voor leerlingen uit het praktiik-
onderwijs uit Schijndel en om-
gevmg.

,,We hadden gehoopt op mini-
maal viifiien bedrijven, maar er
kwamen maarließt ruim vijftig
werkgevers op dit ontbijt af", stelt
Ian Kloks, teamleider praktiikon-
derwiis van het Elde College.,,De
zaal is bijna te klein voor al deze
mensen. Dat is dus alleen maar
goed, want het is vaak lastig voor
ons om goede werþlekken te vin-
den."

ZelfYertrouwcn
Het Elde organiseert deze ontbi¡t-
sessie samen met het Werk-
geversServicepunt Noordoost-
Brabant en andere scholen voor
praktiikonderwijs uit de regio.

,,Deze leerli4gen kunnen suc-
cesverhalen van bedrijven heel
goed gebruiken", weet Kloks.

,,Het gaat om leerlingen met een
leerachterstand, die vaak a[ vanaf
de basisschool het gevoel hebben
dat ze achterbliiven bijde rest. Wij
proberen ze zo veel mogeliik zelf-
vertrouwen bij te brengen. En daar
kunnen banen héél goed bij hel-
pen."

A RemcoWols.

REMCOWOLS

lletuurlük ken r¡vcr-
kcn mrl leerllngen
ult hel praktükon-
dcrwiia nadelen met
zich meebrengen. Ze
trebben vaak wat
meer begeleiding
nodlg of werken iets
trager dan andere
werknemers.
Maar die nadelen
wegen absoluut niot
op tegen de vele
voordelen, zo btfjkt
uit het verhaal van
Remco Wols (42) uit
Eindhoven.

A Juha van Schiindel. roros¡n¡¡z¡ñoEe

JUHA VAN SCHIJNDEL

ç

zien kan ik het ook
doen..."
Juha van Schiindel,
diè ook op de afde-
llng praktijkonder-
wijs van het Elde
College zat, h€oft
vanwege zljn au-
tisme een arbeidE-
beperking. Bü Berco
vræten ze daar goed
mee om te gaan. ,,lk
wilde altijd automon-
teur worden en heb
aangegeven dat lk
graag wll klussen.
Nu zlt ik bij de teoh-

'Een stagiaire heeft een lQ van 75,
maar kookt als een tierelier'

Do_or goed naar iets te kiiken, leert
Juha ook hoe het moet

Werkan mct dieren
Dat was de droom
van Manon Hoeve-
naars (18) uit Sint-
Michielsgestel toen
zij begon aan het
praktijkonderwiis op
het Elde College in
Schijndel. Maar nu
ze haar opleiding er
op heeft zitten,
wordt het waar-
schijnlijk toch wat
anders. ,,ln de Prak-
tijk heb ik geleerd
dat ik het werken
met mensen toch

nog véél leuker vind,
lk vind het ontzet-
tend leuk om te wêr-
ken met mensen met
een beperking."
Manon Hoevenaars
kwam als een verle-
gen meisje binnen bii
het Elde College.

,,Maar ik heb hier
veel geleerd. Nu durf
ik het te zeggen als
ik het ergens niet
mee eens ben' Hier
heb je kleine klassen
met twaalf leerlin'
gen, dat vind ik fijn."

Na het Elds College
stapte de Gestelse
orrer op de mbo-oP-
leíding van ROC De
Leiþraaf in Veghel.

,,lk heb al meerdere
stagæ gelopen.
Heel leuk vor¡d ik het
ook om te helpen bi¡

de dagbesteding van

Cello voor verstan-
delijk beperkte men-
sen. En nu werk ik
met dove en doof-
blinde mensen bü
Kentalis, echt super-
leuk."

Hü ís chef-kok Hj het
Schijndelse café-
restaurant Jansen &
Jansen en heeft ge-
regeld leerlingen van
het praktijkonderw[s
op stege ¡n de ksu-
ken. ,,lk vind het su-
pêrmooi om met die
leerlingen te werken.
Je krilgt er zó ont-
zettend veel voor
terug."
En nee, niet alle leer-
lingen zijn even goed
in de keuken,,,Maar
dat geldt niet alleen

voor leerlingen uit
het prAktijkonder-
wijs; Een van de sta-
gialres bil ons heeft
een 1O van 7$ ver-
telde ze. Maat ze
etaat te koken als
een tiereligr."
Wols venracht wel
inzet van z'ljn leerlin-

9en.
,Ze moEten voêlen,
proeven en ruiken in
de keuken. Als ze
geen zln hebben,
steek ik er ook geen
energie in."

Juhr vn3cNtl[ltd¡l
Imdm mbæùl¡n
ni¡tro ¡ncd þr¡n,
dat betekent niet dat
hii geen goede werk-
nsmer kan z[n. Dat
bewilEt de jonge

SchUndelaar (20) al
enkele iaren bü het
Schijndelse bedrijf
Berco.,,Blj Berco sta
je er noolt alleen
voor. Toan ik begon
zeiden ze:'We kijken
wel wat ie kunt'. En
dat is best vqel.
Door te doen en te

nische ditsnst. H€t
werk is heel afwls-
selend. De ene keer
moet ik aen borduur-
machine maken, de
andere keer de wc
ontstoppen." Blj
Berco in Schiindel
maken ze automat-
ten. Van Sch'tJndel
leerde draaien en
frezen en volgde een
oplelding tot hêî-
truckchasffeur. Van

Schilndeh,,lk hoop
nog heel lang b'r¡

Berco te wErken."
a
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