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Sterk onderwijs voor
een betekenisvolle
toekomst

17
voorjaar 2021

in de regio’s R
 oermond/Weert,

Helmond/Nijmegen
& Eindhoven/De Kempen

samenwerking
netwerkpartners

Daan traint zijn
werknemersvaardigheden
bij Wetron

De Ortolaan in Roermond heeft
een sterk samenwerkingsnetwerk.
Nu in beeld: de samenwerking
met Gilde Opleidingen en met
Sint Ursula voor een havomaatwerktraject.
Pagina 4

Ashley krijgt een baan bij CSU
Schoonmaak. Deze samenwerkingspartner van Aloysius geeft onze
leerling van De Ortolaan in
Heibloem graag een kans.
Pagina 7

Samen met ROC Ter AA en
InstallatieWerk bereidt De Hilt
in Helmond Guus voor op een
goede beroepskeuze.
Pagina 8

Komend schooljaar openen de
deuren van het nieuwe schoolgebouw De Avenir in Eindhoven.
Hoe krijgt loopbaanoriëntatie- en
begeleiding (LOB) hier vorm?
Pagina 11

In deze informatiekrant speciale
aandacht voor hoe wij er met
partners als vervolgonderwijs,
bedrijven en gemeenten alles aan
doen om onze leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs
(vso) een duurzame vervolgstap
te laten zetten in het mbo of in
een baan. Neem Daan van de
Widdonckschool in Weert, die
zijn talent laat zien in de logistiek!
Lees meer vanaf pagina 6
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Aloysius – kort

Korenaer Stevensbeek
in nieuwe school
In april verhuisde De Korenaer Stevensbeek naar een
prachtig nieuw schoolgebouw. Leerlingen en team leren
en werken nu in de (verbouwde) voormalige school van
Scholengemeenschap Metameer. Hier zijn onder meer mooie
praktijkruimtes gerealiseerd waarin leerlingen zich goed
kunnen voorbereiden op hun vervolg (beroeps)opleiding of
een baan in bijvoorbeeld de horeca, verzorging of techniek.

Jaarmagazine Aloysius Stichting

Sterk onderwijs
voor een
betekenisvolle
toekomst

2020 – 2021

Om heftruck te rijden, heb je een theoretische basis nodig,
maar moet je ook veel rijkunsten leren. Die praktijkervaring
doe je alleen maar op door veel oefening. Maar ja: dát is in
een school best lastig. Dus schafte De Korenaer Deurne
een simulator aan, waarmee leerlingen in een nagebootste
realiteit veel oefenuren kunnen maken. Leerlingen kunnen
examen doen bij samenwerkingspartner Grobeco Heftrucks
en hebben met hun certificaat een voorsprong op de
arbeidsmarkt.

≥
Begin 2021 viel het jaarmagazine van de Aloysius Stichting
in de bus. Dit maken we voor onze netwerkpartners.
Gemist? Download het jaarmagazine dan alsnog en
lees ook de verhalen over scholen in Zuid.

≥

2020 – 2021

Heftruck leren
rijden op de
heftrucksimulator

Lees meer over de heftruck

≥
Bekijk dit filmpje over inzet van ICT
in het onderwijs, hierin komt de
heftrucksimulator ook voorbij!

De Savioschool:
duurzaam, gezond
en sportief

≥

Digitaal portfolio krijgt
‘werkgeversdeel’
In digitale portfolio Cozima kunnen leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs laten zien wat zij kunnen
en kennen. Om ervoor te zorgen dat het portfolio een leven
lang ontwikkelen kan ondersteunen, wordt in het project
Sustein gewerkt aan uitbreiding met een werkgeversdeel.
Dit doet Aloysius met partners in Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Italië en Litouwen.

Kansen voor Ibrahim
van het Kompas College
(dankzij samenwerking
met arbeidsmarktpartners)

Team en ouders
Antoniusschool
maken samen werk
van Actief Ouderschap

Werken vanuit de
bedoeling: doe je
iets omdat het hoort,
of omdat het helpt?

Nieuwe werkplaatsinrichting helpt beroepsgericht
praktijkonderwijs vooruit

Afscheid Hans Kelderman,
welkom Johan van Triest
Op 1 maart 2021 volgde Johan van Triest Hans Kelderman op
als voorzitter college van bestuur van de Aloysius Stichting.
Johan begon in januari al bij Aloysius en ging samen met
Hans online ‘op koerstournee’ langs alle scholen. Ook de
Aloysiusscholen in Zuid lieten zien en horen hoe zij uitvoering
geven aan Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst.

Actief en
aantrekkelijk(er)
leren dankzij ICT

Nieuwe container naar
Aloysius-partnerschool
in Namibië

Zijn veel van de Aloysiusscholen bezig met vernieuwing van
hun onderwijsconcept, onze partnerschool in Namibië is
dat óók. De Karstveld Academy (voorheen heette de school
Agri College) wil meer praktijkgericht onderwijs aanbieden,
om jongeren goed op te leiden en goede arbeidskansen te
bieden. Het nieuwe schoolgebouw is klaar, nu de inventaris
nog. Binnenkort vertrekt weer een container richting Afrika,
dus wie van onze netwerkpartners praktijklokaalinrichting
of andere schoolspullen een tweede leven gunt … haak aan!

→M
 ail naar rutger.groen@aloysiusstichting.nl

of ruud.vanderakt@aloysiusstichting.nl
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Aloysius – kort

samenwerking
netwerkpartners

Sámen
perspectief
bieden
Koersdoel
Samen met onze netwerkpartners
bieden wij kinderen en jongeren een
betekenisvol toekomstperspectief.

Scholen van de Aloysius Stichting in Zuid
werken aan de koers Sterk onderwijs voor
een betekenisvolle toekomst. Eén van de
koersthema’s is samenwerking met netwerkpartners. Dat is uiteraard permanent actueel.
Als scholen kunnen wij alleen samen met
onze netwerkpartners zorgen voor een
betekenisvol toekomstperspectief voor
kinderen en jongeren.

In deze editie van onze informatiekrant zoomen we in
op de samenwerking met andere scholen, gemeenten
en bedrijven in de verschillende regio’s waarin we in
Noord-Brabant en Limburg actief zijn. Hoe zorgen
we ervoor dat onze leerlingen met certificaten of een
diploma goed doorstromen naar het mbo? Hoe bereiden
we jongeren die uitstromen naar arbeid daar zo goed
mogelijk op voor? Dat vertellen onze scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs én hun netwerkpartners
in deze editie.

Nieuw gezamenlijk
Servicepunt voor LOB,
stages en doorstroom
in Heibloem
De Widdonckschool Weert, De Ortolaan Roermond
en De Ortolaan Heibloem clusteren hun inzet voor
Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding, stages en
doorstroom per september 2021 in één nieuw
gezamenlijk Servicepunt in Heibloem. Leerlingen
krijgen zo meer maatwerk en duurzame loopbaankansen. En netwerkpartners in onderwijs,
bedrijfsleven en overheid kunnen rekenen op
één aanspreekpunt en een eenduidige werkwijze.

De Widdonckschool Weert, De Ortolaan
Roermond en De Ortolaan Heibloem geven
het project Anders Leren Werkt een nieuwe
impuls. Projectleider is Roel Schreurs,
directeur van de Widdonckschool en
De Ortolaan in Heibloem. Anders Leren
Werkt is onderdeel van Bruggen Bouwen,
dat de aansluiting tussen voortgezet
speciaal onderwijs (vso) en de arbeidsmarkt
verder verbetert.
“Er komt op het Widdonckterrein in Heibloem
een gezamenlijk Servicepunt voor LOB
(Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding), stage
en doorstroom voor de drie vso-scholen”,
vertelt Roel. “Dat gaat in september 2021
van start.” Het doel van de intensievere
samenwerking: meer maatwerk bieden
voor leerlingen.

“Voor scholen, stagebedrijven, werkgevers,
gemeenten, samenwerkingsverbanden en
RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)
in Midden-Limburg is het fijn dat zij één
aanspreekpunt hebben”, denkt Roel.
“Intern kunnen wij expertise met elkaar
delen en talent efficiënt inzetten, ten gunste
van onze leerlingen.”
Krachtenbundeling zorgt voor een royaler
stage-aanbod voor leerlingen, ook als het
bijvoorbeeld gaat om interne stages waarbij
leerlingen hun werknemersvaardigheden
ontwikkelen. “We kunnen als individuele
scholen nooit álle richtingen bieden”, schetst
Roel, “maar samen bieden we onze leerlingen
een royaal en breed aanbod in de regio.”
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Regio Roermond/Weert: samenwerking onderwijs

Samenwerking De Ortolaan Roermond en Sint Ursula in Horn

Maatwerk
voor Fedde
Hoe bieden we iedere leerling een
passend toekomstperspectief?
Die gezamenlijke drijfveer zorgt
ervoor dat De Ortolaan Roermond
en Sint Ursula in Horn Fedde (14)
na een maatwerktraject in het
voortgezet speciaal onderwijs stap
voor stap kan schakelen richting
de syntheseklas van Sint Ursula.

Fedde en zijn mentoren van De Ortolaan Roermond.
“School en ik konden het in België niet goed met elkaar
vinden”, zegt Fedde. Hij woonde jarenlang met zijn familie
in ons buurland, maar kon er moeilijk aarden in het schoolsysteem. Eenmaal terug in Nederland, bleek de stap naar
het havo te groot. Daarom gingen Feddes ouders praten met
Sint Ursula in Horn. Wellicht zou de syntheseklas iets zijn?
Die syntheseklas is kleinschalig, heeft twee mentoren
die zelf ook een aantal vakken geven. Andere vakdocenten
komen naar het syntheselokaal om hun lessen te geven.
Er is veel structuur, ruimte voor persoonlijke begeleiding
en extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Na maximaal drie jaar hebben leerlingen hun synthesetraject afgerond en leren dan volledig in het reguliere
vmbo, havo of vwo.
“Fedde kan het havo cognitief prima aan”, vertelt Paulien
Kluskens, orthopedagoog van Sint Ursula. Om ervoor te
zorgen dat Fedde vol zelfvertrouwen zou kunnen starten
in de syntheseklas – “we willen een nieuwe negatieve
faalervaring voorkomen”– bleek een voorbereidingsperiode
in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Ortolaan,
een gouden greep.
Aan het schakelen
Met coördinator Ron Mennen van De Ortolaan, vroeg
Paulien Kluskens een speciaal arrangement aan voor
Fedde bij het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Fedde is inmiddels sociaal flink gegroeid in het vso en
went nu op zijn nieuwe school door een dag per week
mee te draaien in de syntheseklas. Dit wordt steeds
meer opgebouwd.
“Ik ben aan het schakelen”, legt Fedde zelf uit. “Ik kan best
eens boos worden. Nu leer ik steeds beter hoe ik dat kan
beheersen. Ik denk altijd ver vooruit. Dat helpt me vaak,
maar soms werkt het tegen mij. Dan kan ik er slecht tegen
als het anders gaat dan ik had bedacht. Met dat soort
dingen helpen ze mij op De Ortolaan. En dat gaat nu
best goed.”

“Dit maatwerktraject lijkt voor Fedde heel goed uit te
pakken”, merkt Paulien Kluskens. “Om Fedde thuisnabij
onderwijs te bieden, was De Ortolaan de aangewezen
school voor hem. Havo-onderwijs was daar wel nieuw,
dus het vroeg veel inzet van de mentoren en veel afstemming met onze docenten. Zo kon Fedde op De Ortolaan
vast gaan werken met onze planners en digitale methodes.”
Maatwerk: havo-aanbod
Ken Stassen en Roos Hoornick zijn de mentoren van Fedde
op De Ortolaan. Aan schakeltrajecten werkten ze al vaker
mee – ook in samenwerking met andere reguliere scholen
voor voortgezet onderwijs. Havo-onderwijs was nieuw.
“Wij bieden als school graag maatwerk, dus we zijn ervoor
gegaan”, vertelt Ken. “Nu zijn we wel gewend om veel
verschillende niveaus in de klas te hebben, dat scheelt.”
Niettemin was het voor de mentoren veel werk om zich
de havo-stof eigen te maken om Fedde goed les te kunnen
geven. Het was het helemaal waard, vinden de twee.
Roos: “Als je ziet hoe Fedde is gegroeid, geeft dat wel
echt een ‘wow-gevoel!’ Fedde is een slimme havist.
Samen met hem zijn we vooral aan zijn persoonlijke
doelen gaan werken.

Zo denkt hij in zijn enthousiasme graag mee in de klas
als wij instructie geven en leert hij nu steeds beter om
minder op anderen te reageren en zich op zijn eigen werk
te richten.”
Succesfactoren
Een succesfactor is voldoende tijd, denken de mentoren.
Zo werken zij op maandag altijd met z’n tweeën in de klas
en dan merken zij hoe fijn het is om dan voldoende ruimte
te hebben om even één op één met Fedde aan de slag
te gaan. “Als duo kunnen we de taken ook verdelen en
onze talenten inzetten”, zegt Ken. “Ik ben van huis uit
geschiedenisdocent en geef dat vak dus, net als andere
algemene vakken. Roos is sterk in de exacte vakken.”
Goede onderlinge communicatie tussen de twee scholen,
Fedde en zijn ouders is ook een cruciale voorwaarde om
zo’n maatwerktraject te laten slagen. “We kijken wat we
sámen voor Fedde kunnen betekenen”, verwoordt Paulien
Kluskens, “en wat voor hem de beste plek is om zich goed
te ontwikkelen. ” Ken en Roos vinden het mooi te zien hoe
Fedde de regie neemt over zijn traject. Zo geeft hij het
schakeltempo bijvoorbeeld heel goed aan. Fedde: “Ik kan
het opbouwen op Sint Ursula en dat is fijn.”

Fedde en Paulien Kluskens van Sint Ursula.
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Regio Roermond/Weert: samenwerking onderwijs

Extraneustraject:
prima samenwerking
met Gilde Opleidingen
Om ieders talent maximaal
te laten groeien, biedt
De Ortolaan in Roermond
ook maatwerk in certificering
en diplomering. Leerlingen
kunnen vmbo-staatsexamen
doen en wie de leerroute
arbeid volgt, kan branchegerichte certificaten halen,
of een Entree-diploma.
Dit laatste organiseert de
school sinds dit schooljaar
samen met Gilde Opleidingen
in een zogenoemd extraneustraject. Leerkracht Maartje
Emonts van De Ortolaan en
Marcel Heldens van Gilde
Opleidingen vertellen er
meer over.
Maartje en Marcel in de praktijk bij Gilde Opleidingen.

Een Entree-diploma kan een mooie opstap
zijn naar verdere voorbereiding op de
arbeidsmarkt, of mogelijk naar een
mbo-opleiding op niveau 2. Hoe dan ook
doet zo’n diploma veel goeds voor het
zelfvertrouwen van leerlingen. Sinds dit
schooljaar werken Maartje Emonts en
Marcel Heldens intensief samen om het
examentraject voor leerlingen zo goed
mogelijk te laten verlopen.
De vorderingen van de leerlingen worden
bijgehouden in het portfolio en het stageboek. Daarnaast evalueren Maartje en
Marcel het onderwijstraject regelmatig en
evalueren ook met leerlingen en ouders.
Dan wordt ook studieadvies gegeven.
Bij positieve evaluaties mogen de leerlingen deelnemen aan de examens die
plaatsvinden op De Ortolaan, bij Gilde
Opleidingen en bij het leerbedrijf, via de
Proeve van Bekwaamheid. Dat is een
opdracht die een jongere uitvoert in het
leerbedrijf of in een gesimuleerde situatie.

“Het is belangrijk dat onze leerlingen
meedoen in de ‘echte’ maatschappij”,
vindt Maartje. “Door examen te doen bij
Gilde, merken we dat leerlingen extra
gemotiveerd zijn. Dat maakt het nog
belangrijker voor ze dan wanneer ze
alleen hier op school bij mij laten zien
wat ze kunnen voor hun diploma,
zoals voorheen.”
Leerlingen kunnen met een Entree-diploma
ook uitstromen naar arbeid. Dit jaar stroomt
honderd procent van De Ortolaan-leerlingen
uit naar niveau 2. Voor deze jongeren is het
voordeel van het examentraject ook dat zij
zich al een beetje thuis voelen in het mbo en
de manier van leren en werken daar, denkt
Marcel. “Dat maakt de drempel straks weer
wat lager.”

≥
Ervaringen met het extraneustraject
worden gedeeld met andere Aloysiusscholen
in de regio Midden-Limburg.

≥
Lees ook dit artikel over hoe het team van
De Ortolaan bouwt aan een sterke school
en een positief ontwikkelklimaat.

≥
Lees ook het artikel over de VSV-makelaar
die ‘de brug’ is tussen voortgezet speciaal
onderwijs en het mbo in Midden-Limburg
en die met een andere pet op ook ambulant
ondersteuner is voor jongeren die extra
ondersteuning nodig hebben.
 ortolaanroermond.nl
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Regio Roermond/Weert

Partners laten Da
samen shinen op
Iedere leerling heeft talent en verdient het om van betekenis te
zijn in een baan. Soms is daarvoor extra ondersteuning nodig.
Samen met netwerkpartners als bedrijven en gemeenten is vaak
veel mogelijk, dat laten de verhalen van Daan en Ashley zien.

Samen aan
de slag!
In de loods van Wetron – een groot bedrijf met
verschillende locaties in transport, logistiek en
warehousing – voelt Daan zich prima op zijn plek.
Samen met jobcoach Karin Brunenberg van PSW Werk
oefent hij hier in het Trainingsteam elke vrijdag zijn
werknemersvaardigheden. Andere dagen zit hij op
de Widdonckschool Weert en loopt hij stage bij de
Rissegroep. Zo is hij – met goede begeleiding van
Werk.kom – straks klaar voor passend, begeleid werk.

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs
(vso), kandidaten van PSW Werk en de Risse Groep:
samen trainen zij in het Trainingsteam werknemersvaardigheden. “Het allerbelangrijkste vind ik de
basis”, vertelt jobcoach Karin Brunenberg. “Beleefd
zijn, op tijd komen, je aan afspraken houden, samenwerken en vragen stellen als je iets niet weet.
Al trainen we hier ook de vakvaardigheden.”
Daan: “Ik heb al veel geleerd. Wat ik bij Risse
Logistiek doe, zoals vrachtwagens in- en uitladen
en pakbonnen scannen, kan ik hier ook inzetten.
En andersom. In mijn portfolio Cozima plaats ik
filmpjes van wat ik doe, zoals rijden met de elektrische
pallettruck. Dan kan ik straks digitaal laten zien
wat ik kan. Dat zegt toch veel meer dan papier?”
Karin: “Wetron ziet Daan zijn capaciteiten. Hij mag
soms meewerken met een medewerker van het
bedrijf. Daan kan ook al goed zelfstandig werken
als zijn taak duidelijk is. Hij is leergierig en gemotiveerd.” Daan weet zelf precies wat hij nog kan leren.
“Ik vind het soms lastig om me op één taak te richten.
Dan zie ik ander werk liggen dat ik ook graag wil doen
en ben ik afgeleid. Ik kan beter eerst iets afmaken.
Door mijn autisme ben ik precies en let ik ook op
kleine dingen. De andere kant is dat ik door prikkels
om mij heen soms het gevoel heb dat er duizend
SpongeBobs (een druk animatiefiguurtje, red.) in mijn
hoofd zitten. Daar leer ik steeds beter mee omgaan.”
Veilig uitgedaagd
Op de Widdonckschool groeide Daan naar eigen
zeggen uit van een verlegen en onzekere jongen,
tot een zelfbewuste jongere. Roland Gielis, coördinator
arbeidstoeleiding en stage, kan dat alleen maar
bevestigen. “Daan zijn mentoren hebben hem op
school op een veilige manier uitgedaagd en in zijn
kracht gezet”, complimenteert hij. “Door dit project
leert Daan ook van de jobcoach bijvoorbeeld,
die hebben wij als school zelf niet in huis.”

Jobcoach Karin coacht Daan in zijn werknemersvaardigheden op de werkvloer bij Wetron.

Als leerlingen uitstromen naar arbeidsmatige
dagbesteding, zoals ook Daan gaat doen, dan zoekt
Roland steevast tijdig contact met Henny Roosen,
adviseur werkgeversdiensten bij Werk.kom. Zij én
hun toekomstige werkgever hebben namelijk recht
op allerlei extra ‘instrumenten’. Denk aan een
jobcoach, maar ook aan een no-risk-polis die
het risico op eventuele extra ziektekosten dekt.
Na een loonwaardebepaling, kunnen werkgevers
ook loonkostensubsidie krijgen.
Bedrijven doen graag mee
“Met de Widdonckschool doen we vroeg-plaatsing.
Een jongere zit dan nog op school, maar we gaan
dan met hem of haar en de ouders al in gesprek met
de toekomstige werkgever. Zo kunnen leerlingen
naadloos door vanuit onderwijs naar een baan.”
Roland: “Inmiddels benaderen grotere bedrijven
in de regio ons ook zelf. Zij hebben vacatures en
willen serieus werk maken van goede begeleiding
omdat zij maatschappelijk verantwoord willen
ondernemen.” En eenmaal richting een vorm van
arbeid? “Ze blijven op onze radar”, onderstreept
Henny Roosen, “zodat we zo nodig begeleiding
kunnen bieden. Bij ons zijn jongeren geen nummer
op een lijst, zij zitten in ons hart.”

Roland Gielis en Henny Roosen weten elkaar snel
te vinden om jongeren maximale kansen te bieden
op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Gemeenten Nederweert, Cranendonck en Weert
en ruim zeventig partners in het sociaal domein
hebben een gezamenlijke ambitie: ‘Iedereen telt
mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht’.
Om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te
stimuleren, is er de Experimenteerregeling
Samen aan de Slag! Het Trainingsteam is een
van die projecten.
In dit project werkt de Widdonckschool in Weert
samen met PSW Werk dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt, met de
Risse Groep die onder meer sociale werkvoorziening biedt en met Werk.kom, dat aanspreekpunt
is voor werkgevers in Nederweert, Cranendonck
en Weert die mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een baan willen bieden.

Lees ook dit artikel over de  ≥
samenwerking tussen de
Widdonckschool Weert en Risse Groep
 widdonckschoolweert.nl
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an en Ashley
de werkvloer

Riny van de Schoor van CSU Schoonmaak leert Ashley
van De Ortolaan Heibloem de fijne kneepjes van het
vak terwijl zij samen de lokalen en gangen schoonmaken.
Ashley komt op termijn in dienst bij het schoonmaakbedrijf en de gemeente Peel en Maas helpt mee.

Ashley gaat
van stage
naar baan

Riny, Ashley en Ineke.

Riny is voor het eerst stagebegeleider en ze vindt het leuk
om haar kennis over te dragen.
“Je eigen werk duurt natuurlijk
iets langer, maar dat is niet erg.
Ik werk al zestien jaar in de
schoonmaakbranche hier op
school. In het begin keek Ashley
de kat uit de boom, maar nu praten
we meer samen, hè Ashley?”
Ashley knikt. “Samen werken
vind ik het gezelligst, maar alleen
gaat wel steeds beter. Ik zou hier
straks wel graag willen blijven,
want ik ben kei-verlegen en hier
ken ik alles goed.” “Maar als jij
mensen een beetje beter kent,
stel je je wel open”, vindt Riny.
“Dat komt echt wel goed.”
Werk biedt structuur
Ineke Swartjes van De Ortolaan
Heibloem heeft Ashley afgelopen
jaren zien groeien op school. “Het
was een ontdekkingstocht. Ashley
heeft allerlei interne stages
gedaan, ook in de winkel bij ons
leerwerkbedrijf De Luifel. Met
ouderen werken vond ze leuk,
maar ook nog wel lastig. Nu ervaart
ze dat de structuur die werken
meebrengt, fijn is. Ze piekert
minder, bijvoorbeeld. Ze doet
meer zelfvertrouwen op in haar
huidige stage, ze durft steeds
meer te vertellen en te vragen.”

Rayonmanager Jeroen Mooren
van CSU Schoonmaak: “Wij geven
mensen die iets extra’s nodig
hebben om hun plek te vinden op
de arbeidsmarkt, graag de kans.
En we hebben er ook een aantal
goede ervaringen mee. Zo hebben
we mensen zo zien groeien dat zij
uiteindelijk hun eigen vaste pand
kunnen schoonmaken. Daar ben
ik supertrots op. We investeren
ook in goede begeleiding, ook voor
medewerkers die andersoortige
ondersteuning nodig hebben.
Denk aan budget-coaching of
psychosociale ondersteuning.”
Ashley blijft in beeld
Jongerencoach Sandra Smeets
van gemeente Peel en Maas is lid
van het integraal team kwetsbare
jeugdvolwassenen. “Alle hulpvragen over jeugdzorg, de Wet
maatschappelijke ondersteuning
en de Participatiewet voor kwetsbare jongvolwassenen van 17 tot
27 jaar komen hier samen, zodat
niemand van loket naar loket
hoeft”, vat zij bondig samen. Zo is
en blijft Ashley ook in beeld als
bijvoorbeeld ondersteuning nodig
is op welk leefgebied dan ook.

Nu al overlegt de jongerencoach
met Ineke Swartjes en ook Jeroen
Mooren over goede begeleiding
voor Ashley op de werkvloer bij
CSU als zij voldoende stageervaring heeft en in dienst komt.
“Ashley kan straks een jobcoach
krijgen en voor CSU is er loonkostensubsidie. Het zou natuurlijk
geweldig zijn als Ashley vanuit
haar stage door kan in een baan
in een vertrouwde omgeving met
bekende gezichten.”
En: als het zover is en Ashley
ontvangt haar eerste loon?
“Ik houd wel erg veel van
shoppen”, lacht ze. “Maar ik wil
ook graag mijn rijbewijs halen.”
 ortolaanheibloem.nl

Kwetsbare groepen perspectief
bieden ziet het bedrijf als een
belangrijke missie. Ook op het
gebied van milieu en omgeving
is CSU graag duurzaam bezig.

Jeroen Mooren van CSU en Sandra Smeets
van gemeente Peel en Maas.
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Een bewuste beroepskeuze vraagt
om een zorgvuldige voorbereiding
Een zorgvuldig opgebouwd
programma Loopbaanoriëntatieen Begeleiding (LOB) bereidt
leerlingen van De Hilt voor op een
bewuste opleidings- en beroepskeuze. Zo loopt Guus, al moet
hij nog eindexamen doen, toch
al mee bij InstallatieWerk bij
ROC Ter Aa en kan straks ‘warm’
overstappen naar het mbo.

Praktijkbegeleider Theo van den Elzen laat Guus
vast kennismaken met het mooie installatievak.
In de praktijkruimte van InstallatieWerk bij
ROC Ter Aa in Helmond zijn zeven leerlingen
rustig aan het werk met hun eigen opdrachten.
Praktijkbegeleider Theo van den Elzen coacht
en heeft ook tips voor Guus, die hier meeloopt om
vast te proeven aan de wereld van de installatietechniek. Vandaag mag hij een metalen buis buigen
met een buigtang. En dat valt nog niet mee …
“Joh”, steekt Theo hem een hart onder de riem,
“dit moet iedereen wel honderd keer doen voordat
het goed gaat.” Even later vertelt hij: “Iedereen volgt
hier individueel maatwerk. Dat geldt dus ook voor
Guus straks.” Met zijn jarenlange ervaring in de
installatiewereld geniet Theo er zichtbaar van om
zijn kennis over te brengen. “De lijntjes met de
installatiebedrijven zijn kort.”
Guus deed verschillende stages
Guus heeft er al verschillende stages opzitten.
Hij oriënteerde zich breed: van fietsentechniek tot
onderwijsassistent tot elektrotechniek. Daarna
volgde een stage bij een badkamerspecialist en
daar viel het kwartje: installatie!
“Nu loop ik stage bij een bedrijf dat alles doet in de
installatiewereld en dat vind ik heel leuk”, vertelt
hij enthousiast. Als Guus zijn diploma heeft, komt
hij in dienst van InstallatieWerk en wordt dan
gedetacheerd bij bedrijven in de regio.
Zijn theorielessen van zijn BBL-opleiding (een
combinatie van leren werken) volgt hij dan bij
ROC Ter Aa, waar docent Paul Groot al een vertrouwd
gezicht is. “Ik maak regelmatig even een praatje
met Guus om te polsen hoe het gaat. Zo bouwen
we een vertrouwensband op en dat is natuurlijk
waardevol als Guus hier een opleiding komt volgen.”
Bewúst kiezen
Paul Groot heeft ook voorlichting in zijn takenpakket.
Hij komt ook regelmatig op De Hilt om leerlingen te
vertellen over werken in de techniek.
“Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen er met hun
hoofd en hart voor kiezen om met hun handen te gaan
werken”, zegt Groot. Goed betaald werk is er genoeg
in de techniek, maar een bewúste keuze vanuit
interesse vindt hij van groot belang voor een
gelukkige toekomst.
“Wil je alleen werken, of in een team? Wil je een
vaste werkplek of vind je variatie in werklocaties fijn?
En wil je rechtstreeks met klanten werken, of liever
achter de schermen? Dat soort vragen zijn ook
belangrijk”, schetst de docent.

LOB
Precies die ‘brede’ benadering is onderdeel van
MotivatieKompas, een project van 5 dagdelen waarbij
leerlingen van De Hilt ontdekken wie ze zijn, waar
hun talenten liggen en wat hun persoonlijke motivatie
is. Orthopedagoog Willemien van Hout en stagebegeleider Martine Aukes zijn er enthousiast over.
“Mijn collega’s Birgit van Ekert en Nicole Heerkens
en ik hebben ons geschoold, zodat we zelf
MotivatieKompasgesprekken kunnen voeren”,
vertelt die laatste. Het kompas is onderdeel van
het uitgebreide programma Loopbaanoriëntatieen Begeleiding (LOB) op De Hilt.
In een doorgaande lijn van vijf jaar krijgen leerlingen
in een zorgvuldige opbouw een uitgebreid programma
aangeboden. De ingrediënten: gastlessen, interessetests, beroepsvoorlichtingen, excursies, open dagen,
meelopen in het mbo en stages. Die voorbereiding
betaalt zich uit: zo’n 95 procent van de leerlingen zit
ook na twee jaar na het verlaten van De Hilt nog op
zijn plek, zo staat in de schoolgids te lezen.
Ook praktische oriëntatie in het onderwijs
“Leerlingen volgen ook praktijklessen in de techniek
en koken op school”, vertelt Willemien, “en ze kunnen
ook certificaten halen waar ze in de praktijk veel aan
hebben. Denk aan EHBO of VCA (veiligheid, gezondheid en milieu certificaat waarmee veiligheid op de
werkvloer wordt bevorderd).” Martine: “We willen
dat leerlingen zich breed oriënteren. Dus lopen ze
stage in drie van de vier sectoren: Zorg en Welzijn,
Economie, Techniek en Voeding en Leefomgeving.”
Is het diploma in zicht, dan komt doorstroomcoach
Hanke van der Woude van ROC Ter Aa langs op
school. Zij gaat in gesprek met leerling, ouders en
soms ook een van de stagebegeleiders en geeft
advies over de opleidingskeuze.
Zo leren leerlingen en ROC Ter Aa elkaar vast kennen
en dat helpt bij een warme overstap naar het mbo,
waar verreweg de meeste leerlingen naartoe gaan.
Dat Guus nu al mee kan lopen bij InstallatieWerk bij
ROC Ter Aa is helemaal ideaal.
“Onze leerlingen moeten ervaren en dóen”,
onderstreept Willemien. Dus is zij – net als de
stagebegeleiders – heel zuinig op het zorgvuldig
opgebouwde netwerk van stagebedrijven in Helmond.
“Die bedrijven hebben wij keihard nodig om onze
leerlingen te helpen ontdekken welk niveau ze
aankunnen, welke vaardigheden ze willen leren
en vooral wat ze graag willen doen.”
Martine Aukes van De Hilt en Paul Groot van ROC Ter Aa.

(en een uitgebreid netwerk
van betrokken stagebedrijven)

“Rond december, januari hebben wij contact met alle
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio”, vertelt
doorstroomcoach Hanke van der Woude van ROC Ter
Aa. “Bij De Hilt starten we rond de herfstvakantie al
en ga ik in gesprek met alle leerlingen en hun ouders
over hun overstap naar het mbo.”
Zo heeft Hanke goed in beeld wie extra ondersteuning
kan gebruiken en hoe die eruit moet zien, om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. “Ik kan de
leerlingen in de eerste periode zelf blijven begeleiden
en dan is het belangrijk dat we al een band opbouwen.
Blijkt dat langduriger ondersteuning nodig is, dan
regelen we dat na een paar maanden via onze
zorgondersteuning.”
De overstap gaat beter als leerlingen het ROC al
kennen, dus zijn Hanke en collega’s bezig om dat
meelopen zoals Guus al doet, breder te organiseren
voor meer jongeren. En, hoe doen de leerlingen van
De Hilt het in het mbo? “Natuurlijk zit er wel eens een
student bij die na een tijd toch een andere studiekeuze
maakt, maar de meeste zitten meteen goed”, reageert
Hanke. “Dat De Hilt zoveel werk maakt van LOB
draagt daar zeker aan bij.

Met een financiële bijdrage vanuit het Europees
Sociaal Fonds – aangevraagd door gemeente Helmond –
investeert De Hilt in (externe) branchegerichte
cursussen en extra begeleiding bij praktijklessen.

De Hilt doet mee in de projectgroep van het samenwerkingsverband passend onderwijs om Intergrip
verder te ontwikkelen. In dit systeem worden leerlingen
in een kwetsbare positie opgenomen die uitstromen
uit het vso of praktijkonderwijs. Het Regionaal Melden Coördinatiepunt (RMC) volgt hoe het met ze gaat en
kan tijdig ingrijpen bij (voortijdige) uitval in het mbo.

≥
Meer info over het MotivatieKompas

≥
Lees hier het interview met Noah, leerling van
De Hilt. Met zijn moeder en leerkracht vertelt
hij over ervaringen met het MotivatieKompas
 de-hilt.nl

S T ER K ONDER W I J S V O OR EEN BE T EK ENI S V OL L E T OEKOM S T 17 | 9

Regio Helmond/Nijmegen

Jongeren slecht
gemotiveerd? Daar merkt
Michel Lintermans van
Coöperatie Stationspark
Deurne weinig van …
Door ze de mouwen te
laten opstropen en mee
te laten denken over de
metamorfose van het
stationsgebied, komen
hun talenten tot bloei. En
die stationsomgeving óók!

Michel Lintermans biedt jongeren volop ontwikkelingskansen.

“Kansen geven aan mensen is een groter doel”

Stationspark Deurne prima
stageplek voor Korenaer
Deurne/Bijzonder Jeugdwerk
Een moestuin. Een muurschildering. Een park. Volières
met vogels. Een bijenhotel. Een tuinkas. Een nette
fietsenstalling. Het eerste watertappunt op het station.
Weidebloemen. Champignons kweken op koffiedrab.
Zo kan de opsomming nog wel even doorgaan. Zodra
er een project klaar is, verzint maatschappelijk
ondernemer Michel Lintermans wel weer een nieuw.
Dat maakt niet alleen het station in Deurne mooier,
maar biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
ook mooie kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Coördinator externe stages Karel de Lau van
De Korenaer Deurne is blij met zo’n samenwerkingspartner dichtbij de school en het terrein van Bijzonder
Jeugdwerk. “Zo’n plek verkoopt zichzelf”, zegt hij.
“Jongeren raken er als vanzelf gemotiveerd om iets
te gaan doen. Michel focust op basisvaardigheden zoals
op tijd komen en communiceren. Leerlingen mogen
er fouten maken, ze worden niet meteen afgeschreven
maar krijgen nieuwe kansen. En als ze toe zijn aan
een individuele externe stage, zet Michel ook zijn
netwerk in.”

“Ik reis zelf veel met de trein en zag kansen om het
stationsgebied te verfraaien. Leuk voor de reizigers en
de omwonenden.” Zo gezegd zo gedaan: inmiddels is
er een stationspark ontstaan, waar ook leerlingen van
De Korenaer Deurne hun handen laten wapperen.
“Kansen geven aan mensen is een groter doel dan het
uiteindelijke resultaat”, vindt Lintermans. “We zijn ook
erkend leerbedrijf geworden. En steeds meer mensen
uit de buurt doen mee.”

Karel de Lau (links) en Michel Lintermans in Stationspark Deurne.

≥
Naar alle informatie,
nieuws en filmpjes
over Coöperatie
Stationspark Deurne

≥
Bekijk dit filmpje over
de prijs die het stationsproject won in Engeland
(Community Rail Awards)
 korenaerdeurne.nl

10 | S T E R K ONDE R W I J S V O OR EE N BE T E K ENI S V OL L E T OE KOM S T 17

Regio Helmond/Nijmegen

Praktijkschool Helmond en De Korenaer Helmond
halen en brengen kennis in Actielab stagebegeleiders

Landelijke project
Van school naar werk:
een duurzame plek voor
(kwetsbare) leerlingen

‘Buren’ Marit Harderwijk van Praktijkschool Helmond en
Bettine van der Heijden van De Korenaer Helmond treffen
elkaar in het landelijke Actielab van school naar werk,
waar zij kennis halen en delen. De kernvraag: wat kunnen
we nog beter doen om leerlingen in een kwetsbare positie
die duurzame plek op de arbeidsmarkt te bezorgen?

Meer leerlingen uit het praktijkonderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs (vso) duurzaam aan
het werk. Dat is het doel van het landelijke project
Van school naar werk.
Met (oud)leerlingen, ouders, stagebegeleiders,
jobcoaches en gemeenten kijken experts docent/
onderzoeker van de Vrije Universiteit Hans Bosselaar,
adviseur werk en inkomen Branko Hagen en adviseurs
‘inclusief werken’ Henk Krauwel en Gilles Gerth wat
ervoor kan zorgen dat leerlingen duurzaam aan het
werk gaan.

Marit (links) en Bettine ontmoeten elkaar ook in het landelijke Actielab.
Marit Harderwijk is stagecoördinator, arbeidstoeleider
en doorstroomcoach en helpt ‘haar’ leerlingen uit het
praktijkonderwijs naar de juiste plek op de arbeidsmarkt. Bettine van der Heijden doet als stagecoördinator
in het voortgezet speciaal onderwijs hetzelfde.
De twee treffen elkaar niet alleen in het Helmondse,
maar ook in het landelijke Actielab van het project Van
school naar werk, dat in 2021 in zes bijeenkomsten wordt
uitgevoerd. In totaal doen achttien stagebegeleiders van
scholen uit het hele land mee om elkaar te inspireren
en samen te leren.
Persoonlijk ontwikkeltraject
“We hebben allemaal een competentiescan gedaan”,
vertelt Marit Harderwijk, “en hebben op basis daarvan
een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt.” De stagebegeleiders krijgen ook kennis uit de wetenschap en praktijk
aangereikt en gaan met praktijkvoorbeelden aan de slag
in intervisiegroepjes. “Wat al goed werkt wordt gedeeld,
maar we ontwikkelen gaandeweg ook nieuwe tools”,
vertelt Bettine van der Heijden.
Zelf was zij gecharmeerd van een idee uit Groningen
waar stagebegeleiders een stage-app gebruiken met
daarin een database van contactgegevens van stagebedrijven. Collega Marit was bij met de uitwisseling
van interessetesten die aansluiten bij de doelgroep die
overal in den lande worden gebruikt. “Als praktijkschool
hebben wij ook een avondschool en dat sprak collega’s
buiten Helmond weer aan”, vertelt ze. “Zo is het echt
halen en brengen in het Actielab.”

Stagebegeleiders of … ‘Dinges’?
Na eerste Actielab-bijeenkomsten zijn de twee stagebegeleiders al heel enthousiast. Zo is er veel onderlinge
herkenning: de wereld waarin zij werken is complex.
Er zijn heel veel personen, instanties en bedrijven
betrokken. Ook valt het niet altijd mee om geschikte
stage- en werkplekken te vinden voor kwetsbare
jongeren, mede door (vaak onterechte) negatieve
beeldvorming. De kans op uitval is groot.
Als stagebegeleider opereer je niet alleen in een groot
netwerk, maar je hebt ook te maken met veel regels en
financiering. De stagebegeleiders leerden van expert/
begeleider Hans Bosselaar van de Universiteit van
Amsterdam dat zij interne en externe netwerkkampioenen
zijn, die flexibel moeten schakelen en die tegen behoorlijk wat ‘wicked problems’ aanlopen. Bij het oplossen
van die complexe vragen is hun rol voor netwerkpartners
soms wat ongrijpbaar en dat levert ze de geuzennaam
‘Dinges’ op, omdat ze van álles ‘zijn’ en doen.
Van betekenis zijn
“Je kunt in onze rol écht het verschil maken voor
leerlingen”, vindt Bettine. “Dat is ook het prachtige
aan deze baan. Maar om te zorgen dat leerlingen
een duurzame baan vinden, is veel nodig. Allereerst
stages waar jongeren fouten mogen maken, waar
ook aandacht is voor hun bredere hulpvraag. Daar
hebben we bedrijven en organisaties voor nodig die
maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.”
Dat ook in de eigen regio Helmond steeds meer verbinding
ontstaat tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven,
juichen Marit en Bettine van harte toe. “Meer verbinding
gaat onze leerlingen écht helpen.” En als daar ook nog
een landelijke toolkit bijkomt met instrumenten en werkwijzen die aantoonbaar werken, is dat helemáál mooi.

De route die een leerling doorloopt van school naar
werk wordt in kaart gebracht, met vooral ook succesfactoren. Zo krijgen praktijkscholen en scholen voor
vso praktische handvatten voor hun werk. Onderdeel
van het project zijn een Actielab voor stagebegeleiders
en arenagesprekken en focusgroepen met leerlingen
en ouders.
Het tweejarig project wordt gefinancierd door
Instituut Gak, dat wil bijdragen aan de kwaliteit van
de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland
door te investeren in maatschappelijke projecten,
onderzoek en leerstoelen

≥
Lees meer over De Dinges, de kampioen
van hedendaags netwerken.

≥
In de regio’s Helmond-Peelland en
Eindhoven-Kempenland werken RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt),
scholen, overheden, bedrijven en
ondersteunende organisaties samen.
Lees meer en bekijk het
Uitvoeringsprogramma VSV (voortijd
schoolverlaten) en JIKP (jongeren in
een kwetsbare positie) 2020-2024 op
naardejuistplek.nl
 korenaerhelmond.nl
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Talentgerichte beroepsvoorbereiding in De Avenir Eindhoven

Een belangrijke rode draad in het
voortgezet speciaal onderwijs (vso)
van De Korenaer in Eindhoven: LOB.
Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding
maakt vanaf het eerste leerjaar deel
uit van het onderwijsprogramma van
leerlingen, vertellen Dieter Snellen en
Marlijn Schaap. Of zij nu uitstromen
naar het mbo, of naar arbeid.

≥
Nieuwsgierig naar De Avenir?
Bekijk dan nog even deze vlogs!

De gymzaal is al klaar: Marlijn en Dieter werken met hun collega’s vanaf komend schooljaar in De Avenir in Eindhoven.

Praktijk- en ervaringsgericht
werknemersvaardigheden
ontwikkelen
In De Avenir, het nieuwe schoolgebouw van de
Aloysiusscholen in Eindhoven, worden vanaf schooljaar
2021-2022 ook de leerlingen in het vso voorbereid op een
betekenisvolle toekomst.
De twee teams van de huidige Korenaerscholen aan de
Rector Baptistlaan en aan de Strausslaan, gaan er als één
Korenaerteam samenwerken en bereiden dit ook samen
voor. Met waar nodig natuurlijk ook met hun collega’s van
De Rungraaf voor speciaal onderwijs, die ook in De Avenir
aan de slag gaan.
Werkgroepen zijn al langere tijd bezig met praktische
zaken als de voorbereiding van de verhuizing, maar ook
met inhoudelijke thema’s zoals het pedagogisch klimaat
en de onderwijsinhoud. Met een groep collega’s richtten
Marlijn Schaap en Dieter Snellen zich op LOB en arbeidstoeleiding in en vanuit De Avenir.
Doelgroepanalyse was de basis
“We zijn vorig jaar samen met CINOP (adviseur voor vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt) aan de slag gegaan
met een design thinking-aanpak”, vertelt coördinator
Dieter Snellen van De Korenaer Strausslaan. “Door corona
moesten we gaandeweg helaas omschakelen naar online
bijeenkomsten, wat het best zwaar maakte. Als je bij elkaar
bent, is brainstormen toch minder intensief.”
De werkgroep vertrok – hoe kan het ook anders – vanuit
de leerlingen. Wat hebben die nodig om zicht te krijgen
op hun talenten, de juiste leerervaringen op te doen
en een passende opleidings- en/of beroepskeuze te
kunnen maken?

“Beide scholen hebben de goede praktijken van nu
ingebracht en die gaan mee naar de nieuwbouw”, vertelt
coördinator Marlijn Schaap van de Rector Baptistlaan. “Zo
kennen wij Talentdagen om jongeren hun talenten breed te
laten ontdekken en die krijgen ook een plek in ons aanbod
in De Avenir. De Korenaer Strausslaan heeft weer veel
ervaring met arbeidstraining in de school bijvoorbeeld.”
Plan is klaar
De werkgroep leverde recent het plan op dat meegaat naar
De Avenir. Veel moet straks in de praktijk verder uitgewerkt
worden, maar de gezamenlijke visie en de doorgaande lijn
in LOB staan al goed.
LOB vormt een rode draad voor iedere leerling, ongeacht
het uitstroomprofiel. Wie naar het mbo gaat, moet immers
óók nadenken over beroepskeuze en daarvoor is een mooie
gemeenschappelijke basis gelegd in het plan. “Idealiter
start je met oriënteren al in de basisschoolleeftijd”,
vindt Dieter.
Uitgangspunt voor LOB zijn de individuele leerdoelen van
iedere leerling. Die komen niet alleen voort uit wat hij of
zij kan of nodig heeft, maar ook uit interesses, ambitie en
groeimogelijkheden. Anders gezegd: ook de leerervaringen
tijdens bijbaantjes of sporten tellen mee.
Met een leerling, zijn of haar ouders, de leerkracht/mentor,
de LOB’er en de stagecoördinator wordt als team gekeken
hoe een leerling zijn of haar leerdoelen en werknemersvaardigheden het beste kan ontwikkelen, met zoveel
mogelijk eigen regie. Leren met hoofd, hart en handen
en in levensechte leeromgevingen binnen en buiten de
school, staan centraal.

Praktijk- en ervaringsgericht leren
De werkgroep denkt dat het goed is als er voor LOB en
arbeidstoeleiding een centraal servicepunt/stagebureau
komt als spin in het web voor onder meer interne en
externe stages, ondersteuning bij LOB en ondersteuning
bij relatiebeheer met netwerkpartners. Het bijgebouw bij
De Avenir wordt t.z.t. zo ingericht dat leerlingen er praktijken ervaringsgericht kunnen leren en er hun talenten
kunnen ontdekken in het kader van LOB. Zij kunnen
natuurlijk ook aan de slag in de praktijkruimtes en de
school zelf. “Wil iemand onderwijsassistent worden,
dan ligt een interne stage bij De Rungraaf voor de hand”,
illustreert Marlijn. De Avenir biedt ook allerlei mogelijkheden voor een kijkje in de keuken, groenonderhoud of
facilitaire dienstverlening.
De route naar arbeid kent straks verschillende fases:
oriëntatie, beroepsvoorbereiding, transitie en nazorg. Bij
elke fase biedt De Korenaer activiteiten aan zoals motivatieen interessetests, beroepskeuzevoorlichting, arbeidstraining, de mogelijkheid om branchegerichte certificaten
te halen, interne en externe stages: alles gericht op het
ontwikkelen van talent en werknemersvaardigheden.
Er is door de werkgroep enorm veel werk verzet,
constateren Marlijn en Dieter. Acties voor de kortere,
middellange en langere termijn zijn in kaart gebracht.
Belangrijk voor nu is die eenduidige visie en aanpak die
geformuleerd is. “We zijn veel meer één taal gaan spreken
en hebben hetzelfde vertrekpunt”, vat Marlijn samen.
“We focussen op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en bieden maatwerk, met het talent van
jongeren als uitgangspunt.”
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Koersupdate

“Ook met je handen kun
je hoogbegaafd zijn”
Waar heb je ‘later’ nu écht iets aan voor je
toekomst? Dat was één van de onderwerpen
aan tafel in het Online Koerscafé waarover
oud-leerling Giovanni en sectordirecteur
Jac Verstegen in gesprek gingen. Giovanni
vond zijn mentor Marga vroeger héél streng
en is daar achteraf blij om. Inmiddels zijn
ze collega’s, want Giovanni loopt stage
op zijn voormalige school De Korenaer
Stevensbeek.

De opnames in volle gang bij PJP in Kessel.

Online
Koerscafé

≥

betekenisvolle toekomst

In februari 2020 organiseerde Aloysius voor scholen in Zuid een
Inspiratiedag over de (toen) nieuwe koers. Ook een aantal netwerkpartners was daarbij. Die dag zou opgevolgd worden door koerscafés
voor meer kennis- en inspiratiedeling. Maar helaas … Corona gooide
roet in het eten. Daarom organiseerden we op 31 maart een Online
Koerscafé. Gemist? Scan dan de QR-codes en bekijk de filmpjes die
we maakten op onze scholen nog even terug!

“Ons huidige onderwijs gaat
terug tot de oude filosofen die
uitgingen van een scheiding
van lichaam en geest, maar
daar komen we in de huidige
wetenschap van terug.
Lichaam en geest werken
samen en je lichaam kan je
helpen te leren”

Onderwijsconcept
voor nu & straks:
bewegend leren
Onze scholen vernieuwen hun onderwijsconcept, om
leerlingen te blijven bieden wat zij nodig hebben voor een
betekenisvolle toekomst. Tijdens het Online Koerscafé
ging het nu over bewegend leren. De Latasteschool in Horn
is bezig met Positief in Balans en de Widdonckschool in
Heibloem met bewegend en natuurlijk leren.

filmpje bewegend leren

Margriet Sitskoorn

Aan tafel sprak Van Lieshout met hoogleraar
klinische neuropsychologie Margriet
Sitskoorn, die haar ‘breinkennis’ op
toegankelijke wijze deelde. Ook met de
andere tafelgasten werd doorgepraat over
bewegend leren, Onderwijs & ICT en wat
je vandaag op school zou moeten leren
voor een betekenisvolle toekomst.

≥

Colofon
Uitgave
Aloysius Stichting sector Zuid
Samenstelling en inhoud
Jac Verstegen en Lieke Verstegen
Eindredactie Ed Polderman en
Lieke Verstegen
Concept en tekst
Anne-Marie Veldkamp
Fotografie Maartje van Berkel,
Online Koerscafe: Rockateer
Art direction en ontwerp Budelinc
Druk Drukkerij Kempers

Onderwijs & ICT
Scholen in het speciaal onderwijs zijn bezig met Digitale
Geletterdheid. Kinderen leren programmeren, ontdekken
hoe zij filmpjes maken en worden mediawijs. ICT-Coach
Tessa van Geffen vertelde er meer over en vloggers
Anthony en Matthijs van De Ortolaan Roermond gingen
op pad om te kijken bij De Hilt in Helmond, De Korenaer
in Deurne en bij De Spoorzoeker in Roermond. Hun eigen
school sloegen ze natuurlijk niet over.

onderwijs & ICT

“Wij moeten meer aandacht hebben voor
onze hoogbegaafde leerlingen”, onderstreepte Jac in het koerscafé. “Ook met je
handen kun je namelijk hoogbegaafd zijn.”
Door het onderwijs praktischer te maken,
wordt het voor leerlingen leuker, is zijn
overtuiging. En dan komt de theorie er
vanzelf wel bij als je iets tegenkomt dat je
niet weet. Giovanni was het er roerend
mee eens!

≥

aloysiuszuid.nl

Leerlingen Matthijs en Anthony van
De Ortolaan Roermond gingen – met dank
aan mentor Rens – op pad als vloggers.

