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GESPREK 
MET ROB DE JONG, 

VOORZITTER 
RAAD VAN 
BESTUUR

Onderwijs is naast verblijf/behandeling en vrije tijd een 
essentieel onderdeel van de driemilieusvoorzieningen 
van Pluryn. Dat is wel eens anders geweest. Onderwijs 
nam lange tijd een ondergeschoven positie in.  
Onterecht!, vindt Rob de Jong.

Wat maakt onderwijs zo belangrijk?
Onderwijs en verblijf/behandeling kunnen we niet los van elkaar 

zien. Integrale samenwerking is nodig om dromen van cliënten  

te realiseren. Verblijf en behandeling zijn van belang voor een 

verantwoorde doorontwikkeling van cliënten. Maar daarna komt 

het: durf je hen ook los te laten? 

Wat wil je daarmee zeggen?
Dat we meer durf moeten hebben om cliënten te laten integreren. 

Die durf zie je bij arbeidsintegratie. Ze zeggen daar eerder tegen 

cliënten: ga het maar gewoon proberen. Terwijl behandelaars en 

begeleiders soms wat terughoudender kunnen zijn: kan het wel?  

Is hij of zij er wel aan toe? 

Hoe zorg je voor meer lef? 
Jaren geleden al zagen we het belang in van onderwijs en arbeids

integratie. We noemden dat de ‘powershift’. Ten behoeve van een 

versnelde uitstroom van cliënten, kregen ook onderwijs en arbeids

integratie een stem, naast verblijf en behandeling. De powershift is 

nog steeds actueel. Daarom zijn clusterleiders verantwoordelijk 

gesteld voor het creëren van de uitstroommogelijkheden. Op veel 

plekken werkt dat goed. Er zijn mooie voorbeelden, maar we 

moeten erin blijven investeren.

Dus ook investeren in goed onderwijs
Onderwijs is van levensbelang. Om die reden hebben we Kristallis 

en de Tarcisiusschool in Nijmegen overgenomen. Door het onderwijs 

er te verbeteren en nadrukkelijk te laten aansluiten op het arbeids

perspectief, vergroten we de kansen van jongeren op zelfstandigheid.

Wat moet er nog gebeuren?
We investeren in docenten en de kwaliteit van het onderwijs.  

We kijken daarbij goed om ons heen, bijvoorbeeld naar de ‘Super

school’ van Eric van ‘t Zelfde. Zelf ben ik geïnspireerd geraakt door 

onderwijsexpert Ken Robinson. Hij pleit voor meer creativiteit in  

het onderwijs. Zijn TEDpresentaties op YouTube zijn veelbekeken. 

Jongeren die dat het meest nodig hebben, moeten het beste 

onderwijs krijgen. We mogen niet wegkijken bij hun problematiek 

en hun vaak problematische sociale omgeving. We moeten op  

zoek gaan naar de talenten van mensen en die ontwikkelen. 

SAMENGEVAT

Onderwijs is belangrijk voor Pluryn.

Dat zegt Rob de Jong, de bestuurs-voorzitter.

Onderwijs en behandeling horen bij elkaar.

Pluryn nam er daarom scholen bij:

Kristallis en de Tarcisius school.

Zo kunnen jongeren zich ontwikkelen.

Jongeren met problemen verdienen het beste onderwijs.

Pluryn moet meer durven.

Zeg tegen cliënten: ‘probeer maar’.

Cliënten gaan nu sneller de samenleving in.

Dat komt door onderwijs en werk, samen met behandeling.

We zoeken de talenten van mensen.



Tijden zijn veranderd en leerlingen zijn 

veranderd, maar de onderwijswereld is niet 

meegegaan, constateert Herma Veltman.  

Zij is directeur bij de vestigingen van REA 

College van Pluryn en voert het overleg aan 

dat de gezamenlijke Pluryn-scholen hebben 

over de toekomst. 

“Iedereen wil leren. Daarvan ben ik overtuigd. 

Maar kinderen willen niet meer uren luisteren. 

En ze lezen niet meer. Ze kijken liever 

filmpjes. Is dat erg? Nee. Maar we moeten er 

wel rekening mee houden dat het ook niet 

meer terugkomt. Daarbij geeft een diploma 

tegenwoordig geen garantie meer op een 

goed arbeidszaam leven. Je persoonlijkheid 

en jezelf thuisvoelen in je werk zijn veel 

belangrijker”, stipt Herma een paar 

ontwikkelingen aan.

Talenten ontwikkelen
“Dat alles maakt dat er meer creativiteit 

nodig is binnen het onderwijs. Er zijn zoveel 

manieren om te leren, terwijl er weinig 

worden toegepast. Bovendien, iedereen 

moet door dezelfde leer fabriek, maar geen 

mens is hetzelfde! Er is dus meer maatwerk 

nodig. Kortom, het onderwijssysteem is  

aan vernieuwing toe. Het huidige systeem 

is gericht op ouderwets leren.” 

Het is hoog tijd om het onderwijs weer 

interessant te maken voor jongeren. 

Natuurlijk blijven rekenen, schrijven en 

SCHOLEN BEREIDEN ZICH VOOR OP 
ONDERWIJSVERNIEUWING
Hoe ziet de toekomst van het 
onderwijs er uit? Dat is nog ongewis. 
De scholen van Pluryn kijken vooruit 
en werken aan een gezamenlijke 
visie. Eén ding is zeker: vernieuwing 
is nodig en de scholen willen snel 
stappen maken. “Het onderwijs 
verandert. Daar moeten we nu al 
rekening mee houden. Daarom 
lopen we op de troepen vooruit.” 

lezen onverminderd belangrijk. De nieuwe 

tijd vraagt echter ook om nieuwe, 21e 

eeuwse vaardigheden, als creatief denken, 

kritisch denken, digitale geletterdheid, 

samenwerken en mediawijsheid. “Daarmee 

kunnen we nu al aan de slag in het onder-

wijs. Laten we beter kijken naar de talenten 

van mensen en die verder ontwikkelen. In 

plaats van mensen verplicht allerlei vakken 

laten volgen waar ze later niets mee doen. 

Dat geldt zeker voor het speciaal onderwijs, 

waar speciale kinderen zitten.”

Een leven lang leren
‘Ouderwets’ is ook de vroege beroepskeuze 

die leerlingen moeten maken. Herma: 

“Jongeren zijn op hun 16e druk met hun 

hormonen. Zij zijn niet met een beroeps-

keuze bezig. En al helemaal niet als ze  

ook nog problemen hebben. Een autist 

ontwikkelt pas na zijn 21e gevoel voor 

relaties. Toch is het speciaal onderwijs 

ingericht voor mensen tot 21 jaar. Daarna 

moet iedereen het zelf maar regelen. Vaak 

komt het erop neer dat mensen na school 

hun hele leven in het groen of aan de lopende 

band blijven werken. Terwijl er echt nog 

momenten zijn waarop ze zich ontwikkelen.”

De scholen van Pluryn kijken naar een 

manier om onderwijs en werk meer met 

elkaar te verbinden. Zodat mensen kunnen 

blijven leren, waar ze ook werken. “Vroeger 

gebeurde dat door zo nu en dan een 

training op het werk te volgen. Nu kijken we 

naar de totale mens, die zich een leven lang 

ontwikkelt. Leren en werken worden in de 

toekomst één. Bovendien, beroepen 

ontwikkelen zich ook. Je moet blijven leren 

om bij te blijven.”

" Kijken naar de totale mens,  
die zich een leven lang ontwikkelt" 
Herma Veltman, directeur REA College (vestigingen Pluryn)



SCHOLEN BEREIDEN ZICH VOOR OP 
ONDERWIJSVERNIEUWING

SAMENGEVAT

Hoe ziet de toekomst van het onderwijs er uit? 

Dat weten we nog niet. 

Maar het moet wel anders.

Herma Veltman van REA College zegt:

“Kinderen willen niet lang luisteren en lezen.

Ze kijken liever naar filmpjes.

Leerlingen zijn allemaal anders.

Daarom leren ze allemaal anders.

Later kiezen voor een beroep is beter.

Mensen blijven ook hun leven lang leren.

Want de techniek verandert heel snel.

Vernieuwing van onderwijs is echt nodig.

Want de tijd en de leerlingen veranderen.

En het onderwijs bleef hetzelfde.

We moeten scholen weer interessant maken.

De scholen zijn nu bezig met vernieuwing.

Ze willen ‘excellente’ scholen worden.

Dat maakt het noodzakelijk om het bedrijfs-

leven nauwer bij het onderwijs te betrek-

ken. Bedrijven weten wat er nodig is om 

goed te kunnen werken. Dus meer stages, 

want je leert het meest in de praktijk. De  

rol van docenten gaat dan ook veranderen, 

voorziet Herma. “Zij gaan leerlingen 

begeleiden naar een baan en laten terug-

komen als het nodig is om bij te leren. Het 

hoofdvak wordt ‘Ontwikkelen’. We moeten 

niet te star meer vast houden aan die 

beroepskeuze.”

Meer experimenteerruimte
Herma beseft dat ‘het systeem’ er nog  

niet klaar voor is. De inspectie toetst op 

verouderde normen en standaarden. “Er 

mag meer ruimte zijn in het toezichtskader 

voor innovatie en ontwikkeling. Vernieu-

wing ontstaat door experimenteerruimte 

te bieden. Met de verbreding van het 

toezichtskader in 2017 gaat het al een stuk  

de goede kant op.”

Het weerhoudt de scholen van Pluryn er 

niet van om door te gaan op de ingeslagen 

weg. Naast het formuleren van een toe-

komstvisie, staat ‘het huis op orde maken’, 

hoog op de agenda. Het streven is om alle 

scholen voor speciaal onderwijs te laten 

voldoen aan de normen voor ‘Excellente 

school’. Het vergt een cultuuromslag die 

niet van bovenaf zal worden opgedrongen, 

zo benadrukt Herma Veltman. 

“Door innovatiecafés en symposia te organi-

seren, willen we de professionals op de 

scholen meenemen in onze ideeën. We 

willen een platform creëren om voeding te 

krijgen en ons werk goed te doen. Het moet 

gaan groeien en bloeien!"



Elke werkdag komt Raynold Salm (26) op zijn brommer uit 
Zetten naar hartje Nijmegen om in Garage de Lisboa het 
vak van zijn dromen te leren: automonteur. Opgeleid door 
leermeester Licho Francisco de Lisboa sleutelt Raynold 
aan auto’s en aan zichzelf. “Hier voel ik me thuis.”

Ze komen allebei van ver, de leermeester en zijn gezel. De leermeester 

zelfs letterlijk. “Ik kom uit Mozambique”, vertelt Licho met een 

grote grijns. “Daar repareerde ik alles: van aanstekers en fietsen tot 

brommers en auto’s. Ik werd verliefd op een Nederlandse vrouw, 

Lot, en ging met haar naar Nederland. Ik startte met een autotechniek-

opleiding en stapte, op zoek naar werk, een garage binnen.”

“’Ik zoek een baan’, zei ik. ‘Wat kun je?’, kreeg ik als vraag terug. 

‘Alles’, was mijn antwoord. Ik werkte er een jaar, maar merkte dat 

niet iedere klant even tolerant is. Eentje zei zelfs: “Die zwarte komt 

niet aan mijn auto’. Ik ben hierdoor niet verbitterd: dit is simpelweg 

de realiteit. Toch vertrok ik, kwam bij een andere garage terecht en 

haalde ondertussen mijn diploma’s. Daarbij heeft Lot me enorm 

gesteund. Ik durfde de stap aan om, samen met mijn vrouw, een 

eigen bedrijf te beginnen. En nu zit ik hier al 8 jaar en vind het niet 

meer dan logisch dat ik jongens als Raynold help.” 

Kansen pakken
Raynold volgt het leermeester-gezeltraject van Ambachtsplein. Zijn 

weg naar Garage de Lisboa ging eveneens over hobbels. “Ik ben 

vroeger veel gepest. Daardoor heb ik een posttraumatische stress-

stoornis”, vertelt hij openhartig. “Bij teveel stress blokkeer ik.  

LEERMEESTER LICHO LEERT GEZEL  
RAYNOLD HET VAK VAN ZIJN DROMEN

SLEUTELEN  
AAN JE  
TOEKOMST

Het meestergezelprincipe stamt uit de Middeleeuwen, 

waarbij ambachtslieden hun kennis, kunde en vak 

mantrots doorgaven aan hun gezellen (jonge leerlingen). 

Het idee is nu, in de 21ste eeuw, weer springlevend. 

De meestergezelopleiding die Raynold doorloopt, 

wordt mogelijk gemaakt door het  Ambachtsplein van 

Pluryn. Het Ambachtsplein leert jongeren een vak en 

begeleidt hen om de patronen te doorbreken die hen 

belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. 

Meer weten? Ga dan naar www.ambachtsplein.nl.
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Daar heb ik veel last van gehad, ook bij eerdere pogingen om een 

automonteuropleiding te volgen. Dat wilde ik al van jongs af aan. 

Als jongentje kon ik al alle merken opnoemen van auto’s die 

langsreden. Maar het leek niet voor me weggelegd. Toch heb ik veel 

stappen kunnen zetten. Zo woon ik nu zelfstandig, terwijl ik eerst 

begeleid woonde. En hier bij Licho krijg ik de kans om mijn droom 

waar te maken.”

Stap voor stap
Trajectcoach Henk van de Logt van het Ambachtsplein helpt  

Raynold daarbij. Tweewekelijks komt Henk langs om de voortgang  

te bespreken. Verder volgde Raynold een empowermenttraining  

bij Pluryn. “Daar heb ik echt veel aan gehad”, onderstreept hij.  

Maar het meest heeft Raynold te danken aan Licho. Eerst mocht hij 

helpen bij kleine beurten, toen bij grote. Inmiddels kijkt Raynold 

ook mee bij de meer ingewikkelde processen van de motor, waarbij 

leermeester Licho altijd de laatste check doet. “Stap voor stap leer 

ik hier de beginselen van het vak”, vertelt Raynold. “Dit is echt een 

fijn bedrijf, waar je, als je hard werkt, respect krijgt. Hier voel ik me 

thuis!” Raynold werkt inmiddels negen maanden bij Garage de Lisboa. 

Er wordt gekeken of hij ook na zijn opleiding kan blijven. 

SAMENGEVAT

Raynold leert voor auto monteur.

Dat is het vak van zijn dromen.

Hij werd vroeger veel gepest.

Daarom kan Raynold niet tegen stress.

Leren ging daarom niet goed.

Raynold leert nu bij leermeester Licho het vak.

Licho is de baas van Garage de Lisboa.

Hij komt uit Mozambique en pakte zijn kansen.

Raynold kreeg bij Licho ook de kans.

De kans om zijn dromen waar te maken.

Hij leert het vak in de praktijk.

Wil je ook het vak leren van een leermeester?

Ga dan naar www.ambachtsplein.nl



Mensen die voor behandeling en begeleiding bij Pluryn komen, zijn 

heel kwetsbaar en hebben complexe hulpvragen. In het voortraject  

is vaak gebleken dat lichtere interventies niet voldoen, omdat de 

problemen zich op verschillende domeinen afspelen. “Daarom willen 

wij op alle domeinen met deze cliënten aan verandering werken”, 

vertelt Ignace Vermaes, doelende op de levensdomeinen wonen, 

leren, werken en vrije tijd.

“Het krachtige eraan is onze visie”, vervolgt hij. “We stellen de 

basisbehoeften van de ‘hele mens’ centraal. Ieder mens heeft 

lichamelijke, verstandelijke en sociaal-emotionele basisbehoeften 

én heeft behoefte aan (spirituele) betekenisgeving. Veel cliënten 

hebben in hun levensloop tegenslagen of teleurstellingen mee-

gemaakt. De focus van behandeling en begeleiding richt zich vooral 

op de lichamelijke, verstandelijke en sociaal-emotionele basis-

behoeften. Daardoor is betekenisgeving op de achtergrond of 

verstopt geraakt. Daar kom je niet zomaar bij.” 

Vertrouwen opbouwen
Om antwoord te krijgen op vragen als ‘Wie ben je?’ en ‘Waar droom 

je van?’ is het van belang om zo snel mogelijk dat stukje betekenis-

geving terug te vinden. Die vragen zijn voor de jongere zelf niet 

eenvoudig te beantwoorden. Het is ook niet makkelijk om - na alle 

teleurstellingen - vertrouwen te krijgen in de hulpverleners van 

Pluryn en hierover te praten. Dat vergt aandacht voor de opbouw 

van een relatie tussen medewerkers, de jongeren en hun systeem. 

Daarnaast heeft Pluryn verschillende ondersteunende methodes, 

zoals motiverende gespreksvoering, Person Central Planning (PCP), 

Toekomstplanning en de Talentenexpeditie. Ook de functionaris 

levensbeschouwing kan een belangrijke rol in het proces spelen. 

Als de dialoog over betekenisgeving op gang is gekomen, heeft het 

voor de jongere en zijn systeem veel meer zin om te kijken waar de 

krachten op het lichamelijke, verstandelijke en sociaal-emotionele 

vlak liggen en waar belemmeringen zitten. 

Zoeken naar de randvoorwaarden
“Om bevorderende en belemmerende factoren te ontdekken en in 

balans te brengen, stellen we vanuit behandeling met de jongere  

en zijn systeem een competentiegericht individueel plan op. Het 

onderwijs voegt in het verlengde hiervan het ontwikkelingsperspectief 

(OPP) toe, waarin verder wordt uitgewerkt wat de jongere aan 

ondersteuning nodig heeft voor zijn leerroute naar een voor hem 

zinvol toekomstperspectief.” 

“Competentiegerichte behandeling alleen is niet voldoende”, legt 

Ignace uit. Er zal daadwerkelijk iets aan de belemmeringen gedaan 

moeten worden, op alle domeinen. “Daarom is het belangrijk om 

niet alleen vanuit behandelperspectief te ontdekken wat jongeren 

tegenhoudt om zich te ontwikkelen of grip te krijgen op hun gedrag. 

Een essentiële succesfactor is als zij op school, in hun werk, in hun 

vrije tijd en in hun woonsituatie ondersteuning krijgen vanuit een 

integraal plan. Zo komen we erachter wat voor iedere individuele 

jongere en zijn omgeving de randvoorwaarden zijn voor succes. 

Daar gaat het om.”

Wennen aan school
De interdisciplinaire integratie komt onder meer tot uiting in de 

dagprogrammering, waarmee Pluryn werkt. Door een integraal 

dagprogramma op maat aan te bieden, wennen jongeren, die vaak 

lange tijd niet naar school zijn geweest, weer aan onderwijs. “Het is 

zo essentieel om onderwijs weer op gang te brengen. Voor mij is het 

onbegrijpelijk dat er kinderen zijn die thuiszitten, zonder ontwikkelings-

perspectief. Daarmee verdampen, in een sensitieve ontwikkelings-

fase, te veel kansen op betekenisvolle participatie in de samenleving.”

Ignace tot slot: “De ervaring in de volwassenenzorg van Pluryn is 

dat als we heel goed kijken naar wat iemand nodig heeft om aan 

zijn dromen te werken, het mensen lukt om zichzelf heel stabiel te 

ontwikkelen. Met soms een terugval, maar steeds weer een stapje 

vooruit. Dát is waar Pluryn goed in wil zijn. Als we de randvoorwaarden 

kennen die mensen nodig hebben voor hun toekomst, gaat dat 

vanzelf. Mensen moeten wel het gevoel hebben dat ze regie hebben 

en iets kunnen bereiken wat ze zinvol vinden. Behandeling is een 

middel om dat te bereiken, geen doel. Het is een illusie te denken 

dat wij mensen kunnen veranderen, mensen veranderen zichzelf.” 

BETEKENIS-
GEVING ALS  
SLEUTEL TOT 
VERANDERING

Behandeling wordt pas echt effectief als er perspectief  
is op een betekenisvolle rol in de maatschappij. Om die 
reden ontwikkelt Pluryn steeds meer activiteiten op het 
gebied van onderwijs en arbeidsintegratie. Met als doel 
een unieke interdisciplinaire integratie met specialistische 
behandeling en begeleiding tot stand te brengen.  
Ignace Vermaes, directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie, 
geeft tekst en uitleg.
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SAMENGEVAT

Pluryn behandelt jongeren en volwassenen.

Ze werken samen aan ander gedrag.

Het doel is meedoen in de samenleving.

Maar behandeling alleen is niet voldoende.

Mensen moeten ook onderwijs en werk hebben.

Pluryn gaat daaraan werken.

Mensen maakten veel mee in hun leven.

Ze hebben veel teleurstellingen.

Pluryn wil over mensen en hun dromen praten.

En wat hun dromen in de weg staat.

Ze gaan samen die hindernissen opruimen.

Mensen willen iets bereiken.

Ze kunnen dat het beste zelf.

SUCCES LIGT OP HET KRUIS-
PUNT VAN SAMENWERKEN  
EN NIET MOPPEREN
Bij terugkomst uit het buitenland werd mij in Nederland 

gevraagd een column te pennen voor Pluryn. Wellicht 

verwacht men dat ik ook tijdens de vakantie over het 

onderwijs nadenk. Die mensen zitten er naast: ik vind het 

verstandig om vanaf de laatste schooldag alleen nog 

vakantieachtige zaken te doen. Hoe kan het dat je vakantie, 

een intensieve samenwerking van 24 uur per dag, vlekkeloos 

verloopt, maar samenwerken op de werkvloer niet altijd? 

Wellicht ligt het in de liefde voor je partner. Wellicht ligt het 

in dat moment waarop je dochter voor het eerst een vis 

vangt met de roze hengel die je voor haar kocht? 

Het is dat gevoel waarmee ik de Hugo de Grootschool 

succesvol heb gemaakt: devotie, liefde, vertrouwen en 

succesfactoren. Het is cruciaal dat je leerlingen blij en 

succesvol zijn. Dat zij zich veilig voelen en vertrouwen in 

hun docenten hebben, omdat zij weten dat de docenten 

hen veel te bieden hebben. Wanneer de leerlingen niet 

gelukkig zijn, dan word je het als onderwijsteam ook niet. 

Het is de taak van de directie om de collega’s hierbij te 

faciliteren. Ik verwacht dat het hier voor teams lastig wordt. 

In het Nederlandse onderwijs is vaak een ‘wijzij sfeer’ tussen 

directie en personeel. Ik vind dat onbegrijpelijk (er valt geen 

enkele winst te behalen) en onterecht (directieleden werken 

onder de waarheden waarmee zij hebben te dealen). 

De route naar succes start met het beginsel dat wij wat 

minder op elkaar gaan letten en wat meer op elkaar gaan 

passen. Mijn advies voor dit schooljaar luidt: “Succes ligt  

op het kruispunt van Samenwerken en Niet Mopperen”.

Ik wens alle medewerkers van Pluryn een gezond en 

succesvol jaar toe. Maak de kinderen succesvol!

Eric van ’t Zelfde,  

Directeur Hugo de Groot

Auteur 'Superschool'



Komt de meester hier voor mij of voor zijn 

 hypotheek? Het is een tekst van Loesje die regel-

matig opduikt in de gedachten van Rob de Bruijn. 

Hij is sinds 1 augustus 2015 de locatieleider van 

Kristallisschool Park Neerbosch in Nijmegen. Hier 

volgen 330 leerlingen met autisme en bijkomende 

problematiek vmbo- of havo-onderwijs. Een 

nieuwe, driedelige samenwerking met autisme-

centrum Dr. Leo Kannerhuis vormt een verrijking 

voor de complete schoolcarrière van deze scholieren. 

“Want wij zijn hier écht voor de leerlingen.”

SAMENGEVAT

Kristallis zijn 3 Nijmeegse scholen.

Ze geven speciaal onderwijs.

De scholen horen allemaal bij Pluryn.

Park Neerbosch is er 1 van.

Deze school werkt samen met Dr. Leo Kannerhuis.

Dr. Leo Kannerhuis is voor jongeren met autisme.

Sommige jongeren met autisme willen niet naar school.

Ze komen bij Park Neerbosch in een schakel klas.

Zo kunnen ze weer aan school wennen.

Leraren leren ook omgaan met jongeren met autisme.

Dan is er nog het KAIRO-traject.

Dit bereidt jongeren voor op het roc.

Roc-scholen zijn erg groot.

Jongeren met autisme hebben daar moeite mee. 

KAIRO helpt school uitval te vermijden.



centrum Dr. Leo Kannerhuis, dat een locatie 

heeft naast de school. Rob: “Onze doelgroep 

wordt steeds complexer. Daardoor wordt school 

steeds meer een combinatie van onderwijs en 

zorg. Hierin kunnen Dr. Leo Kannerhuis en Park 

Neerbosch elkaar versterken.”

Drietrapsraket
De samenwerking laat zich samenvatten als een 

drietrapsraket, die de hele schoolcarrière van de 

leerling beslaat. Voor kinderen met autisme die 

zijn opgenomen bij het Dr. Leo Kannerhuis maar 

door omstandigheden niet meer naar school 

willen en/of kunnen, werd op het terrein van Park 

Neerbosch een schakelklas in het leven geroepen. 

“Wij leveren een leerkracht, het Dr. Leo Kannerhuis 

een sociotherapeut”, legt Rob de intensieve 

samenwerking uit. “In de schakelklas wordt de 

stap naar onderwijs verkleind. In maart zijn we 

gestart met een pilotklas van twaalf leerlingen. 

Drie hiervan draaien inmiddels volledig mee op 

school; van de anderen wordt steeds duidelijker 

waar hun toekomst ligt.”

Het tweede deel van de samenwerking is een 

scholing voor leerkrachten van Park Neerbosch, 

die het Dr. Leo Kannerhuis dit schooljaar 

verzorgt. Rob: “Lastig verstaanbaar gedrag  

tóch verstaan. Voor een leraar van autistische 

kinderen is dat de grote uitdaging. Tijdens de 

scholing doen leerkrachten weer nieuwe 

inzichten op. Belangrijk voor leerkracht én 

leerling.”

Slagen
Tot slot bespreken het Dr. Leo Kannerhuis en 

Park Neerbosch het gezamenlijke aanbod van 

het KAIRO-traject op de Nijmeegse school.  

Dit traject voor kinderen met autisme is erop 

gericht de leerlingen goed voor te bereiden op 

het mbo-onderwijs. “Kinderen met autisme 

vallen vaker uit op een roc dan kinderen 

zonder autisme”, weet Rob de Bruijn. “Ze gaan 

qua schoolgrootte vaak van kleinschalig naar 

een kolos. Van een school die signaleert dat je 

vastloopt, naar een school waar je het zelf 

moet aangeven. Wij dragen als Park Neerbosch 

ook een verantwoordelijkheid voor de verdere 

schoolcarrière van onze leerlingen. Om terug  

te komen op Loesje: wij zijn hier echt voor de 

leerlingen. Wij willen dat onze leerlingen niet 

alleen slagen voor hun eindexamen, maar ook 

in het leven. Geen hypotheek die op kan tegen 

de voldoening die dat geeft.”

DE DRIETRAPSRAKET VAN PARK NEERBOSCH EN DR. LEO KANNERHUIS

Sinds 1 juli 2015 maken de scholen van de 

Nijmeegse scholengemeenschap Kristallis - 

Park Neerbosch, H400 en De Hunnerberg - deel 

uit van Pluryn. Hiermee kwam een periode van 

financiële en bestuurlijke onrust voor Kristallis 

tot een einde. De voorlopige bekroning voor 

locatie Park Neerbosch vond plaats bij het 

inspectiebezoek in oktober 2015. Het predicaat 

‘zwak’ werd ingeruild voor een basisarrangement. 

Ook bij locaties H400 en De Hunnerberg werd 

geconstateerd dat het onderwijs is verbeterd.

Doorpakken is nu het devies, vindt locatie-

leider Rob de Bruijn van Park Neerbosch: de 

meerwaarde voor de leerlingen nog verder 

vergroten. Een mooi voorbeeld van die ambitie 

is de kersverse samenwerking met autisme-

SLAGEN VOOR HET 
EINDEXAMEN  
EN IN HET 
LEVEN
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BLIXEM START LUSTRUMJAAR  
MET OPENING CATERINGKEUKEN

WERKEN EN 
LEREN BIJ  
VERNIEUWD 
AMBACHTSPLEIN

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

die een vak willen leren en tegelijkertijd 

ontdekken wat het betekent om werknemer 

te zijn, kunnen bij het vernieuwde Ambachts-

plein terecht. Ambachtsplein biedt drie 

verschillende praktijkgerichte opleidingen 

aan: de meester-gezelopleiding, de Entree-

opleiding en de Praktijkgerichte opleiding. 

Bij Ambachtsplein leren jongeren hoe het is 

om te werken in de ‘echte wereld’. 

Het portfolio dat leerlingen tijdens hun 

opleiding opbouwen, helpt hen bij de 

zoektocht naar een baan. Samen met het 

(erkende) certificaat of diploma dat ze 

behalen natuurlijk. Ambachtsplein is een 

onderdeel van REA College en actief in de 

regio Arnhem/Nijmegen.

 

www.ambachtsplein.nl

Met ‘Sterker in de samenleving’ presenteert 

Pluryn een gloednieuwe algemene brochure. 

Het 78 pagina’s tellende boekje laat Pluryn 

in al zijn facetten zien. In de brochure is  

alle informatie zo overzichtelijk mogelijk 

geordend, met hoofdstukken over onder 

andere jeugd zorg, (jong)volwassenenzorg, 

ambulante zorg en de vier levensdomeinen: 

wonen, werken, leren en vrije tijd. Ieder 

hoofdstuk wordt ingeleid door een grote foto 

waarop cliënten en/of begeleiders staan.

BliXem is de oudste maatschappelijke 

onderneming van Pluryn en wellicht zelfs 

van Nederland. In september 1997 begonnen 

als lunchcafé en cadeauwinkel aan de Groes-

beekseweg in Nijmegen, is de onderneming 

na 20 jaar uitgegroeid tot een eetcafé, 

cateringbedrijf en cadeauwinkel met webshop. 

Laatste aanwinst van BliXem is de nieuwe 

cateringkeuken. Deze is onlangs verhuisd  

naar een nieuw pand aan de Fort Kijk in  

de Potstraat, tegenover het eetcafé en de 

PLURYN  
IN AL ZIJN 
FACETTEN

De mensen die op deze hoofdfoto’s  

staan, komen ook aan het woord in het 

betreffende hoofdstuk. Deze korte inter-

views in combinatie met de informatieve 

teksten maken de corporate brochure tot 

een toegankelijk, lezenswaardig boekwerk.  

De nieuwe brochure is te bekijken en te 

bestellen via de website van Pluryn.

cadeauwinkel. Een voormalige touringcar-

garage is hier omgetoverd tot een moderne 

kookvoorziening. De grote keuken biedt ruimte 

voor meer cateringopdrachten en een 

gevarieerder aanbod. Waardoor nóg meer 

mensen met een grote afstand tot de arbeids-

markt er een leerwerkplek kunnen vinden. 

De cateringkeuken is op 16 september j.l. 

officieel geopend. De feestelijke bijeenkomst 

betekende meteen de aftrap van het lustrum-

jaar van BliXem dat vol leuke activiteiten zit.
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EEN BINK IN 
DE BANKEN

De ruim 150 leerlingen van de Tarcisiusschool, 

de (v)so-school van Pluryn in Nijmegen, 

hebben een combinatie van leerproblemen, 

gedragsstoornissen en een licht verstandelijke 

beperking. Juist die combinatie maakt het 

lesgeven vaak tot een grote uitdaging. 

“Leerkrachten komen door het gedrag van 

de leerlingen soms in lastige situaties 

terecht”, vertelt gedragswetenschapper 

Anke Broeders. “Bijvoorbeeld door kinderen 

die lange tijd blijven hangen in boosheid  

of verdriet. Of kinderen die moeite hebben 

met samenspelen, waardoor ruzie of 

pestgedrag ontstaat. Deze escalaties gingen 

ten koste van de focus op onderwijs. Zowel 

voor de leerkrachten als de leerlingen.”

Sociotherapeut
De Tarcisiusschool zocht actief naar een 

oplossing. Deze werd gevonden bij centrum 

voor kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter. 

Karakter biedt met het programma 

 Behandeling in de Klas - kortweg: BinK - 

 ambulante behandeling op school. 

“De leerlingen ontvangen vanaf dit  

schooljaar behandeling in de klas van een 

sociotherapeut van Karakter”, legt Anke uit. 

“Daarnaast volgen de kinderen buiten  

de klas individueel of in kleine groepjes 

verschillende therapieën. Ze leren bijvoor-

beeld samenspelen, concentratie vast-

houden en omgaan met boosheid. De 

leerkracht en sociotherapeut 

stellen samen behandeldoe-

len op. Hierna behandelt de 

sociotherapeut en geeft de 

leraar les. Zoals het hoort.”

Profijt
BinK is dit schooljaar geïntro-

duceerd in de jongste twee 

klassen van de Tarcisius school. 

Anke: “Met deze behandeling 

kun je het best zo vroeg 

mogelijk beginnen. Dan werkt 

het preventief en hebben de 

kinderen er tijdens hun hele 

schoolcarrière profijt van.”

Het lesgeven aan kinderen met psychiatrische problemen en leerstoornissen 
is een grote uitdaging. Ze reageren heftiger en extremer dan leerlingen van 
een reguliere basisschool. De focus van leerkrachten wordt hierdoor al snel 
verlegd van onderwijs naar gedrag. De Tarcisiusschool in Nijmegen introduceert 
dit schooljaar BinK, op de afdeling speciaal onderwijs (6 tot 13 jaar): behandeling 
in de klas door Karakter. 

BINK BRENGT KLAS IN BALANS  
OP TARCISIUSSCHOOL IN NIJMEGEN

SAMENGEVAT

Tarcisius is een school voor speciaal onderwijs.

De kinderen hebben moeite met leren.

Maar er is ook veel probleem gedrag:

Zoals boosheid en pesten.

Dat was niet goed voor het onderwijs.

De school zocht een oplossing.

Ze werken nu met een programma van Karakter:

Behandeling in de Klas, of kortweg BinK.

De kinderen krijgen nu therapie.

Zij leren samen spelen en omgaan met boosheid.

Een socio-therapeut geeft de therapie.

De leraar kan dan weer les geven.



“Ik was de eerste die zich voor de training aanmeldde”, vertelt 

Dennis enthousiast. “Mensen helpen en goed begeleiden; dat is 

echt iets voor mij!” Ook Frank reageerde snel. “Niet iedereen reist 

gemakkelijk met de bus. Sommige mensen zitten in een rolstoel, 

anderen zijn angstig of onzeker. Ik help graag hun wereld een stukje 

groter te maken.” 

“Wij zijn alle vier steward geweest”, vult Marcel aan. “Mensen in en 

uit de bus helpen, informatie geven. Dit werk lijkt daarop. Dat sprak 

me aan.” Ook Leroy had zo zijn reden: “Ik ben een fan van bussen, 

maak zelf filmpjes en ken veel chauffeurs. Dan is dit de ideale baan.” 

Rollenspellen
De vier mannen (én één dame: Esmeralda) volgden drie trainingen. 

Marcel: “Heel leuk waren de rollenspellen. We oefenden een 

kennismakingsgesprek met een cliënt. En hoe we iemand moeten 

helpen, zoals met het in- en uitchecken.” Dennis: “Ook leerden we 

mensen gerust te stellen en dat het belangrijk is om ze het eerst 

zelf te laten proberen.” Frank: “Ik vond het online programma 

‘Steffie’ interessant. Daarmee kun je thuis al oefenen hoe je 

bijvoorbeeld je OV-chipkaart oplaadt.” Leroy: “We mochten ook een 

chauffeur van Breng allerlei dingen vragen. Over zijn taken en aan 

welke regels hij zich moet houden. Heel nuttig.”

DE  
WERELD  

VAN  
MENSEN  

EEN  
STUKJE  
GROTER  
MAKEN

Frank, Marcel, Leroy en Dennis werken bij het Cleanteam 
van busmaatschappij Breng en volgden via Jij Leert van 

Pluryn de training voor OV-trainer. Het liefst gaan ze 
vandaag nog aan de slag om cliënten van Pluryn en 
Driestroom wegwijs te maken in en rondom de bus. 

“Service verlenen van deur tot deur.”
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Van deur tot deur
Nu de training erop zit, is het wachten op de eerste aanmeldingen. 

“Het lijkt me geweldig om iemand stap voor stap te laten wennen 

aan het reizen met de bus”, aldus Frank. “Net zolang tot ie het zelf 

kan.” Ook Marcel heeft er zin in. “Ik wil mensen begeleiden van 

begin- tot eindhalte, service verlenen van deur tot deur.” Dennis: 

“We zijn gevraagd om in Arnhem een cliënt te begeleiden. Hier loopt 

het project nóg niet, maar ze hadden dringend hulp nodig. Ik zei 

meteen ja!” Leroy wacht nog even. “De training was leuk, maar ik 

voel me te onzeker om nu al begeleider te worden. Maar wat niet is, 

kan nog komen!”

WIE, WAT, WAAROM JIJ LEERT?
Van een cursus Leren koken tot een training Eigen kracht: bij Jij Leert 

kun je terecht voor allerlei soorten trainingen om je zelfredzaamheid 

en zelfstandigheid te vergroten. Je kunt je inschrijven voor een van 

de cursussen, maar er zijn ook trainingen op locatie. Verder organi

seert Jij Leert van Pluryn traindetrainersessies, zodat begeleiders 

zelf les kunnen geven aan cliënten. Meer weten? Lees de nieuwsbrief 

of mail je (leer)vraag aan jijleert@pluryn.nl. Het cursusaanbod en 

verdere informatie vind je op de Plurynwebsite.

SAMENGEVAT

Frank, Marcel, Leroy en Dennis werken bij  

het Cleanteam.

Zij maken de bussen schoon van Breng.

Ze volgden de training voor OV-trainer. 

Ze deden dat bij Jij Leert van Pluryn.

Wat doet een OV-trainer?

De OV-trainer helpt mensen bij reizen per bus.

Mensen met een beperking vinden dat vaak moeilijk.

Ze weten niet hoe een OV-chipkaart werkt.

De trainers willen het liefst vandaag aan de slag. 

“Service verlenen van deur tot deur”

Wil jij ook OV-trainer worden?

Of een andere training volgen?

Meld je dan aan via jijleert@pluryn.nl.



ONDERWIJS IS AAN 
VERNIEUWING TOE
PROF. DR. PAUL SCHNABEL,
VOORZITTER VAN PLATFORM 
ONS ONDERWIJS 2032 

SAMENGEVAT

Paul Schnabel dacht na over het onderwijs.

Wat moeten jongeren leren?

Zodat ze kunnen meedoen in de maatschappij?

Een aantal vakken is erg belangrijk.

Bijvoorbeeld Nederlands, rekenen,

Engels, techniek, werken met computers. 

Die vakken moeten meer tijd krijgen op school.

Scholen moeten ook beter letten op verschillen.

Sommige jongeren zijn goed in talen.

Andere jongeren zijn goed in techniek.

Laat jongeren ook per vak kiezen.

Kiezen voor makkelijk of moeilijk.



Paul Schnabel is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht 

en lid van de Eerste Kamer voor D66. Tot 2013 was 

Schnabel ook directeur van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP). Deze organisatie bestudeert 

maatschappelijke ontwikkelingen en geeft hierover 

advies aan de regering. Onderwerpen die het SCP 

onderzoekt zijn bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, 

gezondheid en huisvesting.

Meer van minder
In 2014 vroeg staatssecretaris Sander Dekker aan Schnabel 

of hij voorzitter wilde worden van Ons Onderwijs 2032. 

Dit platform onderzocht welke kennis en vaardig heden 

jongeren die in het jaar 2032 van school komen, 

nodig hebben om goed mee te doen in de maat-

schappij. De leden van het platform spraken hierover 

met leerlingen, leraren, ondernemers en ouders. 

Volgens Schnabel vinden ze het onderwijs nu erg vol: 

“Jongeren krijgen nu zo veel vakken, dat voor de 

meeste te weinig tijd is om het echt goed te doen. 

Ons advies is daarom minder vakken en meer tijd 

voor juist Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde  

en digitale en sociale vaardigheden. Naast de 

kernvakken doen leerlingen uiteraard nog andere 

vakken, maar niet te veel. Meer van minder dus.”

Het juiste niveau
De kernvakken moeten ook gelden voor onderwijs 

aan jongeren met een beperking of met probleem-

gedrag, vindt Schnabel: “In ieder geval als uitgangs-

punt, omdat iedere jongere kennis en vaardigheden 

van die vakken nodig heeft om een zo zelfstandig 

mogelijk leven te leiden. Het niveau waarop die 

vakken wordt aangeboden, kan uiteraard wel 

verschillen. En je moet ook altijd goed kijken naar  

de manier waarop: via boeken, de iPad of de praktijk. 

Ook de mogelijkheden van een jongere zelf zijn 

belangrijk. Het is zeker niet zo dat iedereen altijd 

alles kan leren. Zelfs niet met fantastisch onderwijs.”

Kijken naar het individu
Meer aandacht voor verschillen tussen jongeren  

is een ander belangrijk advies van het platform. 

Schnabel: “Sommige jongeren houden bijvoorbeeld 

erg van techniek, maar zijn helemaal niet goed in 

talen. Zo’n jongere zou techniek dan op een hoger 

niveau moeten kunnen doen dan de talen. Beter 

kijken naar de individuele mogelijkheden van een 

jongere in een groep vinden scholen vaak lastig  

om te organiseren. Maar in het speciaal onderwijs 

gebeurt dit wel al vaak. Misschien kunnen andere 

scholen daarvan leren.”

Minder breuklijnen
Schnabel vindt bovendien dat de breuklijnen in het 

onderwijs minder hard moeten worden: “Er is een 

scherpe scheiding tussen basisonderwijs en voort-

gezet onderwijs. Leerlingen moeten ineens stoppen 

met leren op een manier die ze gewend zijn. In 

Nederland maken we ook al vroeg de scheiding 

tussen vmbo, havo of vwo. De invloed daarvan op  

de rest van je leven is erg groot. Bovendien blijkt dat 

jongeren met dezelfde mogelijkheden soms toch 

andere adviezen krijgen. Ook daarom zou het beter 

zijn als de scheiding tussen de verschillende school-

typen minder groot wordt. Maar allereerst willen we 

toch dat het onderwijs beter op de individuele 

leerling en op de 21e eeuw wordt afgestemd.” 

Het is verstandig als jongeren minder vakken krijgen op school, 

zodat ze de belangrijkste vakken beter leren beheersen. Dat vindt 

prof. dr. Paul Schnabel. Als voorzitter van het Platform Ons Onderwijs 

2032 dacht hij na over de toekomst van het onderwijs.
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OPLEIDING

STAPJE VOOR STAPJE
RICHTING ZIJN 
DROOMBAAN

“Sinds ik de problemen in mijn hoofd heb 

opgelost, gaat leren veel beter.” De 17-jarige 

Rotterdammer Nhorvell kwam in 2011 naar  

De Hoenderloo Groep en had een moeilijke 

jeugd. Hij volgt nu de schildersopleiding bij 

Hoenderloo College, locatie Beets op het 

terrein in Hoenderloo. “Beets is een goede 

school voor mij. De klassen zijn klein en er is 

veel structuur. De docent kan je snel helpen. 

Door mijn korte spanningsboog raakte ik 

achter op school en door mijn problemen 

verzuimde ik veel lessen. Daardoor miste  

ik het eindexamen dit jaar. Samen met de 

leerlingbegeleider en docent Patrick Broekman 

bedacht ik een constructie om in het voorjaar 

van 2017 af te studeren. Dat gaat lukken. Ik 

werkte aan mijn problemen. Andere medicatie 

heeft mijn leerprestaties ook verbeterd.” 

De vmbo-basisberoepsopleiding tot schilder 

past goed bij Nhorvells grote passie en 

uitlaatklep: tekenen. “Mijn tekeningen zijn 

geïnspireerd op de Japanse mangastrips. Als  

ik me niet goed voel, maak ik donker werk. 

Mijn droombaan is gameontwerper of strip- 

 tekenaar. Daarom wil ik naar het Grafisch 

Lyceum. En schilderen komt altijd van pas  

als ik later een eigen huis wil inrichten.” 

Nhorvell 

KWAM VOOR EEN 
CACTUS, KREEG EEN 

OPLEIDING 
“Alleen voor boodschappen kwam ik de deur 

nog uit. Ik vereenzaamde in mijn huisje. Op 

een dag in september kwam mijn begeleider 

langs. Ik wilde een cactus kopen. Samen 

gingen we naar de kas van REA College 

Groenopleidingen in Groesbeek. Docent Joost 

vroeg: ‘Is deze opleiding iets voor jou?’ Aan 

dat idee moest ik even wennen, maar in 

november begon ik met de Entreeopleiding”, 

vertelt Annelien van de Kamp. Zonder het te 

beseffen, zette ze daarmee een nieuwe trend 

bij REA College: een arbeidstoeleiding/

activeringstraject dat voorafgaat aan het 

re-integratietraject. Annelien: “Het is belang-

rijk dat ik aan mezelf blijf werken met 

therapieën en behandeling. Mijn docenten 

houden hier rekening mee. Onlangs heb ik 

mijn bosmaai-examen gehaald. Nooit gedacht 

dat ik op mijn 29e nog een certificaat zou 

kunnen halen. Nu wil ik alle mbo-diploma’s 

Groen halen, van niveau 1 tot 4. Voor betaald 

werk ben ik nog niet klaar, maar later wil ik 

graag tuinontwerper worden.” Ze kwam voor 

een cactus, maar kreeg een opleiding. 

Annelien: “Hoe een kleine gebeurtenis je 

leven zo kan veranderen.”  

Annelien



ONTDEKTE ZIJN 
PASSIE VOOR HET 

GROEN
Toen hij 12 jaar was, stapte Jordi over naar de 

Tarcisiusschool. “Wat een verschil met mijn 

oude school! De stof sloot aan op mijn niveau 

en tempo, de juffen en meesters begrepen mij 

en pasten zich aan. Ik stroomde door naar het 

VSO, waar ik naast basisvakken als taal en 

rekenen ook praktijklessen kreeg. Al snel 

ontdekte ik mijn passie voor het groen.  

De afgelopen jaren heb ik veel geleerd.  

Van plantsoenonderhoud en bosmaaien, tot 

tuinen aanleggen en stallen schoonmaken. 

Ook volgde ik cursussen en haalde ik certificaten 

die met groen te maken hebben. Ik heb veel 

aan het speciaal onderwijs te danken”.  

Jordi ontwikkelde zich zo goed, dat hij de 

hoveniers opleiding op het Helicon College 

gaat doen. “Maar misschien nog wel het 

allerbelangrijkst is dat ik, door de manier van 

onderwijs, mijn beperking een plekje heb 

kunnen geven. Niet langer ben ik die jongen 

met die grote mond, maar Jordi… bijna altijd 

het zonnetje in huis.” 

KLEINE MEISJES
   WORDEN GROTER…  

ÉN WIJZER
Femke (18) begon haar Bolster-carrière op 

locatie De Start. “Dat was ver onder mijn 

niveau, dus schopte ik overal tegenaan. Ook 

toen ik overstapte naar De Wegwijzer, had ik 

het lastig. Gelukkig waren er mijn begeleiders 

Niek en Stefan. Ze stonden altijd voor me 

klaar en kregen me uiteindelijk wél aan het 

leren. Ik veranderde, werd serieuzer, haalde 

mijn IVIO-examens in één keer. Het certificaat 

voor de richting ‘consumptief’ had ik daarmee 

binnen. Al wilde ik liefst iets met dieren doen!” 

Femke, die vanaf eind augustus ‘ambulant’ 

gaat wonen, zette een belangrijke stap in  

haar favoriete richting. “Mijn eerste jaar 

dierverzorging op het roc zit er nu op.  

Hierna nog een jaar en dan wil ik verder  

met de opleiding tot dierenartsassistente.” 

De vrijheid op het roc kan Femke goed aan.  

Ze haalt prima cijfers, heeft haar opdrachten 

altijd af. “Veel mensen zullen me niet terug 

kennen”, lacht ze. “Op De Bolster was ik de 

drukste van de klas, hier de rustigste. Tja, 

kleine meisjes worden groter… én wijzer.”

HAVO-EINDEXAMEN.
WIE HAD DAT 

GEDACHT?
Op zijn vorige middelbare school snapten 

docenten hem niet. En als autistische leerling 

was hij bijna automatisch het pispaaltje van 

de klas. “Wat was ik blij dat ik naar Kristallis 

kon”, blikt Mika (18) terug. “Hier begrepen ze 

me wél. Iedereen hield rekening met elkaar.” 

Er is veel positiefs te melden over het 

onderwijs op zijn school, vindt Mika. “Neem 

de mentoren. Ik heb heel veel te danken aan 

Jan van Toor. Jan heeft me met zijn uitleg en 

geduld door het derde jaar hééngetrokken. 

Zonder hem was ik nooit overgegaan. En kijk 

nu: ik doe havo-eindexamen in 7 vakken en 

start straks met de opleiding Mediavormgeving 

op het Sint Lucas in Eindhoven. Wie had dat 

gedacht? Mijn keuze voor het mbo is een heel 

bewuste, dat past bij me. Hbo kan altijd nog. 

Of niet.” Mika weet dat de overgang naar zijn 

nieuwe school lastig is. “Ik ben hier jaren aan 

het handje meegenomen, wat prima was. 

Straks sta ik er alleen voor. Maar ik weet:  

het komt goed!”

Mika
Annelien

jJordi Femke



Onderwijs is bepalend voor de ontwikkeling 
van jongeren en hun deelname aan de  
samenleving. Ook als zij verblijven in een 
Justitiële Jeugdinrichting. Sterk! ging op 
bezoek bij De Hunnerberg in Nijmegen, waar 
Kristallis onderwijs aanbiedt en sprak met 
docent Tom Jans. “Pedagogiek komt eerst, 
daarna pas didactiek.”

‛ HIER LESGEVEN 
IS TOPSPORT’

ONDERWIJS IN DE GESLOTENHEID OP HET HUNNERBERGCOLLEGE
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Lesgeven in een Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)  

is echt anders, vertelt Tom Jans, docent Algemeen 

Vormend Onderwijs bij het Hunnerbergcollege. Het  

is speciaal onderwijs voor jongeren met specifieke 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften, op een bijzondere 

locatie. Al ziet het klaslokaal er, na een tocht door 

detectiepoortjes en afgesloten deuren, weliswaar  

klein maar verder opvallend normaal uit. “De groepen 

bestaan uit maximaal 8 personen”, legt Jans uit.  

“Maar het is wel de meest complexe klas denkbaar.” 

Klik
Jans geeft les binnen het cluster met de meest 

kwetsbare jongeren. Zij volgen een opleiding tot 

horeca-assistent (mbo-niveau 1). Toch voelt Jans zich 

juist hier thuis. “Mijn afsluitende stage op de leraren-

opleiding was op een school in een achterstandswijk. 

Ik ging er schoorvoetend heen, maar bleek een enorme 

klik met deze jongeren te hebben. Kort daarna sollici-

teerde ik bij De Maasberg. Toen die Jeugdinrichting 

sloot, kon ik hier terecht.”

Reset
De klik is nooit verdwenen. “Het is erg tof om met deze 

jongeren te werken, om ze te motiveren en een gevoel 

van eigenwaarde te geven. Hier komen onderwijs en 

justitie samen en dat geeft een geweldige dynamiek. 

We werken in een multidisciplinair team en integreren 

onderwijs met zorg en opvoeding. Pedagogiek komt 

eerst, daarna pas didactiek. Het gaat er allereerst om een 

veilige situatie te creëren. Probleem gedrag heeft een 

oorzaak. Een aangeboren stoornis bijvoorbeeld. 

Of een complexe thuissituatie. Het is aan 

ons om bij de context van het probleem te komen, 

zodat we een ‘reset’ tot stand kunnen brengen.  

Stap voor stap bouwen we weer op, met als doel dat 

deze jongeren, eenmaal terug in de maatschappij, 

zelfredzaam zijn.”

Maatwerk
Voor sommige jongeren is die terugkeer sneller dan  

voor anderen. Het varieert van drie maanden tot zes 

jaar, als er sprake is van een PIJ-maatregel (Plaatsing  

in een Inrichting voor Jeugdigen). Onderwijs is dan ook 

maatwerk, waarbij gewerkt wordt met een Ontwikkelings -

perspectiefplan en van daaruit een persoonlijk 

werkplan. Er zijn echter aspecten die voor iedere 

jongere gelden. “Structuur en duidelijkheid zijn hier 

essentieel”, legt Jans uit. “Onderwijs maakt deel uit 

van de dagindeling. Blijf je zonder reden weg, dan weet 

je wat de gevolgen zijn. Dit is een gecontroleerde 

omgeving waar de jongeren ‘gecontroleerd vertrouwen’ 

krijgen. Maar ondanks die structuur kan er altijd iets 

onverwachts gebeuren. Je moet altijd scherp zijn en 

inspelen op situaties. Als een jongen een rotnacht heeft 

gehad - zoiets horen we bij de briefing ’s ochtends - ga 

ik hem niet lastig vallen met ‘Ga jij het deeg rollen’. 

Dan moet je zo iemand even 

rust gunnen en 

laten weten dat 

je er voor hem 

bent. Neem het  

van mij aan:  

hier lesgeven  

is topsport!”

SAMENGEVAT

De Hunnerberg is een inrichting voor jeugd van justitie.

Sommige jongeren blijven er 3 maanden.

En anderen blijven er 6 jaar.

Kristallis heeft er een school staan.

Onderwijs is belangrijk voor jongeren bij  

De Hunnerberg.

Zij moeten later weer de samenleving in.

Tom Jans is docent bij Kristallis:

“Lesgeven bij De Hunnerberg is echt anders.

Opvoeden is hier belangrijker dan leren.

De groepen met 8 personen zijn klein.

Maar de klas is heel complex.

Een veilige omgeving is belangrijk voor hen. 

Ze werken aan terugkeer in de samenleving.

De regels zijn duidelijk hier. 

Soms heeft een jongere het moeilijk.

Ik hou daarmee wel rekening.”
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Trainingsgids 20162017 

Jij Leert

EEN JAAR 
BEHANDELING
MÉT SCHOOL
BIJ DE HULST
Jongens die niet meer naar 

school gaan, binnen een jaar 

weer het plezier in leren 

laten terugvinden. Dat is het 

doel van de nieuwe school-

jaargroep De Hulst. De 

jongens ondergaan een 

intensief behandeltraject.  

Zij stromen voor het begin 

van het schooljaar in. Na elf 

maanden kunnen ze weer 

terugkeren naar hun eigen 

woonplaats, hun schoolloop-

baan oppakken en zich 

verder ontwikkelen. School-

jaargroep De Hulst op het 

terrein van De Hoenderloo 

Groep is bedoeld voor 

jongens van 14 tot 17 jaar met 

gedragsproblematiek en een 

sterk versnipperde en 

onderbroken schoolloopbaan. 

Ze zijn ook in het gezin en in 

hun vrije tijd vastgelopen.  

De jongens hebben vaak al een 

hele geschiedenis in de hulp-

 verlening. Door de opeen-

stapeling van verwijzingen 

en soms ook mislukkingen, 

zijn ze verhard. De Hulst 

biedt hen een gestructureerd 

en geïntegreerd behandel-

programma.

Jij Leert organiseert cursussen voor cliënten. 

Maar stelt ook trainingen samen, die mede-

werkers zelf aan cliënten kunnen geven.  

Zo bestelde Gonny Peters, persoonlijk 

begeleider bij NAH-centrum HannaH in Tiel, 

het Jij Leert lesboek ‘De waarde van geld en 

geld wisselen’. Gonny las het lesboek en  

ging van start. “Het is een heel praktische 

leidraad. Laatst moesten de drie deelnemers 

producten omcirkelen die ze denken voor 

5 euro te kunnen kopen. Soms verzin ik zelf 

vragen. Iedereen werkt in zijn eigen tempo, 

wat heel fijn is. Eén cliënt ging als een trein. 

Met haar heb ik op internet naar lastigere 

opdrachten gezocht. Zélf training geven  

is genieten. Ik kan meer voor de mensen 

betekenen en leer er zelf ook van. 

Bovendien maakt mijn vertrouwensband 

met de cliënten het lesgeven gemakkelijker, 

denk ik." Voor informatie over Jij Leert: 

jijleert@pluryn.nl 

JIJ LEERT
‘ ZÉLF TRAINING 
GEVEN IS GENIETEN’

De snel veranderende wereld vraagt om een 

nieuwe kijk op leren en ontwikkelen, vindt 

Sir Ken Robinson. Hij pleit voor meer 

creativiteit in het onderwijs. Pluryn werkt 

aan onderwijsvernieuwing en kijkt daarbij 

goed naar de ideeën van de emeritus- 

hoogleraar uit Liverpool. Ze vormen een 

bron van inspiratie. Ken Robinson is een 

begenadigd spreker. Zijn beroemde  

TEDtalks zijn op YouTube terug te vinden. 

Daarnaast schreef hij enkele boeken, die  

als standaardwerk op het gebied van 

onderwijsvernieuwing worden beschouwd. 

Het boek ‘Het Element’ is daarvan wellicht 

de bekendste. Zijn boodschap: Als mensen 

zich goed voelen (in hun element zijn), zijn 

ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd 

en halen ze het beste uit zichzelf.

Download de Layar app op je smartphone  

of tablet en scan deze pagina om de TEDtalk 

‘How to change education’ van Ken Robinson 

te bekijken. De film is ook te zien door te 

zoeken op ‘How to change education’ op 

YouTube.

ONDERWIJSVERNIEUWING 
VOLGENS SIR KEN ROBINSON
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Hij rondde het vmbo niet af, stopte 
met zijn schilderopleiding en vond 
jaren lang geen passende dagbeste-
ding. Wat Roel (24) ook probeerde, 
op zijn plek zat hij nergens. Dus 
schreef hij zich in voor de Talenten-
expeditie ‘Maatschappelijke partici-
patie’ om concrete stappen richting 
een mooie toekomst te zetten.

“Waar ik blij van word? Met mijn handen 

werken, iets creëren. Liefst boek ik direct 

resultaat. Anders zie ik er het nut niet zo 

van in. Maar waar? En hoe? Om erachter te 

komen waar mijn talenten liggen en welke 

baan het beste bij me past, heb ik de 

Talentenexpeditie gevolgd. Ik heb bij 

verschillende bedrijven een dagje mee-

gelopen. Meegedaan aan groepsactiviteiten, 

zoals teambuilding.”

“Ook moest ik een Toekomstplan maken. 

Ikzelf en mensen die mij kennen, onder wie 

mijn zus, persoonlijk begeleider en traject -

coördinator moesten op een groot vel 

papier zetten waar mijn kracht ligt en wat 

bij me past. ‘Meelevend’, ‘sociaal’ en 

‘creatief’ zijn termen die me zijn bijgebleven. 

Iedereen was heel positief. Precies wat ik 

nodig had!”

Geen zorgen meer
“Of het uiteindelijk wat heeft opgeleverd? 

Zeker! Tijdens de Talentenexpeditie heb ik  

een snuffelstage gedaan bij de Stadsboom; 

een ambachtelijk bedrijf waar ze houten 

meubels en andere spullen maken. Jarno, 

de baas, heeft me bijna letterlijk naar 

binnen gesleept. Ik werk er nu ruim een 

half jaar, langer dan ik het ooit ergens 

anders heb volgehouden. Het werk is enorm 

afwisselend en Jarno is heel enthousiast.  

En daar word ik weer enthousiast van.”

“In september heb ik mijn competentie-

gesprek; een mooi moment om concrete 

doelen te stellen, zoals het volgen van een 

opleiding. Dat wil ik heel graag. Ik doe leuk 

werk, de mensen bij Stadsboom denken 

met me mee en ik kan hier lekker mezelf 

zijn. Over mijn toekomst maak ik me geen 

zorgen meer.”

ROEL VOLGDE DE TALENTENEXPEDITIE EN MAAKTE EEN TOEKOMSTPLAN

‘PRECIES WAT IK NODIG HAD!’

SAMENGEVAT

Roel had geen diploma en geen werk.

Hij volgde daarom de Talenten Expeditie.

Roel: “Welke baan past goed bij mij?

En wat kan ik goed?

Dat wilde ik ontdekken.”

“Ik liep stage bij bedrijven.

En ik maakte een Toekomstplan. 

Vrienden, familie en begeleiders deden mee.

Zij schreven mijn sterke kanten op.

Het hielp echt.

Ik werk nu bij de Stadsboom.

Daar maak ik houten meubels en spullen.

Het werk is erg leuk!”



EEN TOEKOMST 
VOOR TALENT

Het uitgangspunt is zelfregie. Studenten nemen hun toekomst in 

eigen hand. Hun wensen en mogelijkheden vormen de basis. Samen 

met REA College gaan zij op zoek naar een passend beroep. Studenten 

doen de vaardigheden op die hiervoor nodig zijn en doen hun best 

om een baan te vinden. REA College ondersteunt hen daarbij.

Beroepsopleidingen op maat
Een beroepsopleiding bij REA College is altijd maatwerk. Er zijn geen 

vaste opleidings programma’s waaraan studenten zich moeten 

aanpassen. Liever praat REA College over interessegebieden. Binnen 

zo’n interesse gebied bekijkt REA College samen met de student welke 

opleiding op maat er kan worden gerealiseerd. De interessegebieden zijn:

•  Administratie & economie

•  Groen

•  Mediadesign

•  ICT & informatica

•  Metaal & techniek

•  Zorg & welzijn

•  Horeca

Meer mogelijkheden
Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, biedt  

REA College studenten voor, tijdens en na hun opleiding extra 

diensten aan. De Talentenexpeditie, de Topklas en jobcoaching  

zijn daar mooie voorbeelden van. Verder begeleidt REA College 

studenten bij het regelen van voorzieningen, zoals vervoer, wonen 

of ADL-hulp. Voor het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling 

maakt de school gebruik van Empowerment. 

Samen sterk
REA College ontstond als samenwerkingsverband tussen Bartiméus, 

Heliomare en Pluryn. REA College opereert echter onafhankelijk en 

zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met andere partijen. 

Bijvoorbeeld met partners in het bedrijfsleven, voor een goede 

aansluiting op de arbeidsmarkt. Maar ook met onder andere roc’s, het 

UWV en gemeenten. Er zijn elf locaties, verspreid over het hele land.

www.reacollege.nl 

Iedereen heeft een talent. Daarvan is REA College  
overtuigd. De kunst is dat talent te ontdekken en verder 
te ontwikkelen. Om het later in de beroepspraktijk te 
gaan gebruiken. REA College maakt er werk van door 
studenten vanaf 18 jaar met ernstige scholingsbelemme-
ringen een individueel opleidings- en ontwikkelings-
traject aan te bieden. Dankzij deze praktijkopleiding 
of training komen zij aan het werk. Als het even kan 
met een erkend branche gericht certificaat op zak. 
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EINDEXAMEN OF 
BEGINEXAMEN?

Dit voorjaar deed mijn zoon eindexamen. Tijdens de diploma-

uitreiking drong het pas goed tot me door: eigenlijk is dit 

pas het begin. Het papiertje betekent voor hem een entree 

tot werk of een vervolgstudie.

Een startkwalificatie is zo belangrijk. Daarom hechten we bij 

Pluryn aan goed onderwijs. Voor leerlingen die niet terecht-

kunnen op een reguliere school, creëren we een plek die 

uitdaagt en inspireert. En die leerlingen uiteindelijk een 

diploma of certificaat oplevert waarmee ze verder kunnen. 

Naar een vervolgopleiding bijvoorbeeld. Voor anderen vormt 

de startkwalificatie het toegangsbewijs tot de arbeidsmarkt 

en daarmee tot de samenleving. Werk is immers de beste 

manier om te integreren.

Goed presteren op school is echter niet eenvoudig als je 

problemen hebt. Helaas is dit bij veel leerlingen op onze 

scholen wel het geval. Daarom zijn onderwijs en zorg op 

onze scholen goed op elkaar afgestemd. In een bijzondere 

brief vertelden ouders mij dat hun dochter dankzij een 

positieve ervaring op school grote sprongen had gemaakt. 

Een docent had het meisje vooral vertrouwen gegeven.  

Van daaruit was de ontwikkeling op gang gekomen. Het lijkt 

zo voor de hand liggend, vertrouwen is immers cruciaal voor 

iedereen. Of je nu een beperking hebt of niet. Maar vertrouwen 

geven vraagt veel van de school en van docenten.

Bij Pluryn gaan onderwijs en zorg hand in hand. Dat geeft 

rust en zorgt voor perspectief. Daarna is het aan de 

leerlingen zelf om er iets van te maken. Want dát kunnen 

wij niet voor ze doen. ‘De kracht komt uit de mensen zelf. 

Pluryn ondersteunt hen daarbij’, zeggen we niet voor niets!

Monique Kavelaars

Raad van Bestuur

SAMENGEVAT

Vind je leren moeilijk?

REA College is dan de school voor jou.

Je leert er een beroep.

Er zijn heel veel richtingen mogelijk.

Iedereen heeft een talent. 

REA College weet dat zeker.

Je ontdekt je talent.

En je maakt het groter.

Je gebruikt je talent later voor je werk.

REA College helpt je ook met andere zaken.

Bijvoorbeeld: wonen, vervoer of ADL-hulp.

Kijk voor meer informatie op:

www.reacollege.nl 



SPAAK
EXPERT IN  
OPLEIDING

- “Na mijn Metaalopleiding heb ik eerst productiewerk gedaan,  

maar het liefst wilde ik iets met mijn handen doen. En dat is gelukt. 

Ik werk nu een jaar in de Groesbeekse fietswerkplaats Bikewerk en 

hou me vooral bezig met het spaken van wielen. Je zou het mijn 

specialisme kunnen noemen.” Sinds kort volgt Tim (21) de nieuwe 

opleiding Fietstechnicus niveau 1; dé opstap naar misschien wel 

een vaste baan. 

Vier blokken
Het sleutelen heeft Tim ondertussen aardig onder de knie. Maar bij 

al die praktijkervaring hoort eigenlijk ook een stukje theoretische 

basiskennis. “Voor jongens als Tim die bij Bikewerk arbeidsmatige 

dagbesteding vinden, is de bestaande niveau2-opleiding fietstech-

nicus iets te hoog gegrepen”, vertelt Guusje Oost, trajectbegeleider 

bij Bikewerk. “Daarom hebben we met ROC Rijn IJssel een nieuwe 

opleiding ontworpen, waarbij de focus bijna helemaal op de praktijk 

ligt. De opleiding bestaat uit vier blokken: ‘klein onderhoud’, 

‘rijklaar en accessoires’, ‘wielen, banden en remmen’ en ‘aandrijving’. 

Elk blok bevat één theorieles die niet wordt getoetst. Wel toetst 

NIEUWE OPLEIDING FIETSTECHNICUS  
BIKEWERK EN ROC RIJN IJSSEL

Een doordeweekse ochtend in het activiteitencentrum  
in Groesbeek. Buiten is de groenploeg aan het werk, 
binnen gonst het van de bedrijvigheid in verschillende 
lokalen en ateliers. Iets verderop in de fietswerkplaats  
is Tim, zittend in zijn rolstoel, bezig met het ‘spaken’ 
van een voorwiel. Naast hem vervangt collega Karim  
de versnellingskabel van een damesfiets.
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docent Gerrit Klijnhout per blok de praktische vaardigheden. 

Leerlingen volgen de opleiding in hun eigen tempo. Hebben ze de 

blokken doorlopen en alle toetsen gehaald, dan krijgen ze een 

officieel certificaat Fietstechnicus niveau 1.“

Eerste theorieles
Op het moment van het interview heeft Tim net zijn eerste theorie-

les achter de rug. “We kregen uitleg over de namen van de belang-

rijkste fietsonderdelen en verschillende gereedschappen. Dat was 

nog best wel lastig. Ik kende ze niet allemaal, terwijl ik hier al een 

jaar werk. Alleen daarom al vond ik het een heel nuttige les. Je weet 

beter waar je over praat.”

Tim werkt nu nog vier dagen per week in de Groesbeekse werkplaats, 

de andere dag zet hij zich in voor Stichting Koprol. Voorzichtig kijkt hij 

al wat stapjes vooruit. “Het lijkt me heel leuk om na mijn opleiding 

bij Bikewerk in Nijmegen aan de slag te gaan, liefst als spaakexpert. 

Maar eerst maar eens mijn certificaat halen en lekker blijven sleutelen. 

Daarna zie ik wel.” 

SAMENGEVAT

Tim werkt bij Bikewerk in Groesbeek.

Dat is een werkplaats voor fietsen.

Tim doet er de reparaties.

Hij vervangt de spaken in het wiel.

Dat is waar hij goed in is.

Tim volgt ook een opleiding.

Hij leert voor fiets-technicus op mbo niveau 1.

De opleiding bestaat uit vier delen:

• klein onderhoud

• rijklaar maken en accessoires

• wielen, banden en remmen 

• aandrijving van de fiets

Tim krijgt een beetje theorie en veel praktijk.

Hij wil graag werken bij Bikewerk in Nijmegen.

“Maar eerst mijn opleiding afmaken.”

‘ OPLEIDING GEEFT  
ZELF VERTROUWEN  
EXTRA BOOST’

“Tim is een bescheiden, wat teruggetrokken jongen”, 

vertelt meewerkend voorman en zijn ‘baas’ 

Thijs Smarius. “Sinds hij hier werkt, neemt Tim  

meer initiatief en durft hij zelf dingen te vragen.  

De opleiding geeft zijn zelfvertrouwen nog eens een 

extra boost. Door zijn beperking doet Tim niet alle 

werkzaamheden, maar richt hij zich op het spaken 

en richten. Dit is een specialistisch werkje waar Tim 

heel goed in is. Ik zie dan ook mooie kansen voor 

Tim, zeker als hij straks zijn diploma heeft.”



3DKANJERS  
STIMULEERT INTERESSE VOOR  

WETENSCHAP EN TECHNIEK

Pokémon
uit de printer

28



Zowel De Bolster in Voorst als het Hoenderloo College in Hoenderloo 

zijn sinds eind mei de trotse eigenaar van een 3D-printer. Omdat 

steeds minder kinderen voor een technische opleiding kiezen, 

stimuleert de overheid scholen om meer leerlingen enthousiast  

te krijgen voor wetenschap en techniek. 3Dkanjers is een van de 

landelijke projecten die hiervoor in het leven zijn geroepen. Volgens 

Van Peet is werken met de 3D-printer enorm motiverend. “Leerlingen 

kunnen zelf iets gaafs bedenken én maken. Bovendien stimuleert 

het hun technisch inzicht en computervaardigheden.” En daar zijn 

ze bij De Bolster inmiddels ook helemaal van overtuigd. Want daar 

waar de 3D-printer afgelopen schooljaar slechts nog ‘als extraatje’ 

door praktijkleerlingen die daar de tijd voor hadden werd gebruikt, 

zal het 3D printen, tot vreugde van Van Peet, dit schooljaar daad-

werkelijk een serieus onderdeel van het lesprogramma worden.

Een hele klus
Samen met de praktijkleerlingen zette Van Peet de printers in 

elkaar. En dat bleek nog best een hele klus. Van Peet: “De ombouw 

was met een half uurtje schroeven klaar. Maar toen moesten we de 

printkop in elkaar zetten. Die bestond uit allemaal kleine onder-

deeltjes die met een tangetje vastgehouden moesten worden, 

waarna de schroefjes erin konden gedraaid.” 

Gelukkig hadden de leerlingen hier met hun kleine handen geen 

probleem mee. Nadat het ‘heated bed’ (warmteplaat) en de 

motoren gemonteerd waren, kon de printer worden afgesteld.  

“Het mooiste is dat de kinderen zelf bij het hele proces betrokken 

zijn. Ze weten dus precies weten wat er allemaal binnenin zit 

en hoe het werkt”, aldus Van Peet. 

Zelf bedenken is leuker
Het eerste geprinte item betrof de oranje handgreep  

voor bovenop de 3D-printer zelf. Het bouwpakket van 

3Dkanjers wordt namelijk niet compleet  aangeleverd. 

Een aantal kleine dingen zoals het handvat en 

de stootranden dien je zelf te printen. Maar 

veel leuker is het natuurlijk om daarna zelf 

dingen te bedenken. Met het bijgeleverde 

ontwerpprogramma op de computer gaan Micha en Kane 

dan ook helemaal los. Na de blauwe Pokémon staat er een 

oranje draak op het wensenlijstje. “Maar die duurt best wel 

lang”, verzucht Micha. “Zal ik anders eerst even een sleutel-

hanger voor u maken?”, oppert Kane.

“Ik heb er ook al twee voor mijn juffen gemaakt. Met een hartje 

erbij. Hoe heet u ook alweer?”. En hij kruipt al achter de laptop en 

begint gelijk aan een professioneel uitziend 3D ontwerp. Binnen de 

kortste keren begint de printer te ratelen en is er een sleutelhanger 

(mét hartje) in de maak. 

Trucje bedacht
Met zijn neus boven de printer constateert Micha hoe knap het 

eigenlijk is dat dit kan. “Vooraf had ik nooit gedacht dat ik zoiets 

moois zelf kan maken.” Kane beaamt: “Daarom bouw ik het liefst 

iets uit mijn hoofd. Je moet wel goed opletten dat alles op elkaar 

aansluit, anders mislukt het.” 

Als de groene sleutelhanger klaar is, moet hij eigenlijk een half  

uur afkoelen voordat hij van de warmteplaat gehaald kan worden. 

“Maar dat duurt natuurlijk best lang”, legt Van Peet uit. “Voor de 

ongeduldigen onder ons hebben we daar een trucje voor bedacht.” 

Micha en Kane lopen voorzichtig met de warme plaat met het 

werkstuk naar de wasbak en houden het onder de koude kraan. 

Binnen dertig seconden is de sleutelhanger klaar voor gebruik. 

Meer weten? Kijk op www.3dkanjers.nl

SAMENGEVAT

De Bolster en Hoenderloo College zijn scholen.

Ze hebben allebei een 3-D printer.

De jongeren zijn heel blij met die printer.

Ze printen bijvoorbeeld een Pokémon pop.

Jongeren moeten meer interesse krijgen voor techniek.

De overheid wil daarbij helpen.

De 2 scholen kregen daarom een 3-D printer.

De leerlingen zetten hem zelf in elkaar.

Ze vinden het heel boeiend.

De 3-D printer wordt onderdeel van de lessen.

Techniek is zo veel leuker.

Wil je meer weten?

Kijk dan op www.3dkanjers.nl

“ Kom gauw kijken, hij zit al op negentig procent”, juicht een enthousiast op en neer springende Micha (15).  
Samen met maatje Kane (13) kijkt hij gespannen toe hoe de 3D-printer de laatste laagjes van zijn Pokémon  
poppetje aanbrengt. Youp van Peet, ICT-coördinator bij school De Bolster in Voorst, bekijkt het tafereel van  
een afstandje: “Dit laatste stukje gaat altijd gepaard met luidruchtig enthousiasme”, lacht hij.



TRAJECT- EN LEERONDERSTEUNING 
BIEDT ALTERNATIEF

Geschorst willen worden om maar niet naar school  
te hoeven. Schreeuwen in de klas uit pure onmacht, 

omdat je de opdracht wéér niet snapt. Voor sommige 
jongeren met een licht verstandelijke beperking en 
gedrags problemen kan naar school gaan een dagelijkse 
kwelling zijn. Ze lopen vast en soms lopen ze weg.

Dat geen jongere hetzelfde is, hoef je Debby Greven en Miranda van 

de Pol en de anderen van het team Traject- en Leerondersteuning 

(T&L) niet te vertellen. Zij leveren dagelijks maatwerk aan jongeren 

van de scholen De Vaart (so) en Vierbeek College (vso), op het 

terrein van Pluryn locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek. Het doel: 

maximaal leren voor iedereen.

Zorgen voor ontspanning
Debby: “Onze visie is dat schoolbanken niet per se een voorwaarde 

zijn om te kunnen leren. Sommige jongeren lopen vast in diezelfde 

schoolbanken. Samen kijken we hoe dat komt. Met alle betrokkenen 

- jongere, school, eventueel groepsleiding - stellen we doelen op. 

Vindt de jongere het bijvoorbeeld spannend op school? Dan zorgen 

we voor de broodnodige rust- en ontspanningsmomenten, om de 

schoolweek in balans te houden. De jongere komt bijvoorbeeld drie 

Leren hoeft

schoolbank
per seniet

in de
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SAMENGEVAT

Veel jongeren met licht verstandelijke beperking 

willen niet naar school.

Ze willen graag van school gestuurd worden.

Pluryn bedacht daarvoor een oplossing.

Het heet Traject- en Leer ondersteuning (T&L).

Het is er voor jongeren in speciaal onderwijs.

Iedere leerling is anders voor T&L.

Vaak is een kleine klas goed.

Of meer ontspanning en rust.

Anderen doen liever dagbesteding.

Leren hoeft niet altijd in de klas.

Onderzoek bewees het:

T&L werkt voor jongeren met leer-problemen.

ochtenden per week naar een ruimte buiten de schoolmuren voor 

een ontspannende en leerzame activiteit. Dit kan tuinieren zijn, 

maar ook in alle rust huiswerk maken.”

Maatwerk
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is er een speciale T&L-klas. 

Hierin zitten maximaal acht jongeren tegelijk. Zij krijgen ondersteuning 

van een leerkracht en een onderwijsassistent. Voor deze jongeren is 

de kleinschalige klas een ideale manier om (weer) te wennen aan 

het in een klas zitten en te werken aan hun zelfvertrouwen. 

“T&L is maatwerk”, zegt clusterleider Miranda van de Pol. “Voor 

sommige jongeren bestaat de ondersteuning uit een combinatie 

van een kleine klas en speciale activiteiten. Voor anderen is het één 

van beide. Soms komt het voor dat onderwijs volgen er helemaal 

niet in zit. Dan zoeken we een passende dagbestedingsplek. Want 

ook dat is maximaal leren.”

Ambitie
Debby: “Onlangs hebben we onderzoek laten doen naar de effecten 

van Traject- en Leerondersteuning. Hieruit bleek dat de 35 jongeren 

die we tot nu toe begeleidden mooie resultaten hebben geboekt. 

Onze ambitie is groot: geen jongere in de wijde omgeving die niet 

maximaal aan het leren is.”

JASON (16)  
VINDT SCHOOL 
NIET MEER ENG

“Lange tijd vond ik school erg 

eng. Al die andere kinderen om 

me heen… Maar in plaats van te 

praten over mijn spanning, ging 

ik boos doen tegen alles en 

iedereen. Iemand van Traject en 

Leerondersteuning kwam langs 

om mee te kijken in de klas. 

Samen keken we hoe ik me beter 

kon voelen op school. Sindsdien 

ga ik meerdere keren per week 

een uurtje naar de ruimte van T&L. 

Even praten, even ontspannen. Als 

ik nu nog boos word op school, 

heb ik de rust in mijn hoofd om 

even de klas uit te lopen. Daarna 

kom ik weer helemaal rustig 

terug. Want ik vind school niet 

meer eng.”
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De invoering van integrale dagprogrammering is een proces 
van de lange adem. Op De Hoenderloo Groep (DHG) weten 
ze er alles van. Hier krijgen intussen alle jongeren een 24 
uursprogramma op maat, van plaatsing tot en met vertrek. 

Jongeren zijn gebaat bij een programma dat aansluit op hun behandel- 

en onderwijsdoelen, talenten en interesses. Dat vond ook De Hoenderloo 

Groep waar de afgelopen jaren hard is gewerkt aan de invoering van 

integrale dagprogrammering. En met succes. “We organiseren echte 

samenwerking tussen behandeling, onderwijs, zorg en vrije tijd rondom 

de jongeren”, vertelt projectleider integrale dagprogrammering, Roy 

Poels. “Ze hebben inspraak in de invulling van hun dagprogramma, 

werken actief aan eigen doelen, zijn gericht bezig met persoonlijke 

interesses. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van wat ze kunnen en 

willen. De motivatie neemt toe, wat leidt tot betere resultaten.”

Minder no shows
Verschillende instrumenten moeten dagprogramma’s optimaal laten 

slagen. Roy: “We hebben onder meer een speciaal instroomprogramma 

ontwikkeld. Jongeren leren tijdens hun eerste week de locatie beter 

kennen. Ook bepalen we hun niveau om te kijken naar de meest 

geschikte leerroute. Verder zijn twee leerpleinen ingericht waar 

jongeren naartoe gaan voor een time-out buiten de klas of om tussen-

door een uurtje te ontspannen. Ook is een programmakaart gemaakt 

waarop alle afspraken van een jongere staan vermeld. De kaart biedt 

meer inzicht, ook voor de persoonlijk begeleider. Tegelijker   tijd moet dit 

het aantal no shows terugbrengen. En er is een toolkit in de maak die 

jongeren helpt bij het samenstellen van hun programma. Therapieën, 

onderwijsarrangementen, trainingen, activiteiten, cursussen; alles 

wordt gevisualiseerd via foto’s in MeetingPoint.” 

Positieve geluiden
Roy kijkt met een goed gevoel terug op de gemaakte stappen. “Het was 

geen eenvoudig traject, ook omdat het even duurde voordat alle neuzen 

dezelfde kant op stonden. Toch was iedereen maar al te graag bereid 

alles opzij te zetten voor onze jongeren. Dat het programma nu draait en 

de eerste positieve geluiden ons bereiken, is in één woord grandioos!”

INTEGRALE  
DAG PROGRAMMERING 
VOOR  ALLE JONGEREN 
VAN DE HOENDERLOO 

GROEP

ÉÉN KIND, 
ÉÉN PLAN
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SAMENGEVAT

Jongeren krijgen een eigen plan bij De Hoenderloo Groep.

Dat plan past helemaal bij hen.

Het programma is voor de hele dag.

En gaat over behandeling, leren en vrije tijd.

Jongeren werken aan hun eigen talenten.

Begeleiders en docenten werken samen voor dat plan.

Nieuwe jongeren leren eerst de locatie kennen.

Er zijn ook leerpleinen voor de jongeren.

Jongeren komen daar tot rust tussen de lessen. 

Alle afspraken staan op een programma kaart.

De afspraken zijn duidelijk voor de jongeren.

Ze krijgen hierdoor meer motivatie.

Mensen vinden dag programma’s een goed idee.

‛ SAMENWERKING ONDERWIJS 
EN VRIJE TIJD ESSENTIEEL’

Hoe geeft de locatie voor JeugdzorgPlus op de Kop van 

Deelen eigenlijk vorm en inhoud aan integrale dag

programmering? Clusterleider Vincenzo Valenti vertelt. 

“Aanvankelijk ontbrak het aan een goede samenwerking 

tussen onderwijs en vrije tijd; dé essentiële factor bij het 

invoeren van integrale dag programmering. Hierin is flink 

geïnvesteerd. Momenteel heeft iedere jongere een eigen 

dagindeling, met school en zorg als basis. Op individueel 

niveau volgen ze therapie, trainingen en activiteiten. 

Verder doen alle jongeren in de vakanties mee aan een 

vrijetijdsprogramma. Ook om ze zoveel mogelijk in hun 

vertrouwde ritme te houden. Hoe het gaat? Mede door 

invoering van het systeem ‘50% theorie, 50% praktijk’ en 

onderwijstijdvermindering gaan bijna alle jongeren naar 

school. De combinatie met het individuele dagprogramma 

zorgt bovendien voor nog meer structuur en duidelijkheid. 

Dat is pure winst.”
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Pluryn zoekt medewerkers voor de begeleiding 

van mensen met een licht verstandelijke 

beperking en gedragsproblemen in de regio 

Apeldoorn. Zij kunnen op korte termijn aan 

de slag. Uitbreiding van het personeels-

bestand is het gevolg van de bouw van nieuwe 

zorgappartementen aan de Loenenseweg 

in Beekbergen en extra budget vanuit  

het zorgkantoor.

“Werken met de doelgroep beschouwt Pluryn 

als topsport. Elke dag worden er topprestaties 

verlangd. Pluryn zorgt voor het juiste 

‘topsportklimaat’, door goede faciliteiten 

beschikbaar te stellen en een coachende 

manier van leidinggeven”, vertelt Ilmatar 

Mansveld. Zij is werkbegeleider, trainer 

‘Omgaan met agressie’ en ambassadeur  

van Pluryn in de regio Apeldoorn.

Het geven van eigen verantwoordelijkheid, 

duidelijkheid, waardering en erkenning zijn 

daar onderdeel van, legt Ilmatar uit: “Want 

medewerkers die hun werk met plezier doen, 

zijn minder vaak ziek, zo is de gedachte.  

Ook door langlopende contracten en interne 

opleidingen investeert Pluryn in stabiele 

teams. Dat komt de kwaliteit van zorg direct 

ten goede.”

Omdat het een pittige baan betreft, zoekt 

Pluryn vooral mensen die ervaring hebben  

in het werken met de doelgroep of die in  

de verslavingszorg of psychiatrie hebben 

gewerkt. Er zijn vacatures voor persoonlijk 

begeleiders en begeleiders. 

www.werkenbijpluryn.nl 

Pluryn werft medewerkers 
in regio Apeldoorn

NASCHOOLSE 
OPVANG EN 
DAGBEHANDELING 
IN DE ACHTERHOEK
Pluryn en De Lichtenvoorde 

startten in de regio Achter-

hoek naschoolse opvang  

en dagbehandeling aan 

kinderen en jongeren én hun 

gezin. Op maat en dichtbij 

huis. Op de naschoolse 

opvang kunnen kinderen  

en jongeren met een (licht) 

verstandelijke beperking en/

of autisme en bijkomende 

problemen na schooltijd in 

groepsverband deelnemen 

aan ontwikkelingsgerichte 

activiteiten. Daarnaast is 

naschoolse dagbehandeling 

mogelijk. Het doel van 

dagbehandeling is de 

opvoedrelatie tussen  

ouders en hun kind(eren)  

te ondersteunen en/of te 

herstellen.

Naschoolse opvang en 

dagbehandeling is ook 

tijdens de schoolvakanties 

mogelijk. Er zijn begeleiders 

en systeemwerkers van 

Pluryn en De Lichtenvoorde 

bij betrokken. Zij krijgen 

ondersteuning van een 

teamleider, maatschappelijk 

werker en orthopedagoog. 

Het team werkt nauw samen 

met ouders, het sociaal 

wijkteam en school.
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Project Presikhaaf is een combinatie van 

behandeling, begeleiding en scholing voor 

jongeren van 12-23 jaar met complexe 

leer- en gedragsproblematiek. Het pand in 

de Arnhemse wijk Presikhaaf bestaat uit 

een huiskamer (dagbehandeling) en een 

fietsenwerkplaats. Het project levert 

maatwerk aan jongeren uit de wijken  

Presikhaaf, Geitenkamp en Velp-Zuid.  

Zij zijn op wisselende tijden aanwezig.  

Op 1 oktober gingen de deuren voor het 

eerst open. In eerste instantie ligt de focus 

op de huiskamer. Daarna wordt de werk-

plaats verder uitgebouwd. Hier worden 

jongeren opgeleid tot fietsenmaker. De 

opgeknapte fietsen worden verkocht. Er is 

samenwerking met de maatschappelijke 

onderneming Bikewerk van Pluryn in 

Nijmegen. Na de opstartfase starten er 

andere activiteiten, zoals trainingen 

toekomstplanning, samen stevig staan, 

weerbaarheid en ambulante modules.  

Maar ook een workshop banden plakken, 

ATB-tochten en andere activiteiten waar 

vraag naar is. De officiële naam van het 

project wordt binnenkort bekend gemaakt.

In het woongebouw van de groepen Uranus 1 

en 2 op de locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek 

heeft de afzonderingsruimte plaatsgemaakt 

voor een chillroom. Kinderen kunnen hier 

actief de regie op hun emoties heroveren. 

Bij Uranus 1 en 2 wonen zestien kinderen 

van 6 tot 12 jaar met een lichtverstandelijke 

beperking en ernstige gedragsproblemen. 

Zij kunnen als ze boos zijn voortaan zelf in 

de chillroom op zoek gaan naar manieren 

om weer rustig te worden. Er staat een 

loungestoel en er hangt een interactief 

scherm aan de muur. Kinderen kunnen er 

muziek draaien, een stressreducerende 

game spelen of tekenen. Ze kunnen ook in 

een logboek schrijven, hun dagprogramma 

en afspraken bekijken of een ontspannend 

filmpje bekijken.

In extreme gevallen kan de chillroom nog 

altijd als afzonderingsruimte dienen. De 

kamer voldoet nog aan de eisen die hieraan 

worden gesteld.

Het magazine Sterk! is een 

uitgave van Pluryn

T 088 - 779 20 00

E info@pluryn.nl

 I www.pluryn.nl

 www.facebook.com/pluryn

 www.twitter.com/pluryn
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Logistiek, licht industrieel en wasserij zijn 

de kernactiviteiten van het nieuwe werk-

bedrijf dat dit najaar in Nijmegen opent. 

Zo'n dertig mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt krijgen er een werk-

plek. Het bedrijfspand aan de Ambachtsweg 

- niet ver van het hoofdkantoor van Pluryn -  

zal onderdak bieden aan de afdeling 

Montage en Verpakken van de locatie 

AAN DE SLAG  
IN EEN NIEUW  
WERKBEDRIJF

NIEUW: HUISKAMER EN FIETSEN-
WERKPLAATS IN ARNHEM 

Kemnade, die zich nu nog in Groesbeek 

bevindt. Ook de wasserij van Kemnade 

verhuist naar Nijmegen. Verder zullen de 

logistieke dienst en het magazijn hun  

intrek in het pand nemen. Deze zijn nu  

nog gevestigd in Elst. In oktober vindt  

de officiële opening plaats en wordt de 

officiële naam van het nieuwe werkbedrijf 

bekend gemaakt.

NIET AFZONDEREN, MAAR CHILLEN
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WONEN 
WERKEN 
LEREN EN 
VRIJE TIJD
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer 
er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt en behandelt mensen bij het 
vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 3.950 
medewerkers via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van 
ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt 
uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn
www.pluryn.nl

Behandeling en ondersteuning bij
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