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Brugklasmeester Jaap Knol wint
eerste Savantis-praktijkopleidersprijs
Fulltime voortraject-leermeester in dienst bij ‘Schilderwerken Den Helder
DEN HELDER – Voor het eerst

het geloof en het vertrouwen in de mensheid
en de maatschappij een fikse deuk heeft opgelopen”, zo neemt de adjunct-directeur van
circa zeventig man vast personeel het voor
deze pupillen op. “Ze voelen zich veelal verlaten. Het omslagpunt ligt in eerste instantie
bij de complimenten en de waardering die ze
krijgen voor het feit dat ze een dag zinvol
hebben besteed. En op tijd gekomen zijn.
Dat is de basis. Geld staat op plaats twee.”

organiseerde Savantis ook de
verkiezing voor de beste praktijkopleider van het jaar. De eerste bokaal
op dit gebied ging naar leermeester
Jaap Knol van ‘Schilderwerken Den

Levenswerk

Helder BV’ uit de gelijknamige stad.
Het juryrapport verhaalde over
‘bijzondere communicatie’, ‘didactisch
goed onderlegd’ en ‘overwicht zonder
de baas te spelen’. Onvermeld blijft
dat Knol waarschijnlijk de enige
leermeester is die zo’n tweehonderd
leerlingen gedurende zeventien jaar
via een brugklas voor de branche
klaarstoomde.
Werkgever Peter Wiering geeft maar wat
graag tekst en uitleg over de bijzondere
positie die één van zijn zeven leermeesters
inneemt in zijn bedrijf. Knol begeleidt geen
leerlingen in het gangbare traject, maar in de
fase daaraan voorafgaand. “In onze brugklas
vangt Jaap de eerste instroom op”, vertelt hij.
“Dat loopt uiteen van jongens en meisjes van
het ESPEQ, ROC of andere kanalen. De
eerste twee groepen stromen meestal snel
door naar het beroepsbegeleidende scholingstraject. Maar we krijgen ook via praktijkscholen
of de stichting ‘Herstelling Den Helder’
jongelui binnen die wel eens het rechte pad
hebben verlaten en geen diploma’s hebben.
Om hen weer op het rechte pad te krijgen en
werkervaring te laten opdoen, voeren ze
onder andere achterstallig onderhoudswerk
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Brugklasleermeester Jaap Knol met de eerste
bokaal die Savantis uitreikte voor de beste
praktijkopleider van 2010 (foto: Savantis)

uit aan een voormalige werf in Den Helder.
Springen er wat knullen uit, dan krijgen ze
bij ons ook carrièrekansen.”

Gave
Het moge duidelijk zijn dat Knol dus over
een fijnbesnaarde gave moet bezitten om per
individu af te tasten waar een stukje extra
aandacht of scholing nodig is voordat het
echte werk als leerling begint. Waar nodig
wordt er soms zelfs een half jaar of een jaar
de tijd voor genomen. “Vooral bij de randgroepjongeren, zoals ik ze maar even noem,
moet hij veel van zijn didactische en pedagogische kwaliteiten inzetten. Je moet niet
vergeten dat er onder hen velen zijn bij wie

Zo krijgt letterlijk iedereen een eerlijke kans
bij ‘Schilderwerken Den Helder BV’. Dat
wordt mede mogelijk gemaakt door ‘Woningstichting Den Helder’ die leegstaande
woningen ter beschikking stelt voor de ploeg
van de ‘brugklasleermeester’. En ook nog
eens dit project financieel ondersteunt. Vanuit de brugklas van Jaap Knol zijn inmiddels
zo’n veertig personen in het bedrijf doorgestroomd en als vaste werknemer in dienst.
Het levenswerk van Knol gaat echter niet
altijd over rozen. “Hij ontfermt zich met hart
en ziel over de brugklassers, tot aan het
inzoomen op de thuissituatie en de opgelopen
schade in de vroege jeugd toe. Dat betekent
niet dat er, ondanks al deze aandacht, geen
teleurstellingen te verwerken zijn”, aldus
Wiering. “Ook Jaap wordt namelijk wel eens
bedrogen en ziet met lede ogen aan hoe een
knaap toch afzakt naar het criminele pad.
Daar moet je als leermeester wel tegen
kunnen…”
<

Noodkreet: investeer nu in leerlingen!
Peter Wiering wil graag van de gelegenheid
gebruik maken om zijn grote bezorgdheid
te uiten over de stand van zaken in het
leerlingenwezen. Het is armoe troef en
leerlingwerkplaatsen zijn amper te vinden
omdat bedrijven er nu geen oren naar
hebben. ‘Een hele slechte zaak en een
korte termijnvisie’, vindt hij. ‘We kennen
nú twee problemen: vergrijzing en steeds
minder jongeren. Als de economie straks
aantrekt, hebben we niemand om het
werk uit te voeren. Investeer dus nú in
opleiden.’

