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Een plezierige verrassing: het ten dode opge-

schreven en al dichtgespijkerde gebouw aan de 

Winterdijk 4A is uit zijn voorbestemde as herre-

zen. Gekocht van de gemeente en opgeknapt 

voor een half miljoen is er opnieuw een school in 

gevestigd. Een school waarin cursussen Kera-

miek worden verzorgd en waar je kunt leren 

lassen. Helemaal particulier, O&W betaalt er 

geen cent aan. De school moest aan de Graaf 

Florisstraat weg en heeft hier een prachtig on-

derkomen op maat gevonden. Ik had een kort 

gesprek met de zeer enthousiaste directeur de 

heer Drost, die de ligging aan de Winterdijk zeer 

bevalt. Wel heeft hij pas de gemeente gevraagd 

om de sloot een beetje schoon te houden. Heel 

goed dat het wijkteam dat niet in zijn eentje 

doet.  

 

 
Het prachtig herstelde schoolgebouw voor cursussen 

in keramiek en lassen 

 

De heer Drost geeft hieronder zelf een beschrij-

ving van de activiteiten op zijn school. Maar we 

komen in deze krant ongetwijfeld nog terug op 

dit pareltje dat nu in onze wijk is gevestigd.  

Op de vraag of hij volgend jaar, als de drukte 

wat over is, niet eens een cursusje voor enthou-

siaste draaiers en kneders uit de wijk kan orga-

niseren reageerde hij heel positief. De klei is er 

al, daar heeft hij net zeven ton van uit Duitsland 

laten komen.  

 

De heer Drost: 

De 100-jarige keramiekopleiding en de lasoplei-

dingen van de SBB Gouda hebben de oude tech-

nische school aan de Graaf Florisweg verlaten. 

Het opleidingsinstituut voor ambtelijke opleidin-

gen hebben van de gemeente Gouda een pand 

aangekocht aan de Winterdijk 4a te Gouda. Dit 

pand is grondig gerenoveerd en de jaren 60-stijl 

is volledig hersteld. Het pand dat jarenlang leeg 

heeft gestaan en was geruïneerd, staat er weer 

stralend bij aan de Winterdijk en ademt zowel 

van buiten als van binnen de jaren 60 uit en is 

een hernieuwde aanwinst in het scholengebied. 

Kosten nog moeite zijn gespaard er iets schitte-

rends van te maken.  

De 100-jarige keramiekopleiding, die jarenlang 

werf bedreigd met sluiting of verhuizing uit 

Gouda, kan nu zorgen dat Gouda echt kera-

miekstad van Nederland wordt.  

Afgelopen week zijn 220 cursisten aan hun op-

leiding in het nieuwe pand begonnen en de reac-

ties van de cursisten zijn overweldigend. De 

ruimte-indeling van de keramiekvleugel is zo 

ingericht, dat er ook nieuwe activiteiten ontwik-

keld kunnen worden. Het cursusaanbod kan nu 

behoorlijk uitgebreid worden. 16 oktober start er 

op de zaterdag ook weer een cursus plateel-

schilderen en nieuwe cursussen zoals keramiek-

geschiedenis en raku-stoken zijn in ontwikkeling 

en starten dit cursusjaar nog. Ook worden er 

contacten gelegd met scholen van voortgezet 

onderwijs om voor leerlingen, die hebben geko-

zen voor een creatief vak in hun pakket, lessen 

te gaan verzorgen. 

 

Voor de afdeling lassen is een zeer modern en 

hightech practicum ingericht. Op het gebied van 

veiligheid en milieu-eisen is dan ook heel ver 

gegaan. Er kan gesteld worden dat dit practicum 

het modernste van Nederland is en de metaal-

verwerkende sector uit Gouda en wijde omge-

ving kan nu volledig bediend worden om hun 

personeelsleden te scholen. In de lasafdeling 

worden naast landelijk erkende NIL-

lasopleidingen ook cursussen voor hobbyisten 

gegeven. Een grote hit was het afgelopen jaar 

de hobbycursus voor oldtimerbezitters. Uit heel 

Nederland kwamen cursisten naar Gouda. Ook 

hier is van toepassing dat het practicum ge-

bruikt kan worden door scholen van voortgezet 

onderwijs, die zelf onvoldoende faciliteiten heb-

ben. 

 

 
De cursisten ’Draaien’ aan het werk 

 

Op zaterdag 2 oktober houdt de afdeling lassen 

Open Huis van 13.00 tot 16.00 uur in het nieu-

we pand. Dit om het bedrijfsleven, scholingsin-

stituten en aankomende cursisten kennis te la-

ten maken met het nieuwe practicum en zich te 

laten voorlichten. Ook de buurtbewoners bieden 

wij de mogelijkheid een kijkje te komen nemen 

bij hun nieuwe buren. 

 

De officiële opening zal waarschijnlijk in decem-

ber zijn met een breed scala aan activiteiten 

voor de inwoners van Gouda. 

 


