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Door Trudie Galama

GSG Het Segment – school voor praktijkonderwijs
Docent Jacco Seinen - stagebegeleider

Toen ik hoorde dat de school dicht moest, was
dat een hele grote teleurstelling. Geen onderwijs
kunnen volgen en gedwongen thuiszitten zou
voor de leerlingen een grote leegte betekenen
met alle problemen van dien.
Stages moesten worden afgezegd
Bij Het Segment krijgen leerlingen theorievakken maar ligt de nadruk op de praktijkvakken.
Vanaf klas 3 is stage een belangrijk onderdeel
van het onderwijs. Samen met andere collega’s
ben ik verantwoordelijk voor de stages. Vanaf
half maart ging de school dicht en stopten ook
de stages. Geen school en ook geen stage, je
vraagt je af wat hebben de jongeren dan voor
dagbesteding?
Voor leerlingen die in het laatste jaar zitten,
hebben we geprobeerd om de stageplaats vervroegd om te zetten in een baan en dus een arbeidscontract te krijgen. Op die manier konden
ze aan het werk blijven. Bij een aantal leerlingen
is dat gelukt. Bij de leerlingen die stage liepen in
de horeca is dat niet gelukt omdat de horeca
moest sluiten.
Thuiswerken
Alle leerlingen hebben een mentor en een stagebegeleider. In samenspraak met directie en collega’s is het thuisonderwijs geregeld. De mentor moest aan de slag met lessen op afstand. Uit
eigen initiatief hebben een aantal leerlingen contact opgenomen met hun stagebedrijf en gevraagd of ze via een bijbaantje aan de slag konden blijven. Gelukkig hebben een aantal bedrijven daarmee ingestemd. Tuinders en hoveniers
konden wel een paar extra handen gebruiken.
Zorgen om thuissituatie
Om sommige leerlingen maak ik mij zorgen. Je
vraagt je af of het allemaal wel goed gaat. Het
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lukt niet iedereen om goed met elkaar om te
blijven gaan in een lockdown situatie. De mentoren houden contact met de leerlingen. Dan
kun je op afstand toch iets betekenen. Maar
toch voelt dat ongemakkelijk. Vooral als er problemen zijn.
De scholen zijn weer
begonnen!
Op 2 juni komen de leerlingen weer naar school.
Voor iedere leerling is één dag gereserveerd. Er
is onvoldoende ruimte om alle leerlingen naar
school te laten komen. Ook op school moet de 1
1/2 meter in acht worden genomen.
We hebben alle stagebedrijven afgebeld. Bij de
meeste stagebedrijven kunnen ze op 2 juni weer
aan de slag. Ook ben ik al druk bezig met de
plannen voor volgend jaar. Voor 200 leerlingen
moet een stageplaats geregeld worden. Het organiseren van stages, het begeleiden van de
leerlingen en ook van de begeleiders op de stages is een dagtaak voor mij en 5 andere collega’s. Alle stageplaatsen in de horeca en voor
een groot deel ook in de zorg zullen afvallen. De
laatste sector is terecht heel voorzichtig. Ook
heeft een stagiaire goede begeleiding nodig. Op
dit moment heeft de zorg genoeg aan zichzelf.
Eindexamenfeest
Vorig jaar was er een groot eindexamenfeest in
de schouwburg. Dit jaar hadden we dat ook
weer gepland. We zijn druk aan het denken over
hoe we er toch een feest van kunnen maken en
de leerlingen een gedenkwaardig afscheid kunnen geven.
Een uitdaging
Ik ben op de korte termijn niet hoopvol. Maar ik
denk dat het goed komt. Vanuit de overheid zijn
er altijd regelingen geweest voor mensen die
minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. En
als ik er een schepje boven op moet doen om
leerlingen geplaatst te krijgen bij een stagebedrijf, dan doe ik dat graag. Dat is voor mij een
uitdaging.
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