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Metaal, Motorvoertuigen en Hout

‘Mogelijkheden oneindig’ binnen

compleet vernieuwde werkplaats van

de Gooise Praktijkschool

vr 28 okt, 20:00 · leestijd 2 minuten Mensen Voorlezen

Metaaldocent Peter Amsing (links) toont enkele aanwezigen vrijdagmiddag enkele
mogelijkheden binnen de nieuwe werkplaats. Foto's: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Technische opleidingen hebben niet altijd het beste imago. Aan de andere kant

is er binnen de samenleving volop vraag naar handige mensen. Met de compleet

vernieuwde werkplaats maakt de Gooise Praktijkschool techniek in ieder geval

een stuk gaver.

Gooise Praktijkschool Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waar

leerlingen tussen 12 en 18 jaar - momenteel een kleine 300 - zich voorbereiden op zelfstandig

leven en werken in de maatschappij. Zij ontwikkelen competenties op het gebied van werken,
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wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Op het programma staan theorievakken,

praktijkvakken en stages. Na het afronden van deze school gaan de leerlingen vaak direct aan

het werk.

Metaaldocent Peter Amsing is inmiddels acht jaar werkzaam binnen het schoolgebouw aan

de Laapersboog en dolblij met ‘zijn’ nieuwe onderkomen. Trots toont hij de 6,5 meter lange

boot waar leerlingen enkele jaren terug zijn mee begonnen en waarvan nu het

motoronderdeel in elkaar gezet wordt. Het geeft aan dat de mogelijkheden binnen de school -

en dus ook in de techniek - ‘oneindig’ zijn, aldus de leerkracht.

Hij vertelt zijn verhaal tijdens de feestelijke opening van de vernieuwde afdeling. Vlak voor

de zomervakantie begon de verbouwing en sindsdien zijn de afdelingen Metaal,

Motorvoertuigen en Hout geheel vernieuwd. Door de verbouwing zijn de nieuwste

technieken beschikbaar en denkt de school het onderwijs nog beter vorm te kunnen geven en

kansen op de arbeidsmarkt voor leerlingen aanzienlijk te vergroten. Een aantal jaren geleden

is de afdeling Fietstechniek al vernieuwd.

Kart maken

Amsing heeft in die acht jaar al heel wat leerlingen voorbije zien komen en veelal zien

groeien in hun ontwikkeling. “We zijn nu ook bezig met het maken van een kart, waarmee we

straks mogelijk gaan racen tegen andere scholen die daarmee bezig zijn. Heel gaaf natuurlijk.

Maar op dat soort momenten besef je ook dat onze leerlingen echt wel een plek hebben in de

maatschappij. Laatst sprak ik een oud-leerling die hier heeft leren lassen. Hij zei nu zo veel

geld te verdienen en heeft een tattoo met een viking op zijn arm laten zetten. Dan zie je dat

zo’n jongen trots is op zijn werk.”

Blij is de leerkracht wel met de veel ruimere en meer overzichtelijke ruimte waar hij nu in

mag werken. Dat geldt ook voor zijn collega Mohammed Bakouri. “Dit misten we. Dit is een

mooie investering. Het maakt het werk voor ons ook leuker. Het is belangrijk dat je als

docent plezier uitstraalt naar de leerlingen. Zo krijgen zij zin in techniek.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)



Schooldirecteur Lars Bremekamp spreekt de aanwezigen toe. © Foto Miché / Bastiaan

Miché

Ook directeur Lars Bremekamp van de school is blij met de vernieuwde ruimte en stelt

tevens dat er juist aan deze leerlingen, die misschien iets minder goed kunnen leren, veel

behoefte is. “We willen allemaal dat onze kinderen goede cijfers halen en diploma’s, maar we

missen handjes.” Bakouri vult aan: “Kijk, vroeger was dit veel meer normaal. Toen was het

ook zo dat jongeren aan hun brommer sleutelden. Dat zien we nu steeds minder. Dat

proberen we hier te creëren.”

‘Deze leerlingen laten dagelijks zien tot waartoe zij in staat

zijn’

De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door subsidies van Sterk Techniekonderwijs Het

Gooi. Dit is een samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en het

bedrijfsleven binnen de regio. “Met deze vernieuwde afdeling Techniek komen



techniektalenten op de Gooise Praktijkschool nog beter tot ontplooiing én sluit het onderwijs

naadloos aan op de behoeftes van de arbeidsmarkt”, aldus projectleider Raymond Kok. “Deze

leerlingen laten dagelijks zien tot waartoe zij in staat zijn. Techniek heeft dan misschien een

imagoprobleem, misschien wel meer in ‘t Gooi dan elders. Maar we zijn sterk bezig dat imago

te verbeteren.”

Bakouri vertelt nog dat de nu vernieuwde ruimte bij de bouw van de school pakweg tien jaar

terug nog te duur was, maar nu hebben de betrokkenen het toch voor elkaar gekregen. “En er

komen hier nog altijd oud-leerlingen die zeggen: ‘het begon bij jullie’. “En wij leiden op voor

werk, de school en het bedrijf staan dicht bij elkaar. Er zijn heel veel bedrijven die iets aan

onze leerlingen kunnen hebben. De leerlingen zijn ook direct inzetbaar.”
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