
30   JA ARMAGAZINE ALOYSIUS STICHTING 2016–2017

Molenduinleerlingen  

doen leerzame  
groenklussen voor 

woningcorporaties

Leren met hoofd, hart en handen

Etiënne, Jim, Bryan, Jelle en Niels 
hebben er zin in. Vanochtend gaan  
zij op groepsstage!

Docent Hans Sturkenboom van  
Het Molenduin in Driehuis neemt 
eerst even de dag met hen door. 
Belangrijk, want drie van de jongens 
zitten in de structuurklas in het 
voortgezet speciaal onderwijs en 
hebben veel behoefte aan 
duidelijkheid. 

Hans toont foto’s op het digibord. 
“Zoek de verschillen”, lacht hij.  

Op plaatje één is de voorgevel van de 
woning in IJmuiden totaal overwoe-

kerd, op plaatje twee is het huis 
weer zichtbaar. Dat is al eerder 

gedaan door leerlingen. Vandaag is 
de achtertuin aan de beurt. De 

overwoekerde vluchtgang naast de 
tuin moet weer begaanbaar worden.

“ Het Molenduin 
doet allerlei 
klussen voor 
huurders die  
dat zelf niet 
kunnen”

Leren met hoofd, hart  
en handen: dat doen  

de leerlingen van  
Het Molenduin in Driehuis.  

Zij gaan aan de slag in  
de ‘echte’ praktijk en  
doen nog iets goeds  

voor hun omgeving ook.
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Leren met hoofd, hart en handen

De jongens pakken het gereedschap 
in de bus en doen hun veiligheids-
schoenen aan in de werkplaats op 
school. Hans: “Hier leren jongeren 

deelvaardigheden zoals straten, 
snoeien en planten kweken.” 
Sommige leerlingen gaan na  

Het Molenduin door in het groene 
mbo, maar het merendeel gaat aan 

het werk. “Juist daarom is leren in 
de praktijk hier zo belangrijk.”

Maarten Koomen is blij is dat  
‘de jongens’ hem komen helpen en 
heeft alvast wat drinken klaargezet. 
Zelf lukt het hem door persoonlijke 
problemen niet om het tuinwerk  
te doen. Woningbedrijf Velsen  
is eigenaar van de woning van 
Maarten. 

 
Woonconsulent Nel Rolink:  
“Het Molenduin werkt voor  
drie corporaties in de regio  
en doet allerlei klussen voor  
onze huurders die dat zelf niet 
kunnen. Fijn voor de mensen,  
goed voor onze huurwoningen  
en de uitstraling van de buurt  
en leerzaam voor de leerlingen”, 
somt zij de voordelen op.  
“Het is een groot succes.”

“ Juist leren  
in de praktijk  
is zo belangrijk”
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Leren met hoofd, hart en handen

De jongens gaan meteen aan de 
slag, weten wat zij moeten doen  
en hoe ze gereedschap moeten 
bedienen. Een aantal wil niet eens 
pauze nemen. 

Bryan kan perfect uitleggen 
waarom hij de groepsstage zo  
fijn vindt: “Dit is veel leuker dan  
de schoolbanken. Ik ben een 
praktijkman. Ik ben ook al drie 
dagen op stage bij een hoveniers-
bedrijf. Ik leer gewoon het beste 
door te doen.”

Inmiddels hebben de leerlingen 
van Het Molenduin de afgelopen 
jaren circa honderd groenklussen 
uitgevoerd, schat docent Hans.  
Van aanleg van complete tuinen  
tot het maken van een vogelhuisje  
en van snoeiwerk tot gazonaanleg: 
het kwam allemaal voorbij. 

“Op school hebben de jongens het 
qua gedrag best eens moeilijk in 
de klas. Tijdens deze groenklussen 
buiten gaat het áltijd goed, dat is 
opvallend. Leerlingen zijn juist 
hulpvaardig en vriendelijk tegen 
bewoners.” De sleutel? 
“Vertrouwen geven”, denkt de 
docent. “En ‘echt’ werken voor 
‘echte’ klanten, dat vinden ze 
geweldig. De waardering van 
bewoners doet ook goed. Na 
afloop van een klus eten we met 
elkaar iets lekkers. Ook dat vinden 
ze top.”

“ Dit is veel  
leuker dan de 
schoolbanken.  
Ik leer gewoon  
het beste door  
te doen”


