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 Leerlingen uit het speciaal onderwijs stromen nog te vaak 
door naar dagbesteding, terwijl ze met de juiste begeleiding 
ook een functie kunnen vervullen op de arbeidsmarkt. Daar 
moet verandering in komen, vonden Eugène Schilperoordt en 
Yvonne Verweij van ZML De Ark in Oud-Beijerland. Een sa-
menwerkingsproject met Verpleeghuis de Open Waard volg-
de. Een jaar later blikken alle partijen vol enthousiasme te-
rug. Welke horecaketens, hoveniers, supermarkten, 
technische bedrijven volgen?

    Stralende gezichten begroe-
ten je bij binnenkomst van 
zorginstelling de Open Waard. 
Leerlingen snijden in opper-
ste concentratie fruit voor de 
bewoners, schenken koffi  e in, 
maken verse soep en serveren 

het met een grote glimlach. 
Hun enthousiasme weerkaatst 
op de gezichten van de bewo-
ners, het management van de 
Open Waard en de begeleiders 
en de directie van De Ark. Ie-
dereen is het erover eens: de 
leerlingen hebben zichzelf on-
misbaar gemaakt!
     
     De Open Waard  
  ‘Het enthousiasme en de toe-
wijding waarmee ze werken

    opzette tussen het speciaal 
onderwijs en bedrijven zo-
als supermarktketen Jumbo, 
schoonmaakbedrijf CSU en 
metaalbedrijf Ferro Fix. ‘Het 
grote voordeel van onze ma-
nier van werken, is dat be-
drijven in feite hun eigen 
medewerkers opleiden door-
dat wij onze leerlingen onder-
wijzen op hun werkvloer,’ licht 
Eugène toe.
     
     Begeleiding op de werkvloer 
  Liselotte is onderwijsassis-
tent bij De Ark en begeleidt 
leerlingen op de werkvloer bij 
de Open Waard. ‘Een nieuwe 
manier van werken, die goed 
bevalt,’ vertelt ze enthousiast. 
‘Ik overleg met de werkgever 
welke taken onze leerlingen 
gaan uitvoeren. Die leren wij 
hen stap voor stap aan. In het 
begin was dit een kwestie van 
handelingen oefenen: voor-
doen, samendoen en zelfdoen.

    De ontwikkeling is prachtig om 
te zien, net als de betrokken-
heid die onderling ontstaat. 
Ze zijn zo betrokken en wer-
ken met zoveel toewijding, dat 
maakt ze echt tot topmede-
werkers,’ besluit ze.
     

     Individuele stage  
  De 17-jarige Albert staat intus-
sen te popelen om een rondlei-
ding te geven. Alle taken heeft 
hij zich zo goed eigen gemaakt, 
dat hij nu zelfstandig stage 
loopt op de afdeling ouderen 
met dementie. Hij beweegt 

zich als een vis in het water 
wanneer hij de zaal oploopt. 
‘Een echte aanwinst,’ roept de 
verpleegkundige. ‘Hij helpt de 
bewoners, zorgt voor iedereen 
en vermaakt de bewoners met 
een quiz als ze geluk hebben.’ 
‘Het is fi jn om voor mensen 
te zorgen en de bewoners zijn 
lief,’ vertelt Albert trots.
     
     Bedrijven gezocht! 
  Voor Albert is het duidelijk 
dat zijn carrière in de zorg ligt, 
maar dat geldt niet voor alle 
leerlingen. Daarom zijn Eu-
gène en Yvonne hard op zoek 

naar nieuwe samenwerkings-
partners voor hun leerlingen 
van De Ark. Yvonne: ‘Bedrijven 
in de techniek, horeca, groen-
voorziening en consumptie 
nodigen we van harte uit om 
te komen praten.’ ‘Stel jezelf 
ervoor open,’ vult Jessica aan. 
‘Vraag jezelf af waar jij als or-
ganisatie tegenaan loopt, wat 
je deze leerlingen te bieden 
hebt en waar de mogelijkhe-
den liggen. En,’ besluit ze, ‘Bel 
vooral Eugène en Yvonne op 
om eens kennis te maken!’

 d     deark.csgdewaard.nl

 Leerlingen willen de werkvloer op   

 Oud-Beijerland - Leerlingen van De Ark leren op school de basisvaardigheden van koken en bakken. Bij 
welk bedrijf mogen zij straks meedraaien op de werkvloer en praktijkervaring opdoen?   

 Welke bedrijven staan er voor open?   

  Over De Ark 
  De Ark is een school voor 
speciaal onderwijs, geves-
tigd in Oud-Beijerland en 
Middelharnis en onder-
deel van CSG De Waard. 
De Ark biedt Speciaal On-
derwijs (SO) aan voor leer-
lingen van 4 tot 12 jaar en 
Voortgezet Speciaal On-
derwijs (VSO) voor leer-
lingen van 12 jaar tot en 
met 19 jaar. Door praktijk-
gericht te leren wil De Ark 
meer aansluiting vinden 
op de arbeidsmarkt.   

 Marieke Schouten   

 STAGEPLEKKEN GEZOCHT!   
 Stelt jouw bedrijf haar deuren open voor 
leerlingen van De Ark? Ben je een erkend leerbedrijf of 
wil je dat worden? Neem contact op met Eugène en 
Yvonne. Zij informeren je graag over de mogelijkheden. 
0186 – 612276 / arkobl@csgdewaard.nl   

 SPECIAAL ONDER- 
WIJS EN BEDRIJFS- 
LEVEN SLAAN 
HANDEN INEEN   

 Jessica de Geus (De Open Waard):

    “ER WORDEN BERGEN WERK VERZET EN 
WE ZIEN ONZE BEWONERS OPFLEUREN”    

 is ongekend; we zien onze 
bewoners opfl euren,’ vertelt 
Jessica de Geus van de Open 
Waard. ‘Dat ze heel veel werk 
verzetten, werd ook duidelijk 
zichtbaar tijdens de school-
vakantie.’ De directie van De 
Ark, Eugène en Yvonne, knik-
ken bevestigend: ‘Onze leer-
lingen zijn heel plichtsgetrouw 
en blinken uit in praktische 
werkzaamheden.’
     
     Meer leren door te doen 
  Sinds vorig jaar sturen Eugène 
en Yvonne samen De Ark aan. 
Ze hebben een duidelijke mis-
sie: meer leerlingen integreren 
op de arbeidsmarkt. Dat het 
mogelijk is, blijkt uit de succes-
volle samenwerkingsprojecten 
die Eugène in Rotterdam

    ‘Maar,’ vervolgt Liselotte trots, 
‘inmiddels zijn sommigen al 
veel verder. Ze zien werk lig-
gen en nemen initiatief. Die 
groei en ontwikkeling hadden 
we niet in de schoolbanken 
kunnen realiseren.’ Verderop 
levert een leerling direct het 
levende bewijs, hij schiet een 
zorgmedewerker te hulp die 
twee bewoners in hun rolstoel 
tegelijkertijd voortduwt.
     
     Meedoen in de maatschappij 
  ‘Hier krijgen ze het gevoel dat 
ze nuttig zijn en ertoe doen,’ 
vult Jessica aan. ‘In onze maat-
schappij val je met een beper-
king snel tussen wal en schip, 
maar met de juiste aansturing 
en begeleiding van De Ark, kun 
je samen veel bereiken.   

  Nieuw 
kenniscentrum 
voor speciaal 
onderwijs in 
de Hoeksche 
Waard 
   
    Kinderen die op gespe-
cialiseerd onderwijs zijn 
aangewezen, komen 
straks samen op één plek: 
het Kenniscentrum in 
Oud-Beijerland. Daarmee 
komt alle kennis en ex-
pertise die in de Hoeksche 
Waard aanwezig is over 
speciaal onderwijs samen 
met de zorg van Gemiva. 
Een unieke combinatie! 
Door deze samenwerking 
kunnen we nog meer te-
gemoet komen aan de 
speciale behoefte van 
kinderen. De bouwteke-
ningen liggen klaar, het 
project kan binnen het 
budget gerealiseerd wor-
den door de aannemer en 
de vergunning is rond. Be-
gin 2020 start de bouw en 
in september 2021 hopen 
we de kinderen te kunnen 
verwelkomen.
     
     Bert Tuk 
  Voorzitter College van
Bestuur CSG De Waard   

 Albert ziet zijn carrière in de zorg helemaal zitten bij de Open Waard. 
Jessica de Geus hoopt dat veel bedrijven volgen.    

 IN BEELD: SPECIAAL ONDERWIJS VAN CSG DE WAARD   

  Claudia, docent speciaal onderwijs 
  Dit schooljaar is Claudia gestart als docent in het speciaal 

voortgezet onderwijs bij De Ark. ‘De klassen zijn kleiner, 
er is veel meer 1-op-1 begeleiding en ik geef nu veel 
praktijkgerichter les. Deze leerlingen kunnen heel veel 
zelf en het is fantastisch om hun pure blijdschap te zien 
wanneer iets lukt, dat werkt aanstekelijk! De afgelopen 
weken hebben ze leren koken; van een recept lezen 
tot en met de juiste hoeveelheden afwegen en alles op 

smaak brengen. Wanneer een leerling dan naar me toe-
komt en vertelt dat ze thuis macaroni heeft gekookt voor 

het hele gezin, is mijn dag helemaal goed!’   

  Ravi, leerling op De Ark 
  In het technieklokaal van De Ark zaagt de 17-jarige Ravi een 
hartje uit hout. ‘Kijk, roept hij enthousiast, ‘daar maken 
we dit van!’ Hij pakt het eindmodel en showt een waxi-
nelichthouder in de vorm van een hart. Boren en zagen 
is leuk, maar de horeca vindt hij nóg leuker. ‘Ik werk bij 
Brownies & Downies in Spijkenisse, daar snijd ik groen-
ten, bak appeltaarten en entertain de gasten,’ vertelt hij 
met een lach van oor tot oor. ‘Maar thuis werk ik ook 
hoor,’ vult hij aan, ‘ik doe de afwas en maak de bedden 
op.’ Als Ravi klaar is met school wil hij bij Brownies & Dow-
nies blijven werken. ‘Als kok, of in de bediening!’   

  Yvonne en Eugène, directie van De Ark in Oud-Beijerland 
  ‘Op De Ark Oud-Beijerland zijn we samen speciaal en leren 

we door doen. Samen met de leerlingen, de ouders en 
het team zorgen we voor een balans tussen uitdagingen 
en succeservaringen. Een nieuwe uitdaging is de komst 
van het nog te bouwen Kenniscentrum. Naar verwach-
ting zullen wij vanaf september 2021 samen met kinder-
dagcentrum de Symfonie van de Gemiva-SVG groep en 
twee scholen voor speciaal basisonderwijs, het Pluspunt 

en de Willem Alexanderschool, onze intrede doen in het 
Kenniscentrum. We gaan het samen laten werken!’   


