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Albert

 De les van Lukas Rudolphus 

De boodschap van kerst raakte mij de afgelopen weken meer 
dan voorheen. Kerst brengt vertrouwen en verbondenheid met 
zich mee. Kerstmis is de boodschap dat er altijd hoop is, ook als 
iemand de hoop zelf heeft opgegeven. De afgelopen feest-
dagen heeft u thuis ongetwijfeld met elkaar gesproken over de 
donkere tijd waarin we leven. Wellicht deelt u de bezorgdheid 
van velen: (wanneer) komt er een einde aan deze moeilijke 
tijden? We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. 
Wel ben ik ervan overtuigd dat verbinding onmisbaar zal zijn. 
Niet voor niets is verbinding het thema dat centraal staat in 
ons jubileumjaar, waarin de school zijn 100-jarig jubileum viert. 
Als we samen de schouders eronder blijven zetten, kunnen 
we de crisis aan. Dat vraagt dat we allemaal een beetje licht in 
het duister brengen en er zijn voor mensen die zich klein en 
kwetsbaar voelen. Kleine dingen kunnen van grote waarde zijn 
voor een ander. Word groot door klein te beginnen. Dat verschil 
kunnen we allemaal maken.

In 2021 zorgde corona ervoor dat we moesten wisselen tussen 
fysiek onderwijs, onderwijs op afstand en een mix daarvan. Nu 
het virus de wereld nog steeds in zijn greep heeft, bereiden we 
ons op school voor op allerlei scenario’s en ontwikkelingen. Ik 
ben dankbaar dat we dit op het RvEC doen met een betrokken 
en gedreven team. Het zijn allemaal mensen met een passie 
voor het onderwijs en liefde voor hun vak. Ook in het nieuwe 
jaar blijven we samen werken aan het beste onderwijs voor 
ieder kind, voor uw kind. Als ouder/verzorger speelt u daarin 
natuurlijk een onmisbare rol. Ik wil u bedanken voor uw inzet en 
betrokkenheid in het afgelopen jaar en hoop dat we samen het 
beste van maken van 2022!

Namens alle medewerkers van het RvEC wens ik u een gezond 
en gelukkig 2022. 
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“ 
Geef een creatieve draai aan 
het leven en durf te dromen!
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DE LES VAN

Lukas Rudolphus
Docent kunstvakken en techniek

“Eerlijk gezegd wilde ik altijd leraar worden, maar het leven liep 
anders. Gekscherend zeg ik weleens dat ik een creatieve hersen-
afwijking heb. Door mijn creativiteit, technisch inzicht en fantasie 
heb ik mooie successen behaald als designer. Ik heb ontwerpen voor 
beursstands en interieurs gemaakt over de hele wereld. Dat was een 
geweldige tijd!”

“Na een aantal jaren moest ik mezelf door persoonlijke omstandig-
heden de vraag stellen: wat vind ik nou écht leuk? Dat was het 
moment dat ik besloot mijn droom om leraar te worden waar te 
maken. Dat is een fantastische keuze geweest. Ondanks dat de over-
stap naar het onderwijs best even wennen was, geniet ik ervan om 
samen te werken met mijn collega’s en een toffe docent te zijn voor 
de leerlingen. Ik heb er ontzettend veel plezier in. Ik geef de vakken 
techniek, technologie & toepassing, tekenen, CKV en talentoriëntatie. 
Ook ben ik mentor van 3M3, een fijne klas!”

“De lessen zijn over het algemeen gezellig en leerlingen zijn enthou-
siast aan het werk. Dat heeft met de creatieve vakken te maken, maar 
ook met mijn rol als docent. Ik ben gemoedelijk en rustig, ik word 
eigenlijk nooit boos. Je kunt iets doen dat niet zo handig is, maar dat 
zie ik als een leermoment. Gebeurt zoiets, dan praten we er samen 
over en is het zo opgelost. In de klas gelden drie regels: je hebt 
respect voor alles en iedereen, je doet altijd je best en je bent eerlijk. 
Ook wil ik mijn leerlingen meegeven dat veel mogelijk is, als je maar 
wilt.”

“Ik vind het geweldig om samen met de leerlingen out of the box te 
denken. In de klas, maar ook buiten de school. Geef een creatieve 
draai aan het leven en durf te dromen. Dat doe ik ook. Ik hoop ooit 
eens ergens te mogen exposeren met mijn eigen kunstwerken. In 
mijn vrije tijd schilder ik graag in mijn atelier. Het is een heerlijke 
uitlaatklep om op het doek te spelen met kleur, lichtval, schaduw en 
meer. Ik kan best een potje schilderen, dus hoop dat die droom van 
een eigen expositie nog eens uitkomt.”
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“ 

Gelukkig waren er 

ook docenten die 

mij aanmoedigden 

om mijn sportdromen 

achterna te gaan.
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“Ik vond het ontzettend leuk om samen met 
Jan op het podium van het Atlas Theater in 
Emmen te staan. Het was een zeer geslaagde 
primeur en ik hoop dat we vaker samen op 
de bühne mogen staan. Sport en muziek zijn 
twee grote passies van mij. Als atheneum-
leerling op het Menso Alting College was ik 
al veel bezig met sport. Ik zat in de nationale 
schaatsselectie en in de nationale wieler-
selectie. Dat betekende dat ik in de winter 
naar het buitenland moest voor het WK 
schaatsen en in de zomer voor het WK 
wielrennen. Sommige leraren hadden daar 
moeite mee. Gelukkig waren er ook docen-
ten die mij aanmoedigden om mijn sport-
dromen achterna te gaan.”

“Mijn sportieve hoogtepunt beleefde ik in 
1988. Toen veroverde ik als schaatser een 
plek op de Olympische Winterspelen in 
Calgary en als wielrenner bij de Zomerspelen 
in Seoul. Na mijn actieve sportcarrière ging 
ik terug de schoolbanken in. Mijn opleiding 
aan de Academie voor Lichamelijke Opvoe-
ding (ALO) en mijn achtergrond als top-
sporter vormen samen een geweldige basis 
voor mijn werk als sportcommentator. Sinds 
1994 ben ik schaats- en wielrencommentator 
bij de NOS. Ik heb 26 keer verslag mogen 
doen van de Tour de France en heb 28 keer 
het WK schaatsen meegemaakt. De aan-
staande Olympische Spelen zijn de 19e keer 

HOE IS HET MET? 

Herbert Dijkstra
“De middelbare schooltijd begon met het kennismakingskamp in Ommen. In een grote boerderij 
sliepen we in twee zalen: één voor de jongens en één voor de meisjes. Als twaalfjarige jongens waren 
we geshockeerd dat ’s avonds één meisje onze slaapzaal was binnengeslopen. Dat kon toch niet 
waar zijn? Wat een lef! Dat bleek uiteindelijk Jan te zijn”, vertelde Herbert Dijkstra in november aan 
het publiek in het Atlas Theater in Emmen. Samen met oud-klasgenoot Jan Vayne deelde hij daar 
een prachtige mix van sportverhalen en muziek. Voor Ouders van Roelof blikken we terug op zijn 
schooltijd en zijn indrukwekkende carrière als topsporter en sportcommentator. 

dat ik aanwezig ben bij de Zomer- of Winter-
spelen. Journalistiek hoogtepunt is het live 
verslag van de Elfstedentocht in 1997. Ik was 
een jonge, onbevangen verslaggever en 
was zelf net gestopt als marathonschaatser. 
De Elfstedentocht was één grote belevenis. 
Ik was als een kind zo blij dat ik erbij mocht 
zijn.”

“Corona maakt alles anders, maar toch 
proberen we de schaatsers overal achterna 
te reizen. Dat betekent dat ik veel van huis 
ben. Ook in de zomer als de grote wieler-
evenementen plaatsvinden. Verslag doen 
van een zomer- én een wintersport vraagt 
veel van mij en het thuisfront. Gelukkig kan 
mijn gezin in de winter bijvoorbeeld mee 
naar de Weissensee en kunnen we daar 
samen genieten van het natuurijs. Er komt 
weer een mooie schaatswinter aan, waarin 
we ongetwijfeld getuige zijn van bijzondere 
prestaties. Ik kijk ernaar uit. Ook hoop ik dat 
we nog eens een Elfstedentocht meemaken. 
Het vuurtje van de Elfstedentocht brandt 
nog altijd!”
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Eduwiek is een uniek onderwijsconcept van het Roelof van Echten College (RvEC), RENN4, Ambiq, 
Kentalis en Onderwijscentrum de Twijn. Het is ontstaan uit een gedeelde visie om élke jongere een 
optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses. Door een 
bundeling van kennis en expertise van regulier en speciaal voortgezet onderwijs heeft Eduwiek 
hiervoor alles in huis.  

Onderwijsconcept Eduwiek biedt voor ieder kind passende vormen 
van onderwijs, zorg en begeleiding op de locaties Voltastraat 
(praktijk onderwijs, vmbo en mavo bovenbouw) en Bentinckspark 
(mavo onderbouw, havo, atheneum en gymnasium).  
“Met het Eduwiek concept bieden we allerlei vormen van onder-
steuning, zoals bij het leren zelf, op sociaal-emotioneel gebied of 
bij (gedrags)problematiek. We leveren ook maatwerk. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau volgen of hun 
diploma door een aangepaste vorm van toetsing halen. 

We zijn er voor ieder kind op het RvEC

Geen leerling is gelijk en dus is ons onderwijs ook niet voor elke 
leerling hetzelfde”, legt RvEC-bestuurder Albert Weishaupt uit. Spin 
in het web van het onderwijs concept is het Expertisecentrum, waar 
onderwijsondersteuners van alle Eduwiekpartners samenwerken 
in het ondersteunen van leerlingen en docenten op beide loca-
ties. “Vanuit het Expertisecentrum kunnen we voor ieder kind een 
passende leerloopbaan uitstippelen en kunnen we iedere docent 
ondersteunen om daar in de klas aan te werken.”
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“ 

Samen halen we het onderste uit 

de kan voor al onze leerlingen.
 Ik kan het wél 

Door de aanpak en de ondersteuning in de lwoo-klas groeide Mara’s 
zelfvertrouwen. Mara: “De mentor en de docenten lieten me keer op 
keer zien dat ik het wél kon. Eigenlijk kon ik daardoor in het tweede 
leerjaar al verder met de mavo, maar vanwege corona heb ik de 
overstap uiteindelijk pas in de derde klas gemaakt.” Voor Mara was 
deze overstap in het begin dubbel spannend. Niet alleen ging ze een 
hoger niveau doen. Ook kwam ze van de lwoo-klas in een reguliere 
klas. “Dat ging vanaf het begin heel goed. Ik vind het nu wel fijn om 
vaker van lokaal te wisselen en meer verschillende docenten op een 
dag te zien. Bovendien zit ik nu in een klas met veel meer meiden”, 
lacht Mara. Wel vond ze het in het begin wennen om haar mentor 
minder te zien dan ze in de lwoo-klas gewend was. “Gelukkig is 
mijn mentor altijd goed bereikbaar. Wiskunde vond ik ook pittig, 
maar mijn cijfers zijn goed. Ik weet nu dat als ik mijn best doe, ik het 
gewoon kan.” 

 Weten waar je het voor doet 

Mara stopt veel tijd in haar schoolwerk, maar dat vindt ze niet erg.  
“Ik weet waar ik het voor doe. Ik wil graag snel starten op het mbo 
om daar een leuke opleiding te gaan volgen.” Ze twijfelt tussen iets 
creatiefs of toch de opleiding tot onderwijsassistent. “Onderwijs-
assistenten ondersteunen leerlingen in de klas. Ik heb zelf ook heel 
veel aan extra hulp gehad. Ik zou het daarom best leuk vinden om 
leerlingen in een soort hulpklas verder te helpen. Ik wil ze graag laten 
zien dat ze meer kunnen dan ze misschien denken.”

De Eduwiekpartners zijn destijds met het onderwijsconcept gestart 
vanuit de gedachte dat heel veel leerlingen baat zouden kunnen 
hebben bij een kruisbestuiving tussen speciaal en regulier onderwijs. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is vanaf het begin geweest ‘Samen 
waar het kan, apart waar het moet’. Albert Weishaupt: “Wij willen zo 
min mogelijk eilandjes van speciaal onderwijs in een reguliere onder-
wijssetting creëren. Het bijzondere van onderwijsconcept Eduwiek is 
dat leerlingen waar mogelijk regulier onderwijs volgen en daarbin-
nen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Omdat we dat 
als Eduwiekpartners samen doen, hebben we daarvoor ook alles in 
huis. Hier kan het. En het mooie is dat dat kwalitatief beter onderwijs 
voor ál onze leerlingen oplevert. Wat voor enkele leerlingen goed is, 
pakt vaak positief uit voor iedereen. Zo halen we samen het onderste 
uit de kan voor al onze leerlingen.”

DIT IS EDUWIEK

De leerloopbaan van Mara Mulderij

Mara Mulderij zit in het derde leerjaar van de 
mavo op locatie Voltastraat van het RvEC. Dat 
gaat heel goed. Ze haalt prima cijfers en zit lekker 
in haar vel. Toen Mara drie jaar geleden begon, 
was dat heel anders. “Wie toen tegen mij had 
gezegd dat ik nu in een mavoklas zou zitten, had 
ik absoluut niet geloofd”, lacht Mara.

Mara vond het lastig op de basisschool. Door haar dyslexie en ADD 
had ze moeite met het schoolwerk. Daardoor werd ze erg onzeker 
en had ze het gevoel dat ze niet slim genoeg was. “Ondanks dat ik 
mijn IEP-toets in groep 8 heel goed had gemaakt, bleef ik onzeker”, 
vertelt Mara. “Daarom ben ik op het RvEC in een speciale klas met 
leerwegondersteuning (lwoo) geplaatst op kaderniveau. Ik had dan 
rustig de tijd om te kijken wat ik kon.” In een lwoo-klas zitten minder 
leerlingen dan in een reguliere klas en worden alle algemene vakken 
door de mentor gegeven. Hierdoor zien de leerlingen hun mentor 
wel vijftien uur in de week. Dat zorgt voor rust en structuur, want er 
zijn veel minder lokaal- en docentwisselingen. Daarnaast heeft de 
mentor de leerlingen heel goed in beeld. “Ik vond het fijn dat ik een 
goede band met mijn mentor kon opbouwen”, zegt Mara. “Daar heb 
ik veel steun aan gehad.”
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DIT IS EDUWIEK

De leerloopbaan van 
Giovanni Wijnholds
Giovanni Wijnholds zit in het derde leerjaar 
vmbo KB op De Atlas, een school voor speciaal 
onderwijs die net als het RvEC gevestigd is in 
het gebouw aan de Voltastraat. Het bijzondere 
aan de leerroute van Giovanni is dat hij zijn 
beroepsgerichte vakken op het RvEC volgt, in het 
reguliere onderwijs dus. 

Giovanni volgt het examenprogramma Dienstverlening en Produc-
ten op het RvEC. Op dit moment is hij bezig met een keuzemodule 
houtbewerking. Als hij klaar is met het vmbo, wil hij graag een tech-
nische studie op het mbo gaan volgen. “Ik vind het leuk om met mijn 
handen te werken”, vertelt Giovanni. “Daarom ben ik ook van vmbo 
TL naar vmbo KB gegaan. Ik ben liever beroepsgericht bezig. Het 
liefst ga ik autotechniek doen, maar misschien wordt het ook wel wat 
anders.” Doordat hij de beroepsgerichte vakken op het RvEC volgt, 
krijgt hij straks een vmbo KB-diploma. “Daar ben ik heel blij mee, 
want daardoor kan ik instromen in een mbo 2 of 3 opleiding. Als ik 
mijn diploma met een staatsexamen op De Atlas zou halen, krijg ik 
certificaten voor de beroepsgerichte vakken. Daarmee kan ik in het 
mbo alleen met een niveau 1 opleiding starten.” 

 Speciaal én regulier 

De combinatie van les krijgen op De Atlas en op het RvEC bevalt 
Giovanni goed. “Op De Atlas krijg ik de ondersteuning die ik nodig 
heb. Daardoor gaat het in de lessen erg goed. Ik haal goeie cijfers en 
ben gemotiveerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik voor de praktijk-
vakken naar het RvEC kan.” Hij zit daar in een reguliere klas, maar 
krijgt als het nodig is wel ondersteuning van zijn eigen mentor. Dat 
is voor Giovanni prettig, maar ook voor zijn RvEC-docenten, die 
begeleiding van hun collega’s uit het speciaal onderwijs kunnen 
inschakelen. Met Giovanni pakt het allemaal heel goed uit. Dat komt 
ook omdat hij de lessen op het RvEC erg leuk vindt. “De praktijk-
vakken worden hier stoer gegeven”, legt hij uit. “We maken dingen 
die wat industriëler zijn en dat spreekt mij aan. Ik krijg ook veel 
vrijheid in hoe ik iets aan wil pakken.” 

 Lang onderweg 

Giovanni moet er wel wat voor over hebben om zijn praktijklessen 
op het RvEC te kunnen volgen. Iedere dag komt hij met de bus vanuit 
Klazienaveen naar school. “Ik ben ongeveer anderhalf uur onder-
weg”, vertelt Giovanni. “Soms heb ik erg lange dagen. Op vrijdag heb 
ik bijvoorbeeld tot 16.00 uur les op het RvEC.” Heel erg vindt hij dat 
niet. “Hier krijg ik de kans om straks met een mooi vmbo-diploma 
op zak naar het mbo te gaan. Als ik niet hier in Hoogeveen op school 
had gezeten, was me dat vast niet gelukt.”
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Nieuwjaarswensen van onze leerlingen
Zoals elk jaar zijn RvEC-leerlingen de creatieve strijd aangegaan om de mooiste kerstkaart te maken. 
Dit jaar maakten 2havo-leerlingen Lisa Bols, Floortje van den Berg en Lausan Scheper een spetterend 
ontwerp en schreef Sophie Blenkers uit 3V3 een mooi gedicht. Ook andere tekeningen vonden wij te 
mooi om niet met u te delen. Het RvEC wenst u een gezegend 2022!

Wat vinden wij zo leuk aan kerst? 
Zit al het plezier in de cadeaus 

of de gevoelens in ons hart? 

Het echte cadeau dat kerst brengt 
is het zien van de mensen 

van wie wij houden. 
 

De mensen die ons plezier brengen, 
die ons vreugde geven.

Het echte plezier van kerst 
is het samen zijn 

met mensen zoals jij. 

Sophie Blenkers, leerling uit klas 3V3
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10-14 Hoogeveen
PricoH en RvEC samen van start met nieuwe leerroute
 
In schooljaar 2022-2023 gaat 10-14 onderwijs in Hoogeveen van start. Het Roelof van Echten College 
(RvEC) en PricoH hebben de handen ineen geslagen om deze leerroute samen te ontwikkelen. 
“Met 10-14 onderwijs willen we voor kinderen van 10 tot 14 jaar die daar baat bij hebben, 
ontwikkelingsgebonden in plaats van leeftijdsgebonden onderwijs bieden”, zeggen de drie 
kartrekkers van dit initiatief Pidi Reitsma (RvEC), Lia Jaspers (PricoH) en Sonja Lekatompessy (PricoH). 

Lia Jaspers  
(PricoH)

Sonja Lekatompessy  
(PricoH)

Pidi Reitsma  
(RvEC)
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“ 

Een deel van de tieners heeft 

langer behoefte om te leren in 

een kleine en vertrouwde setting. “ 

We willen kinderen de kans 

bieden om bij bepaalde vakken 

waar ze heel goed in zijn te 

vliegen. Bij andere vakken 

mogen ze juist wat langer 

wortelen.

“ 

Met 10-14 onderwijs willen we de 

knip tussen basis- en voortgezet 

onderwijs loslaten.

 Start met leerlingen groep 7 

10-14 Hoogeveen, zoals de leerroute voorlopig is gedoopt, begint 
met één groep 7 van ongeveer 20 leerlingen met verwacht 
havo/vwo-niveau. De klas heeft straks een eigen ruimte op locatie 
Bentinckspark van het RvEC en krijgt les van een basisschool-
leerkracht met passie voor deze onderwijsvorm. Deze leerkracht 
werkt samen met RvEC-docenten. Tot en met de tweede klas van 
het voort gezet onderwijs blijft de klas bij elkaar. De leerkrachten 
en ib’ers van de basisscholen van PricoH denken mee over welke 
kinderen naar verwachting in deze leerroute gaan bloeien. Samen 
met de ouders en het kind wordt vervolgens gekeken of het kind er 
ook echt van start gaat. 

 Waarom 10-14 onderwijs 

Vergeleken met de landen om ons heen, moeten Nederlandse 
kinderen al vroeg een keuze maken voor hun vervolgopleiding in 
het voortgezet onderwijs. Voor een deel van de kinderen werkt dat 
prima. Maar er zijn ook kinderen die met 12 jaar nog niet toe zijn aan 
zo’n keuze. “Het is heel jammer dat zulke kinderen niet wat meer 
tijd krijgen om zich te ontwikkelen”, vertelt Lia. “Voor alle kinderen 
in groep 8 wordt op precies hetzelfde moment de keus voor het 
voortgezet onderwijs bepaald. Daardoor beginnen ze soms op een 
niveau dat niet bij ze past. Dat is zonde, want de praktijk leert dat het 
voor kinderen moeilijk is om een eenmaal ingeslagen pad weer te 
verlaten.” “Daar komt bij dat een deel van de tieners langer behoefte 
heeft om te leren in een kleine en vertrouwde setting”, vult Pidi aan. 
“We zien soms dat brugklassers het eerste jaar over moeten doen. 
Als deze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs nog 
niet hadden hoeven maken, was dat misschien helemaal niet nodig 
geweest.” 

 Wortelen en vliegen 

“Met 10-14 onderwijs willen we de knip tussen basis- en voortgezet 
onderwijs loslaten”, zegt Sonja. “Dat gaat om de knip in leeftijd, maar 
ook om de knip in leerstof. De leerlijnen in het basisonderwijs en in 
het voortgezet onderwijs zijn nu nog gescheiden werelden. Hier-
door kan een kind op de basisschool dat heel goed is in rekenen niet 
werken aan rekenstof van het voortgezet onderwijs. En andersom 
moet een kind dat moeite heeft met rekenen vanaf 12 jaar wel aan-
haken op het niveau van het voortgezet onderwijs. In 10-14 onder-
wijs werken we met vloeiende leerlijnen, waardoor de ontwikkeling 
van het kind leidend wordt. De excellente rekenaar staat dan niet 
langer stil, terwijl het kind dat rekenen moeilijk vindt langer over 
de lesstof kan doen.” Lia: “We noemen dat wortelen en vliegen. We 
willen kinderen de kans bieden om bij bepaalde vakken waar ze heel 
goed in zijn te vliegen. Bij andere vakken mogen ze juist wat langer 
wortelen.” 

 Samen meer expertise voor de leerling 

10-14 Hoogeveen werkt vanuit leerlijnen en leerdoelen. Dat geeft 
ieder kind de ruimte om op zijn of haar eigen manier en in zijn of 
haar eigen tempo te leren. In de ochtenden staan de kernvakken 
op het programma. ’s Middags werken de kinderen thematisch aan 
de andere vakken. De leerlingen zijn zelf mede aan zet bij wat en 
hoe ze willen leren. De leerkracht heeft een coachende rol. “Door-
dat we op locatie Bentinckspark zitten, kunnen PO en VO natuurlijk 
prachtig samenwerken aan 10-14 onderwijs”, zegt Pidi. “We kunnen 
gebruikmaken van onze faciliteiten, kinderen kunnen meedoen met 
een VO-les, onderbouwleerlingen van het RvEC kunnen als tutor de 
kinderen uit de 10-14 leerroute coachen, en zo zijn er nog veel meer 
mogelijkheden. Dat verrijkt beide vormen van onderwijs.” 
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“ 

Wij zijn ervan overtuigd dat  

10-14 Hoogeveen hét verschil kan 

maken voor de wortelaars en 

vliegers op de basisscholen.
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“ 

Pas als de kinderen 14 jaar zijn 

maken ze een definitieve keuze 

voor een vervolgopleiding.

Informatieavonden

Meer weten over 10-14 Hoogeveen? Eind februari/
begin maart organiseren PricoH en het RvEC informatie-
avonden over deze leerroute. Locatie(s) en data worden 
later bekend gemaakt.

Pas als de kinderen 14 jaar zijn maken ze een definitieve keuze 
voor een vervolgopleiding en starten ze in klas 3 van het reguliere 
voortgezet onderwijs. Lia: “Dan stromen ze in op het niveau dat bij 
ze past. Op die leeftijd is dat vaak wel uitgekristalliseerd.” Sonja: 
“Bovendien zijn de leerlingen dan zover dat ze binnen een reguliere 
setting goed uit de voeten kunnen. Binnen 10-14 onderwijs werken 
we aan belangrijke vaardigheden als samenwerken, leren leren en 
zelf verantwoordelijkheid nemen. Ook helpen we ze om stevig in 
hun schoenen te staan. Daar hebben ze in hun verdere leerloopbaan 
heel veel aan.” 

 Leren in een vertrouwde setting 

Het is voor kinderen een hele stap om in groep 7 in een nieuwe 
klas op een nieuwe plek te starten. Lia: “We doen er alles aan om de 
kinderen een vertrouwde setting te bieden. We werken met eigen 
ruimtes en een eigen ingang.” “We bieden ook volop ruimte voor 
spel en bewegen”, vult Sonja aan. “Het zijn basisschoolkinderen, dus 
dat is op deze leeftijd nog heel belangrijk. Daar komen faciliteiten 
voor. Denk bijvoorbeeld aan een eigen speelplein.” Pidi: “Werken aan 
groepsvorming zal in de eerste periode veel aandacht krijgen. Daar 
zijn gerichte programma’s voor. En natuurlijk denken we na over 
alle traditionele dingen die bij de hoogste groepen van het basis-
onderwijs horen, zoals vieringen.” De drie dames benadrukken dat 
de stap voor bepaalde leerlingen echt de moeite waard zal zijn. “Wij 
zijn ervan overtuigd dat 10-14 Hoogeveen hét verschil kan maken 
voor de wortelaars en vliegers op de basisscholen.”
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“ 
Ons doel?  
Finishen!
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BUITEN DE LES

Technasiumleerlingen doen met eigen 
zonneboot mee aan Young Solar Challenge
“Ik hoorde de woorden boot, water, zonnepanelen… toen was ik overtuigd: de Young Solar Challenge 
is een perfect project voor mij!”, zegt 5vwo-leerling Joyce Timmermans enthousiast. Haar klasgenoten 
Olaf van Lottum, Nola Vos, Ruben Dekker, 5havo-leerling Mats van den Hoek en 4havo-leerling Erik 
Wierenga deelden haar enthousiasme. Vanuit het technasiumvak Onderzoeken & Ontwerpen vormen 
ze samen het team H2O&O. Als team bouwen ze een professionele zonneboot waarmee ze in juni 
meedoen aan een spannende race tegen andere scholenteams. 

Het doel van de Young Solar Challenge is om jongeren enthousiast 
te maken voor techniek, innovatie en duurzaamheid. “In het kort 
houdt dit project in dat wij in een zelfgebouwde boot, aangedreven 
door een elektromotor die gebruikmaakt van zonne-energie, de 
Elfstedentocht gaan varen”, legt Mats uit. “Als school doen we voor 
de eerste keer mee. Dat is best spannend, maar met dit team durf ik 
de uitdaging zeker aan!” 

 Van bouwpakket naar boot 

In de werkplaats van het technasium op locatie Bentinckspark wer-
ken de zes leerlingen het hele schooljaar aan dit bijzondere project. 
“We zijn inmiddels al een paar maanden bezig. De boot kwam als 
bouwpakket binnen. We moesten ‘m zelf helemaal in elkaar zetten. 
Hoe we dat deden, moesten we zelf uitvinden. Het is geen ultiem 
Lego-pakket”, zegt Joyce. Erik vult aan: “We mogen zelfstandig wer-
ken en worden losgelaten, op een goede manier. Gelukkig kunnen 
we de hulp inschakelen van meneer Knaap, onze docent, en van een 
docent elektrotechniek van Windesheim. Hij helpt ons vooral met de 
techniek van de boot. We moeten voldoen aan een heleboel eisen en 
voorschriften. Juist die technische uitdaging vind ik heel gaaf.”

 Teamwork 

“Het project is meer dan een boot bouwen. Teamwork, tactiek, com-
municatie, begroten en sponsoring spelen ook een belangrijke rol”, 
vertelt Nola. “Als we alle kennis en vaardigheden bij elkaar brengen, 
kunnen we een fantastische prestatie neerzetten. Ons doel? Finishen! 
Als we een podiumplek halen, zou dat een mega beloning zijn.” Een 
podiumplek of niet, de leerlingen zijn in ieder geval blij met deze 
bijzondere ervaring. Olaf: “In zo’n groot project leer je samenwerken, 
discussiëren, onderzoeken, plannen en meer. Dat gaat meestal heel 
goed, maar eerlijk gezegd zou ons overleg over de planning vaak 
wel iets korter kunnen. We hebben allemaal onze eigen aandachts-

punten en verantwoordelijkheden binnen het team, maar doen ook 
veel samen. Daar leren we veel van, maar het is ook gewoon heel 
erg leuk.” De sfeer binnen het team is top, vindt Ruben: “We werken 
hard, iedereen zet zich voor de volle 100% in. En daarbij hebben we 
het ook nog eens heel gezellig!”

 Klaar voor de race 

“De echte meerwaarde van het project zien de leerlingen zelf nog 
niet, maar ontdekken ze in hun latere leven wel. De leerlingen 
vormen samen een heel enthousiast team. Ze hebben de meest 
wilde plannen, kunnen grondig discussiëren en gaan vervolgens vol 
in de actie”, zegt docent Carlos Knaap. “Tot nu toe is de planning vaak 
een issue. Een keer een deadline missen, is geen ramp. Als begeleider 
is het mijn taak om het team af en toe de figuurlijke spiegel voor te 
houden. De vele facetten maken dit project groot en lastig. Dat geeft 
niet, want daar leer je veel van. Als het team zo doorgaat, zijn ze 
straks klaar voor de race. Ik kan niet wachten!”

Helpt u H2O&O naar de finish?

U kunt ons helpen te finishen door ons te sponsoren. 
Dat kan door een bedrag te doneren via de QR-code 
hiernaast. Hier kunt u ook onze website en Instagram 
bekijken. Naast financiële steun kunnen wij ook steun in 
de vorm van goederen gebruiken.  
Bent u of kent u iemand die ons kan steunen op het 
gebied van zonne panelen, gereedschap of misschien 
teamkleding, in ruil voor publiciteit? Laat het ons weten 
via h2oeno@myrvec.nl. 
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 Vera Neutel (12) 

Zit in klas 1 van locatie Voltastraat.

 Renske Neutel (41) 

Getrouwd met Robert (41) en moeder van Vera (12).

“Mama is heel creatief. Ze vindt het leuk om kaarten te maken en 
ze kan heel goed tekenen. Ik vind het knap hoe goed zij schaduw 
kan tekenen. Dat wil ik graag van haar leren. Naast creatief is 
mama behulpzaam en rustig. Ze leest heel graag en houdt er ook 
wel van om Netflix te kijken. Ze staat graag in de keuken, want 
ze vindt het leuk om lekker eten te koken. En daar zijn papa en ik 
dan ook weer blij mee!”

“Thuis praten we vaak over school, maar eigenlijk weet ik 
helemaal niet zo veel over mama haar schooltijd. Ik weet dat ze 
in Hoogeveen is opgegroeid en op dezelfde basisschool heeft 
gezeten als ik, net als papa trouwens. Daarna heeft ze havo 
gedaan. Ik denk dat mama in de klas een rustig meisje was en 
niet erg opviel op school.”

“Qua gedrag lijk ik meer op papa dan op mama. Het stoeien en 
gek doen heb ik van papa. Toch zegt hij ook weleens dat mama 
en ik te veel op elkaar lijken. Daarmee bedoelt hij dat papa 
veel netter en opgeruimder is dan mama en ik. Waar papa alles 
opvouwt, slingeren mama en ik alles overal neer. Mijn slaapkamer 
en mama’s hobbykamer zien er ongeveer even rommelig uit.” 

“Mama heeft elke dag hoofdpijn en ze heeft ook vaak migraine-
aanvallen. De ene dag gaat beter dan de andere, maar de hoofd-
pijn is zo erg dat ze geen baan heeft. Wel doet ze aan mystery 
shopping. Ze krijgt dan opdrachten in een app op haar telefoon. 
Dan moet ze bijvoorbeeld foto’s maken van hoe een winkel een 
merk presenteert of onderzoeken hoe de klantenservice is in een 
winkel. Dat vindt ze volgens mij leuk om te doen. De laatste tijd 
gaat het wat beter met mama, maar ik hoop dat ze steeds minder 
last van hoofdpijn heeft. Geen migraine meer zou voor haar een 
groot verschil maken. Dat gun ik haar!”

“Een gezellige, sociale, creatieve en behulpzame meid… dat is 
Vera! Ze maakt snel vrienden en houdt ervan om leuke dingen 
te doen. Hoewel ze het ook fijn vindt om alleen te puzzelen of 
te tekenen, is ze het liefst samen bezig. Daar ligt haar kracht. 
Sporten doet ze ook het liefst in een team. In haar volleybalteam 
is ze niet alleen fanatiek, maar vindt ze de gezelligheid ook heel 
belangrijk.”

“Op de basisschool had Vera het soms best lastig. Vera is een 
harde werker en wil alles goed doen. Soms een beetje te goed en 
dan komt ze zichzelf tegen. Als het even minder gaat, vindt Vera 
dat heel lastig. Gelukkig valt alles nu goed op z’n plek en gaat 
ze met veel plezier naar school. Vera gaat naar het vmbo met 
leerweg ondersteuning en zit in een kleinere klas. Ze heeft haar 
plek helemaal gevonden en haalt goede cijfers, dus haar zelf-
vertrouwen krijgt een boost. Fijn om te zien!”

“Na haar schooltijd wil Vera graag aan het werk in de kinder-
opvang. Dat past perfect bij haar, ik zie Vera daar zo rondlopen. 
Ze is ontzettend wijs met haar neefjes en nichtjes. Vooral de 
omgang met kleine kinderen vindt ze geweldig.”

“Vera vindt het heel leuk als bekenden haar volleybalwedstrijd 
komen bekijken. Als we samen met haar naar een wedstrijd 
van het Nederlandse damesvolleybalteam kijken, vindt ze het 
geweldig dat het hele land via de televisie kan meekijken. Een 
plek in die volleybalselectie lijkt haar ook wel wat! Een prachtige 
toekomstdroom natuurlijk. Voor haar toekomst hoop ik vooral 
dat ze zo’n fijne persoon blijft als ze nu is. Het is echt een leuke 
meid, horen we vaak. Ik bewonder Vera om haar sociale, behulp-
zame kant. Als moeder geniet ik daar volop van!”
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“ 
Het stoeien en 
gek doen heb 
ik van papa.

OVER ELKAAR

Foto: motografie.nl
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