
 

 
 

 
 

 
VSO De Korte Dreef start samenwerking met Werkbaan Oost 
 
"Waar speciaal gewoon is, kan meer, onvoorwaardelijk, elke dag opnieuw!" Dit is de slogan waarmee 
VSO De Korte Dreef, de school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 12-20 jaar met een licht 
verstandelijke beperking of gedragsproblematiek, zich profileert. De Korte Dreef wil het beste uit de 
leerlingen halen met een nadruk op zelfredzaamheid en sociale omgang. Het ATC, het Arbeid Training 
Centrum, is het praktijkgedeelte waar leerlingen vanuit Twente en de Achterhoek begeleiding krijgen op 
weg naar werk. 
 
‘Platform BV Berkelland  bracht ons met Werkbaan Oost in contact’ 
 
Stijn Steentjes en Mark Kampman zijn binnen het ATC twee docenten die zich met hart en ziel inzetten 
voor de leerlingen. Naast de job coaching zijn ze ook actief met het zoeken naar stage- of 
arbeidsplekken en industrieel werk voor hen. “Het binnenhalen van werk is lastig”, begin Steentjes. 
“Hoewel de economie aantrekt, blijft het een relatief kleine vijver waaruit wij en gelijksoortige 
instellingen moeten vissen. Het blijft altijd maatwerk, passend werk zogezegd. Dat varieert van 
dagbesteding tot regulier, beschut werk, vaak beginnend met een stage. Beschut wil zeggen dat er altijd 
ondersteuning op de werkplek nodig is. Inhoudelijk gaat het dan ook om ‘assisterende’ werkzaamheden. 
Bij branches kun je denken aan horeca, metaal, hout en groensector. Maar als er op enig moment nog 
geen passende stage te vinden is of de stage wordt beëindigd, dan fungeert het ATC als vangnet. De 
leerlingen worden dan hier aan het werk gezet. Gemiddeld hebben wij op een dag binnen het ATC drie 
leerlingen aan het werk. De rest van de groep, zo’n twintig in totaal, heeft een externe werkplek. Het 
zoeken naar industrieel werk kost ons veel tijd en dat gaat uiteindelijk van het docent zijn af. Zeker aan 
het begin van een stage steken we veel tijd in de begeleiding van zowel de leerling als het betreffende 
bedrijf. Bedrijven moeten inzien dat het sociale aspect voor de leerlingen het moeilijkste, maar 
belangrijkste is, de omgang met anderen. Hun gedrag staat al min of meer vast. Op zeventienjarige 
leeftijd kun je daar niet heel veel meer aan veranderen. We waren dan ook zeer verheugd toen we Erna 
Koeslag van het Platform BV Berkelland spraken en zij de ingang naar een oplossing wist. Niet lang 
daarna kwamen we in contact met Werkbaan Oost, de voormalige sociale werkvoorziening Hameland. 
Het resultaat is dat een van hun accountmanagers nu mede voor ons industrieel werk zoekt en daarmee 
tijd voor ons bespaart.” 
 
Werkbaan Oost is een organisatie met drie gemeenten als aandeelhouder, Berkelland, Oost-Gelre en 
Winterswijk. Naast de Achterhoekse gemeenten heeft het ATC ook te maken met Twentse en Sallandse 
gemeenten. De instroom van leerlingen uit deze gebieden heeft vooral te maken met de kwaliteit die de 
school en het ATC bieden. Die diversiteit aan gemeenten heeft echter ook een andere kant. Iedere 
gemeente kent immers het woonplaatsbeginsel en voert dit uit door middel van het eigen beleid. Een 
reden des te meer om de samenwerking met Werkbaan Oost te verwelkomen. Zij hebben veel 
industrieel werk en verdelen dit nu. Voordeel van dit werk is dat wij meer tijd in de begeleiding van deze 
mooie, maar complexe doelgroep op de werkvloer kunnen steken én dat wanneer jongeren in 
aanmerking komen voor bijvoorbeeld ‘nieuw beschut’, zij de werkzaamheden deels al kennen. Samen 
kom je verder en dat creëert een win-winsituatie waarvan uiteindelijk de leerling moet profiteren. 
 
Tekst: VanAtotO – Rob Weeber 
 

 
 


