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‘Emmen heeft behoefte aan technische hbo’
GEA MEULEMA

EMMEN/GRONINGEN Zuidoost-Dren-
the zou een technische hbo-oplei-
ding moeten hebben. Dat zei direc-
teur Bernard Nederhoed van instal-
latiebedrijf Harwig in Emmen gis-
teren tegen staatssecretaris Sander
Dekker van onderwijs.

Harwig leidt in samenwerking met
het Drenthe College al dertig jaar
mbo-leerlingen op, op de wat lagere
niveaus. Maar willen deze jongens
wat later naar het hbo, dan moeten
ze naar Groningen of Zwolle. ,,En als
ze eenmaal uit deze regio weg zijn,
komen ze niet makkelijk meer te-
rug’’, zegt Nederhoed.

Een technische hbo-opleiding is

een mooi vervolg op het vakcollege
en het technasium van het Honds-
rug College in Emmen. Havo- en
vwo-leerlingen kunnen dan door-
stromen. ,,Er is steeds meer vraag
naar hoger opgeleide technici, als
engineers’’ Dekker kreeg in het ka-
der van een werkbezoek een rondlei-
ding door het bedrijf en sprak met
leerlingen-in-opleiding.

Dekker ging ook naar Haren, waar
hij sprak met ouders, jongeren en le-
raren van de Guyot Dovenschool.
Die school heeft een internaat waar
door de week ruim zestig dove jon-
geren uit heel het land verblijven.
Overdag gaan ze naar school waar ze
Nederlands en gebarentaal leren.
Maar het ministerie van Onderwijs
vindt het niet haar taak een inter-

naat te bekostigen. En in het kader
van passend onderwijs, zouden de
jongeren naar reguliere middelbare
scholen kunnen.

Dove jongeren en hun ouders vin-
den echter dat ze op de middelbare
school van Guyot beter tot hun recht
komen. Ze zitten daar onder gelijken
en begrijpen elkaar. Op een ‘gewone’
middelbare school zijn de pubers af-
hankelijk van een tolk. Omdat ze op
zo’n school niet alles meekrijgen, lo-
pen ze de kans dat ze vereenzamen.
Dus vinden ouders dat er een aparte
school en een internaat moeten blij-
ven. Of Dekker met geld, zo’n 2 mil-
joen euro per jaar, over de brug komt
is afwachten, zegt Bert Klaas, regio-
directeur van Guyot. Hij hoopt het
eind dit jaar te horen.

Staatssecretaris Sander Dekker in de Guyot Dovenschool in gesprek met Claire
Bouw, Jens Vos en Enzo Meester (vlnr). FOTO SIESE VEENSTRA


