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Met plezier op zaterdag naar school
De weekendschool in Hoogeveen is een succes. Achttien kinderen bezoeken elke zaterdag een
bedrijf of beroepsgroep, zodat ze een betere keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.
Maar dat niet alleen. De weekendschool moet de talenten van kinderen aanboren en ze
zelfverzekerder maken. Het initiatief is bedoeld voor basisschoolleerlingen uit groep 7 die een jaar
later moeten kiezen voor het voortgezet onderwijs.
De weekendschool is na de herfstvakantie opgestart. Projectleider Bart Pijper is enthousiast: ,,De
achttien kinderen maken elke zaterdag kennis met interessante beroepen en personen in een
bepaalde sector en verbreden daarmee hun horizon.’’ In een schooljaar doen de kinderen in totaal
24 activiteiten.
‘Baat bij gekwalificeerd personeel’
De weekendschool is ontstaan vanuit het project Jong Hoogeveen, nadat een lokale serviceclub er al
eens aandacht voor vroeg. Daarin zitten ondernemers die schaarste op de arbeidsmarkt signaleren of
in de praktijk ervaren. Pijper noemt als voorbeeld de techniek en de zorg. ,,Deze sectoren hebben
baat bij voldoende gekwalificeerd personeel.’’
Hoewel het project de naam ‘school’ draagt, is het concept anders. De leerlingen zitten niet in de
schoolbanken, maar trekken er elke zaterdag samen op uit. Pijper: ,,Het eerste blok, over
journalistiek en media, hebben we net afgerond. Onder begeleiding hebben de leerlingen een
kerstfilm gemaakt, waarvoor ze zelf het script hebben geschreven.’’
De weekendschool richt zich ook nog op de zorg en transport en logistiek. ,,En vanuit de leerlingen
kwam de vraag om dieren en groen.’’
Twaalf jongens en zes meisjes
In het eerste jaar doen twaalf jongens en zes meisjes mee aan de weekendschool. Ze zijn afkomstig
van zes basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Elke zaterdag, buiten de vaste schoolvakanties om,
zijn ze van 14 tot 17 uur te gast bij een bedrijf of beroepsgroep. Die tijden zijn bewust zo gekozen,
om kinderen ‘s ochtends nog in de gelegenheid te stellen om te sporten.
Pijper: ,,De gastdocenten vertellen over hun beroep en kinderen mogen zelf meewerken en ervaren
hoe iets werkt. Ze ontwikkelen zo nieuwe vaardigheden en maken kennis met allerlei beroepen. De
leerlingen kunnen daardoor beter kiezen wat ze willen worden.’’
‘De reacties zijn positief’
De weekendschool valt ook bij de leerlingen in de smaak. ,,De reacties zijn positief’’, weet Pijper.
,,Dat blijkt ook uit het feit dat niemand is afgehaakt.’’ Over twee maanden moet duidelijk zijn hoe de
weekendschool van volgend schooljaar wordt ingevuld. Het project heeft voor drie jaar subsidie
gekregen van de gemeente en Oranjefonds. Deelname aan de weekendschool is gratis.

