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Geen diploma, wèl een baan 
 
“Op de eerste plaats zijn wij een praktijkgerichte school. Het klinkt rot, maar ik ontkom er 
toch niet aan: De Rijzert is een school voor leerlingen die niet in staat zijn onder normale 
omstandigheden een VMBO-diploma te halen.” Dat zegt Huub Poels, directeur van de school. 
“We hebben hier jeugd in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar oud, die we begeleiden bij 
wonen, werken en vrijetijdsbesteding. We leren deze kinderen om te gaan met geld, met tijd, 
we leren ze een planning te maken, voor zichzelf te zorgen. Kort samenvattend kun je stellen 
dat we ze de basisvaardigheden bijbrengen om in de maatschappij te integreren. Jongeren die 
De Rijzert verlaten, zijn ongeveer achttien jaar oud. Ze mogen dan stemmen, om maar eens 
wat te noemen. Dat zijn dus dingen waarbij we ze helpen, een stukje maatschappelijk 
bewustzijn. Wij stellen dat leermoeilijkheden geen handicap mogen zijn voor een succesvolle 
toekomst.” 
Bij De Rijzert wordt er gekeken naar wat de leerlingen wel kunnen en vooral naar wat ze leuk 
vinden. Want het is overduidelijk dat er veel mogelijk is, wanneer de interesse eenmaal 
gewekt is. “Onze leerlingen krijgen banen in winkels, in de horeca, in de bouw, in 
groenvoorzieningen, bij transportondernemingen en als heftruckchauffeur. Af en toe gebeurt 
het dat er eentje doorgroeit tot vrachtwagenchauffeur, dat is toch fantastisch? Verder brengen 
wij ze hier op school in contact met maar liefst vijftien verschillende sporten. Ook om ze uit 
hun isolement te halen. Dit zijn kinderen die de neiging hebben om zich te verschuilen, ze 
hebben vaak weinig zelfvertrouwen. Dat is het mooie van ons werk hier: we zien de jeugd uit 
zijn schulp komen. De kinderen komen binnen met gekromde ruggetjes en gebogen hoofdjes 
en als jonge volwassenen verlaten ze dit pand met de borst vooruit en fier opgeheven hoofd: 
wereld, hier ben ik. Dan weten wij dat we het goed gedaan hebben.”   


