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In Die ene student vertellen

docenten van het Alfa-college over

studenten die hen zijn bijge-

bleven, hen hebben geraakt of hun

kijk op het vak hebben veranderd.

Dit keer Entree-docent Marco de

Lang (42) over student Simone

(16).

,,De orthopedagoog van Si-

mones praktijkschool hing

verhit aan de telefoon: ‘Waar-

om heb je Si-mone toegelaten

bij de Entree-opleiding? Dit

meisje moet gewoon aan het

werk. Meer zit er voor haar

niet in.’ Maar Simone, haar

ouders en ikzelf wilden haar

graag een kans geven in wat

ze wil-de: een mbo-diploma

halen op niveau 1.”

,,De verontwaardigde ortho-

pedagoog wierp me terug in

mijn eigen kindertijd. Als

kind met reuma en een hart-

afwijking werd me altijd

verteld dat wat ik graag wilde

- werken met jongeren met

een beperking - nooit zou

lukken. Een veel te zwaar

beroep voor mij, zeiden ze. Ik

kon maar beter rus-tig achter

een bureau gaan werken.

Maar als ik ergens een hekel

aan heb, is dat het wel.”

Juf Dicky
,,Juf Dicky maakte voor mij-

zelf het verschil. In groep 5

lag ik vrijwel het hele jaar in

het zieken-huis. Zij kwam me

vaak opzoeken. Ze luisterde

naar me, zei dat ik in mezelf

moest geloven. Door juf

Dicky hield ik het vertrou-

wen in mezelf en in mijn

doel.”

,,Heel wat zijroutes en obsta-

kels op de weg verder - waar-

onder een frontale botsing

waardoor ik afgekeurd raakte

- probeerde ik als docent

hetzelfde voor Simone te

betekenen als juf Dicky ooit

voor mij deed. In mijn ken-

nismakingsgesprek met haar

zag ik een verlegen en onze-

ker meisje voor me zitten, die

desondanks hele mooie,

weloverwogen antwoorden

gaf op mijn vragen. Hier zit

meer in dan ze laat zien,

dacht ik. En ze heeft de juiste

houding om een diploma te

kunnen ha-len, zei mijn

onderbuikgevoel. Dus nam ik

haar aan op de opleiding.”

Onderbuikgevoel
..Mijn onderbuikgevoel zit er

eigenlijk nooit naast, merkte

ik ook hier al snel. Tijdens de

huishoud les bewees ze zich

goed staande te kunnen

houden binnen een hele

pittige, bewerkelijke groep.

Waar andere, ‘lastige’ studen-

ten zichzelf vanuit onbegrip

en overlevingsdrang vaak

over-schreeuwden en de

oorzaak van een probleem bij

de ander zochten, wist Simo-

ne op een hele rusti-ge en

respectvolle manier met

opbouwende feedback te

komen. ‘Simone wordt hele-

maal niet boos als er iets

misgaat!’, merkten haar

klasgenoten op.”

..Natuurlijk ging er bij Simo-

ne ook genoeg mis. Maar als

ze dan een foutje maakte,

maakte ik er het liefst een

grapje van. En was ik heel

open: dit doe ik ook wel eens

verkeerd. Ik vertelde dat ik

zelf ook een lange weg heb

moeten bewandelen. Ik gaf

haar vertrouwen en verant-

woordelijkheid, leefde me in,

legde het gewoon nog een

keer uit als ze iets nog steeds

niet begreep, voerde veel

individuele gesprekken. En

probeerde haar altijd mee te

geven: ik weet dat je dit

kunt.”

,,Simone heeft het inmiddels

tot het examenjaar van ni-

veau 2 geschopt. Haar oma

kwam naar me toe tijdens de

diploma-uitreiking van ni-

veau 1: bedankt dat u wél in

onze kleindochter heeft

ge-loofd. Ik was zo trots, dat

ik de orthopedagoog van haar

vorige school een e-mail

stuurde. “Ik ben blij dat ik

Simone een kans heb gege-

ven”, schreef ik. Ik hoop dat

Simone op haar beurt ook

weer een voorbeeld kan zijn

voor anderen.”

,,Soms duurt je pad wat lan-

ger. Maar zolang jijzelf én je

om-geving in jou gelooft,

kom je er wel.”

Entree-docent Marco de Lang. Foto: Stef Steneker.

Die ene student: Simone
Entree-docent Marco ging tegen het advies van Simones vorige school in en besloot haar wél een

kans te geven. uit ervaring weet Marco hoe belangrijk het is dat je omgeving in je gelooft.
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EXTRA KOOPAVONDEN:

KERST

DONDERDAG 20 DECEMBER (REGULIERE KOOPAVOND)

VRIJDAG 21 DECEMBER EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

VEILLÉE DE NOËL ÉGLISEWALLONNE DE GRONINGUE
Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat 43, Groningen
Ingang kerk: door het hofje

Kerkdienst met muzikale omlijsting
Voorganger: Henk Spoelstra (Amsterdam)

Trompettist: Lubertus Leutscher

Organist: Egbert van Goor

Muziek: Buxtehude, Charpentier, Daquin e.a.

Maandag 24-12-2018
(aanvang 19.30 uur)

Culte
en français
www.waalsekerkgroningen.nl

Plameco Groningen Hoofdweg 220, 9765 CL Paterswolde

MIJN NIEUWE PLAFOND,
in slechts één dag!

BEZOEK ONS:
Vrijdag: 09.00 – 16.30 uur

Bel voor een afspraakwanneer

deze dag niet uitkomt! 050 309 00 73

GRONINGEN

De gemeenteraad van Gronin-

gen komt nog 1 keer bij el-

kaar. Vandaag, 19 december,

is de laatste raadsvergadering

van de gemeenteraad van de

huidige gemeente Groningen.

Die staat in het teken van

afscheid.

Burgemeester Peter den

Oudsten blikt terug op de

afgelopen raadsperiode en

staat stil bij ieder raadslid dat

niet in de nieuwe gemeente-

raad terugkeert. Dat zijn er

20, onder wie de nestor van

de raad Rosita van Gijlwijk

(SP). Zij is van de huidige

raadsleden het langst actief

geweest in de Groningse

gemeenteraad (18 jaar). De 19

andere raadsleden keren

terug in de nog te installeren

nieuwe gemeenteraad.

Verder neemt D66-wethouder

Ton Schroor in deze vergade-

ring afscheid van de raad.

Schroor heeft gezegd hoe dan

ook niet terug te keren als

wethouder in het volgende

college van burgemeester en

wethouders.

In deze laatste vergadering

van de huidige raad moet

echter ook nog een klein

aantal besluiten worden

genomen. Onder meer over

de tijdelijke huisvesting van

de stadhuisgebruikers (onder

wie het college van B en W,

de ambtelijke top en de frac-

ties).

Het voorstel is dat zij gedu-

rende de verbouwing van het

stadhuis -september 2019 tot

in de eerste helft van 2021-

naar het voormalige Prins

Clausconservatorium aan de

Radesingel gaan. Daar zijn

dan ook de vergaderingen

van de raadscommissies.

De gemeente heeft het ge-

bouw gekocht van de Hanze-

hogeschool. De gemeente-

raad zelf vergadert tijdens de

verbouwing in het provincie-

huis.

De raadsvoorstellen waarover

in deze laatste raadsvergade-

ring wordt beslist zijn zoge-

heten conformstukken. Dat

zijn ‘hamerstukken’ waar-

over niet meer wordt gede-

batteerd maar waarover

alleen een besluit wordt

genomen.

De 45 raadsleden van de

gemeenteraad van de nieuwe

gemeente Groningen, geko-

zen bij de gemeenteraadsver-

kiezing in Groningen, Haren

en Ten Boer op 21 november,

worden woensdag 2 januari

geïnstalleerd.

Live uitgezonden
Deze laatste raadsvergadering

van de huidige raad begint

16.30 uur. De publieke tribu-

ne is gereserveerd voor geno-

digden, onder wie familiele-

den van de afscheidnemende

raadsleden. Belangstellenden

kunnen de vergadering live

volgen via een scherm in de

trouwzaal van het stadhuis.

Thuis kijken kan - zoals altijd

- ook; via

groningen.raadsinformatie.nl

Laatste raadsvergadering
gemeente Groningen




