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[ Samenwerking ]

Het is een leuk groepje, de leerlingen van 
– ondertussen – het zesde jaar ‘lassen-
constructie’. Stuk voor stuk gemotiveerde 
jongens die staan te popelen om met hun 
handen aan de slag te gaan. Vooral het werken 
voor echte klanten vinden ze fijn. Tom (18), 
Quinten (17) en Mattias (19), drie leerlingen 
uit het zesde jaar lassen-constructie vertellen 
graag meer over de projecten. 

“Het geeft voldoening om een écht gebruiks-
object te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de 
kapstokken die we voor jullie maakten,” zegt 
Tom, 18 jaar. De kapstokken worden door de 
gemeente gebruikt op evenementen, zoals 
bijvoorbeeld de jongerenfuif. “Wist je trouwens 
dat we ook een groot deel van de banken hier 
op school maakten? Ook de tafels waar de 
leerkrachten hun bokes opeten, zijn van onze 
hand”, vertelt hij fier. “Het is fijn dat we iets 
kunnen maken waar anderen plezier aan heb-

“om te lassen moet je zeker zijn van je stuk”
leerlingen sint-jozefinstituut werken lasprojecten uit voor schoten
‘jong talent alle kansen geven’, dat is een 
motto waar de gemeente alleen maar 
achter kan staan . Met die gedachte vroeg 
ze twee jaar geleden aan de leerlingen 
van het sint-jozefinstituut om kapstokken 
te maken . en omdat de samenwerking zo 
goed verliep, volgde er al snel een nieuwe 
samenwerking: een mobiel pannaveldje .

ben.” Mattias lacht en pikt in: “Je kan wel zeg-
gen dat wij het fabriekske van de school zijn!”

stevige lasnaden 
Het mag gezegd worden: de gemeente was 
heel tevreden met het afgeleverde werk van 
de – toen nog vijfdejaars – leerlingen. Zelf 
waren ze ook blij met het resultaat. Mattias 
vertelt: “Ik was zeker en vast fier op ons werk. 
Bij de kapstokken was het vooral belangrijk dat 
de lasnaden stevig genoeg waren. Daaraan kan 
je zien dat het echt een stevige constructie is.” 

“wij verdienen een standbeeld!”
- Quinten

pannaveld
Ondertussen zitten de jongens in het zesde 
en laatste jaar lassen-constructie, en ook 
in 2018 doet de gemeente beroep op deze 
leerling-professionals. “Dit jaar maken we een 
mobiel pannaveld voor de gemeente,” vertellen 
de heren. Een pannaveld is een klein mobiel 
voetbalveldje waarin je met behendige voetbal-
trucs de tegenstander probeert af te troeven. 

“Het is een iets uitdagender werk, maar we 
weten dat we het kunnen.” Een gezonde dosis 
zelfzekerheid ontbreekt de groep lassers zeker 
niet. En dat is ook nodig; “want eens je last, is 
het definitief. Je moet zeker van je stuk zijn 

en goed op voorhand nadenken.” De lassers in 
spe worden daarom wel eens de universitairen 
met de slimme handen genoemd. 

Dat het pannaveldproject omvangrijker is 
dan de kapstokken is duidelijk, er zal voor 
bepaalde bewerkingen zelfs extern gewerkt 
moeten worden. Verwacht wordt dat het eerste 
pannawedstrijdje gespeeld zal kunnen worden 
in de paasvakantie van 2019. 

externe en interne 
samenwerkingen
Ook leerkracht Jan Oostvogels vindt samen-
werkingen met echte klanten waardevol. 
“Het is zinvoller om hen aan projecten voor 
echte klanten te laten werken,” zegt hij. “Dat 
is immers de realiteit waarin ze na de school 
terecht zullen komen.” 

“je kan wel zeggen dat wij ‘het 
fabriekske’ van de school zijn .” 

- Mattias

Het zijn trouwens niet alleen de leerlingen 
van het zesde lassen-constructie die zullen 
werken aan de pannaveldjes. Ook hun collega-
leerlingen van de richting ‘mechanische vorm-
gevingstechnieken’ dragen hun steentje bij. 
“Bij projecten zoals deze proberen we zoveel 
mogelijk studierichtingen te betrekken,” vertelt 
Jan. “Alles draait om ervaring. We willen zoveel 
mogelijk leerlingen daar een graantje van 
laten meepikken.” Eerdere samenwerkingen 
waren er onder andere al met Soudal en Tools 
& Dies - matrijzenbouw. Ook bij de bedrijven 
waar de leerlingen stage lopen zijn ze vaak 
zo tevreden dat ze meteen een jobaanbieding 
krijgen. “Dat is de kers op de taart”, glundert 
Jan. “Al moeten we hen soms echt overtuigen 
hun opleiding éérst af te maken.”

standbeeld
De leerlingen worden voor de projecten die ze 
maken voor klanten niet betaald. Ze werden 
wel door de directie en leerkrachten achteraf 
in de bloemetjes gezet met een grote doos 
vol chips en snoep. Zelf dachten de leerlingen 
eerder in een andere richting. “Ik vind dat wij 
wel een standbeeld verdienen, op het midden 
van de speelplaats,” lacht Quinten, maar 
bedenkt zich gauw: “Alhoewel, dat zouden we 
dan waarschijnlijk zélf moeten lassen!” 
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03 680 15 80Deze handige kerels steken maar wat graag de handen uit de mouwen voor de gemeente.
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