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BASISSCHOLIEREN

Jeugd verleiden met zorgbaan
KERKRADE
DOOR RUBEN VAN ERP

Leerlingen vanaf groep 7 van de
basisschool in Kerkrade gaan
nog dit schooljaar meelopen bij
zorginstellingen. De bedoeling
is om deze kinderen voor een
baan in de zorg te interesseren.
„Dan gaat het natuurlijk wel om
zorgonderdelen die deze kinderen
aankunnen”, zegt projectleider
Wim de Groot van onderwijsstichting Movare.
„Het initiatief bestaat uit een samenwerking van onderwijskoepel
Movare (basisonderwijs) met
SVOPL (voortgezet onderwijs) en
zorg- en welzijnspartijen MeanderGroep, Impuls, Xonar, SGL en Radar.
In afstemming met de gemeente
Kerkrade wordt een programma
ontwikkeld waarbij kinderen vanaf

groep 7 tot en met leerjaar 4 van het
voortgezet onderwijs rondsnuffelen in de zorg- en welzijnssector.
Wim de Groot: „Denk bijvoorbeeld
aan het ondersteunen bij activiteiten, samen koken met mensen, spelletjes doen of een museum bezoeken.”
Volgens hem is het niet te vroeg om
kinderen in groep 7 al warm te maken voor een baan. „Waarom zou het
te vroeg zijn? Het gaat ook niet alleen om beroepsoriëntatie, maar
ook om het toekomstige talentonderwijs, de praktijkervaring en een
stukje maatschappelijk bewustzijn.
We willen ze laten zien wat de zorg
inhoudt en dat het nodig is om mensen af en toe een handje te helpen.
Het gaat niet om moeten, maar om
ontmoeten. Als we ermee bereiken
dat kinderen een uurtje vaker langs
opa of oma gaan, dan ben ik al tevreden. Dat zou hartstikke mooi zijn.”
Volgens de partijen is het voor de

toekomst belangrijk dat kinderen
en jongeren al op jonge leeftijd kennismaken met de zorg. „De stadsregio Parkstad vergrijst en ontgroent”, zegt Wim Horsch van
SVOPL.
„Kort door de bocht betekent dit dat
meer mensen zorg nodig hebben en
er minder mensen zijn om die zorg
te verlenen. Van iedereen wordt
meer inzet en betrokkenheid verwacht. Zorg zoals we die kennen, is
over een aantal jaren onbetaalbaar
en niet meer te organiseren. Iedereen heeft straks een rol in zorgverlening en dat betekent dat de toekomstige zorgverleners nu al bij ons op
school zitten. Daar zijn we ons van
bewust en die verantwoording nemen we, samen met onze maatschappelijke partners.”
Mocht het project uitlopen op een
succes, dan wordt gekeken of naast
Kerkrade ook andere gemeenten en
partijen het initiatief overnemen.

