
Al jaren liep bij de GSG het leerlingenaantal van de vmbo-
afdeling aan de Hofstraat in Schagen terug. Jan Jacob 
Jaasma, locatie-directeur, en Mathé Smit, teamleider boven-
bouw vmbo sector techniek, trekken een parallel naar ont-
wikkelingen in de maatschappij. Ook daar is minder belang-
stelling voor techniek. Smit verklaart het deels vanuit het 
ruimtegebrek in met name de Randstad. 
“Er zijn nog maar weinig jongens die motorcrossen. Er zijn 
ook haast geen braakliggende landjes meer waar dat kan. In 
het oosten van Nederland is dat misschien anders, maar hier 
in Noord-Holland speelt dat zeker een rol. Die jongens doen 
nu liever een spelletje achter de computer.”
Jaasma neemt dit ook waar. “Er wordt niet meer op straat 

gevoetbald. Er zijn te veel auto´s en bewoners ervaren het 
al snel als overlast. De vraag voor ons als GSG is: hoe krijg je 
leerlingen nog aan de techniek op school, want thuis gebeurt 
het niet.” Hij voegt eraan toe dat het imago van het vmbo 
zeker ook een rol speelt in dit vraagstuk. Leerlingen kiezen 
vaak pas in de laatste plaats voor het vmbo, gaan liever naar 
een andere richting om later ´witte-boordenwerkers´ te kun-
nen worden op een kantoor.

Iets geheel nieuws
GSG heeft de samenwerking gezocht met het ROC Kop 
van Noord-Holland en opleidingscentrum Innovam. De 
drie partijen besloten tot iets geheel nieuws in de streek. 

over onderwijs

Leerlingen sleutelen aan auto’s voor klanten
Doorlopende leerlijn versterkt in Schagen

Op de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen sleutelen leerlingen niet meer aan een oud 

motorblok. Ze werken voortaan  in opdracht van garagebedrijven aan echte auto’s voor klanten. 

De GSG regelt dit in samenwerking met het mbo en opleidingscentrum Innovam. Het gezamen-

lijke doel: meer leerlingen trekken voor de afdeling techniek.
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Het voertuigenlokaal van de scholen-
gemeenschap Schagen is bijna klaar.



Binnenkort kunnen vmbo-leerlingen onder begeleiding van 
mbo-cursisten en Innovam-instructeurs auto´s onderhouden 
of repareren die daadwerkelijk bij garages in Noord-Holland 
zijn afgeleverd door klanten. Zodat ze in de eigen school het 
eindproduct zien.
Dat is heel wat anders dan het vrijblijvende 
gesleutel aan een motorblok van een sloop-
auto, zoals dat tot nu toe gebruikelijk was bij 
de GSG. “Geen oude Capri maar een hybride 
Toyota waaraan wordt gesleuteld. Dan krijg je 
als jongen toch een heel ander gevoel”, ver-
telt Smit bevlogen. 

Toch zal het niet zo zijn dat vmbo-leerlingen 
in Schagen aan de lopende band auto´s repa-
reren. “Voorlopig gaat het om één of twee 
auto´s per week”, zegt Jaasma. De school is nu 
eenmaal geen compleet garagebedrijf.
Maar wil je als klant je auto wel overleveren 
aan goedwillende maar onervaren vmbo-ers 
als normaalgesproken een doorgewinterde 
monteur de heilige koe geneest? Jaasma moet even grin-
niken om deze vraag. “De garage controleert straks iedere 
uitgevoerde reparatie”. 

Open in schoolvakanties
De aan het initiatief deelnemende partijen verwachten dat 
leerlingen het leuk zullen vinden om verantwoordelijk te zijn 
voor een volledige reparatie aan een volwaardige auto. Om 
de situatie in het garagebedrijf zo dicht mogelijk te benade-
ren zal de GSG open zijn in de schoolvakanties, althans voor 
de mbo-cursisten. Jaasma: “Leerlingen moeten dan aanwezig 
zijn en doorwerken. Een klant kan niet te lang wachten op 
een reparatie. De mbo-leerlingen moeten op andere tijden 
vakantie nemen. Veel van die jongeren werken al in hun vrije 
tijd en zijn het dus wel gewend,” meent de locatie-directeur. 
Voor het vmbo is het door wetten en regels niet mogelijk om 
leerlingen in de schoolvakanties aan auto´s te laten sleutelen. 
Jaasma: “Met 14- en 15-jarigen kan dat nu eenmaal niet. 
We hebben wetten zoals de Arbo die dat niet toestaan. Dat 
is dus uitgesloten.” De school zal daar op termijn ook geen 
verandering in brengen, want de wetten en regels blijven 
natuurlijk gelden. 
In het hele traject spelen instructeurs van Innovam een grote 
rol. Voor Innovam is het voordeel dat de kennis in de oplei-
ding verbetert; voor het ROC betekent het traject dat jonge-
ren bij de overgang van vmbo naar mbo minder snel zullen 
uitvallen. Daarom is hier sprake van een doorlopende leer-
weg van vmbo naar mbo, waarmee ook elders in den lande 
gepionierd wordt. 

Beroepshuis
Op dezelfde locatie kunnen jongeren aan vmbo en mbo de 
doorlopende leerweg volgen in de richtingen Voertuigen, 
Metaal, Instalectro, Economie, Horeca en Zorg en Welzijn. 
GSG noemt deze doorlopende leerweg het ´Beroepshuis´. 
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over onderwijs

Leerlingen sleutelen aan auto’s voor klanten
De richting Voertuigen heeft een voorbeeldfunctie voor de 
andere opleidingen. Het traject voor Voertuigen en Metaal 
is al begonnen in Schagen – op 1 augustus van dit jaar – en 
loopt tot 1 september 201�, met een tussentijdse evaluatie. 

GSG en ROC Kop van Noord-Holland mikken samen 
op zestig leerlingen die eraan meedoen. Nu zijn 
dat er veertig. “We willen een stabilisatie van het 
aantal leerlingen en liefst groei.”
De partijen richten zich niet alleen op de auto-
branche in de streek. Ook staalgigant Corus in 
IJmuiden kan er zijn voordeel mee doen. Hoe? 
Jaasma en Smit willen dat wel vertellen maar graag 
een andere keer. “Laten we ons nu eerst maar eens 
hierop concentreren.”
Ze willen de leerlingen vooral duidelijk maken dat 
het aantrekkelijk is bij GSG te leren hoe de tech-
niek werkt. Smit: “Ze kunnen zich bij ons breed 
oriënteren en we bieden ze een snuffelstage bij 
garagebedrijven.” 

Om de school geschikt te maken voor het geven 
van techniek in een autowerkplaats vindt momenteel een 
verbouwing plaats. Enkele lokalen zijn samengevoegd 
tot één grote ruimte. Als de autowerkplaats klaar is kan 
de school intensiever gaan werven voor het Beroepshuis, 
richting Voertuigen. GSG kan het pronkstuk van de school 
aan (instromende) leerlingen laten zien en hen enthousiast 
maken. Op 9 december wordt het voertuigenlokaal geopend. 

Raampje
Volgens Jaasma en Smit zijn leerlingen, ouders en docenten 
enthousiast. Dat blijkt uit de reacties die ze krijgen op het 
Beroepshuis. Het blijkt nog 
niet uit het aantal aanmeldin-
gen. “Maar”, vertelt Smit, “ze 
staan door het raampje bij de 
verbouwing te kijken hoe het 
wordt. Ze willen weten hoe het 
eruit gaat zien, zijn ongedul-
dig, kunnen niet wachten om 
te beginnen in de prachtige 
nieuwe ruimte.”
Door de samenwerking met 
ROC en bedrijfsleven is de 
school wellicht in staat alle afdelingen in stand te houden en 
worden die afdelingen aantrekkelijker voor vmbo-leerlingen. 
De kosten bestaan uit investeringen, personele kosten en 
afschrijvingen.

Omdat de kwaliteit van het onderwijs bewaakt moet worden 
hebben de deelnemende partijen afgesproken dat GSG en 
ROC dat doen voor respectievelijk vmbo en mbo. Wel draagt 
een instructeur van Innovam daaraan bij. Innovam zorgt voor 
overdracht van de vaktheorie en het praktijkonderwijs vanuit 
de jarenlange ervaring als kennis- en opleidingscentrum in de 
techniek.

‘Sleutelen 
aan een 
hybride 
Toyota 
geeft een 
heel ander 
gevoel’

‘Ze kunnen 
niet 
wachten 
om hier te 
beginnen’
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