Graafschap College hofleverancier van Special Olympics Achterhoek
De term hofleverancier is volledig van toepassing, als we de bijdrage van het
Graafschap College aan de Special Olympics Achterhoek onder de loep nemen.
Het Achterhoekse ROC, met pakweg tienduizend studenten, levert een
essentiële bijdrage aan het welslagen van het evenement.
Rond de 550 (!) mbo-leerlingen zijn in het weekeinde van 8, 9 en 10 juni actief.
En zijn al maandenlang bezig met de voorbereidingen. Neem Fleur Jansen (18)
uit Doesburg. Ze studeert maatschappelijke zorg, wil werken met mensen met
een beperking. ,,Omdat ik het fijn vind om mensen te helpen. En ik merk dat ze
graag naar me toe komen om te praten. Dat geeft een goed gevoel.’’
Voor de goede orde: de Special Olympics zijn geen speeltuin voor de mbostudenten. Hun bezigheden moeten passen in hun opleiding, er worden eisen
gesteld aan de kwaliteit van hun inbreng. Of, zoals sectordirecteur Theo Blom
(Zorg, Welzijn en Sport) het verwoordt: ,,Dit hoort bij wat wij noemen het
hybride leren. Geef studenten verantwoordelijkheid, sluit aan bij de
beroepspraktijk. Daar leren ze het meeste van.’’
Docent Marcel Kuiten, samen met zijn collega José Wopereis lid van de
Stuurgroep Special Olympics van de Achterhoekse mbo-school, bevestigt dat.
,,Ik ga Fleur niet inzetten als parkeerwacht. Heel belangrijk werk, maar voor
haar opleiding heeft ze er niets aan. We leveren geen handjes.’’
Floor is met medestudenten bezig aan de voorbereidingen van de nu al
legendarische feestavond, op zaterdag 9 juni in Special Olympics dorp op het
terrein van Marveld Recreatie in Groenlo. Voor de ruim 2000 sporters met een
verstandelijke beperking. ,,We hebben ideeën ontwikkeld en moesten een
pitch houden om die aan te prijzen.’’
Wie het studieaanbod van het Graafschap College bekijkt ziet onmiddellijk dat
heel veel opleidingen aansluiten bij wat er bij de Special Olympics Achterhoek
wordt gevraagd. Zo zijn er studenten die worden ingeschakeld bij de inrichting
van het tentenkamp voor sporters op Marveld. Anderen werken in de catering,
de begeleiding van sporters, de beveiliging. Juist die bijna perfecte match
tussen beroepsopleiding en evenement was aanleiding voor de inmiddels
vertrokken bestuursvoorzitter René van Gils om de kandidatuur van de

Achterhoek voor dit bijzondere evenement volop te steunen. Hij is overigens
ook voorzitter van de organiserende stichting.
Fleur Jansen verheugt zich enorm op het weekeinde van 8, 9 en 10 juni. En nee,
ze had zich vooraf geen moment gerealiseerd hoe groot en indrukwekkend de
Special Olympics zouden worden. Draaiboeken, begrotingen, van alles moeten
de studenten uit de kast halen. ,,Maar het is ontzettend leuk om te doen.
Wanneer maak je zoiets mee in je opleiding en de regio waar je zelf woont?’’

