
Als onderwijsmanager van de internationale 
schakelklas van onderwijsinstelling Curio, is Rogier 
Raeijmaekers nauw betrokken bij het leerwerkt-
raject Workflow. “Wij zetten ons in voor kwetsbare 
nieuwkomers in onze samenleving. Wij bieden hen 
structurele begeleiding.

Waar het om gaat, volgens Raeijmaekers, is dat onder 
de nieuwe burgers, jongeren zijn met een flinke afstand 
tot de arbeidsmarkt. “Ze spreken de taal niet, hebben 
geen idee van het werkethos dat we in Nederland 
kennen en ook hun beroepsbeeld wijkt vaak nogal af 
van de realiteit.” 
“Als eerste stap bieden we hen een beschermde 
leerwerkomgeving aan, binnen Curio. Daarna zijn er 
mogelijkheden voor een soort halfopen constructie.” 
Raeijmaekers noemt als voorbeeld de fietsenwerk-
plaats naast het schoolgebouw, waar monteurs in de 
dop fietsen onder handen nemen die door de Bergse 
autoriteiten als ‘zwerffiets’ van straat zijn geraapt. “Ze 
krijgen daarbij begeleiding vanuit Curio. Daarna worden 
die rijwielen gebruikt voor de fietsles of verkocht aan 
leerlingen die er een nodig hebben.” De derde stap is 
een stageplek bij een bedrijf.
Bedrijven zijn belangrijke partners voor Workflow. “Het is 
zeker een uitdaging. Er is veel communicatie nodig bij 
de begeleiding, maar daar kunnen wij bij helpen. Het 
gaat erom dat wij deze jongeren een echte kans geven, 
anders komen ze werkeloos thuis te zitten, met alle 
risico’s van dien.n

‘Wij zijn de meest
dynamische school
van de omgeving’

Rogier Raeijmaekers

Als eregast hadden de organisatoren René Peters 
uitgenodigd. Die kwam chique laat, maar bleek zich 
bij het verkeerde gebouw van Curio te hebben gemeld. 
Peters is lid van de Tweede Kamer voor het CDA . Het 
onderwijs in Noord-Brabant gaat hem aan het hart. 
De politicus is afkomstig uit Oss, waar hij wethouder 
Onderwijs is geweest.

Peters vertelde dat hij onder de indruk is van de 
plannen van Curio om kwetsbare nieuwkomers op een 
passende manier naar een positie op de arbeidsmarkt 
te begeleiden. “We hebben te maken met mensen die 
nieuw zijn in Nederland. Onder hen ook jonge mensen 
voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze bij een 
bedrijf aan het werk kunnen. We kunnen en mogen 
deze mensen niet aan hun lot overlaten.” Het kamerlid 
benadrukt het belang van de begeleiding die Curio 
biedt. “Het is niet hun bedoeling om deze mensen als 
‘sneu’ weg te zetten, maar hen de steun te bieden op 
weg naar zelfstandigheid. Daardoor kunnen ook deze 
jonge mensen op termijn een waardevolle bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Hoe Curio dit doet, 
samen met een grote groep partners, is echt een blijk 
van gemeenschapszin.” Daarna verrichtte Peters samen 
met Raeijmaekers, wethouder Petra Koenders, en Rob 
Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur, de ope-
ningshandeling. Gezien de nadruk op alle partners die 
nodig zijn om Our workflow te laten slagen, werden de 
linten niet doorgeknipt, maar verbonden.n

‘Het is niet de bedoeling
om deze mensen als
‘sneu’ weg te zetten.’

René Peters 

‘Ik droom van de
Nederlandse nationaliteit’

De Koerdische Zozan Ramadan is druk bezig in de 
keuken van de kantine. Ze verdeelt haar aandacht 
over het voorbereiden van de lunch voor het school-
personeel en de begeleiding van jonge leerlingen die 
kennis komen maken met het horecavak.

Zozan komt uit Syrië en kwam in 2015 naar Nederland. 
In 2020 begon ze aan het Curio in de entreeopleiding. 
De jonge moeder, haar zoontje is vijf jaar oud, liep 
echter vast tijdens haar stage bij een bedrijf, omdat 
ze door ziekte en de zorg voor haar kind, te vaak werk 
moest verzuimen. Docente/jobcoach Nadia Alj nam 
de 25-jarige onder haar vleugels vanuit Curio ViaStart 
en maakte samen met Zozan een opleidingsplan op 
maat. Nu werkt die vier dagen per week in de keuken 
om horecavaardigheden op te doen. Daarnaast 
ontwikkelt ze zich als begeleider van de jongeren 
van twaalf tot achttien jaar, die het horeca vak willen 
ontdekken.

Zozan is erg blij met de kansen die ze krijgt en het 
respect van de andere leerlingen. “Vanwege mijn 
zoontje kan ik moeilijk in een bedrijf terecht. In de 
horeca moet je ook op zaterdag en zondag werken en 
dat kan voor mij niet. Hier kan ik in overleg naar huis, 
als dat nodig is.” Naast het horecavak en de training 
om anderen te coachen, krijgt Zozan een dag per 
week les. ,,Op maandagochtend heb ik Nederlandse 
les. In de middag ben ik bij juffrouw Nadia.” Alj vertelt 
dat ze haar leert een goede werknemer en een goede 
Nederlander te zijn. Dat gaat over op tijd komen en er 
verzorgd uitzien, maar ook over zaken als belastingen.
Zozan wil graag de Nederlandse nationaliteit 
bemachtigen en dan haar rijbewijs halen. Zover is 
het nog niet, maar ze leert intussen wel fietsen, onder 
begeleiding van Alj. Uiteindelijk wil ze toch receptioniste 
worden. “Ik zie er graag verzorgd uit en vindt contact 
met mensen prettig. Ook hou ik van talen, dus het is 
leuk dat ik dan Engels ga leren.”n

Effectief huis-aan-huis bereik, 
bel voor de mogelijkheden en tarieven naar 076-5998111
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