
Simulator voor eerste rondjes op een vorkheftruck 

Het Schreuder College De Villeneuvestraat in Rotterdam krijgt een 
vorkheftrucksimulator, waarmee de zeer moeilijk lerende scholieren van de school 
hun eerste stappen naar een baan kunnen zetten. 

Het is de tweede simulator voor de praktijkschool in korte tijd. Vorig jaar schafte het 
Schreuder College een lassimulator aan. ,,Nergens in Rotterdam vind je in het 
praktijkonderwijs zo veel simulatoren als bij ons’’, zegt leerkracht Sjoerd Nicodem. Hij is 
de drijvende kracht achter de aanschaf en schreef fondsen aan voor de financiering. Met 
de vorkheftrucksimulator is 33.000 euro gemoeid.


Soldeerbout 
Op het Schreuder College De Villeneuvestraat in Rotterdam-Schiebroek zitten zo’n 110 
leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die niet mee kunnen komen op het reguliere vmbo en in 
het praktijkonderwijs. Ze hebben gedragsproblemen, vaak autisme en een laag IQ. Met 
een lasapparaat of een echte vorkheftruck aan de slag gaan, kan volgens Nicodem 
niet. ,,Ze moeten in kleine stappen leren met dit soort apparaten om te gaan. Sommige 
kinderen hebben een angststoornis, anderen hebben motorische problemen of zijn snel 
afgeleid. Ik ken een verhaal van een meisje dat oefende met een soldeerbout en jeuk aan 
haar hoofd kreeg. Daar zit nu nog een litteken op.’’


Dankzij de simulatoren in het lesprogramma kunnen leerlingen extra certificaten halen, 
zodat ze meer kans maken op een baan. Voor leerlingen die goed overweg kunnen met 
de lassimulator bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een lasopleiding. Nicodem 
ziet een vergelijkbare route voor zich bij de vorkheftrucksimulator. 


Leren door te doen 
Hij is ondertussen bezig met de aanschaf van een echte vorkheftruck. Ook staat er een 
rijsimulator (‘Ik zou willen samenwerken met een autorijschool’) op zijn verlanglijst, waarin 
de kinderen hun eerste rijlessen kunnen krijgen. ,,Hier leren ze vooral door te doen, dus 
hoe meer van dit soort toepassingen hoe beter.’’

Lees hier hier hele artikel.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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