
"Het idee van de samenwerking begon in de stoel bij de kaakchirurg. 

Ik vroeg mij ineens af of St Jansdal een allround klusjesman heeft. Na 

wat navragen bleek dat er genoeg klussen voor ons waren," vertelt 

Amber van Berlo, arbeidstrainer bij Mijnschool. "Zo zijn we begonnen. 

Gek hoe het zo kan lopen. In het begin waren het alleen de buitenklus

sen. In de kerstvakantie kreeg ik een mail of we konden helpen met het 

samenstellen van testen. Dit had door corona een grote achterstand 

opgelopen." Amber geeft een rondleiding door de school en start bij 

Mijnbedrijf. Hier staat leerling Ed lira ons al met een grote glimlach op 

te wachten. 

Mijnbedrijf 

Edlira Rrustemi (16 jaar) is een van de toppers die het ziekenhuis helpt 

met klusjes. Ze laat vol trots haar werkplek zien. "Hier vullen wij urine

setjes en coronatesten," vertelt Ed lira. Oplettend als ze is, zegt ze: "Hé, 

hier zijn ze de beschrijving vergeten," terwijl ze vakkundig het zakje 

aanvult. "Ik doe de winkelopleiding, maar ik kon niet makkelijk aan een 

stageplek komen voor twee dagen. Daarom loop ik hier een dag stage. 

Ik vind het heel leuk om te helpen." Ze showt haar werkjas met de tekst 

'Mijnbedrijf' erop. "Deze jas dragen we als we als we bij het ziekenhuis 

werken. We ruimen het buitenterrein op en de garage. We zorgen ook 

dat het onkruid wordt weggehaald," zegt ze. "Sommige leerlingen 

mopperen weleens hoor, er kan best wat rommel liggen," biecht ze op. 

Een van de docenten vult haar aan: "Ed lira moppert nooit, zij blijft altijd 

positief. Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen!" 

In hun kracht 

De vierde en vijfdejaars leerlingen die geen stage kunnen krijgen, 

kunnen aan de slag bij Mijnbedrijf op de donderdag en vrijdag. "We 
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beginnen de dag met een werkoverleg, maken een dagplanning en 

bepalen samen de doelen voor de dag. Net zoals in een echt bedrijf. De 

leerlingen leren om goed te luisteren naar een opdracht. We proberen 

ze zoveel mogelijk in hun kracht te zetten," vertelt Amber. We vervol

gen de rondleiding en Amber laat onderweg een houten bank zien en 

komen uit in de fietswerkplaats. "Dit soort meubels maken de leerlin· 

gen gewoon zelf. En heeft iemand pech met zijn fiets, dat kuhnen de 

leerlingen hier repareren." Het praktijkonderwijs van Mijnschool heeft 

momenteel zes opleidingen. Amber laat nog de keuken, de winkel en de 

kapsalon zien. "Het doel is dat ze zich in de toekomst kunnen redden in 

werk, wonen en vrije tijd." 
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Amber van Berlo, arbeidstrainer 

Zie je leerlingen van Mijnbedrijf in of om ons ziekenhuis lopen? Laat ze 

dan zeker eens weten hoe blij we met hen zijn. Amber: "Heeft iemand 

van het ziekenhuis een klus te doen, denk dan zeker aan ons!" 


