Samenwerking
innovatiecampus
en Fontys
door Judith de Roy
e-mail: j.deroy@ed.nl
VALKENSWAARD – De onlangs geo-

pende innovatiecampus in Valkenswaard gaat komend schooljaar samenwerken met vijf hogescholen van Fontys in Eindhoven
en Tilburg en dertien mkb-bedrijven uit de regio. Honderdtwintig
tot maximaal tweehonderd studenten van de Fontys Hogeschool
Bedrijfsmanagement Educatie en
Techniek, Hogeschool ICT, de Paramedische Hogeschool, Sporthogeschool en de Academy for creative industries gaan twee jaar aan
de slag op de innovatiecampus
aan De Schaapsloop in Valkenswaard. De derde- en vierdejaarsstudenten gaan toegepast onderzoek doen en producten ontwikkelen ter stimulering van bewegen op de kantoorwerkvloer.
Voor het tweejarige project wordt
zeshonderdduizend euro uitgetrokken. Daarvan betaalt Fontys
twee ton, een ton komt van de
mkb-bedrijven en van het echtpaar Mimnagh (eigenaar van de
innovatiecampus). Daarnaast is
driehonderdduizend euro subsidie aangevraagd bij de stichting
Innovatie Alliantie dat onder-
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zoeks- en innovatieprojecten stimuleert. Met die subside krijgen
bedrijven of instellingen de ruimte om samen met een hogeschool
concrete (innovatie-)vragen op te
pakken en te beantwoorden. Daarnaast wordt de verbinding tussen
bedrijven en de hogescholen versterkt.
Steven Vos, lector van de Fontys
Sporthogeschool en projectleider
van het samenwerkingsproject,
heeft goede hoop dat de subsidie
wordt toegekend. Hierover komt
half juni duidelijkheid. Als de subsidie niet wordt toegekend, wordt
het project op kleinere schaal uitgevoerd. Vos: „Deze multidisciplinaire samenwerking is een prachtige kans die we aangrijpen. We
gaan met onderzoek en ontwikkeling aantonen dat de gemaakte innovatieve oplossingen werken.”
De projectresultaten worden ook
gebruikt in het reguliere onderwijs van Fontys. Het echtpaar
Mimnagh (ook eigenaar van 2M
Engineering) startte de innovatiecampus eind vorig jaar/begin dit
jaar. In de broedplaats voor startende bedrijfjes worden zeven bedrijven ondersteund. Het eerste
prototype van een industrieel product is eind mei klaar.

5-gangendiner door een kok in je eigen huis!
Nu vanaf €27,50 per persoon

TALENT VALLEY

‘Dit is
noodzaak,
geen luxe’
Hoogbegaafde jongeren lopen vaak
vast in het onderwijs. Voor hen is er
sinds kort Talent Valley in Venlo.
door Susanne Groeneveld
e-mail: s.groeneveld@ed.nl
VENLO – Af en toe kan Hanny Kus-

ters (55) het nog steeds niet geloven. Ze had een droom over een
bosrijk terrein met waterpartijen,
waar ze Talent Valley wilde oprichten. „En kijk nu eens om je
heen. Alles klopt.”
Links ligt een grote vijver, waar
zwanen zwemmen. Rechts het Italiaanse paviljoen, waar in 2012,
het jaar van de Floriade, miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland doorheen trokken. Een
eindje verderop staat een Chinese
pagode en weer iets verder vijf
houten huisjes op palen die de Indonesische inzending vormden
van de expo.
Het was de bedoeling dat alle paviljoens na de Floriade zouden
worden afgebroken, maar Venlo
en een aantal buurgemeenten staken daar een stokje voor. Zij verhuren nu de paviljoens aan duurzame ondernemers. Hanny Kusters is een van hen.
De van oorsprong Somerense gaat
vijf paviljoens en het omliggende
terrein gebruiken om hoogbegaafde jongeren, die nu vaak vastlopen in het onderwijs, een prikkelende leeromgeving te bieden.
Eerder deed ze dat al met het Centrum voor Creatief leren (CCL) in
Sterksel. Dat richtte ze op in 2001,

toen haar eigen kinderen - alle
drie hoogbegaafd - in de kleuterklassen al in botsing kwamen
met het traditionele schoolsysteem.

NU € 130,
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REUSEL-DE MIERDEN – De bewaking

van het gemeentehuis van Reusel-De Mierden ’s nachts en in
het weekeinde is sinds maandag
in overleg met het Openbaar Ministerie stopgezet. Dat heeft burgemeester Harrie Tuerlings gisteravond bekendgemaakt tijdens de
gemeenteraadsvergadering. Bewaking werd niet langer nodig geacht. Wel onderzoekt de gemeente een vorm van cameratoezicht
rond het gemeentehuis.
De bewaking was één van de
voorzorgsmaatregelen die de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie nam
na dreigende taal van een inwo-

‘Ik leer nieuwe
kanten kennen’

Rinne Post
(16) uit Groningen verblijft sinds
een paar
maanden op
Talent Valley:
„Op de middelbare
school lag ik
䡵 Rinne Post
altijd in de
clinch met leraren. Als ik vroeg waarom ik
iets moest leren, konden ze daar
geen antwoord op geven. „Omdat ik het zeg”, kreeg ik vaak te
horen. Maar wat héb ik daar aan?
In het eerste jaar bleef ik meteen zitten. Ik was lui, zeg maar
gerust: ik deed niets. In de derde
ben ik van school verwijderd,
omdat ik op Facebook had opgeroepen tot een staking. Ik ben
toen via het CBO in Nijmegen
hier terechtgekomen en ik vind
het geweldig. Hier hoef ik geen
strijd te voeren. Ik doe mijn
ding, sluit me aan bij besprekingen, leer volop. Ik vaar hier om
mijn eigen kompas en dat is fantastisch.”

Hein Smolders (20)
komt uit Westerhoven.
Zijn schoolcarrière kende een grillig
verloop. Hij
ging van de
ene middelbare school naar 䡵 Hein Smolders
de andere,
omdat hij onhandelbaar was.
Op de derde school kreeg hij
binnen twee gesprekken het label PDD-NOS opgeplakt. Hein,
volgens de Cito-toets geschikt
voor het vwo, kwam uiteindelijk niet verder dan een vmbo-kaderdiploma. Een toevallige ontmoeting met Hanny Kusters tijdens zijn vakantie betekende voor hem een ommekeer. In Venlo kan hij zich helemaal wijden aan zijn grote interesse: wereldgeschiedenis, filosofie en spiritualiteit. „Ik leer
hier nieuwe kanten van mezelf
kennen en dat zie ik ook bij de
andere jongeren. Er gebeuren
hier heel mooie dingen.”
䡵 Hanny Kusters bij de Chinese pagode op het voormalige Floriadeterrein. Rechts haar

Hoe komt het dat het zo vaak mis
gaat met hoogbegaafden?
Kusters: „Ze hebben een andere
manier van denken en handelen,
waarop scholen niet zijn ingericht. Ze worden veel te weinig
uitgedaagd, waardoor ze hun motivatie verliezen. Het gevolg is dat
het voorkomt dat superslimme
kinderen blijven zitten. Of ze
gaan niet meer naar school en komen in een sociaal isolement terecht. Anderen krijgen het label
ADHD of autisme opgeplakt.
Maar heel vaak zien wij dat die
signalen verdwijnen, zo gauw de
jongeren in hun behoeften worden voorzien.”
En wat zijn die behoeften?
„Uitdagingen, prikkels. Bijna allemaal hebben hoogbegaafden iets
waarin ze buitengewoon geïnteresseerd zijn. Van esoterische filosofieën tot muziek componeren.
Wij werken met ondernemers,
coaches en ervaringsdeskundigen
die hen hierin verder helpen.
Daardoor leren ze op een natuurlijke manier, bijna zonder dat ze
het zelf door hebben.”
„De meeste jongeren gaan al

Minder bewaking bij
gemeentehuis Reusel
Laat je verwennen met een 5-gangeng
diner door Maitre Peter. Je krijgt een
heerlijk 5-gangendiner voorgeschoteld bestaande uit allemaal
VAN € 260,00
verse seizoensproducten. Je heb
de keuze uit een diner voor 4, 6,,
00
V.A.
8, 10, 15 of 20 personen. Ideaal
voor feestjes of gewoon met
BESPAAR 5
0%
het gezin!

‘Ik hoef hier geen
strijd te voeren’

ner. Daarnaast is er gesurveilleerd
bij de burgemeesterswoning,
maakte Tuerlings bekend. Hij verbleef zelf op dat moment in het
buitenland.
De burgemeester benadrukte dat
de dreigende taal niet op personen gericht was, maar op de gemeente als instelling. Een derde
maatregel was het neerleggen van
blokkades rondom het gemeentehuis. Die betonblokken blijven
voorlopig liggen. De ‘legoblokken’, zoals ze genoemd worden,
worden wel ‘schoongemaakt en
opgefleurd’, zei Tuerlings. Over
de aard van de bedreiging deed de
burgemeester geen uitspraken.

broer Johan.

vroeg het bedrijfsleven in om te
doen waar ze goed in zijn. Vaak
ook gaan ze als zelfstandigen aan
de slag in beroepen die je vooraf
nooit had kunnen bedenken. Ik
zie dat bij mijn eigen kinderen.
De twee dochters zijn topsporter,
een zelfs op Olympisch niveau en

mijn zoon heeft een eigen communicatieplaftorm voor lokale
media. Iedereen heeft zijn eigen
bezieling en drijfveren, maar als
de omgeving daar niet bij aansluit, ontwikkelt er weinig.”

‘Hoogbegaafden

kunnen zich goed verstoppen’

„Een mooi initiatief.” Zo noemt
Lianne Hoogeveen van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen Talent
Valley. „Een andere benadering
en een nieuwe omgeving kunnen
positief werken.”
Hoogeveen kent het problementraject waarin veel hoogbegaafde
jongeren terecht komen maar al
te goed. „Sociaal-emotionele beschadiging ligt op de loer, als
hoogbegaafdheid niet tijdig
wordt onderkend”, zegt zij.
Advies nummer 1 voor docenten
én ouders is dan ook: ga deze kinderen zién. Maar dat is tevens ook

het probleem, want hoogbegaafden willen niet anders zijn dan
anderen en kunnen zich daarom
goed verstoppen. Hoogeveen:
„Meestal is het zo dat kinderen
die niet mee kunnen wél worden
gezien en extra begeleiding krijgen. Maar als ze zich vervelen,
valt dat veel minder snel op.”
De gevolgen van een niet prikkelende leeromgeving variëren van
milde tot ernstige klachten. „We
krijgen hier kinderen van drie,
vier jaar oud die al met depressieve klachten kampen”, aldus Hoogeveen. De meeste hoogbegaafden kunnen zich op de basis-

Perfecte

match ‘hondenmakelaar’

door Lizette van Neer
e-mail: l.vneer@ed.nl

ten wild kunnen opsporen maar
vooral opgeleid kunnen worden
om sporen van stropers te ontdekken. Of de douane belt op zoek
naar ongetrainde honden. Maar
vooral particulieren, ook Amerikanen, weten haar te vinden. Ze zoeken naar een fijne huisvriend
voor het gezin maar wel een hond
die je verdedigt als het erop aankomt. „Ik ben in oktober begonnen met mijn bedrijf K9 Grip en
tot mijn verbazing gaat het inmiddels sky high.” Pas bij een aanvraag gaat Schouwenaars op zoek
naar wat soms een naald in een
hooiberg lijkt. „Ik heb twintig
jaar ervaring in de hondenwereld.
Ik heb het geluk gehad in de leer
te zijn geweest bij Wim Maas uit

GELDROP – Vanuit Peru, Canada,
Azië, Kazachstan, Amerika maar
ook dichtbij uit Eindhoven weten
mensen haar te vinden in
Geldrop: Jorien Schouwenaars.
Zoetjesaan, zeker niet toevallig,
ontwikkelde ze een nieuw vak:
die van ‘hondenmakelaar’. Hoe
specifiek de hondenwens ook is,
Schouwenaars probeert hem samen met zakenpartner Linda
Voogdt te vervullen.
Zomaar een voorbeeld van een
paar weken geleden: een Wildlife
afdeling in Canada belt Schouwenaars. Ze zoeken jachthonden,
liefst half afgericht, die aangescho-

Hanny Kusters wijst er op dat Ta-

lent Valley géén school is. Ze wil
ook geen erkenning van de overheid, want dan moet ze aan allerlei leerdoelen voldoen. Nadeel
hiervan is wél dat jongeren die
nog schoolplichtig zijn alleen
maar in Venlo terecht kunnen als
ze worden vrijgesteld van de leer-

school nog redelijk handhaven,
de problemen beginnen pas echt
op de middelbare school. „Omdat
ze sneller denken zijn ze de rest
vaak een stapje voor en dan is het
moeilijk om de aandacht erbij te
houden. Ze worden dan ook snel
lastig genoemd.”
Volgens Hoogeveen leren toekomstige leraren onvoldoende om
met hoogbegaafden - zo’n 5 tot
10% van de kinderen - om te gaan.
Om hen handvatten te geven organiseert het CBO een tweejarig nascholingstraject voor docenten.
Jaarlijks nemen er zo’n veertig tot
vijftig personen aan deel.

Budel, een icoon in de hondenwereld. Wie er ook belt, Maas kennen ze. Geweldig. Ik heb honden
getraind voor allerlei doeleinden;
politiewerk, militaire taken, juweliers die een hond willen als aanvulling op beveiligingsproducten
maar zoetjesaan werd ik steeds vaker door particulieren benaderd.”
Nederland staat aan de wereldtop
als het gaat om fokken en opleiden van werkhonden bedoeld
voor politie- en bewakingstaken.
„In ons land hebben we wel honderd jaar voorsprong op de rest
van de wereld. In ons land is veel
hondenkennis geconcentreerd.
Door al honderd jaar allerlei herders en dogachtigen met elkaar te
kruisen, is een type hond ontwik-

plicht. Vaak gebeurt dat pas nadat
er een heel traject met problemen
is doorlopen.
Het Persoonsgebonden Budget
(PGB) van de jongeren draagt bij
aan de financiering van Talent
Valley. De rest wordt betaald door
bedrijven die achter het concept
staan. Een deel van hen gaat ook
participeren in de ontwikkeling
en begeleiding van de jongeren.
Een ander deel van de kosten gaat
betaald worden door volwassenen die een heroriëntatie op hun
loopbaan willen maken of jongeren die een studieadvies willen.
Kusters heeft haar broer Johan
(52), voormalig financieel directeur van diverse bedrijven, als zakelijk leider aangetrokken.
Ze is ervan overtuigd dat Talent
Valley in een behoefte voorziet.
„Bijna elke dag krijg ik hier
ouders en jongeren op bezoek die
ten einde raad zijn. Die jongeren
lopen bij psychologen, zijn depressief, soms zelfs suïcidaal. Ze kunnen nergens terecht. Hier wel. Talent Valley is geen luxe, het is
noodzaak.”

keld dat een enorme werklust
heeft, anatomisch sterk is en veel
aankan. Die kruisingen zijn vastgelegd in een databank aan bloedlijnen zodat er steeds op goede eigenschappen kan worden gefokt.”
Haar telefoon rinkelt. „Ik moet
een klant uit Azië van het vliegveld ophalen. Hij wil drie ton hondenvoer kopen, twintig honden
en paarden en koeien. Omdat hij
mij vertrouwt, help ik hem ook
daarin mee. Het is ons kent ons in
de hondenwereld.”
䡵 Jorien Schouwenaars (l) en Linda

Voogdt van K9Grip krijgen ook
vanuit het buitenland verzoeken
om een geschikte hond. foto Irene
Wouters

‘Talent Valley is
mijn redding’
Wout Dingemans (25) uit
Helmond
heeft een lange weg van
mislukkingen
achter de rug.
Twee keer
werd hij van
de middelba䡵 Wout
re school geDingemans
stuurd. Later,
toen hij ging
werken, kreeg hij snel ontslag
of hield hij het zelf niet lang
vol. Hij werd er depressief van
en kwam bij een psychiater terecht. Sinds hij naar Talent Valley gaat, ziet hij de toekomst
weer zonnig tegemoet. In Venlo kan hij doen wat hij het
liefst doet: musiceren en muziek componeren. „Dit is mijn
redding”, zegt hij. „Een superinitiatief, want er zijn veel jongeren zoals ik, die echt wel wat
kunnen, maar op een gewone
school niet vooruit komen.”

Mooie en
zeer sterke
Matthäus
Passion
RECENSIE
KLASSIEK
door Marjolijn Sengers

De stilte duurde zeker tien seconden. Dat lijkt niks, maar dat is
lang in een volle zaal. Het was
een saamhorige stilte, onontkoombaar na tweeënhalf uur onderdompeling in Bach’s Matthäus
Passion. Er is een hoop Bach op tv
en radio deze weken, in alle soorten en maten. Deze avond met de
Nederlandse Bachvereniging was
er een voor fijnproevers, voor liefhebbers van uitzonderlijk mooie
stemmen en fijnzinnige details.
Soms zit het verschil in kleinigheden, in timing, in een verrassend
accent. Jos van Veldhoven is in
staat zijn zich nog steeds verdiepende kennis van Bachs muziek
en wat op het podium ontstaat te
laten samengaan. Hij weet wat hij
wil, maar geeft de musici ook de
ruimte het ter plekke te maken.
Erg mooi aan deze uitvoering, iets
waar mijn aandacht meer dan andere jaren naar toe werd getrokken, was de wijze waarop de
Christuspartij werd belicht. De
woorden die Christus zingt worden steevast begeleid door strijkers. Van Veldhoven liet subtiel
horen hoe spannend die begeleiding is, terwijl er niet veel lijkt te
gebeuren. Het was een kwestie
van een blik, een uitnodigende
handbeweging die de dramatiek
van die partij onderstreepte en de
fraai zingende bas Andreas Wolf
emotioneel op weg hielp. Evangelist Benjamin Hulett was een expressief verteller, de trefzekere
contratenor van Tim Mead was
een genot voor het oor, de milde
klank van de oude blaasinstrumenten en de muzikale beweeglijkheid van de strijkers versmolten tot een smaakvol en kleurrijk
geheel, met een kalme, bewogen
ondertoon. Enige aanmerking
geldt de sopranen. In deze superdunne bezetting konden die zich
niet handhaven, waardoor de
koorklank te weinig glans had.

Matthäus Passion door de Nederlandse Bachvereniging in Muziekgebouw
Eindhoven op dinsdag 15 april 2014

