
 
 

PREMIUM 

Bento tussen de spullen die hij heeft gesorteerd bij kringloopwinkel 2Switch in 

Westervoort. © Theo Kock 

Stap voor stap naar de top: Bento 
(16) uit Westervoort op weg naar 
zijn droombaan bij Makro 

WESTERVOORT/ DIDAM - Vakkenvuller bij de Makro, dát is de 

droombaan van de 16-jarige Bento Winants uit Westervoort. Al wat 

rest is het halen van een heftruckrijbewijs én zijn diploma.  

Pim Gerritzen 14-09-21, 09:27 
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,,Dat is echt mijn droombaan. Hopelijk mag ik dan ook met de heftruck 

rijden om de vakken te vullen”, steekt Bento van wal. Voor het zover is 

moet hij eerst zijn opleiding aan het Symbion in Didam afronden. Op de 

praktijkschool, voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die moeilijker kunnen 

leren, wordt de Westervoorter stap voor stap klaargestoomd voor zijn 

toekomstige baan. Dat gebeurt tijdens meerdere stages. 

Bento is licht autistisch en loopt tegen andere zaken aan dan andere 

leerlingen. Op de basisschool had hij moeite met de lesstof, daarom 

maakte hij in groep drie de overstap naar de Schilderspoort in Zevenaar. 

Op deze speciale school voor basisonderwijs merkte hij direct verschil. ,,Ik 

kon veel beter leren, dus dat was wel fijn.” 

Er kwam ineens veel op me af, dat was soms 
moeilijk 
Bento Winants 

Opstartproblemen had hij ook toen hij vorig schooljaar binnenstapte voor 

zijn stage bij de Westervoortse kringloopwinkel 2Switch. ,,Het was de 

eerste keer dat ik alleen stage moest lopen, eerder deden we dat in 

groepjes. Er kwam ineens veel op me af, dat was soms moeilijk”, zegt hij. 

Opstartproblemen  

Karin van der Leeden, begeleider vanuit 2Switch, zag ook dat Bento even 

moest wennen, en het bedrijf ook aan hem. ,,We ontdekten al snel dat de 

kledingafdeling hem niet lag. Bento bleek buiten op zijn plek, waar de 

spullen worden ingenomen en gesorteerd.” 

Bento straalt als hij vertelt over het werk op het buitenterrein. Vooral spullen 

die afkomstig zijn uit het leger, lieten zijn hart sneller kloppen. Thuis heeft 

hij namelijk een verzameling helmen en andere militaire attributen. Tijdens 

het sorteren stuitte hij op een oude munitiekist. Die is thuis nu opslagplaats 

voor zijn verzameling. 



Ik ben enorm trots op de groei die hij heeft 
doorgemaakt 
Karin van der Leeden, Begeleider van Bento 

Van der Leeden zag hem opfleuren op het buitenterrein. Zij zag Bento 

binnenkomen als een ingetogen jongen, die het bedrijf een jaar later veel 

zelfverzekerder verliet. ,,Ik ben enorm trots op de groei die hij heeft 

doorgemaakt. Hij toonde vaak zelf initiatief en lag goed in de groep”, zegt 

ze. 
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Bento (16) uit Westervoort klimt stap voor stap op de ladder op weg naar zijn grote 
droom: vakkenvuller worden bij Makro. © Jeroen Nissen 

Op weg naar zijn droombaan 

Dit schooljaar wacht hem een nieuwe uitdaging. Vorige week is hij namelijk 

gestart bij Praxis in Duiven. Dat vindt hij spannend, maar Bento heeft er 

vooral veel zin in:. ,,Daar wil ik meer leren over de verschillende 

bouwspullen en wat meer in contact komen met klanten. En dan? Mijn 

vorkheftruckdiploma halen en klaar zijn met school.” 

En uiteindelijk op naar de Makro. 

Vaker vervolgopleiding na Symbion 

Op het Symbion zitten momenteel zo’n tweehonderd kinderen die gebaat 

zijn bij praktijkonderwijs. Volgens docent Mike Bosveld heeft de school als 

doel om kinderen ‘praktisch’ op te leiden. ,,Ons streven is dat de kinderen 

op hun achttiende onze school met een vaste baan verlaten of beginnen 

aan een vervolgstudie.” 

Bosveld merkt dat steeds meer leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding. 

,,Vanuit het Symbion stromen ze vaak in op mbo niveau 1. Omdat wij deze 

groei zien, kunnen onze leerlingen sinds kort ook bij ons deze opleiding te 

volgen. Dat is voor hen in een veiligere omgeving. De overstap van ons 

naar het ROC, zoals het Graafschap College, is soms erg groot.” 

Van de leerlingen die in 2019-2020 afstudeerden aan het Symbion, ging 

zo’n 38 procent een vervolgopleiding volgen. Dat was in het schooljaar 

2016-2017 nog 32 procent. Het aantal leerlingen dat direct een baan heeft 

na schooltijd daalde in diezelfde jaren met 10 procent.  
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