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Praktijkschool Praktech moet in augustus het pand in Cadier en Keer verlaten.
Afbeelding: Mitchell Giebels
In augustus moeten ze het pand in Cadier en Keer verlaten. Praktijkschool Praktech zet
alles op alles om de gemeente Eijsden-Margraten van gedachte te doen veranderen.
Directeur Chris Hesse geeft toe: het gebouw is te groot, er zit asbest in, het is verouderd en we
stoken tegen de klippen omhoog. „De voormalige aula, de gymzaal, de theorievleugel, die mogen
wat ons betreft tegen de vlakte. De rest knappen we zelf op. Wij hoeven geen perfect gelikt
gebouw. Maar we willen niet weg uit Maastricht.”
Sloop
Van de gemeente Eijsden-Margraten, eigenaar van het voormalige lts-schoolgebouw net over de
gemeentegrens in Cadier en Keer, heeft Praktech te horen gekregen dat ze per augustus moeten
vertrekken. Het gebouw wordt dan waarschijnlijk gesloopt. Maar de vakschool, die praktijklessen
verzorgt voor jongeren met problematiek en statushouders, hoopt de gemeente toch op andere
gedachten te brengen. Een laatste charmeoffensief, zo je wilt. „Sinds de jeugdgevangenis
hiernaast dicht is, is het inderdaad wat rustiger geworden. Maar Icarus, in de gebouwen daar
weer naast, wil gaan uitbreiden. En dat biedt voor ons weer perspectief.”
Geld
Een paar jaar geleden zette de gemeente ook nog in op behoud van het schoolgebouw op het
voormalige Sint Joseph-complex. Ook al moet er naar schatting een miljoen worden neergelegd
om het weer helemaal van deze tijd te maken. Dat bedrag stond ook jarenlang gereserveerd in

de gemeentelijke begroting. „Maar het huidige college staat er anders in.” En een meerderheid in
de raad zo het zich laat aanzien ook. „Het gaat nu alleen nog maar over geld in plaats van de
inhoud.”
Inburgering
Ongeveer honderd cursisten volgen opleidingen bij Praktech. Metselen, schilderen, timmeren,
stukadoren. Er is zelfs een fiets- en autowerkplaats ingericht. De meesten zijn doorgestuurd door
het UWV, scholen en gemeenten. „Maar er gebeurt hier zoveel meer”, merkt coördinator Sylvia
Houben op. „Het aanvragen van uitkeringen bijvoorbeeld, dat gebeurt hier ook aan tafel.” Er
lopen 21 jobcoachtrajecten. Op de eerste verdieping zijn statushouders bezig met Nederlandse
les en alles wat bij inburgering komt kijken.
Posttraumatische stress
Afspraak was dat Praktech medefinanciers zou vinden. Dat is niet gelukt. „In de jeugdzorg zijn
het onzekere tijden. Scholenkoepel Alterius zou meebetalen, wanneer de gemeente dat zou
doen.” Maar die laatste lijkt niet meer mee te willen. Hesse: „De voormalige gemeente Eijsden
heeft jaren geleden heel veel geld gestopt in de mavo/vmbo in Gronsveld. Maar vlak daarna
verkaste LVO naar Maastricht. Ik heb het gevoel dat de raad daar misschien een soort collectieve
posttraumatische stressstoornis aan heeft overgehouden. Dat ze nu denken ‘dat gebeurt ons niet
nog eens’.”
Van alle cursisten komen er maar twee uit Eijsden-Margraten. De rest komt uit Maastricht en de
rest van de regio. „Een heel grote groep is in onze eigen gemeente niet aangeboord.” Verhuizen
zou praktisch misschien mogelijk zijn. „De gemeente Heerlen heeft al interesse getoond. Maar de
faciliteiten die we hier hebben, met name de hele grote praktijklokalen, vinden we nergens.
Bovendien werken we met een kwetsbare groep.” Veranderingen en grotere afstanden liggen
gevoelig.
„Vanuit het bedrijfsleven, van sociale instellingen, de provincie en andere gemeenten krijgen we
alleen maar lovende kritieken. In een ultieme poging het gebouw te redden, gaan we ons netwerk
nu mobiliseren.”
‘Joep op de berg’
‘Joep op de berg’, zo werd het Sint Joseph-complex in de volksmond genoemd. Hesse: „Twee
docenten van de oude school dachten ‘wij kunnen meer dan vogelhuisjes inelkaar lijmen’. En zo
ontstond Praktech. Toen het schoolgebouw leeg kwam te staan, betrokken zij het en ontstond er
een soort ambachtsschool.” De docenten gaven ook les aan jonge delinquenten in de
naastgelegen jeugdgevangenis Het Keerpunt. Praktech is geen onderwijsinstelling maar een
zelfstandig bedrijf dat samenwerkt met andere bedrijven en verschillende instellingen. Ongeveer
honderd cursisten, in leeftijd variërend van 18 tot 55 jaar, volgen er vakopleidingen. Behalve
jongeren met problematiek, leidt Praktech sinds een paar jaar ook statushouders op.

