BLONKSTAAL MET LASSER SVEN DE JONG

Mbo-leerling Sven de Jong
en begeleider Anders
Thrane bij Blonkstaal.

Sven leert snel
bij Blonkstaal
De praktijk is nog altijd de beste leerschool.
Sven de Jong (16) kan daar over meepraten.
Als kersverse mbo-leerling bij metaalwarenbedrijf Blonkstaal aan de Broeikweg 27 in
Schoonhoven leert hij razendsnel. Sven gaat
drie dagen naar school om theorie op te snuiven bij docent Johan Houtman en het lassen
te leren van instructeur Huibert-Jan Eskes.
Vervolgens staat Sven twee dagen achter de
MAG-kar bij BlonkStaal om de kunst af te kijken bij begeleider Anders Thrane. Die samenwerking verloopt voorspoedig. Sven: “Ik steek
veel van Anders op. Hij weet dat ik het vak nog
moet leren. Als het fout gaat, begin ik gewoon
opnieuw. Dat is geen enkel punt. Ik merk dat
ik vorderingen maak dankzij zijn aanwijzingen.
En ik mag altijd vragen stellen.”
Hij wil in twee jaar het mbo-basisniveau 2
halen. Het is de bedoeling dat Sven de Jong
na het eerste schooljaar vier dagen per week
zijn kwaliteiten bij Blonkstaal laat zien en dat
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hij één dag op het Schoonhovens College les
krijgt. “Dan krijgt hij nog meer mee van de
praktijk”, meent directeur Martijn Blonk. “Dat
scherpt bovendien de teamgeest aan. Je leert
de bedrijfsmentaliteit goed kennen en je hebt
een vaste werkplek.”
Voor Sven is het ook leuker om van sommige
klussen ook het eindresultaat te zien, vult zijn
leermeester Anders Thrane aan. “Nu begint
hij aan iets, dat door anderen wordt afgerond.
Je kan het stuk niet onaangeroerd een week
laten liggen.”
Martijn Blonk ziet de ontwikkeling met
tevredenheid aan. “Ik heb veel jonge mensen nodig, omdat de oudere garde op een
gegeven moment met pensioen gaat. In de
metaalindustrie wordt gevochten om lassers
en constructiebankwerkers. Jongens als Sven
zijn dus van harte welkom.”

