Minkema College in gesprek met ProRail en NS na
spoordrama
WOERDEN
MARCO GERLING

Het Minkema College wil met
ProRail en NS in gesprek.
Aanleiding is een vermoedelijke
zelfdoding van een leerling op het
spoor, waar ook vanuit klaslokalen
zicht op is geweest.
De Woerdense school langs het
spoor heeft een emotionele week
achter de rug. 'Heel ingrijpend'
noemt rector Jouko van der Mast
de impact van wat zeer
waarschijnlijk een zelfdoding betrof.
Leerlingen waren getuige van de
gebeurtenissen na het incident,
doordat de hoogbouw van de
school uitkijkt op de sporen. ,,We
hebben geprobeerd leerlingen hier
vandaan te houden, maar dat is
niet gelukt'', zegt Van der Mast.

Volgens de rector is de impact
groot, maar is wel 'professioneel'
gehandeld. ,,Helaas hebben we
ook voor dit soort situaties een
draaiboek liggen en hebben we dat
al een aantal keer nodig gehad.''
Van der Mast doelt op het
omkomen van drie leerlingen
tijdens de vliegramp met de MH17
boven de Oekraïne en ook op een
omgebrachte lerares, die in haar
eigen huis werd doodgestoken.
Voor de omgekomen leerlinge is
een herdenkingshoek ingericht op
de school. Haar uitvaart is
vandaag.

,,Hopelijk overkomt dit ons nooit
meer. Maar om dit soort situaties in
de toekomst te voorkomen, willen
we in gesprek met ProRail en de
NS.'' De school suggereert bij dit
soort situaties schermen neer te
zetten.
,,Wij doen ons best om te
voorkomen dat mensen dit soort
dingen zien, het station is ook
direct ontruimd'', weet Coen van
Kranenburg van ProRail. Hij wijst
op de websuite 113.nl en stelt: ,,Dit
incident is heel treurig. Vervelend
als mensen iets gezien hebben. We
zoeken contact met de school en
gaan uitleg over ons werk geven.''
Op school hebben afgelopen week
tientallen leerlingen gesprekken
gevoerd met hulpverleners.
Zorgcoördinatoren van de school,
mentoren en een
calamiteitenmedewerker van de
GGZ hebben gesproken met
leerlingen en leraren die diep onder
de indruk zijn. Van der Mast: ,,Ook
hebben we twee informatiebrieven
naar de ouders gestuurd.''
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