
’Ik raak in de
war als mensen
van alles vragen’

Mark Lommers (18)

’W aar zal ik beginnen’,
grapt Mark Lommers
(18) als naar zijn handi-

cap wordt gevraagd. „Ik mankeer
van alles.”

Als gevolg van een hersenbloeding
bij zijn geboorte heeft hij hemiple-
gie; een halfzijdige verlamming.
Daarnaast heeft hij epilepsie en
dyspraxie – een geheugenstoornis.
Vanwege deze aandoeningen heeft
hij altijd speciaal onderwijs gevolgd.
Zo kreeg hij op school fysiotherapie
om goed te leren lopen. Mark vindt
het een voordeel dat in het speciaal
onderwijs alles onder één dak zit,
maar ontdekte dat hij wel weinig
zelfvertrouwen had toen hij naar
het reguliere mbo ging.

Hij doet op het Koning Willem I
College in Den Bosch de ict-oplei-
ding. „Mijn ene been is 3,5 centime-
ter langer dan de ander, waardoor ik
last van mijn rug heb. Een zittend
beroep leek me daarom wel wat”,
dolt hij.

De waarheid is dat Mark het hart-
stikke leuk vindt om computers uit
elkaar te halen. En natuurlijk is een
lichamelijk inspannend beroep voor
hem niet weggelegd. „Ik heb weinig
kracht in mijn rechterhand en
- b e e n .”

Het meeste last heeft Mark van
zijn dyspraxie. „Mensen moeten mij
niet van alles tegelijk vragen, dan
raak ik in de war. Mijn korteter-
mijngeheugen werkt niet goed. Als

ik drie bier een een cola moet halen
in het café, is de kans groot dat ik
terugkom met drie bier. Dan ben ik
die cola helemaal vergeten.”

Mark is blij dat die vergeetachtig-
heid niet zichtbaar is, want als het
niet hoeft vertelt hij liever niet over
zijn handicap. Hij wil er niet te veel
mee bezig zijn. Docenten moeten
het echter wel weten, willen ze er
rekening mee kunnen houden. Zij
moeten als ze Mark iets uitleggen,
dat bondig en duidelijk doen. Even-

tueel herhalen en navragen of hij
het begrepen heeft.

Ook de verstrekker van de stage-
plek moet het weten. Dat is een taak
voor de ambulant begeleider. Het
rugzakgeld gaat voor het grootste
deel naar deze begeleiding. Want
bijvoorbeeld aangepaste toetsenbor-
den voor motorisch gehandicapten
heeft de school al.

Begeleider Ton van den Bersselaar:
„Het bedrijfsleven vraagt tegen-
woordig om breed inzetbare men-
sen, iedereen wil duizendpoten. Dat
zal Mark nooit worden. Maar zet
hem op de juiste plek, en hij kan
voor 100 procent functioneren.”

’Zet hem op de juiste
plek, en hij functioneert
voor 100 procent’

Mark Lommers


