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Aandacht
voor
interessante
stagebedrijven
Om de werknemers
van de toekomst op
weg te helpen richting
een mooie loopbaan,
is het belangrijk dat er
een match wordt gemaakt tussen bedrijven
die jong talent een plek
willen bieden om zich
verder te ontwikkelen
en jongeren die op zoek
zijn naar een plaats om
een vak te leren door
middel van een stage.
Want waar leer je nu
meer dan op de werkvloer in een inspirerende
bedrijfsomgeving,
ondersteund door ervaren collega’s die jouw
vragen kunnen beantwoorden? In deze krant
stellen diverse bedrijven
zich middels een advertentie voor. Natuurlijk
vertellen zij indien gevraagd ook graag waarom het zo leuk kan zijn
om juist bij hun bedrijf
een stage te lopen.
Ook kunnen ze je meer
vertellen over de ervaringen van studenten
die je voorgingen. Bel
ze gerust op of stuur
ze een mailtje. Soms
staan er op de websites
ook al gave filmpjes die
een beeld geven van de
werkzaamheden. Dat
geldt trouwens net zo
goed voor net afgestuurde professionals,
de starters dus. Blader
dus snel door en ontdek
welke mogelijkheden er
bestaan. Hopelijk helpt
het jullie bij het vinden
van de juiste match!

De wereld
aan je voeten
op het
STC vmbo
college!
Bij het STC vmbo
college is veel aandacht voor techniek
en moderne technologieën. En er is veel
aandacht voor de

Kansen voor commerciële mbo’ers
op Zuid!
Onderwijs, groothandel & retail: het komt allemaal met elkaar samen op de Spinozaweg in Rotterdam-Zuid. Hier
biedt Albeda Economie & Ondernemen uiteenlopende opleidingen voor jongeren die de ambitie hebben om opgeleid te worden tot goede verkopers, gedreven logistiek medewerkers, klantgerichte junior accountmanagers, resultaatgerichte commercieel medewerkers, verantwoordelijke managers en ondernemers in de retail en zelfstandige
vestigingsmanagers in de groothandel. “In een stad als Rotterdam een combinatie waar echt kansen liggen”, zegt
Mario Neelen, onderwijsleider op Albeda College Economie & Ondernemen op de Spinozaweg.

leerlingen, voor jou.
De toekomst is van jou!

Lees er alles over op
pagina 36

Techniek, sowieso!
HMC

Het complete verhaal over Albeda college economie & ondernemen lees je op pagina 29

Nu nog even kiezen.

Lentiz MBO zoekt in Loods38
verbinding met regionaal
bedrijfsleven

ONLINE

Techniek heeft de toekomst!

Betrokken docenten, een dijk van een (mbo-)
opleiding én verzekerd van een prima baan: als je nu
start bij Techniek College Rotterdam, ligt straks de
wereld voor je open. Met een stevige theoretische
basis en ‘leren in de praktijk’ krijg je met een keuze
voor techniek alle ruimte om je talenten te
ontwikkelen: ‘Werkgevers staan te springen om ons!’

OPEN
DAGEN
Het opleiden van toekomstmakers. Dat is de
filosofie van Lentiz MBO | Barendrecht. Hiermee
speelt de school in op de dynamische arbeidsmarkt,
waarin beroepen verdwijnen en verschijnen. Lentiz
MBO | Barendrecht bereidt jongeren hierop voor
door hen de bagage voor de veranderende samenleving mee te geven. Een centrale rol is weggelegd
voor beroepscampus Loods38, die volgens planning
per 1 augustus operationeel moet zijn.

ONLINE OPEN DAG 9 MAART

TECHNIEKCOLLEGEROTTERDAM.NL/OPENDAGEN
Lees verder op pagina 35

Lees verder op pagina 27

Online info-middag
Grafisch Lyceum Rotterdam
op 16 maart!

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

VAVO Rijnmond College

Heb je, om welke reden dan ook, je diploma nog niet
behaald en wil je graag alsnog slagen? Dat kan bij
het VAVO Rijnmond College! De onderwijsinstelling
heeft een breed aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen en biedt leerlingen de mogelijkheid om zowel
overdag als ’s avonds onderwijs te volgen bij gespecialiseerde docenten.
Op pagina 37 leggen docenten én leerlingen uit hoe
dit werkt.

Online open dagen Zadkine

Onderwijs KRANT

ONLINE

OPEN
DAGEN

beroepsonderwijs
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Lentiz MBO | Barendrecht
zoekt in Loods38 verbinding
met regionaal bedrijfsleven
Het opleiden van toekomstmakers. Dat is de filosofie van Lentiz MBO | Barendrecht. Hiermee speelt de school in op de dynamische arbeidsmarkt, waarin beroepen verdwijnen en verschijnen. Lentiz
MBO | Barendrecht bereidt jongeren hierop voor door hen de bagage voor de veranderende samenleving mee te geven. Een centrale rol
is weggelegd voor beroepscampus Loods38, die volgens planning per
1 augustus operationeel moet zijn. ,,Wij hebben grote plannen”, vertellen
interim-directeur Chris van Mechelen en zijn opvolgster Eygje Laroo.

ken dus contact met ROC’s om zo’n crossover mogelijk
te maken. Dat kan trouwens ook met techniek. Er zijn
veel interessante combinaties te bedenken, zodat straks
een smeltkroes van samenwerkingen ontstaat”, voegt
Van Mechelen toe.
Dit maakt opnieuw duidelijk dat er veel meer opties zijn
dan vaak wordt gedacht. Het achterliggende idee is het
ontsluiten van een groene wereld. ,,Daarom willen we
jongeren nieuwsgierig maken. Ook al op het vmbo. In
een praktijkprogramma kunnen zij echt ontdekken dat
de groene wereld heel anders is dan zij misschien denken. Er zijn veel werkzaamheden die een beroep doen
op de vindingrijkheid en creativiteit.”

Duurzaamheid

Vanzelfsprekend is ook duurzaamheid een hot item binnen de opleidingen van Lentiz MBO | Barendrecht. Het
komt bijvoorbeeld tot uiting in een project voor de studenten van de opleiding Business & Management, vertelt Laroo. ,,Zij hebben onderzocht hoe ze restproducten van Dutch Fresh Port op verantwoorde wijze kunnen
verwerken. Het idee moest duurzaam zijn, maar ook
verkoopbaar. Inmiddels hebben ze al een pitch gedaan
en zijn ze bezig met het invullen van een ondernemersplan. Ze hebben namelijk bedacht om overgebleven fruit
naar eenzame ouderen te brengen.”
De school zoekt naar meer van zulke concrete, tastbare
en bruikbare opdrachten rond dit thema. ,,Dit geldt ook
voor de studenten van de hoveniersopleiding. De vraag
naar groene daken neemt toe, maar daarover is nog niet
heel veel kennis. Daarom worden onze studenten daarbij
betrokken. Dat gebeurt trouwens ook bij het groener
maken van tuinen, er is erg veel variatie”, aldus Van Mechelen.

Veel enthousiasme

DINSDAG 9 EN
WOENSDAG 10 MAART
VAN 15.00 TOT 18.00 UUR
SCHRIJF JE NU IN!
ZADKINE.NL/OPENDAGEN

Op 17 september werd
een symposium gehouden
in Loods38, waarbij de gemeente, het regionale bedrijfsleven, ouders en studenten vertegenwoordigd
waren. Er kwamen diverse
thema’s aan bod, zoals
de uitbreiding van het
opleidingenportfolio, de
groeiende belangstelling
voor een gezonde leefstijl
en natuurlijk de economische veranderingen die
het noodzakelijk maken
om onderwijs te geven
volgens de insteek ‘een
leven lang ontwikkelen’.
Van Mechelen merkte dat
er enthousiast werd gereageerd. ,,Niet iedereen is
bekend met het groene
mbo, maar juist in deze
tijd hebben wij veel te
bieden. Ons groene profiel combineert goed met
techniek en technologie.
Die wetenschap maakt
ons interessant voor een
veel grotere doelgroep”,
vertelt hij.

Lentiz MBO | Barendrecht
wil dan ook zo snel mogelijk een vaste plek bij
het station in Loods38
innemen. Een centraal
gelegen locatie, ook perfect bereikbaar met het
openbaar vervoer. Op dit
moment vindt er al ontwikkeling plaats in het gebied tussen het station en
de loods. ,,Hierbij zijn ook
onze studenten van de
opleidingen Groen, Grond
& Infra en Hovenier betrokken”, zegt Van Mechelen. Het is een eerste stap
in het verplaatsen van het
opleidingsaanbod. Per 1
augustus hoopt de school
de huisvesting operationeel te hebben.

Vijf Opleidingsdomeinen

Lentiz MBO | Barendrecht
verdeelt het opleidingsaanbod in domeinen. Dat
zijn: Animal World, Agrologistiek, Food & Hospitality, Teelt & Vertical
Farming en Urban Green.

Stuk voor stuk thema’s
die aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt. Niet
voor niets wordt aansluiting gezocht bij regionale bedrijven. Zo hebben
onder andere Olympic
Fruits, Plaswijckpark, De
Kleine Duiker, Horses &
co, Bakker Barendrecht,
Van Gelder, The Greenery,
Hollander, GKB, Kraaijeveld en Binder Groenprojecten al een samenwerking met de school. ,,Zeer
interessant om te zien
hoe innovatief er vaak gewerkt wordt”, zegt Laroo.
,,Neem bijvoorbeeld Marcel Eichhorn van ‘Zet
Duurzaam Stappen’, die
subsidie regelt voor sedum-daken en daarmee
tegen een gereduceerd tarief sedum kan aanbieden.
Sedum neemt fijnstof en
stikstof op, geeft zuurstof
en is mooi. Met onze studenten heeft deze ondernemer sedumdaken aangelegd. Voor ons is dat
erg boeiend, wij zouden

als field lab kunnen dienen
bij het uitproberen van diverse onderzoeken.”

Groene wereld
ontsluiten

Behalve de connectie met
het bedrijfsleven zoekt
Lentiz MBO | Barendrecht ook naar samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Het
in Barendrecht geopende
Klimaatbos is een mooi
voorbeeld. ,,Hier zijn 22
verschillende bomen geplant. Studenten van de
TU Delft onderzoeken
welke soorten de beste
bijdrage leveren aan het
verkoelen van de wereld,
onze studenten onderhouden de bomen”, legt
Laroo uit. Een ander voorbeeld zijn de zorgboerderijen. ,,Als je daar werkt,
heb je verstand nodig van
mens en dier. Daar leiden
wij onze studenten graag
in op, maar daarvoor halen we ook expertise van
buitenaf binnen. We zoe-

Het is duidelijk dat Lentiz | MBO Barendrecht dit concept verder zal ontwikkelen en uitrollen, waarbij het
einddoel een hybride leeromgeving is in een levendige
beroepscampus in Loods38. ,,Daarbij staan wij vooraan.
We kunnen niet wachten om te starten”, sluiten Van
Mechelen en Laroo af.

Lentiz | MBO Barendrecht
Dierensteinweg 2
2991 XJ Barendrecht
T: 0180-547528
I: www.lentiz.nl/

Uitdagende stages bij
Van Wijnen!

Onderwijs KRANT
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Kansen voor commerciële mbo’ers op Zuid

Wij zijn Van Wijnen en samen bouwen we aan
ruimte voor een beter leven. Wij zetten ruim 100
jaar ervaring met het ontwikkelen, (ver-)bouwen,
transformeren en onderhouden van vastgoed in
bij het creëren van gebouwen en omgevingen die
de tijd aankunnen en die de kwaliteit van het wonen, werken, zorgen, leren en recreëren verhogen.
Ons oog voor de toekomst komt ook tot uiting in
het streven om iets terug te doen voor de maatschappij. Het opleiden van vakmensen hoort daar
bij. Wij bieden uitdagende, uiteenlopende stages
aan. Je wordt opgenomen in een hecht team van
ervaren collega’s die het leuk vinden om jou iets
te leren.
Albedalocatie Spinozaweg biedt opleidingen in de logistiek, retail en internationale groothandel

Kijk voor een actueel aanbod aan stageplaatsen en
vacatures op werkenbij.vanwijnen.nl

Leerling Monteur
Elektra | Water | Gas - Werken-leren traject

Wil jij werken
voor aansprekende
partijen in de regio
(Evides, Stedin en
Structin)?

Heb je affiniteit
met kabels en leidingen
en enige technische
kennis?

Vind je het fijn
om elke dag in de
buitenlucht te werken?

Alle vragen met JA beantwoord?
Laten we kennismaken!
Scan de QR-code en klik op de button “Solliciteer”

Word een Baas!
Baas B.V. is leverancier van ondergrondse infrastructuren en bovengrondse netwerken
tot en met inpandige technische installaties. Allemaal op het gebied van energie,
water en data. Wij zorgen ervoor dat je wekker ’s ochtends af kan gaan, je een lekkere
warme douche kan nemen en je favoriete serie kan bingen. Onze mensen verstaan
hun vak als geen ander en leveren met hun ‘handen’ werk waar we trots op zijn!

Ben jij klaar voor het begin van jou toekomst? Aarzel dan niet
en neem contact op met Diandra Sneevliet of Lisette Beute via
werkenbijbaas@baasbv.nl.

Energie, water en data voor iedereen.

Facebook.com/baasbv

Instagram.com/werkenbijbaas

LinkedIn.com/company/baasbv

www.werkenbijbaas.nl
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Onderwijs, groothandel & retail: het komt allemaal
met elkaar samen op de Spinozaweg in Rotterdam-Zuid. Hier biedt Albeda Economie & Ondernemen uiteenlopende opleidingen voor jongeren
die de ambitie hebben om opgeleid te worden tot
goede verkopers, gedreven logistiek medewerkers,
klantgerichte junior accountmanagers, resultaatgerichte commercieel medewerkers, verantwoordelijke managers en ondernemers in de retail en zelfstandige vestigingsmanagers in de groothandel. “In
een stad als Rotterdam een combinatie waar echt
kansen liggen”, zegt Mario Neelen, onderwijsleider
op Albeda College Economie & Ondernemen op de
Spinozaweg.

ma introduceren zoals De
Klant of Het Product. Zo
zorgen ze ervoor dat de
studenten een beeld krijgen van zo’n thema in het
bedrijfsleven en wakkeren
ze enthousiasme aan voor
het beroep.”

Click and collect

Dat de invloed van de Corona-crisis grote invloed
heeft op onze winkelstraten, het aantal online verkopen en de wijze waarop
jongeren hun lessen hebben moeten volgen staat
volgens Mario buiten kijf.
“Maar er zijn ook positieve effecten”, vervolgt de
onderwijsleider. “De hele
crisis heeft geleid tot een
blijvende modernisering
bij bedrijven en organisaties. Kijk alleen maar
naar de digitalisering van
hun afzetkanalen. We verwachten een toenemende
vraag van goed opgeleid
personeel. Winkels worden immers meer en meer
ingericht op ‘click and collect’. Door de groei van
de online handel wordt
het voor fysieke winkels
belangrijker om zich te
onderscheiden. Hospitality, de totaalbeleving van
de klant waarin vooral
gastheerschap meespeelt,
speelt daarin een aanzienlijke rol.”

De ‘B’ van mbo

“Zowel in de handel,
groothandel als de logistiek groeit de behoefte
aan bekwaam personeel,
dat flexibel is ingesteld
en een brede blik heeft,
immers: processen in de
retail en internationale groothandel raken of
overlappen elkaar soms.
Daarnaast is de invloed
van
branchevervaging,
omnichannelling en digitalisering groot. In onze
opleidingen spelen we

daar vroegtijdig op in.
We zijn immers mbo, de
belangrijkste letter is de
B van beroep, daar leiden
we voor op,” aldus Mario.
“We zien het als onze taak
om studenten goed voor
te bereiden op de steeds
sneller opvolgende ontwikkelingen in de wereld.
Dit doen we op verschillende manieren: We bieden een gemeenschappelijk economisch jaar aan,
besteden aandacht aan
duurzaam ondernemen,
geven debattrainingen en
moedigen afstuderen binnen je eigen onderneming
aan. Op onze website vinden jongeren hier allerlei
filmpjes van, zodat ze een
idee krijgen wat dat inhoudt.”

Over grenzen heen
denken

“De gedachte achter het
gemeenschappelijk economisch jaar is dat studenten over de muren van
hun eigen proces kunnen
kijken. Zo krijgen ze ook
kennis over aangrenzende
bedrijfsprocessen, zoals
marketing, groothandel,
handel en de commerciële kant”, vult docente
Ümran Demir-Turhan aan.
“Het bedrijfsleven heeft
behoefte aan wendbare
medewerkers, die verder
kunnen denken dan alleen
hun eigen taak. Wekelijks
komen de studenten uit
het eerste jaar bijeen om
aan projecten te werken.
We laten gastsprekers
vanuit hun eigen praktijkervaring een nieuw the-

Social ondernemen
challenge

Yorrit Luijckx is docent
burgerschap en duurzaamheid: “Duurzaamheid
en duurzame ontwikkeling
komt niet alleen terug
bij het vak burgerschap,
maar wordt ook geprogrammeerd als keuzevak. Tijdens de jaarlijkse
Masterpeace
Challange
ervaren studenten bovendien hoe het is om geld
te verdienen én impact
te maken door zelf als
ondernemer aan de slag
te gaan. In een week tijd
bedenken studenten een
inventieve oplossing voor
sociaal ondernemers. Vragen als ‘hoe kunnen we
de volgende stap maken
als organisatie en een nog
groter succes worden? en
‘hoe stimuleren wij het
inleveren van oude smartphones door recycling
punten in Nederland?’
triggeren studenten van
verschillende
economische opleidingen om hun
krachten te bundelen en
zodoende met een plan en
oplossing te komen. De
betrokken sociaal ondernemers vormen de vakjury. Dit jaar organiseren
we de challenge geheel
corona-proof omdat we
het belangrijk vinden om
onze studenten, ondanks
de beperkingen, kennis
te laten maken duurzaam
ondernemen.”

Kunnen debatteren

“Wij leren de student op
een andere manier te
denken zoals bijvoorbeeld

Kunnen debatteren vormt een waardevolle vaardigheid op
het cv van iedere student. (foto: Kim Balster)

door ondernemend gedrag aan te leren. Maar
ook kritisch denken en
persoonlijk
leiderschap
horen daarbij”, vertelt docent en studieloopbaanbegeleider Hylke Mijnster.
“Om die reden geven wij
in een aantal van onze
opleidingen op de locatie
Spinozaweg
debattrainingen. Deze trainingen
worden verzorgd door
oud-studenten en een
begeleider. Kunnen debatteren vormt een waardevolle vaardigheid op
het cv van iedere student.
Door goed te debatteren
durven studenten overtuigender te spreken, zorgvuldig te leren luisteren
en nieuwsgierig te blijven
naar de mening van een
ander. In hun toekomstige
loopbaan hebben ze daar
baat bij. De debattrainingen zijn leiden tevens tot
deelname aan een landelijk debattoernooi waar
groepen studenten van
verschillende roc’s het tegen elkaar opnemen. Tijdens het laatste toernooi
won de groep van Albeda”, glundert Hylke.

Afstuderen in je eigen
onderneming

Oud-student Jim Soebedar (20 jaar) studeerde
afgelopen zomer af in zijn
eigen bedrijf Visionary
Connections van de opleiding Ondernemer retail
die hij volgende op de Spi-

nozaweg. Deze prestatie
leverde hem de door MKB
Rotterdam uitgeroepen titel ‘Meest ondernemende
student’ op. Inmiddels is
Jim eigenaar van meerdere succesvolle ondernemingen. Bijzonder is dat
Jim afstudeerde binnen
zijn eigen bedrijf Visionary
Connections. “Als kleine
jongen was ik al gefascineerd door het leger. Mijn
plan was eigenlijk om een
opleiding bij Defensie te
starten. Dat kon destijds
echter niet. Ik had thuis
een groot aantal spullen
uit het leger verzameld. Ik
ben toen begonnen met
het verkopen van deze
spullen. Twee jaar later
is deze bezigheid uitgegroeid tot een volwaardig
bedrijf, genaamd Visionary Outdoor, een dochterbedrijf van Visionary
Connections. Ik ben super
blij en dankbaar dat ik bij
Albeda zoveel kansen heb
gekregen om mezelf te
kunnen ontwikkelen!”

‘Meest ondernemende student’ Jim Soebedar

Onderwijs KRANT

Werken én leren bij Lomans

Het Grafisch Lyceum Rotterdam staat bekend om zijn creatieve opleidingen, maar wist je dat de school ook opleidingen heeft op het gebied management, techniek en IT? Ontdek het allemaal op de online Info-middag op dinsdag 16 maart.

richt

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is een creatieve
vakschool in het hart van Rotterdam, waar alles draait
om media, entertainment en technologie. Het GLR heeft
een vernieuwende vmbo-afdeling, met vier leerwegen
voor Media, Vormgeven & ICT (MVI). Daarnaast biedt
de school de volgende mbo-opleidingen: Mediavormgeven, Software Developer, IT Systems & Devices, Video
Design, Video Production, Fotografie, Mediamanagement, Redactiemedewerker, Podium- en Evenemententechniek, Mediamaker en Medewerker Sign.

Lomans is totaalinstallateur en een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat. Voor de klas van september 2021 zoeken
wij weer toppers! Wij bieden opleidingen aan in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde met een
volwaardig MBO diploma vanaf niveau 2, 3 en 4.

We lichten een paar mbo-opleidingen toe.

Lomans Academy - Amersfoort & Capelle a/d IJssel
• Opleiding tot echte vakspecialist (MBO niveau 2,3 en 4)
• Geen saaie lesdagen; leren in een praktijkomgeving
• Ervaren vakdocenten
• 4 dagen werken + 1 dag theorie (5 dagen betaald!)
• Aantrekkelijk salaris en eigen laptop

Word manager in de creatieve wereld

In de mbo-opleiding Mediamanagement leer je mediaproducties begeleiden, evenementen organiseren en
klanten adviseren. Het is een veelzijdige opleiding voor
ondernemende studenten die houden van organiseren
en regelen. Ben jij de spin in het web waar de mediawereld op wacht?

De wereld van licht- en geluidstechniek

Of ben jij meer technisch aangelegd en ben je gek op
licht & geluid? Kies dan voor de mbo-opleiding Podium-

In 1931 startte Pieter de Goede een schildersbedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot
het huidige De Goede Vastgoedonderhoud. Van vader op zoon en zelfs op kleinzoon groeide het bedrijf uit tot een moderne professionele organisatie met ruim
100 werknemers. De liefde voor het schildersambacht, de traditionele vakkennis
en vakbekwaamheid zijn in de loop der jaren uitgebreid tot de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan onroerend goed.

Heb jij interesse om deel te nemen aan ons opleidingsprogramma, werkervaring
op te doen en je te ontwikkelen tot Onderhoudsschilder of Onderhoudstimmerkracht? Wij hebben altijd plaats voor gemotiveerde

Leerling Onderhoudstimmerkrachten
Leerling Onderhoudsschilders
Je bent voor ons de ideale kandidaat als je:
•
een opleiding houtbewerking of schildersopleiding volgt op MBO-niveau;
•
gemotiveerd bent om het vak in de praktijk te leren van ervaren leermeesters;
•
flexibel, collegiaal en een echte teamplayer bent;
•
op een klantgerichte en dienstverlenende wijze met collega’s, opdrachtgevers en bewoners van sociale huurwoningen kunt communiceren;
•
op tijd en zelfstandig naar onze vestigingsplaats, werklocaties of ophaallocatie kunt reizen;
•
de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst.
Standplaats is Vlaardingen of Dordrecht. Werktijden zijn van 07.00 - 15.30 uur.
Wat bieden wij?
•
Een uitdagende leer-/werkplek op verschillende projecten met ruimte
voor ontwikkeling binnen een innovatief familiebedrijf met een informele
werksfeer.
•
Naast het volgen van jouw opleiding leer je het vak van ervaren collega’s
en maak je onderdeel uit van een team van vaklieden.
•
Werkervaring opdoen bij De Goede VGO én tegelijk geld verdienen kan
als je je aanmeldt bij Schildersvakopleiding van OnderhoudNL (geldt alleen
voor Leerling Onderhoudsschilders).
Ben je enthousiast en heb je interesse in een leer-/werkplek?
Kijk dan snel op onze website voor meer informatie: www.degoedevgo.nl
Solliciteren kan door je motivatiebrief én C.V. (verplicht) te mailen naar
personeelszaken@degoedevgo.nl o.v.v. ‘Leerling Onderhoudstimmerkracht’
of ‘Leerling Onderhoudsschilder’.
Voor nadere informatie over de inhoud van de functies kun je contact
opnemen met de afdeling P&O, telefoonnummer 010 - 434 42 55.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!
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Ontdek de creatieve wereld
van media, entertainment en
technologie
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en Evenemententechniek. Als technicus in het theater,
de schouwburg of bij festivals zorg je er samen met je
collega’s voor dat elke productie technisch vlekkeloos
verloopt.

IT Systems & Devices

In de mediawereld is steeds meer behoefte aan IT’ers
met specialistische kennis van beeld, geluid en alle techniek die daarachter schuilgaat. Heb jij belangstelling
voor computers, digitale technologie en media? Informeer dan eens naar de vernieuwende ICT-opleiding IT
Systems & Devices.
Wil jij je aanmelden voor een van deze opleidingen?
Wacht niet te lang, de aanmeldingen voor veel opleidingen gaan hard. Kijk op www.glr.nl om te zien waar
er nog plek is.

Online Info-middag op dinsdag 16 maart

Benieuwd naar wat het Grafisch Lyceum Rotterdam nog
meer te bieden heeft? Ga naar www.glr.nl en schrijf je
in voor de online Info-middag op dinsdag 16 maart (van
14.30 tot 16.00 uur). Je krijgt dan alle informatie over de
mbo-opleidingen van het GLR en je kunt vragen stellen.

GLR

ONLINE INFO-MIDDAG
DI 16 MAART 2021 | GLR.NL
Ontdek de creatieve wereld van media, entertainment en technologie
tijdens de online Info-middag van het Grafisch Lyceum Rotterdam
op dinsdag 16 maart 2021 (14.30 - 16.00 uur). Tijdens de Info-middag
geven we informatie over onze mbo-opleidingen en kun je al je
vragen stellen. Ga naar glr.nl en meld je snel aan voor de Info-middag.

VMBO MBO

Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt vier vmbo-leerwegen en tal van mboopleidingen. Een greep uit het aanbod: Mediavormgeven, Mediamanagement,
Mediatechnologie, Redactiemedewerker, Audiovisuele Media, Podium- en
Evenemententechniek, Mediamaker en Medewerker Sign. De aanmeldingen voor
veel opleidingen gaan hard. Kijk op glr.nl om te zien waar er nog plek is.

Onderwijs KRANT

Een écht vak leer je bij het HMC
Werk je graag met mooie materialen zoals hout, word je blij van creatieve ontwerpen en wil je meer leren over ondernemen? Dan zit je bij het
Hout- en Meubileringscollege (HMC) goed! Hier leer je in een vertrouwde en professionele omgeving een écht vak.
Welkom!

Het HMC heeft twee locaties (Rotterdam en
Amsterdam) en biedt
verschillende opleidingen
aan, allemaal gericht op
creativiteit, vakmanschap
en
ondernemerschap.
Binnen de school voel je
direct de ambitieuze, veilige sfeer waar je je al snel
thuis en welkom voelt.
Bij het HMC kun je direct
met je creativiteit aan de
slag. De inspirerende omgeving, gemotiveerde medestudenten en ervaren
docenten maken je studie
tot een leerzame en waardevolle tijd.

Start jouw carrière
bij Batenburg
Wil jij werken in het hart van de maakindustrie? Combineer jouw opleiding met een stage bij Batenburg Mechatronica
en help onze klanten met de stap naar morgen.
Wij zijn altijd op zoek naar jong talent en geven je graag een kans om ervaring op te doen binnen mechatronica
en elektronica. Onze productieafdeling biedt stagemogelijkheden voor MBO techniek en engineering opleidingen.

Welke opleiding
kies jij?

Werk je graag met je handen en vind je het leuk
om zelf dingen te maken?
Dan is de opleiding meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer of meubelstoffeerder misschien wel wat
voor jou. Of ben je geïnteresseerd in alles wat met

Kijk voor meer informatie op: werkenbijbatenburg.nl/stage

Batenburg Mechatronica | Stolwijkstraat 33, 3079 DN Rotterdam
+31 (0)10 - 292 87 87 | werkenbijbatenburg.nl/stage

TECHNOLOGY
WITH A SMILE

ten gingen je al voor. Ruim 13% van onze studenten
hebben een havo- of vwo-diploma. Je doet veel praktijkervaring op die je uitstekend kunt gebruiken als je
daarna de overstap maakt naar het hbo. Meer weten?
Bekijk onze website: www.hmcollege.nl/havisten/.

Bekijk het werk van studenten

Zien wat voor werk de studenten maken? Neem eens
een kijkje op onze website: www.hmcollge.nl. Zo krijg
je een goed beeld van de school, de opleidingen en de
studenten. Je leest en ziet wat ze zoal doen tijdens hun
opleiding. De studenten maken prachtige werkstukken,
die zij met trots presenteren. De eindwerkstukken van de
examenkandidaten zijn elk jaar te bewonderen tijdens de
Expo. Je bekijkt ze online via www.expo.hmcollege.nl.

Kom langs en ontdek de school

Als je geïnteresseerd bent in het HMC en meer wilt weten, bezoek dan onze online open dagen op 15 en 16
januari 2021. Wil je de school in het echt zien? Dit kan!
We bieden kleinschalige rondleidingen aan. Op onze
website lees je meer informatie en kun je je aanmelden:
www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/.

Fotograaf: Marjon Hoogervorst (HMC). Foto’s zijn genomen voor de coronacrisis

interieur te maken heeft?
Neem dan eens een kijkje
bij de opleidingen verkoper wonen, verkoopadviseur wonen, interieuradviseur en interieurvakman.
Bij het HMC in Rotterdam
is er extra focus op techniek met de opleidingen
montagemedewerker
houttechniek, werkvoor-

bereider
houttechniek
en technisch leidinggevende. Onze opleidingen
zijn op diverse niveaus
te volgen, waarbij soms
ook keuze is tussen een
BOL- of BBL-traject. Bij
een BOL-traject (Beroep
Opleidende Leerweg) ga
je vijf dagen naar school
en loop je regelmatig sta-

ge. Bij een BBL-traject
(Beroeps
Begeleidende
Leerweg) volg je één dag
in de week les en werk je
vier dagen in de week bij
een bedrijf.

Havo-diploma?

Wist je dat het HMC ook
heel geschikt is voor havisten? Meerdere havis-

Lentiz | MBO Barendrecht leidt
toekomstmakers op!

De Barth Groep helpt bedrijven om optimaal te
presteren door het creëren van duurzame en
technologische oplossingen. Wij realiseren en
onderhouden totaalinstallaties, voeren
inspecties en keuringen uit, ontwikkelen en
automatiseren machines en leveren
plaatwerkoplossingen voor verschillende
industrieën. Onze kracht ligt in het aanpakken
van multidisciplinaire projecten.
Omdat Barth blijft groeien zijn we altijd op zoek
naar enthousiaste BBL'ers, stagiaires en
collega’s die willen leren en werken in een
dynamische werkomgeving. Kijk voor al onze
vacatures op bepartofbarth.nl.

brede opleiding gericht op
de agrologistiek. Er zijn
volop uitdagende functies
in deze sector. De aantrekkelijke opleiding sluit
uitstekend aan bij het regionale bedrijfsleven.

Lentiz | MBO Barendrecht is een school die in de
omgeving staat van de Dutch Fresh Port in Barendrecht/Ridderkerk, op loopafstand van het
station.
Medio september hebben we in Loods38 een bijeenkomst gehouden met bedrijfsleven, jongeren,
ouders en onderwijs gehouden om samen toekomstplannen te maken.
In Barendrecht bieden we de volgende opleidingen
aan:
Business & Management, voor studenten die commercieel en ondernemend ingesteld zijn. Het is een

Dierverzorging is voor de
dierenvriend! Een mooie
opleiding als je passie
voor dieren hebt, graag
met dieren werkt en ze
verzorgt, advies en informatie geven leuk vindt en
praktisch bezig wil zijn.
Hovenier
Studenten die graag werken aan een duurzame en
groene leefomgeving kunnen terecht bij de opleiding Hovenier. De projecten gaan over de groene
inrichting in en rond gebouwen, zoals je kunt zien
bij Loods38.
Groen, grond en Infra
In deze opleiding leer je
veilig werken met grote
machines en het afstellen hiervan. Veiligheid en
verantwoordelijkheid zijn
belangrijke thema’s in de
opleiding.

2998-Barth-Advertenties-Barth Groep.indd 2
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Techniek heeft de toekomst!
Betrokken docenten, een dijk van een (mbo-)opleiding én verzekerd van een prima baan: als je nu start
bij Techniek College Rotterdam, ligt straks de wereld
voor je open. Met een stevige theoretische basis en
‘leren in de praktijk’ krijg je met een keuze voor techniek alle ruimte om je talenten te ontwikkelen: ‘Werkgevers staan te springen om ons!’
Veronique Verheijen (26)
spreekt uit ervaring. Ze
heeft inmiddels een prima
baan (‘met een vast contract!’) als ICT-servicemedewerker bij waterbedrijf
Evides, nadat ze vorig jaar
haar diploma ICT-beheer
(mbo niveau 4) aan Techniek College Rotterdam
behaalde. Veronique: ‘In
het begin was de opleiding heel makkelijk. En
omdat je heel goed begeleid wordt door betrokken
docenten, leer je steeds
beter om zelfstandig en op
een klantgerichte manier
ook ingewikkelde problemen op te lossen.’ Ik vind
het fijn om mensen te
helpen: collega’s die problemen hebben met hun
laptop, maar we helpen

open

Wij helpen je kiezen op de

dagen

ook veel collega’s op afstand. Ik vind dat ik prima
ben opgeleid. De opleiding
was heel praktijkgericht.
En door stages bij bedrijven weet je wat er op de
werkvloer van je wordt
verwacht.’
En, ontdekte Veronique,
met een mbo-techniekdiploma ben je erg aantrekkelijk voor werkgevers. ‘Er
is een groot tekort aan geschoolde ICT-mensen, dus
de banen liggen voor het
oprapen.’
Direct aan het werk!
Dat ziet ook docent Peter
Breeman (37). Nadat hij
eerst zelf twaalf jaar in de
bouw werkte, is hij nu al
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tien jaar lang een trotse, docent Bouwkunde en Bouwtechniek. Het leren gebeurt op een manier die aansluit bij
de jongeren én de echte wereld. Peter: ‘Zo werken we bij
de opleiding Bouwkunde met BIM, het Bouw Informatie
Model. Dat is een digitaal model, een virtuele weergave
van een bouwwerk, waaraan de studenten tegelijkertijd
kunnen werken. Iedereen heeft een eigen rol en moet
solliciteren naar een functie; we werken zoveel mogelijk
volgens de beroepspraktijk.’
Met veel aandacht voor innovatie, nieuwe technieken en
projectmatig werken zijn de mbo-studenten van Techniek
College Rotterdam erg geliefd bij werkgevers, ziet Breeman. ‘Er is een flink tekort aan goed opgeleid personeel
in de bouw. Daardoor worden onze studenten met goede startsalarissen al tijdens hun opleiding ‘weggekocht’
door bedrijven. Techniek heeft de toekomst: er is gewoon heel goed geld te verdienen voor prima opgeleide
jongeren.’

Kijk voor meer informatie over de verschillende
techniekopleidingen op
www.techniekcollegerotterdam.nl/

Techniek, sowieso!
Nu nog even kiezen.
ONLINE OPEN DAG 9 MAART
TECHNIEKCOLLEGEROTTERDAM.NL/OPENDAGEN

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

STC vmbo college, de wereld aan je voeten

Techniek en technologie:
de toekomst is van jou!

18 - 19 maart

De middelbare school voor

WATER, VERVOER
VOER
EN TECHNOLOGIE

We helpen je ook op andere momenten

Bij het STC vmbo college is veel aandacht voor techniek en moderne technologieën. En er is veel aandacht voor de leerlingen, voor jou!
Een technisch vmbo, dat is een omschrijving die goed bij de school past. Bij Techniek
& Toepassing leer je over moderne technologieën. Bij Techniek en Vakmanschap leer
je gereedschappen gebruiken, maar ook werken met 3D-printers. De uitstroomrichting
van het vmbo is Maritieme Techniek (MaT). Op school leer je al veel over de maritieme sector en na het vmbo kun je als je wilt naar het STC mbo college.

Eerlijk en gezellig

Het STC vmbo college is een veilige school. Er zijn duidelijke regels over hoe leerlingen
en docenten zich gedragen. Die kunnen samengevat worden met de woorden eerlijk,
open, direct en constructief. De bedoeling is altijd dat je zoveel mogelijk kunt leren.
Daarvoor zit je tenslotte op school. Alle docenten doen hun best om de talenten van
de leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat lukt goed, want veel leerlingen
halen op een hoger niveau een diploma dan waarop ze binnengekomen zijn na groep
8. En daar zijn wij trots op!

SCHRIJF
JE IN!

Open
dagen

Keuzecafé

Chat

Meer info vind je op albeda.nl

Studie
info
punt

.NL/
VMBO-STC ANT
K
S R
ONDERWIJ

Prachtige toekomst

Alle mentoren zijn ook studieloopbaanbegeleider. Ze praten vaak met je. Wat gaat er
goed, wat vind je moeilijk? Wat wil je leren? En wat heb je daarvoor nodig? Op deze
manier leer je goed nadenken over je toekomst.
Wil je ook naar het STC vmbo college? Kijk op vmbo-stc.nl/onderwijskrant. Tot ziens!

STC VMBO COLLEGE is onderdeel van STC GROUP

vmbo-stc.nl/onderwijskrant

Onderwijs KRANT
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Naast de begeleiding door docenten en mentoren, kunnen de leerlingen daarbij indien nodig ook extra hulp krijgen van leerlingbegeleiders. Volgens Francien draagt dit
bij aan het succes. ,,Dat leerlingen op hun vorige school
nog geen diploma behaald hebben, heeft vaak een reden. Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient.
Sommige leerlingen hebben wat extra tijd, begeleiding
en aandacht nodig om hun middelbare schoolperiode
succesvol af te ronden. Op het VAVO Rijnmond College
ontvangen wij hen met open armen en doen met een
superteam ons best om die begeleiding te bieden. Ik
heb het gevoel dat mijn collega’s en ik werken vanuit
de mentaliteit dat onze leerlingen -en niet wijzelf of ons
vak- het belangrijkst zijn. Als leerlingen dan bereid zijn
om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
leerproces en de motivatie hebben om een diploma te
halen, dan zitten ze bij ons op de juiste plek!”

WORD VAKMAN
VERKEERSMAATREGELEN
Hard voor weinig, en vaak chagrijnig. Is dat hoe werk
moet voelen? Bij BUKO vinden we van niet. Bij ons zorg
je in een team van enthousiaste collega’s voor de beweg-

,,Je voelt dat de docenten
oprecht geïnteresseerd zijn
in de leerlingen”

wijzering bij wegwerkzaamheden of festivals. Met een
goed salaris, een aantrekkelijke overwerkvergoeding en
volop ruimte om door te stromen. En het mooiste is:

Michelle (havo-leerling)

je kunt meteen aan de slag, ongeacht je vooropleiding.
Dus waar wacht je nog op? Bekijk vandaag nog de
vacature op WERKENBIJBUKO.NL/VAKMAN.

RUIM BAAN VOOR JOU

Je diploma behalen bij het
VAVO Rijnmond College.
Hoe werkt dat?
Heb je, om welke reden dan ook, je diploma nog niet behaald en wil
je graag alsnog slagen? Dat kan bij het VAVO Rijnmond College! De
onderwijsinstelling heeft een breed aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen en biedt leerlingen de mogelijkheid om zowel overdag als ’s
avonds onderwijs te volgen bij gespecialiseerde docenten. In dit artikel
leggen docenten én leerlingen uit hoe er op het VAVO Rijnmond College wordt gewerkt.
Van diploma’s en certificaten tot herprofilering
en extra opleiding

De leerlingen op het VAVO Rijnmond College hebben
een verschillende achtergrond. Een groot deel van hen
is gezakt op de mavo, havo of het vwo en probeert
daarom alsnog het diploma of de benodigde certificaten
te behalen. Het komt echter ook voor dat zij wel een
diploma hebben, maar met het oog op de vervolgstudie een herprofilering nodig hebben en daarvoor enkele
vakken volgen. Daarnaast krijgen volwassenen van 21
jaar of ouder de mogelijkheid om een opleiding in een
bepaald vak te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een taal
die zij nodig hebben in hun werk. De weg naar een diploma verloopt bij het VAVO Rijnmond College via uiteenlopende trajecten. Zo zijn er versnelde routes voor
de havo of het vwo, waarbij de laatste twee leerjaren in
één jaar worden gedaan. Maar er zitten ook mavisten
in de schoolbanken, die alvast aan een mbo-opleiding
zijn begonnen. Dat is mogelijk als zij voor niet meer dan
twee vakken zijn gezakt. Zij gaan overdag naar het mbo
en volgen ’s avonds onderwijs bij het VAVO Rijnmond
College, zodat ze alsnog hun mavo-diploma behalen en
geen tijdverlies oplopen.

,,Niet wijzelf of ons vak zijn
het belangrijkst,
maar de leerlingen”
Francien Ottenheym (docent)
Uitgebreide begeleiding

Francien Ottenheym is docent op het VAVO Rijnmond
College. Zij vertelt dat het pedagogisch klimaat niet te

,,Als je weet waar je aan begint
en een doel hebt, is het leuk
om weer naar school te gaan”
Antoinette (leerling 21+ Frans havo)

Motivatie belangrijke voorwaarde

Bij een volwassen behandeling, past ook een volwassen
houding van de leerlingen. het VAVO Rijnmond College
doet dus een beroep op de eigen verantwoordelijkheid.
Maar als je er zelf voor kiest, is dat volgens leerling Antoinette vaak vanzelf het geval. Zij volgde de 21+ opleiding Frans havo en kijkt daar met een zeer goed gevoel
op terug. ,,Als puber wilde ik niet leren, dus ging ik op
mijn zestiende al werken. Toch koos ik er later voor om
de opleiding Frans te doen. Als je weet waar je aan begint en een doel hebt, is het leuk om weer naar school
te gaan. Gezellige lessen, met gelijkgestemde klasgenoten. Maar het was natuurlijk ook serieus. De docent was
erg goed, we werkten hard. Wekelijks had ik zo’n twee
uur huiswerk, dat viel dus erg mee”, zegt Antoinette.
Na haar positieve ervaring gaat zij nu de hbo opleiding
docent Frans volgen!

Prettige sfeer

De kwaliteit van het onderwijs en de manier van lesgeven spreken dus aan, maar leerlingen roemen ook de
sfeer op het VAVO Rijnmond College. Havo-leerling Michelle spreekt over een warm bad. ,,De docenten zijn
oprecht geïnteresseerd in de leerlingen. Je voelt echt
dat je op de eerste plaats staat. Met mijn mentor had ik
vanaf de eerste schooldag een heel goede band. Ik was
nogal onzeker en zij heeft mij goed begeleid. Ze deed
een uitspraak die ik nooit zal vergeten, namelijk ‘Niets
wat je zegt, is dom, als jij maar kan beargumenteren

,,Ik verwachtte een kille
bedoeling, maar niets is
minder waar”
Sofie (vwo-leerling)

vergelijken is met het voortgezet onderwijs. ,,Het is
écht anders dan een ‘reguliere’ middelbare school. De
meeste leerlingen zijn tussen de 18 en 21 jaar. Zij zijn
dus volwassen en zo behandelen wij ze ook. Voor mij is
wederzijds vertrouwen de basis van goed onderwijs. Ik
merk dat ik veel persoonlijk contact heb met leerlingen
en samen met hen op zoek ga naar een passende voorbereiding op hun examen”, zegt ze.
Francien Ottenheym (docent)

waarom!’ Daar denk ik nog vaak aan”, stelt Michelle.
Die mening wordt gedeeld door vwo-leerling Sofie. Zij
roemt de betrokkenheid van de docenten en het doelgerichte karakter van de opleiding: ,,Je hebt geen overbodige vakken, waardoor duidelijk is wat je moet doen en
elke les nuttig is.” Bovendien heeft het VAVO Rijnmond
College haar nog iets opgeleverd. ,,Ik heb leuke vrienden
aan deze opleiding overgehouden en dat had ik vooraf
niet verwacht. Eerlijk gezegd dacht ik dat het op het VAVO
Rijnmond College een kille bedoeling zou zijn, dat leerlingen even snel hun diploma halen en er weinig lol te
beleven was. Maar niets is minder waar!”
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op de website
voor het complete aanbod van het VAVO Rijnmond College of neem contact op voor meer informatie.

VAVO Rijnmond College

Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam
T: 088-9453000
I: www.vavorijnmondcollege.nl
E: info@vavorijnmondcollege.nl
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Focus op je
toekomst
bij het
Barendrechtse
VMBO
Barendrechtse leerlingen met een
VMBO-advies kunnen voor goed
onderwijs al jaren terecht binnen
de eigen gemeente. Dankzij de samenwerking tussen de Focus Beroepsacademie en OZHW Groen
College zijn de mogelijkheden alleen maar toegenomen. ,,We krijgen veel enthousiaste reacties.
De interesse in het Barendrechtse
VMBO is duidelijk groot”, vertelt
directeur Joni Heijboer.

Leerlingen op bezoek

Geïnteresseerde
basisschoolleerlingen konden
in december op laagdrempelige wijze kennis komen
maken met de scholen
tijdens de Kom ‘ns kijken
dag. Vanwege de coronamaatregelen verliep het
programma weliswaar anders dan normaal, maar
er mochten toch zo’n 250
leerlingen
verwelkomd
worden. ,,Gelukkig was er
destijds nog meer mogelijk dan nu”, herinnert Joni
zich. ,,De andere kennismakingsmomenten en de
open dag moesten allemaal online plaatsvinden.
Daar hebben we creatief
op ingespeeld met het
programma, bijvoorbeeld
met leuke break-in activiteiten. We konden die
momenten
bovendien
gebruiken om informatie
te delen met de ouders.”
Als er straks enige ver-

soepeling komt, hoopt
het Barendrechtse VMBO
richting de zomer nog een
kennismakingsmoment op
school te kunnen organiseren voor de nieuwe
leerlingen.

Integratie

Leerlingen in leerjaar 1
krijgen sinds dit schooljaar les in het gebouw van
Focus Beroepsacademie.
Een van de andere meest
zichtbare onderdelen van
de samenwerking is uiteraard de toevoeging van
het groenprofiel aan het
praktijkprogramma. ,,Dat
is eigenlijk heel organisch
en soepel verlopen. Het
voelt allemaal heel vanzelfsprekend. Groen is
een logisch onderdeel van
ons onderwijs”, vertelt
Joni over de integratie
tussen Focus en Groen.
Richting de toekomst is
het de bedoeling om het

aantal keuzevakken te vergroten, waarbij er meer
aandacht zal worden geschonken aan technische
vakken. ,,De interesse
hierin neemt toe. We zitten vlakbij The Greenery,
een wereld vol techniek.
Maar ook in andere profielen is veel techniek aanwezig. Daar willen we de
leerlingen graag bewust
van maken.” De praktijkruimten in het gebouw
van OZHW Groen blijven
bestaan, maar ook in het
gebouw van Focus staan
ontwikkelingen gepland
om moderne, duurzaam
ingerichte ruimten te creëren. De school overlegt
bovendien regelmatig met
het MBO. De geplande
opening van Loods 38 in
de buurt van het station
is namelijk ook voor het
VMBO interessant.

Focus op je toekomst
aanmelddagen

Het concept van de
school, waarin een grote rol is weggelegd voor
gepersonaliseerd
leren,
spreekt duidelijk aan. Er
is dusdanig veel interesse
dat er zelfs met een loting gewerkt moet worden. ,,Maar daar moet
niemand zich door laten
afschrikken”,
benadrukt
Joni. ,,We doen dit omdat
we het belangrijk vinden
om kwaliteit te blijven
bieden. Maar je kunt je
gewoon aanmelden.” Dat
aanmelden gebeurt fysiek op de speciale aanmelddagen. Ook in maart
staan er nog drie weken
gepland. Er kan online
een afspraak worden gemaakt. ,,We merken dat
ouders en kinderen het
prettig vinden om hier
op locatie te komen. Als
ze nog vragen hebben,
kunnen ze die ook stellen. Uiteraard zorgen we
ervoor dat alles coronap-

roof gebeurt.” Aanmelden
voor deze dagen kan via
de speciale website www.
focusopjetoekomst.nl.

Veel energie naar het
hier en nu

Het onvermijdelijke woord
corona is gevallen. Vanzelfsprekend merkt Joni
dagelijks de impact van de
maatregelen. ,,We leven
een beetje bij de waan van
de dag, waarin plannen
snel achterhaald kunnen
raken. Er wordt dus veel
energie in het hier en nu
gestoken, terwijl we ook
graag aan de toekomst
willen denken”, zegt ze.
Het team heeft veel tijd
geïnvesteerd in het mogelijk maken van goede onlinelessen, terwijl voortdurend de onzekerheid
bestond over al dan niet
geopend zijn en het doorgaan van de examens.
,,Iedere beslissing die
wordt genomen, roept op
de werkvloer veel vragen
op. Hopelijk blijft de aandacht voor de leerlingen,
die soms al twee schooljaren na elkaar een deel
thuisonderwijs
hebben
gekregen, ook in de komende jaren bestaan. Wij
zullen ons daar zeker hard
voor maken”, stelt Joni.

Ga jij naar het VMBO? Dan biedt de toekomstige beroepencampus aan de Dierensteinweg alles wat je zoekt!

Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College
Dierensteinweg 4
2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.ozhwgroencollege.nl

Aanmelden
Binnen Focus Beroepsacademie en OZHW
Groen worden de volgende richtingen aangeboden: Zorg & welzijn, Dienstverlening
& Productie, Horeca, bakkerij & recreatie,
Mediat, Vormgeving & ICT en het Groenprofiel.
Aanmelden kan via
www.focusopjetoekomst.nl!

De nieuwe BMW iX3 is een echte, volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar met hetzelfde DNA als al zijn
geweldige voorouders. Met net zoveel gemak als plezier rijdt u ruim 460 km op een acculading. En laadt u
in een half uur weer op tot bijna 80%.
Krachtig. Efficiënt. En gewoonweg adembenemend. Zo BMW kan elektrisch zijn.
De nieuwe BMW iX3 is te bewonderen in onze showrooms. Maak een afspraak met één van onze
verkoopadviseurs om hem te ontdekken tijdens een vrijblijvende proefrit op locatie. Vanzelfsprekend houden
wij ons aan alle huidige maaatregelen omtrent het coronavirus.
Benieuwd naar de tarieven van de BMW iX3? Bezoek dan onze BMW iX3 prijs calculator op onze website via
de volgende link: www.dubbelsteyn.nl/ix3
BMW Dubbelsteyn
Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
078 - 652 76 00
www.dubbelsteyn.nl

BMW de Fonkert
Burgemeester de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
0186 - 658 111
www.dubbelsteyn.nl

WARM. WELKOM.

GENIETEN.

15% KORTING

+ Quooker of regendoucheset cadeau!*

“Wij helpen u graag met
een advies op maat.”

Evert Rop, Grando Barendrecht
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, grando.nl/barendrecht
Woonboulevard Barendrecht

Onze showroom is weer geopend op afspraak.
Bekijk de afspraak opties op grando.nl/barendrecht.

*Vraag naar de voorwaarden

