www.metronieuws.nl
dinsdag 4 maart 2014

ROTTERDAM WERKT

R4
20

IN SAMENWERKING MET: ALBEDA COLLEGE, GEMEENTE ROTTERDAM, LEERWERKLOKET EN ZADKINE

Bedrijfsschool. Verstegen
Spices & Sauces warmt jeugd
op voor carrière in foodsector
Jongeren hebben het beeld dat de foodsector niet sexy is. De animo om in deze
branche te werken, is dan ook niet bijster groot. Ook hier geldt blijkbaar dat
onbekend onbemind maakt. Daarom
startte Verstegen Spices & Sauces, producent en leverancier van kruidenmengsels, begin dit schooljaar de Verstegen Academy. Een bedrijfsschool
waar momenteel zes jongeren een
mbo opleiding volgen die hen klaarstoomt als operator in de foodsector.
“Met de school, die nauw samenwerkt met het Lentiz College en andere
bedrijven uit de Spaanse Polder, hoopt
Verstegen het beeld onder jongeren bij
te stellen dat de foodsector niet sexy
zou zijn. Ook door het aanbieden van
snuffelstages en rondleidingen hopen
we de interesse van jongeren te wekken voor een carrière in deze branche”,
aldus Manfred Lukkezen, managing director bij Verstegen Spices & Sauces,
De voortrekkersrol die het bedrijf
speelt in het opwaarderen van de foodsector, is niet onopgemerkt gebleven.
Zo kreeg Verstegen, opgericht in 1886,
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“Verstegen Academy moet beeld
onder jongeren bijstellen dat
foodsector niet sexy zou zijn.”
M a nf red L uk k ezen

onlangs de prijs uitgereikt voor het bedrijf met het meest creatieve duurzame HRM-beleid.
Lukkezen: “Om al die jaren toonaangevend te blijven in de foodbranche,
heeft Verstegen geleerd om mee te
groeien met nieuwe trends, behoeften
en producten. Voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen sinds jaar
en dag de basis voor alles wat we doen.
Maar daarnaast is er ook aandacht voor
mens, milieu en maatschappij. Zo
heeft Verstegen bijvoorbeeld een interne sociale werkplaats, waarbij er gekeken wordt of mensen met een beperking een plaats kunnen krijgen in het
reguliere productieproces.” M E T R O

Doorstroomtraject. Ambitieuze
mbo-studenten volgen vakken
bij Hogeschool InHolland
“Als een brugpieper op de eerste dag op
de middelbare school.” Zo voelde Milou
van Liere (19), derdejaars Sociaalmaatschappelijke Dienstverlener van het
Albeda College, zich. Vrijdag 14 februari verruilde ze haar 'oude, vertrouwde
Albeda’ voor twee uur Strafrecht op Hogeschool Inholland Rotterdam. De komende zestien weken volgt ze daar, samen met studenten van de opleiding
Juridisch Medewerker, een doorstroomtraject bestaande uit hbo-vakken.
“Veel van onze studenten zijn ambitieus. Daarom willen we hen aanmoedigen om verder te studeren op het
hbo.” vertelt Miriam Mendonça, projectleider van het mbo-hbo curriculum
Albeda College. “De overstap van het
mbo naar het hbo is echter niet voor iedereen even makkelijk. Deze vrijstelling geeft onze studenten een extra
steun in de rug”
Milou is zo’n ambitieuze student.
Maar ze was ook wat huiverig om de
overstap naar het hbo te maken. Het
doorstroomtraject heeft die angst alvast weggenomen. “Door exact dezelfde programma’s en examens te volgen
als die van eerstejaars van Inholland
krijg ik een goed beeld van wat je
straks kunt verwachten. Bovendien
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ontvang ik een certificaat dat automatisch recht geeft op vrijstelling bij een
juridische opleiding bij de hogeschool”, aldus Milou.
In het geval van Milou sterkt het traject haar nu al in haar oorspronkelijke
plan om hierna de hbo opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlener te gaan
volgen. Haar droom is om ‘iets’ in de
psychiatrie te gaan doen. Maar wat precies, dat hoopt ze na dit schooljaar bij
Inholland uit te vinden…
Wil je meer informatie over dit doorstroomtraject? Stuur een e-mail naar
m.mendonca@albeda.nl. M E T R O

Bas Preesman, Teamleider Mobiliteit, tussen deelnemers aan het mbo-hbo doorstroomtraject. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Met hbo-diploma
kun je meer
Schakelklas. Roc’s en
hogescholen bundelen
krachten om doorstroom van
mbo’ers
motorvoertuigentechniek
naar hbo te bevorderen.
Sleutelen aan motorblokken zal Christopher Böttcher (21) waarschijnlijk zijn
hele leven blijven doen. Zijn passie
voor auto’s zit te diep ingesleten. Als
kind hield hij er al van om zijn handen
vuil te maken. Wat ergens niet verwonderlijk is, omdat zowel zijn vader als
beide opa’s ‘in de auto’s zitten’. Zijn
neef werkt zelfs als monteur voor Deutsche Tourwagen-Masters, één van de
grootste toerwagen kampioenschappen in Europa. Dat ook hij gegrepen
zou worden door het autovirus, was
dan ook meer een kwestie van tijd als
toeval.
Bij Zadkine volgt hij momenteel de
mbo 4 BOL-opleiding Technisch Specialist. Een prima studie, maar zeker niet
zijn eindpunt. Hij wil zo gauw mogelijk
door naar het hbo. “Begrijp me niet verkeerd, als automonteur heb je een

prachtberoep. Maar veel doorgroeimogelijkheden heb je niet. Je kunt chef
werkplaats worden, maar dan heb je
het wel gehad.”
“Met een hbo-diploma kun je meer
kanten op”, weet hij. “Maar om van het
mbo naar het hbo door te stromen, heb
je bijvoorbeeld wiskunde nodig. Terwijl je op het mbo vooral leert rekenen.
Vandaar dat ik blij ben dat ik vanuit het
CIVOM een mbo-hbo doorstroomtraject kan volgen. Daarbij volg ik nu al
vakken op hbo-niveau, waardoor de
overstap naar de hogeschool hopelijk
een stuk gemakkelijk wordt.”
Ook klasgenoot Edwin van der
Knaap (20) koestert die wens. Want net
als Christopher kijkt ook hij verder
dan zijn mbo-diploma. Zo’n specifiek
doel als zijn schoolvriend, die ontwerper bij een raceteam wil worden, heeft
Edwin niet. Die drive hoopt hij tijdens
de hbo opleiding Automotive te vinden. Maar wellicht treedt ook hij in de
voetsporen van zijn familie, waar veel
ingenieurs zijn te vinden.
Bas Preesman, Teamleider Mobiliteit bij Zadkine, snapt de overweging
van de jongens wel. “De tijd dat je je als
monteur op de werkvloer omhoog
werkte, is inmiddels voorbij. Omdat
auto’s steeds ingewikkelder zijn ge-
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“Als monteur heb je een
prachtberoep. Maar veel doorgroeimogelijkheden heb je
niet. Met een hbo-diploma
wel.”
Chr is to p her B ö t tc her
vierdejaars Technisch Specialist

worden, moeten studenten steeds
meer kennis in zich opnemen. Dat
geldt al voor mbo’ers, maar zeker voor
het hbo. De kloof daartussen is te groot
om met een paar, door de baas betaalde
cursussen te overbruggen. Daarvoor
moet je echt terug naar school. Of, zoals de jongens doen, direct doorstromen naar de hogeschool.”
Spijt dat ze, waar mogelijk, niet direct voor een hbo-opleiding hebben gekozen, hebben Christopher en Edwin
niet. De praktijkkennis die ze bij Zadkine hebben opgedaan, hadden ze niet
willen missen. Ze verwachten zelfs dat
het hun een streepje voor geeft op andere hbo-studenten die direct van havo
of vwo zijn doorgestroomd. IL J A P OST

Talentenklas laat
mbo’ers wennen aan hbo

Rolant Cornelis. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Het Albeda College, Zadkine, DaVinci
College, Mondriaan en ID College zijn
gezamenlijk gestart met Hogeschool
Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) om de doorstroom tussen de verschillende niveaus in beroepsonderwijs goed af te stemmen.
Dit initiatief heet de Talentenklas en is
gericht op jongeren die na hun mbo niveau 4 opleiding binnen de motorvoertuigentechniek door willen stromen
naar de hbo-opleiding Autotechniek.
“De Talentenklas laat jongeren op
het mbo alvast wennen aan het hbo”,
aldus Rolant Cornelis, Projectleider
Marketing & Communicatie CIVOM.
“In de laatste twee jaar van de mbo-opleiding gaat de leerling één dag per
week naar het hbo om daar aan zijn
Wiskunde-kennis te werken. Daarnaast doet de student onder andere ex-

tra kennis op rondom de vakken Elektronica, Mechanica en Bedrijfskunde.
Gevolg is dat de overstap naar het hbo
kleiner wordt en de kans op slagen groter. Daarnaast kan de student tot een
half jaar studieduurverkorting krijgen
op één van de aangesloten hogescholen.”
De Talentenklas is onder de paraplu
van CIVOM gestart, wat staat voor ‘Centrum Innovatief Vakmanschap voor
onderhoud in Mobiliteit’. Deze organisatie richt zich op het professionaliseren van technische vakmensen voor
het personen- en goederenvervoer over
land, weg, rail en water. Onder meer
door, in samenwerking met het bedrijfsleven, het ontwikkelen van trainingen en opleidingen voor mbo leerlingen en werknemers in de mobiliteitsbranche. IL J A P OST

