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BOL opleiding van Intratuin Geleen, CITAVERDE en
VOORdeel & VERVOLG
Het CITAVERDE College gaat in samenwerking met VOORdeel & VERVOLG bij Intratuin Geleen
een BOL-opleiding aanbieden. Een unieke opleiding waarbij de opleiding vrijwel volledig plaatsvindt
bij Intratuin in Geleen.
Het innovatieve en vernieuwende van deze BOL
opleiding is dat de twee daagse schoolweek samen
met de driedaagse stage volledig plaatsvindt bij
Intratuin Geleen. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van de door VOORdeel & VERVOLG
ontwikkelde lesprogramma’s die een vernieuwende
verbinding maken tussen kennis opdoen en kennis
toepassen. Bij voldoende deelnemers start de
opleiding in september 2019, er zijn nog een aantal
plaatsen beschikbaar.

Contact hierover kan worden opgenomen met
Jan Maijntz, Entree coördinator CITAVERDE College
(j.maijntz@citaverde.nl) of Martin Collin stage
coördinator Xaverius (m.collin@xaverius.nl).

Terugblik pilot SprincPlank
13 weken geleden startte de pilot SprincPlank
met 12 kandidaten. De kandidaten begonnen met
een oriëntatieperiode van 4 weken waarin de ze de
eigen kwaliteiten in beeld brachten en ontdekten
in welke branche bij voorkeur gewerkt zou gaan
worden. In het daaropvolgende periode (9 weken)
werd door de kandidaten een keuze gemaakt voor
één van de bedrijven en werd de opleiding
daaromheen verder vormgegeven.
Er wordt terug gekeken op een bijzondere pilot
periode. Het was een mooie samenwerking
tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven.
Met alle inspanningen van deze partijen en
natuurlijk de kandidaten die zich hebben bewezen.
Aan het einde van de pilot hebben 9 van de
13 kandidaten het gehele traject doorlopen
waarvan er 7 concrete arbeidsovereenkomsten
hebben ontvangen. Een extra BBL contract wordt
volgende week geconcretiseerd.
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VOORdeel verklaring Polygarde
De gecombineerde niveau 1/2 opleidingsgroep bij Polygarde
heeft het VOORdeel afgesloten!
Dit betekent dat er 13 weken voorbij zijn en alle deelnemers
deze met goed resultaat hebben afgerond. Zij hebben hiervoor
allen een VOORdeel verklaring ontvangen. Deze verklaring
werd woensdag 3 juli feestelijk uitgereikt bij Polygarde.
De deelnemers starten nu allemaal met het VERVOLG.
Gefeliciteerd, we wensen jullie een succesvol VERVOLG.

Hallo pilot Jumbo!
Eerder al kwam de pilot bij Jumbo kort voorbij in wordt VERVOLGD, in deze editie willen we
uitgebreider stilstaan bij deze pilot. Lees hieronder het verhaal.
Waarden
Met de waarden van Jumbo (Samen Ondernemen
Winnen) kan de pilot bij Jumbo goed worden
omschreven. Voor filiaalleider Yvette Manderveld
is vooral “samen” van groot belang. “Het is niet
alleen een opleidingstraject van mij en/of de
kandidaten. Het is een traject van ons hele filiaal.
Het volledige team van de Jumbo Franciscus
Romanusweg staat achter dit programma waarin
we een groep leerlingen een kans bieden binnen de
Jumbo. De samenwerking met het VISTA College is
heel prettig. De lijnen zijn kort, er kan snel worden
geschakeld. De leerlingen blijven bij ons allemaal
goed in beeld, we kunnen makkelijk bijsturen in het
(gepersonaliseerde) lesprogramma, als dat nodig
blijkt”. Docent Niki Collaris van VISTA College vult
aan: “ook “winnen” zie ik in dit traject zeker terug.
De kandidaten winnen met een praktische,
toepasbare opleiding en Jumbo wint met een groep
jongeren die zich inspant voor de nieuwe werkgever”. En dat niet alleen want “winnen doen zij
met elkaar en voor elkaar; grenzen verleggend en
met doorzettingsvermogen”.

Dat het niet altijd gemakkelijk gaat, weten docent
en praktijkbegeleider maar al te goed. Maar met
dat beetje extra aandacht, soms die extra kans en
door in verbinding te blijven met elkaar, hopen ze
dat de kandidaten duurzaam aan het werk kunnen
blijven. Bij Jumbo, of daar buiten.

Opleiding opMAAT
Door de opMAAT gemaakte opleiding van
VOORdeel & VERVOLG volgen de kandidaten de
verplichte onderwijsinhoud, maar dan gekoppeld
aan de praktijk bij de Jumbo. Dit is handig,
herkenbaar en daarom erg motiverend. Dat kan
kandidaat Jordy Ringhs, gestart bij de Jumbo met
de V&V opleiding in het vooruitzicht, beamen.
“Nadat ik enige tijd de reguliere Entree-opleiding
volgde, wist ik dat dit niets voor mij was. Te veel
school, te weinig werken. Maar ik was wel nog
leerplichtig, wat kon ik doen? Toen kwam ik bij de
Jumbo aan de Franciscus Romanusweg terecht.
Zij gaven aan dat er een opleidingstraject was
waardoor ik kon werken en alsnog mijn niveau
1 diploma kon halen. Een schot in roos voor mij!
De groep
Want ik werk graag met mijn handen en doordat de
De groep bestaat uit een zevental leerlingen met
opleiding zo goed aansluit op mijn werk, voelt het
diverse achtergrond. Deze diversititeit is geen
helemaal niet als school. De docenten komen twee
obstakel bij het uitvoeren van het VOORdeel &
keer per week naar mijn werk toe, ook dat vind ik
VERVOLG programma, zo blijkt. Yvette Manderveld: fijn. Ik hoef niet naar school maar ben in een voor
“we zien dat de kandidaten elkaar weten te
mij vertrouwde omgeving waar ik nieuwe maar toch
inspireren, elkaar helpen en zich trots voelen
vertrouwde dingen leer”. En of hij denkt dat hij de
onderdeel uit te maken van deze groep.” Hier komt opleiding gaat afmaken? Daar hoeft hij niet lang
dus ook “samen” weer aan bod.
over na te denken: “Jazeker, en op deze manier
wil ik graag nog verder leren. Me steeds verder
ontwikkelen! Dat had ik een jaar geleden nooit
gedacht”.
Tot slot
Al vanaf het begin van VOORdeel & VERVOLG is
Jumbo betrokken bij het programma en dit jaar is
dus de eerste pilot van start gegaan. De samenwerking tussen deze maatschappelijk ondernemende
organisatie, het uitvoerend ROC en VOORdeel &
VERVOLG werpt zijn vruchten af. De succesfactor
volgens Yvette Manderveld en Niki Collaris? “De wil
om er samen voor te gaan. Wie samen wilt winnen,
kan samen ondernemen”!
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