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WORDT
VERVOLGD
1 jaar VOORdeel & VERVOLG
Gister was het exact 1 jaar geleden dat VOORdeel & VERVOLG
formeel aftrapte. Met een eerste gezamenlijke werkgroep
bijeenkomst werd een jaar geleden het startsein gegeven voor deze
nieuwe PPS (publiek-private samenwerking). We kunnen terugkijken
op een energiek en innovatief jaar.
Wat hebben we gedaan? We hebben:
• onderwijs ontwikkeld
• samengewerkt
• praktijkopleiders getraind
• relaties gelegd
• verbindingen gemaakt
• en nog veel meer!
Er zijn mooie stappen gezet om in dit nieuwe jaar veel leerzame
en succesvolle pilots uit te voeren!

VOORdeel & VERVOLG
pilot bij Zetra

Wat u nog niet wist over
VOORdeel & VERVOLG

Een intensieve samenwerking tussen
ondernemer, overheid en onderwijs (3O’s)
heeft geresulteerd in de start van de derde
pilot van VOORdeel & VERVOLG.
Op 1 oktober zijn de kandidaten gestart
bij Zetra in Sittard met de mbo-1 opleiding,
Profiel Logistiek met aanvulling Procestechniek uitgevoerd door Leeuwenborgh.

· VOORdeel & VERVOLG heeft naast een
website een LinkedIn profiel dat gevolgd
kan worden.
· Er zijn meer dan 70 personen actief
binnen het programma vanuit de
verschillende partners van VOORdeel
& VERVOLG. Een divers gezelschap dat in
verschillende (werk)vormen bij elkaar komt.
· In oktober heeft de eerste verantwoording
plaats gevonden aan het ministerie van
OC&W en de Provincie Limburg.
· Na afronding van de eerste pilot bij EMMA
zijn er momenteel twee pilots actief, naast
Zetra ook het VERVOLGdeel bij EMMA.
Daarnaast starten er op korte termijn nog
twee pilots:
- Wijkleerbedrijf Daalhof
- Polygarde

Zetra heeft een hoge mate van
maatschappelijke betrokkenheid en is
vanaf het prille begin partner van VOORdeel
& VERVOLG. Al lange tijd is er een intensieve
samenwerking tussen Xaverius en Zetra,
door het partnerschap van Xaverius binnen
VOORdeel & VERVOLG is Zetra ook
betrokken geraakt bij het programma.
Vanuit WSP Westelijke Mijnstreek heeft de
werving van kandidaten plaatsgevonden.
Belangrijk punt bij deze werving was de
kennismaking van kandidaten met het
bedrijf en vice versa. Er is gekozen voor
een proefdag èn een week lang wederzijdse
kennismaking waardoor de kandidaten en
het bedrijf elkaar beter leerden kennen.
De vier kandidaten die uiteindelijk met een
wederzijds “ja” overbleven, zijn allen gestart
met de maatwerkopleiding van VOORdeel
& VERVOLG. Drie van hen zijn gestart aan
het mbo-1 traject en één kandidaat is doorgeleid naar de BBL-opleiding mbo niveau 2
Logistiek.

Ook zijn er met diverse partners concrete
stappen gezet om in het nieuwe jaar te
starten met een pilot.
· Binnenkort kunt u digitaal een artikel over
VOORdeel & VERVOLG lezen in de SBB
nieuwsbrief. In de volgende nieuwsbrief van
VOORdeel & VERVOLG zal deze link met u
worden gedeeld.

Hiermee is door deze pilot ook
de samenwerking met opleidingen onderling
gerealiseerd waarbij het belang van de
kandidaten voorop stond.
Zetra in Sittard

Wilt u meer weten of heeft u een bijdrage voor ‘Wordt Vervolgd’?
Laat het weten aan VOORdeel & VERVOLG. Uitschrijven voor
deze nieuwsbrief kan ook, stuur hiervoor een mail.
ghouben@arcuscollege.nl
www.voordeelvervolg.nl / 088 – 0272478

