PLATFORM BEDRIJFSVAKOPLEIDINGEN HAAGLANDEN
“Bedrijfsleven in het VMBO”

PLATFORM BEDRIJFSVAKOPLEIDINGEN HAAGLANDEN
“Wij gaan voor het vakmanschap”
PLATFORM BEDRIJFSVAKOPLEIDINGEN HAAGLANDEN
“WIJ GAAN VOOR HET VAKMANSCHAP”

Vijf grote BedrijfsVakopleidingen Haaglanden , De SchildersVakschool, de
Stichting Haagbouw, Installatiewerk Zuid Holland, BVMT Delft en Bouwmensen-Delft, hebben een aantal maanden geleden een Platform opgericht met als
belangrijkste doelstelling het vergroten van de belangstelling en instroom voor
de Techniek. Het vijftal Bedrijfsvakopleidingen verzorgt voor zo’n 600 bedrijven
in Haaglanden en Zuid Holland en voor diverse ROC’s , MBO-opleidingen op
verschillende niveaus in zeer modern geoutilleerde opleidingsruimten.
Samenwerking VMBO
Daarnaast gaat het Platform nauw samenwerken
met het VMBO-techniek
in de regio. Een elftal
VMBO-scholen heeft al
te kennen gegeven dat het
Platform hen heel goed
van pas komt als het gaat
om de toekomst van het
Voorbereidend Vakonderwijs, want daar staan
de Vakopleidingen voor!
De Vakopleidingen
worden steeds meer
betrokken bij zowel de
inhoud als het verzorgen
van delen van de Praktijk
voor het VMBO.
Op deze wijze krijgen de
leerlingen direct te maken
met de eisen , de werkcultuur van het bedrijfsleven,
hetgeen hen motiveert en

voor de school belangrijk
is om het onderwijs direct
aan te laten sluiten bij de
eisen van het bedrijfsleven.
Daarnaast kan het
Platform een belangrijke
rol spelen tijdens het
oriëntatieproces van leerlingen in de onderbouw.
Leerlingen kunnen in een
carrousel langs verschillende opleidingsinstituten
zich een realistisch beeld
vormen van de verschillende beroepen in de
Bouw-, de Schilders-,
de Metaal- en Technieken in de wereld van de
Installatietechniek.
Op verzoek van de
praktijkdocenten in het
VMBO kan het Platform
ook maatwerk verrich-

ten op het gebied van
nascholing.
Samenvatting
Het Platform realiseert
moderne Middelbare
Vakopleidingen in een
kleinschalige omgeving.
Het onderwijs is gericht
op de eisen van het
bedrijfsleven en wordt
verzorgd door zeer gemotiveerde docenten en
instructeurs in moderne
Praktijkruimten.
Tenslotte: Er is veel werk
in de TECHNIEK !!
U wordt van harte uitgenodigd tijdens onze Open
Huis dagen !
Nadere info :
g.snijders18@kpnplanet.nl
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