ROC West-Brabant

dien s tbaar aan s t u dent é n arbeid s m ar k t

ROC West-Brabant is dé MBO-opleider in de regio. Acht zelfstandige
colleges verzorgen van Breda tot en met Bergen op Zoom een breed scala

Ieder kind heeft een talent, dat moeten wij
als school en als onderdeel van de maat‑
schappij koesteren en tot bloei laten komen.’

aan beroepsopleidingen. Met maar één doel: ondernemende jongvolwassenen afleveren aan de samenleving. Of deze jongeren daarna gaan
studeren op het HBO of meteen als vakbekwame krachten de arbeidsmarkt
op gaan - in beide gevallen hebben ze een solide basis om zich verder te
ontwikkelen.
‘Als ROC West-Brabant hebben we twee
opdrachtgevers’, aldus Rob Franken,
bestuursvoorzitter, ‘de student en de
arbeidsmarkt. Die twee zijn onlosmakelijk
met elkaar en met het ROC verbonden.
Wij zijn continu in gesprek met die arbeids‑
markt; de grote en kleine spelers, zoals de
BZW, sectorale organisaties, grote bedrijven
en instellingen, samenwerkingsverbanden,
overheden en ga zo maar door. We weten
elkaar inmiddels goed te vinden, met mooie
samenwerkingsverbanden tot gevolg.
Ik denk bijvoorbeeld aan het Maintenance
Education Consortium (MEC) of het Platform
Techniek. Het houdt ons scherp om onze
studenten up-to-date op te leiden.’
‘Naast de reguliere stages bieden we onze
studenten ook op school de mogelijkheid
om in de praktijk te werken.
Bedrijfssimulaties als ‘Flash‘ en ‘Fast’, samen
werkingsverbanden in de bouw en leerbedrijf
Zinc zijn allemaal voorbeelden van de praktijk

op school. Studenten krijgen met echte
opdrachtgevers en met echte opdrachten
te maken. Alles met het doel om de
arbeidsmarkt blijvend te laten functioneren
door deze te voorzien van zelfbewuste,
vakbekwaam opgeleide jonge mensen.’
ROC West-Brabant speelt ook een grote rol
in de regio als ’t gaat om het bredere
scholingstraject. Diverse samenwerkings‑
overeenkomsten zijn gesloten met zowel
het VMBO als het HBO in de regio.
‘Afgelopen jaren bijvoorbeeld met Avans
Hogeschool op het terrein van de logistiek,
met Boeing in het kader van hoogwaardige
opleidingstrajecten voor onderhouds
personeel. Topsport & Onderwijs is een ander
initiatief van ons, dat steeds concreter
vorm krijgt.
Met de VMBO-scholen in de regio werken
we samen, zodat leerlingen op jonge leeftijd
goed geholpen worden met het maken van
een juiste keuze voor een vervolgopleiding.

‘ROC West-Brabant kent een aantal kern‑
waarden. Een ervan is ’de mens centraal’.
Wij zijn trots op al onze leerlingen, studenten
en medewerkers. Wij kunnen niemand
missen. Ook de arbeidsmarkt kan dat niet
en dat realiseren wij ons terdege.
Een andere kernwaarde is ’ondernemings‑
zin’, iets dat we aan de arbeidsmarkt niet
hoeven uit te leggen! Hoe haal ik het beste
uit mezelf en hoe zet ik dat in voor het
belang van mijn bedrijf of instelling?
De derde is ’duurzaamheid’. Oók in de zin
van duurzame partnerships met bedrijfsleven
en overheid. Wij zijn overtuigd van de
Triple-O gedachte: de duurzame samen‑
werking tussen Onderwijs, Ondernemingen
én Overheid. Samen willen we dienstbaar
zijn aan instellingen en bedrijven.’
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