Helicon Opleidingen
ONDERNEMEND IN DE REGIO

Op het gebied van opleidingen
voor de Food- en Feedsector
is Helicon Opleidingen een
belangrijke speler in de markt.
Dit zowel in de Beroeps
Opleidende Leerweg (BOL) en
Beroeps Begeleidende Leerweg
(BBL), op MBO niveau 2, 3 en 4.
Food opleidingen worden gegeven
in Helmond en Den Bosch.
Food- en Feedsector
Daarnaast verzorgt Helicon Opleidingen
maatwerk voor een groot aantal
bedrijven en organisaties in de food
en feedsector. Centraal staat daarbij
de vraag ‘wat moet iemand kennen en
kunnen in de nabije toekomst? Wat
heeft de medewerker nodig om zich
verder te ontwikkelen?’. Samen met het
bedrijf of samenwerkingsverband van
bedrijven ontwikkelt Helicon Opleidingen
opleidingsprogramma’s die zowel
maatwerk naar het bedrijf leveren, alsook
maatwerk naar het individu. Zie onze
website www.helicon.nl/cursussen/
voor een overzicht van ons portfolio.
Werkplekopdrachten
Helicon Opleidingen heeft een
onderwijsmethodiek ontwikkeld waarbij
de werkplekopdrachten leidend zijn voor
het te volgen onderwijsprogramma. In een
werkplekopdracht wordt vastgelegd welk
gedrag een medewerker op een bepaalde
werkplek moet vertonen. Middels training
en coaching wordt dit gewenste gedrag
aangeleerd.
Food- & Fresh Lab
Om het praktijkleren nog beter vorm
te geven heeft Helicon Opleidingen
in samenwerking met overheid en
bedrijfsleven het Food- & Fresh Lab
opgericht in Helmond.
Leren in de praktijk is een mooie
belofte, maar voor de foodsector in veel
gevallen een onhaalbare situatie. Even
een productielijn stilleggen of vrijuit
experimenteren met ingrediënten kost
handenvol geld en daar zitten de meeste
bedrijven niet op te wachten. Het Food
& Fresh Lab in Helmond biedt studenten

Het Food- & Fresh Lab

en medewerkers van bedrijven wel de
mogelijkheid om écht te leren in de
praktijk dankzij een kleinschalige, uiterst
professionele praktijkomgeving in de vorm
van een volledig operationele productielijn
en een praktijkgericht leeraanbod.

de samenwerking is de nadrukkelijke wens
van bedrijven uit de zuivelindustrie om in
opleidingstrajecten integraal verbindingen
te kunnen maken tussen procestechnischeen zuiveltechnologische kennis- en
vaardigheidsaspecten.

Samenwerking met Feed Design Lab
Voor de opleidingen in de Feedsector
werkt Helicon Opleidingen samen met
het Feed Design Lab te Wansum. Het
Feed Design Lab is een onderzoek- &
educatiecentrum voor innovatie en
verduurzaming van de diervoerindustrie.
Door de open proeffabriek is het Feed
Design Lab een uitermate geschikte
praktijklocatie voor trainingen voor
operators en kwaliteitszorgmedewerkers in
de diervoedersector.

Advies
Helicon Opleidingen heeft op verschillende
vlakken expertise in huis. In iedere regio
is uw aanspreekpunt een deskundige,
ervaren relatiemanager, die de regionale
bedrijvigheid en uitdagingen als geen
ander kent. Alle relatiemanagers hebben
behalve een eigen sectorexpertise, allemaal
veel kennis in huis over de organisatie
van onderwijstrajecten binnen bedrijven.
Deze expertise zetten ze graag in bij het
adviseren van organisaties.

Coöperatie Zuivelopleidingen
Nederland
In de coöperatie ‘Zuivelopleidingen
Nederland’ zijn de opleidingsinstituten
mbo Life Sciences, AOC Oost, Helicon
Opleidingen en een particuliere opleider,
CBT Trainingen & Opleidingen een
samenwerking aangegaan. Aanleiding voor

regioinbedrijf.nl
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