Schildersopleiding ROC van Amsterdam start nieuwe werkwijze

Flexibiliteit

in schildersonderwijs

Met lede ogen zag het ROC van Amsterdam aan hoe
de instroom van de schildersopleiding de afgelopen
jaren terugliep. Constructies met samenwerkingsverbanden stopten en leerbedrijven haakten af. Het
moest anders: flexibeler, moderner, meer gericht op
de behoeften van de sector. Een partnerschap met
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Omdat er geen financiering is voor het

te vaak de angst bij werkgevers gezien
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die een beroepspraktijkovereenkomst

niet de werkgeversrol op zich kan of wil

onder hun neus geschoven krijgen.

nemen, gingen Albersen en zijn collega‘s

“Bedrijven willen zich niet meer binden,

op zoek naar een alternatieve aanpak.

de toekomst is te onzeker.”

Baanmakelaar Werving & Selectie en Singel Personele
Diensten moet nu uitkomst bieden.

De studenten van het ROC van
Amsterdam gaan na plaatsing bij
een bedrijf aan de slag op basis
van een uitzendovereenkomst.
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In het verleden werd het praktijkgedeelte

Praktische aanpak

van het onderwijs voor Noord-Hollandse

In de zomer van 2014 werden Albersen en

schilderstudenten georganiseerd door het

zijn collega Hans Kaspersen via het UWV

Opleiding | Instroom | door Sabine Schipper

Werkbedrijf voorgesteld aan Baanmakelaar Werving & Selectie. Er volgden een
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aantal oriënterende gesprekken. Al snel

Albersen: “We hebben een
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behoud van kwaliteit. Dat moest het wor-
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Winterperiode
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Uitzendovereenkomst
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Michael Zeeuw is accountmanager Noord-
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Instromende studenten kunnen vanaf dit
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jaar al in juni starten bij een leerbedrijf,

praktijkwerkplaats waar studenten, als

ROCvA. “We hebben naar mijn idee een

direct na het behalen van hun vmbo-

het nodig is, vlieguren kunnen maken in

goede formule gevonden waarmee we

diploma. Doorloopt een student het ‘nor-

de rustige maanden. Ten slotte hanteert
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ceerd wintertarief voor werkgevers die

der afbreuk te doen aan de kwaliteit van

Daarom heeft het ROCvA op verzoek van

hun student aanhouden. De tijden zijn

het BBL-traject. De studenten gaan na

Baanmakelaar gekeken naar de mogelijk-

veranderd en het onderwijs verandert

plaatsing aan de slag op basis van een uit-
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erkend. Zeeuw kan zich herinneren dat

ingeschaald conform de schilders-CAO.

niet alleen de werkgever een plezier

Baanmakelaar een paar jaar geleden

Tevens wordt hun schoolgeld - ongeveer

mee, maar ook de ouders; een niet te

werd teruggefloten door Savantis omdat

235 euro per jaar - vergoed uit het scho-

onderschatten factor in het werven van

er een student op flexibele basis bij een
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Dit bedrag ontvangen ze als ze minimaal

“De jongens kunnen direct na hun vmbo-

snel gaan: “‘Onlangs hebben we om tafel
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mee voor hun beroepspraktijkvorming.

Albersen ziet nog veel potentie in de

om studenten op flexibele basis in te

Ze zijn inzetbaar in de drukste maanden,

regio wat betreft het werven en opleiden

lenen, betekent niet dat het leertraject

draaien gewoon in de zomer mee, met

van schildertalent. “Hopelijk kunnen we

verandert. Zeeuw verduidelijkt: “Het gaat

uitzondering van de verplichte bedrijfs-

dat potentieel met deze directe koppe-

om een investering in de toekomst, er

sluiting. Zo bouwen de studenten een

ling van opleiding en arbeidsmarkt de

moet moeite worden gedaan voor een

band op met het leerbedrijf en is de kans

komende jaren aan gaan boren.”
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