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De Eigen Vakschool en Koning Willem I College samen sterk.
De Eigen Vakschool is een bedrijfsschool opgezet door Brabantse bedrijven in de installatietechniek
In het Metaforum van School voor de Toekomst was er op 22 augustus 2013 een
voorlichtingsbijeenkomst voor leerlingen van De Eigen Vakschool, ouders, directeuren en
praktijkbegeleiders van de aangesloten bedrijven.
In zijn woord van welkom benadrukte Jacques Doomernik, senior adviseur van het Koning Willem I
College, het belang van een goede samenwerking met het bedrijfsleven. De aangesloten bedrijven
Sebregts, Noord Brabant BV, Breman, Oostelbos, Entech en Van Delft Groep erkennen dit.
Coen Oostelbos, voorzitter van de coöperatie, vertelde dat hij het volste vertrouwen heeft in het
concept van De Eigen Vakschool. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze wijze voor leerling en
leerbedrijf de best passende opleiding kunnen bieden waarbij de branche verzekerd is van goed
vakmanschap en de leerling werkgarantie voor het leven heeft.
Michiel de Ruyter, districtsmanager Zuid van Kenteq haalde het belang aan van het opleiden in de
praktijk en de rol van de praktijkbegeleider daarin.
Maatwerk
Het Koning Willem I College beschikt over een ruime ervaring in het samenwerken met vergelijkbare
bedrijfs- of praktijkscholen. De coöperatie heeft dan ook niet voor niets gekozen voor een
samenwerking met het Koning Willem I College. René van Uden, directeur van de Middelbare
Techniek School: “Wij leveren maatwerk waarbij we de klant ook echt als klant zien. Soortgelijke
bedrijfsscholen hebben we bijvoorbeeld ook samen met ENEXIS, Brabant Water, Grenco en
Modderkolk opgezet.”
Visie
Toine Bastings, directeur van De Eigen Vakschool, vertelde vervolgens wat over de visie van de
participanten van De Eigen Vakschool: door samenwerking, maar met gebruikmaking van ieders eigen
expertise, de bestaande opleidingen tot Installateur zowel inhoudelijk als organisatorisch verbeteren.
De nieuwe opleidingen zijn innovatief, flexibel en passend bij een bedrijf. Gezamenlijke ambitie is de
participerende bedrijven continu te voorzien van voldoende en vooral goed gekwalificeerde
Installateurs en op die manier leerlingen competent maakt voor een brede arbeidsmarkt.
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