opleiding. Overigens wordt de bal niet alleen bij het Koning
Willem I College neergelegd. René: “Het is essentieel dat ook
de bedrijven zelf erin willen investeren, dus daadwerkelijk
meedoen. Een praktijkbegeleider vanuit het bedrijf is dus
een must. Je moet echt met z’n allen optrekken: de leerling,
De Eigen Vakschool en wij.”
Win-winsituatie
Een bedrijf wil een jonge medewerker zo snel mogelijk
inzetten voor de functie waarvoor-ie is aangenomen. Dan
moet de opleiding zo soepel mogelijk verlopen. Coen en

René: “Daarom is het ook belangrijk dat de aangesloten
bedrijven elkaar ook helpen. Stel dat een leerling afsanitairen
in de praktijk moet brengen, maar je hebt er op dat moment
geen werk voor, dan kun je bij een collega aankloppen die
het daar wel druk mee heeft. Op die manier creëer je een winwinsituatie. Bovendien voelt zo’n leerling dat-ie serieus wordt
genomen.”
De samenwerking is met ingang van dit schooljaar van
start gegaan. Een volgende stap moet nog worden gezet,
zegt Toine. “Meer bedrijven zijn welkom, we willen namelijk
doorgroeien naar zo’n zestig leerlingen.”

Cormet: gezonde catering voor de studenten

“Met De Eigen Vakschool willen we het gat tussen theorie en praktijk dichten”, zeggen Coen Oostelbos, René van Uden en Toine Bastings.

De Middelbare Techniek School van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch en de in
2011 opgerichte De Eigen Vakschool werken samen met als doel de afstand tussen de theorie en
de praktijk veel kleiner te maken. “Dat zorgt er niet alleen voor dat de medewerkers beter zijn
toegerust voor die praktijk”, zegt René van Uden, directeur van de Middelbare Techniek School,
“maar ze zijn daardoor ook meer gemotiveerd. De kans dat ze uit onvrede een andere richting
uitgaan, dus de techniek links laten liggen, wordt daardoor veel kleiner.”

Samenwerking Middelbare Techniek
School en De Eigen Vakschool
Coen Oostelbos, voorzitter van de Coöperatie De Eigen
Vakschool en eigenaar van de installatiebedrijven Noord
Brabant BV en Oostelbos Installatietechniek BV, merkte dat
er structureel een gat gaapt tussen de stof die zijn jonge
medewerkers op school hebben geleerd en wat hij eigenlijk
van hen verwachtte. Om dat gat op te vullen zette Oostelbos
samen met de Brabantse Installatiebedrijven Van Delft,
Sebregts, Breman Zuid en Entech twee jaar geleden De Eigen
Vakschool op. Toine Bastings is de kartrekker van het initiatief.
Individueel maatwerk
Inmiddels is die groep robuust genoeg om het idee
daadwerkelijk uit te voeren. “We hebben verschillende ROC’s
bezocht”, zegt Toine, coördinator van De Eigen Vakschool.
“Uiteindelijk hebben we gekozen voor het Koning Willem I

College. Die had veruit de beste papieren.” Voor René was
dat niet echt een verrassing. “We timmeren al jarenlang aan
de weg om die kloof tussen school en praktijk te dichten.
En met succes. Onze grote kracht is dat we het onderwijs
exact af kunnen stemmen op de individuele behoeftes van
de leerlingen én het bedrijf. Dat doen we door een optimale
digitale leeromgeving te creëren. En die lessen worden
gegeven door professionals, die dus voor hun specifieke
vakgebied een speciale opleiding hebben gevolgd. Daardoor
hebben we al een heel goede naam opgebouwd, bij onder
meer Brabant Water en Enexis.”
“We zijn heel positief verrast hoe flexibel ingespeeld wordt
op onze wensen”, vindt Coen. “Er wordt maatwerk geleverd.”
>>
In september zijn twintig leerlingen begonnen met hun

Sinds dit schooljaar verzorgt Cormet Campuscatering
de studentenkantines van het Koning Willem I College
en voorziet deze van verantwoorde, duurzame
en eerlijke producten, meest van eigen fabricaat.
Sla- en rauwkostshakers, vegetarische pizza, alleen
kippenvleesproducten, maar toch ook de gebruikelijke
vette happen zijn te krijgen. De gezonde producten zijn te
herkennen aan een groene smiley, de slechte aan een rode,
twijfelgevallen krijgen een oranje smiley. “De studenten
moeten nog wel een beetje wennen aan de gezondere
producten, maar je ziet wel dat ze gaan nadenken over wat ze
pakken,”vertelt Peter van den Langenberg, cateringmanager
in de grote studentenkantine op de Vlijmenseweg. “De
smileys helpen daar natuurlijk bij.” Studenten weten hun weg

wel te vinden naar de kantine: rond 7 uur ‘s morgens lopen
de eerste studenten al binnen, voor een lekker ontbijtje.

Global Entrepeneurship Week
In de week van 18 tot 22 november vond op wereldniveau
de Global Entrepreneurship Week plaats. Deze week wil jonge
mensen inspireren om vernieuwende en creatieve ideeën ook
daadwerkelijk uit te voeren én de ondernemer in zichzelf te
ontdekken. Over de hele wereld sloten miljoenen jongeren
zich hier bij aan. Ook het Koning Willem I College stelde een
programma op, waarin onder andere social entrepreneurship,
ondernemerschap en samen ondernemen centraal stonden.
Zo was er een gratis, compleet volgeboekt, evenement ‘Kom
proeven aan ondernemerschap’ in Avans Hogeschool, een
speeddate met experts en een wedstrijd waarin studenten hun
(bedrijfs)idee pitchen voor een deskundige én publieksjury. De
week startte met het project ‘Innovation in a week’ in Avans
Hogeschool, waarin mbo- en hbo-studenten werkten aan
nieuwe applicaties en nieuwe patenten voor bestaande ruwe
technologieën onder begeleiding van professionals. Het was
voor alle deelnemers een inspirerende week.
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