
Een goede samenwerking tussen Ondernemers, 
Onderwijs en Overheid draagt bij aan een sterke 
lokale economie. Gelukkig zijn heel veel Giessenlandse 
en Molenwaardse ondernemers bereid om hun 
steentje bij te dragen. Er zijn diverse initiatieven om 
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren. In dit overzicht ziet u welke projecten er 
zijn en waar u terecht kunt voor meer informatie of 
om aan te melden. Klik op een onderwerp om meteen 
naar de betreffende pagina te gaan. 

• Techniekroutes
• Alblasserwaard On Stage
• Netwerkbijeenkomst voor VMBO leerlingen 

Papendrecht
• Onderwijsroute
• Techniektalent.nu
• Wellantcollege de Bossekamp
• Ontwikkelen en leren bij HBO Drechtsteden
• Game On
• Bedrijvenkring Gilde Vakcollege Techniek

Inhoud

Op weg naar Molenlanden

Initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt



Inhoud

Meer informatie & aanmelden 
Louisa Broens, accountmanager bedrijven 
gemeente Molenwaard 
ondernemersloket@gemeentemolenwaard.nl
06-46884538

Datum
• Nieuw-Lekkerland: wo 21 februari 2018
• Bedrijventerrein Melkweg: wo 21 maart 2018
• Industriepark Gelkenes: wo 16 mei 2018

Techniekroutes worden sinds 2016 georganiseerd in 
Molenwaard. Allereerst in Nieuw-Lekkerland, in 2017 volgde 
Gelkenes en in 2018 willen we de eerste Techniekroute 
Melkweg organiseren. Leerlingen uit groep 8 gaan op een 
ochtend in groepjes van ongeveer 10-13 leerlingen op 
bezoek bij twee lokale technische bedrijven. Ze krijgen te 
horen en te zien wat het bedrijf doet en ze mogen zelf aan 
de slag. Vantevoren wordt het bezoek in de klas voorbereid 
door middel van een opdracht en na afloop wordt het 
in de klas besproken. Leerlingen, bedrijven, ouders en 
leerkrachten zijn erg enthousiast over de Techniekroutes. 
Het draagt ook bij aan de bekendheid van en met lokale 
bedrijven. 

Doel: kinderen uit groep 8 kennis laten maken met 
techniek om ze zo enthousiast te maken voor een 
technisch beroep.

Techniekroutes

Waaruit bestaat uw bijdrage?
• Voorbereidende opdracht maken voor leerlingen
• Ontvangen van leerlingen tijdens de Techniekroute
• Bijwonen Netwerkbijeenkomst in de namiddag

mailto:ondernemersloket%40gemeentemolenwaard.nl?subject=


Inhoud

Doel: door middel van netwerktrainingen, 
beroepenfeest en Doe Dag VMBO leerlingen helpen bij 
hun beroeps-keuze

On Stage is een LOB methode (loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding). Leerlingen uit 2 VMBO krijgen 
netwerktrainingen en gaan met mentoren in gesprek over 
opleidings- en beroepskeuze. Tijdens het beroepenfeest 
in de Lockhorst maken zij kennis met meer dan 150 
professionals uit diverse sectoren. Als er een ‘match’ is 
tussen beroepsbeoefenaaren leerling dan zien zij elkaar 
terug tijdens de Doe Dag. De beroepsbeoefenaar bepaalt 
zelf hoeveel leerlingen hij/zij kan ontvangen tijdens de doe-
dag. Alblasserwaard On Stage heeft ook een docentenronde 
tijdens het beroepenfeest en een Docenten Doe Dag.

Datum
• In februari 2019 vindt de zesde editie van 

Alblasserwaard On Stage plaats. Meer 
informatie volgt. Aanmelden is al mogelijk. 

Meer informatie & aanmelden 
Meld u aan via www.alblasserwaardonstage.nl
Meer informatie: Hanneke Salm, 
projectleider Alblasserwaard On Stage, 
mail@alblasserwaardonstage.nl, 06-28534095

Alblasserwaard On Stage

Waaruit bestaat uw bijdrage?
• Bijwonen informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren
• Bijwonen Beroepenfeest in De Lockhorst 

 

Indien er een ‘match’ is:
• Ontvangen en begeleiden van leerlingen tijdens Doe dag 
• Ontvangen en begeleiden van docenten tijdens Docenten Doe 

Dag 

http://www.alblasserwaardonstage.nl
mailto:mail%40alblasserwaardonstage.nl?subject=


Inhoud

Meer informatie & aanmelden 
Miranda van Amstel, medewerker Onderwijs & 
Arbeidsmarkt gemeente Papendrecht, 
m.vamstel@papendrecht.nl
078-770 62 43

Datum
• woensdag 14 november, aanmelden is al 

mogelijk

Eén van de competenties waar VMBO leerlingen binnen hun 
schooltijd aan moeten werken is netwerken. Dit gebeurt in 
het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). 

Dit netwerken oefenen leerlingen natuurlijk bij voorkeur in 
de praktijk. Vandaar dat er jaarlijks een netwerkbijeenkomst 
wordt georganiseerd voor 400 examenleerlingen van het 
VMBO van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger 
College uit Papendrecht. Leerlingen gaan in tweetallen in 
gesprek met professionals. 

Doel: in de praktijk oefenen met netwerken in het kader 
van LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Netwerkbijeenkomst voor VMBO leerlingen Papendrecht

Waaruit bestaat uw bijdrage?
• U of één van uw medewerkers gaat tijdens de bijeenkomst in 

gesprek met VMBO eindexamenleerlingen

mailto:m.vamstel%40papendrecht.nl?subject=


Inhoud

Meer informatie & aanmelden 
Louisa Broens, accountmanager bedrijven 
gemeente Molenwaard 
ondernemersloket@gemeentemolenwaard.nl
06-46884538

Datum
• donderdag 8 maart 2018

Leerlingen van 2 VMBO van CSG De Lage Waard en het 
Willem de Zwijger College uit Papendrecht brengen in 
groepjes een bezoek aan twee bedrijven uit de sectoren 
‘Zorg en Welzijn’, ‘Economie’ of ‘Techniek’. Zij krijgen uitleg 
over het bedrijf en een rondleiding, maar gaan ook zelf aan 
de slag (bijvoorbeeld in de keuken of serveren). Na afloop 
geven de scholieren in de klas een korte presentatie en 
vertellen daarbij wat zij hebben gezien en gehoord.

Doel: VMBO leerlingen helpen bij het kiezen van een 
richting in hun studie.

Onderwijsroute

Waaruit bestaat uw bijdrage?
• Het ontvangen van een tweetal groepen leerlingen in uw 

bedrijf

mailto:ondernemersloket%40gemeentemolenwaard.nl?subject=


Inhoud

Meer informatie & aanmelden 
Louisa Broens, accountmanager bedrijven 
gemeente Molenwaard, 06-46884538 
ondernemersloket@gemeentemolenwaard.nl

Datum
• Voor een actueel overzicht van trainingen 

en activiteiten van Techniektalent.nu kunt u 
kijken op www.techniektalent.nu.

Techniektalent.nu biedt bedrijven informatie, activiteiten, 
materialen en tips die u kunnen helpen om jongeren te 
enthousiasmeren. Zo geeft Techniektalent.nu trainingen 
‘Het geheim van een goede gastles of bedrijfsbezoek’ en 
is er een databank die vraag en aanbod van gastlessen en 
bedrijfsbezoeken bij elkaar brengt: 
www.gastlessenzogeregeld.nu. 

Doel: Techniektalent.nu is een samenwerkingsverband 
van technische sectoren in opdracht van 
werknemers- en werkgeversorganisaties. Doel is het 
enthousiasmeren van jongeren voor de techniek. 

Techniektalent.nu

Waaruit bestaat uw bijdrage?
• Als u open staat voor het geven van een gastles of het 

organiseren van een bedrijfsbezoek kunt u zich registreren op 
www.gastlessenzogeregeld.nu. 

mailto:ondernemersloket%40gemeentemolenwaard.nl?subject=
http://www.techniektalent.nu
http://www.gastlessenzogeregeld.nu
http://www.gastlessenzogeregeld.nu


Inhoud Wellantcollege de Bossekamp

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
rond samenwerking met Wellantcollege de 
Bossekamp, neem dan contact op met
Hijlke Wijnja, schoolleider onderwijs
h.wijnja@wellant.nl
0184-641409

Wellantcollege
Chr. VMBO De Bossekamp 
B 140
2975 BK  Ottoland

Wellantcollege de Bossekamp wil midden in de lokale 
samenleving staan. Onze leerlingen zijn tenslotte uw 
vakkrachten van de toekomst. Onze leerlingen stromen 
al lang niet meer alleen uit naar banen in de groene 
sector. Wij kennen een breed uitstroomprofiel, waardoor 
onze leerlingen ook richting de techniek, zorg en welzijn 
en economische sectoren uitstromen. Om de leerlingen 
goed op te leiden en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij 
de dagelijkse werkpraktijk is een goede samenwerking 
met het bedrijfsleven noodzakelijk. Daarom werken wij 
aan een duurzame en wederkerige relatie met het lokale 
bedrijfsleven. Mooie voorbeelden hiervan zijn de teelt 
van verschillende tomatenrassen binnen onze school in 
opdracht van een bedrijf. Daarnaast de samenwerking 
tussen docenten en vrijwilligers van verschillende 
instellingen en de samenwerking met het bedrijfsleven bij 
de ontwikkeling van keuzevakken voor onze leerlingen. 
Ook kunt u als bedrijf voor kortere of langere tijd 
stagiaires in de dienst nemen, groepen ontvangen voor 
een bedrijfsbezoek of een gastles geven op onze school. 
Wederkerig hebben wij ruimtes en faciliteiten voor u 
beschikbaar als u bijvoorbeeld een training wilt verzorgen 
voor uw personeel of een symposium wilt organiseren.    

mailto:h.wijnja%40wellant.nl?subject=


Inhoud Ontwikkelen en leren bij HBO Drechtsteden

In samenwerking met het bedrijfsleven in de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is HBO Drechtsteden per 
september 2017 gestart met ICT opleidingen op hbo-niveau 
in Gorinchem. Dit zijn tweejarige opleidingen die  bedoeld 
zijn voor werkenden en afgestudeerde mbo studenten ICT 
die de capaciteiten hebben om verder te leren op hbo-
niveau.  Het gaat om duale opleidingen. Dat betekent dat 
studenten tegelijkertijd als werknemer productief zijn in 
het bedrijfsleven en studeren. Dertig studenten zijn in 
september met de opleiding begonnen.  

De opleiding kent twee uitstroomrichtingen: ICT Netwerk- 
en systembeheer en ICT Software development. Datum

• 9 april 2018, 19:00 uur tot 21:00 uur 
Speeddate voor bedrijfsleven ICT en 
aankomend studenten 
HBO Drechtsteden, Gebouw Da Vinci College, 
Gorinchem  

• 19 maart 2018, 15:00 uur tot 17:00 uur 
Studiemiddag ICT scholing in de regio 
HBO Drechtsteden, Gebouw Da Vinci College, 
Gorinchem



Inhoud

Meer informatie  
Ton den Breejen, directeur School&Bedrijf
tdenbreejen@schoolenbedrijf.nl
06 51145447
https://schoolenbedrijf.nl/game-on/

Datum
• 4 en 5 juni 2019

School & Bedrijf, het samenwerkingsverband van 
onderwijs, ondernemers en overheid in de Alblasserwaard 
– Vijfheerenlanden, organiseert Game On elke 2 jaar in de 
Evenementenhal in Gorinchem voor leerlingen van groep 6 
en 7 van het basisonderwijs en geïnteresseerde leerlingen 
van het Voortgezet Onderwijs. Het doel is om de leerlingen 
te laten ervaren wat een toekomst in de techniek zo 
fascinerend maakt door allerlei educatieve doe-activiteiten, 
demonstraties en aanvullende informatie. De volgende 
sectoren zijn aanwezig: water & deltatechnologie, agrifood, 
ict, bouwnijverheid, installatietechniek, (maritieme) 
maakindustrie, transport & logistiek en medische 
technologieën in de zorg.

Doel: de leerlingen te laten ervaren wat een toekomst 
in de techniek zo fascinerend maakt.

Game On

mailto:tdenbreejen%40schoolenbedrijf.nl?subject=
https://schoolenbedrijf.nl/game-on/


Inhoud

Meer informatie & aanmelden 
Stichting Bedrijvenkring van het Gilde 
Vakcollege Techniek
Wilma van der Stelt
info@vakcollegia.nl
http://www.stichtingwetech.nl/

Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem is de grootste 
vmbo-techniekschool van Nederland en biedt alle 
richtingen aan. Het Gilde is onderdeel van Stichting 
Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard 
-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV) en van scholengroep 
CS De Hoven. 

De school heeft een belangrijke regiofunctie en er is 
een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De 
bedrijvenkring WeTech bestaat 7 jaar en heeft ongeveer 
80 leden. Als lid van de bedrijvenkring kunt u invloed 
uitoefenen op het onderwijs en bent u in nauw contact met 
de leerlingen. 

Bedrijvenkring Gilde Vakcollege Techniek

Waaruit bestaat uw bijdrage?
• Deelnemen aan de Wetech stagemarkt
• Presenteren van uw bedrijf op de website of tijdens één van de 

activiteiten op het Gilde

mailto:info%40vakcollegia.nl?subject=
http://www.stichtingwetech.nl/
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