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creatieve oplossingen werkstages

Wel op stage bij een bedrijf, maar
dan net een beetje anders
Je zult maar stage
moeten lopen in deze
tijd. een koksopleiding
doen terwijl de
restaurants gesloten zijn.
Of je stageadres alleen
via de laptop zien. daar
hebben veel scholen
en bedrijven creatieve
oplossingen op bedacht.
Kirsten Rietbergen
Oss/Uden/Veghel

n de horeca zijn ze creatief, dus
dat moeten wij ook zijn”, zegt
horeca-docent Will Hanegraaf
van het Fioretti College in Veghel. Hij meldt met trots in zijn
stem dat zijn studenten voor zelfstandig werkend kok allemaal onder
de pannen zijn. Ook al is de horeca
op dit moment gesloten. ,,Het overgrote deel van de horeca is zich gaan
richten op afhaalmaaltijden. Zelfs de
sterrenrestaurants. Bij Sillyfox, Hertog Jan, de Beleving, Montimar, en
andere restaurants in de regio kunnen onze leerlingen gewoon in de
keuken terecht. Misschien zijn afhaalgerechten soms iets eenvoudiger,
maar het verfijnde werk doen we
hier op school dan weer.”

I

Lastafels
De scholen én het bedrijfsleven moeten creatief zijn en dat gaat boven
verwachting goed, meldt met name
het techniek onderwijs in de regio. ,,Wij hebben zo’n 250 leerlingen
die stage moeten lopen en op een
stuk of tien leerlingen na is dat gelukt”, zegt Pierre de Kleijn, teamleider Techniek bij Het Hooghuis in
Oss. Ze werken onder meer in de
bouw, als installateur, in de metaal-,
transport-, elektro- of woonsector.
,,Juist bij de techniekbedrijven, waar
jonge aanwas uit de regio heel hard
nodig is, denken ze graag mee aan
hoe we leerlingen toch goed onderwijs kunnen bieden. Meestal in het
bedrijf, maar er worden ook opdrachten thuis en op school gedaan.”
Zo schonk plaatbewerker Zantech
in Oss onlangs zes fonkelnieuwe lastafels voor praktijkwerk op de Osse
vmbo-school. Bovendien maakt het
bedrijf met een stagiaire van school
een nieuwe balie waar leerlingen
hun materialen kunnen halen. En
dankzij Bart Huyskens van Ecotax
heeft de school straks een elektrische
laadpaal én een elektrische auto om
aan te kunnen sleutelen. ,,We merken dat bedrijven, juist in deze tijd,

echt mee willen werken om te zorgen dat leerlingen enthousiast blijven voor techniek. Al zo’n 85 bedrijven in de regio Oss helpen mee.”
Van Doren Engineers in Boekel
heeft doorgaans zo’n twintig stagiaires van allerlei niveaus rondlopen,
onder meer van het Udens College.
,,En dat laten we gewoon doorgaan”,
zegt Jos van Doren. ,,We kiezen voor
een mengvorm: wat ze thuis kunnen
doen, doen ze thuis en een keer in de
week is er een fysieke bijeenkomst
op het bedrijf. Wel binnen de regels
natuurlijk. Het hier aanwezig zijn,
dat is belangrijk voor het gevoel. Dat
ze weten waar ze werken, wat ze leuk
vinden. Dat moet je toch ervaren.”
Het bedrijf heeft in Boekel een soort
showroom met robots waar de leerlingen opdrachten mee kunnen uitvoeren. En het heeft samen met het
Udens College een robot aangeschaft
om meer jongeren enthousiast te
maken voor engineering.

Online
Een groepsexcursie, dat kan niet
meer in coronatijd. Daarvoor in de
plaats zijn vaak online presentaties
gekomen. Leerlingen Technologie en
Toepassing van het Fioretti College
ontwerpen bij Van den Berk Boom-

kwekerijen in Sint-Oedenrode openbare ruimtes met veel groen. ,,Eerst
konden ze nog rondlopen door de
boomkwekerij, ervaren hoe het daar
is. Toen kwam corona en nu is dat
helaas niet meer mogelijk. Nu is er
een virtuele tour en overleg via livestreams”, vertelt docent Danny Hanegraaf. ,,De jus is er natuurlijk een
beetje af als je daar niet echt naar toe
kunt. Maar we kunnen de opdrachten wel blijven uitvoeren. Daar steekt
Van den Berk veel tijd in.” Dat hebben ze er graag voor over, vertelt
Astrid Schellekens van het bedrijf.
,,Het is heel moeilijk voor ons om aan
werknemers te komen. Mensen hebben vaak een verkeerd beeld, denken
dat we alleen bomen kweken. Maar
we doen zoveel meer. Dat willen we
jongeren laten zien in de hoop dat ze
na hun vervolgopleiding bij ons binnenstappen.”
Dat ze nu online stagiaires begeleidt in plaats van in het veld, dat is
dan maar zo. ,,We maken er het beste
van. Zo werken leerlingen thuis aan
de boom van de toekomst, eentje die
de klimaatverandering aankan. Degene met het beste idee wint een
boom. Maar die prijsuitreiking stellen we uit tot we weer samen mogen
komen. Dat is toch leuker.”

▲ Stage lopen bij
Van Doren in Boekel. Stagiaires
Daan Schutte (midden) en Stijn van
Schijndel (rechts)
zijn bezig met het
monteren van drukknopkastjes voor
transportbanden.
Links Bart van den
Heuvel (begeleider). FOtO JerOen
Appels/VAn AssendelFt

Oproep om
stages door
te laten gaan
n

Werkgeversvereniging VNO-NCW
Brabant Zeeland deed onlangs een
oproep aan bedrijven om in deze
moeilijke tijd toch stageplekken te
faciliteren voor scholen in Brabant.
n

Volgens haar zoeken nog 140 studenten van ROC De Leijgraaf een
stage- of leerwerkplek, en 170
studenten van het Koning Willem I
College.
n

Het hier
aanwezig
zijn, dat is
belangrijk
voor het
gevoel
—Jos van Doren,
Van Doren
Engineers

De tekorten zitten vooral bij de contactberoepen, in de ict, horeca en
administratieve kantoorfuncties.
n In het techniekonderwijs zijn bedrijven volop bezig om zich aan te passen om stages door te laten gaan.
n

Dat wordt onder meer gestimuleerd
en ondersteund vanuit het Techniek
Loket waar 12 scholen voor vmbo, 7
scholen voor vso, 7 scholen voor
praktijkonderwijs, 2 ROC’s en meer
dan 200 bedrijven in samenwerken.

