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’Mijn voordeel is dat ik werkervaring heb’
’s-HERTOGENBOSCH - Sophie
Duijts (22) volgt een duaal traject aan
de Avans Hogeschool. Ze is derde-
jaars student small business en retail
management en ze werkt sinds bijna
een jaar 32 uur in de week bij Shoeby
in ’s-Hertogenbosch voor de webs-
hop. Eén keer in de twee weken gaat
ze een dag naar school. Op school
werkt ze aan projecten die gerela-
teerd zijn aan haar werk bij Shoeby. 
’Ik wil graag werken, maar ook mijn
diploma halen. Mijn afstudeerniveau
is straks hetzelfde als van reguliere
studenten. Mijn voordeel is dat ik
werkervaring heb. Zo’n combinatie
van leren en werken is best zwaar,
maar het is vooral een kwestie van
goed plannen. Ik ga met heel veel
plezier naar mijn werk; dat kost dus
niet zo veel energie. Shoeby geeft mij
kansen en verantwoordelijkheden.
Het bevalt mij goed; ik leer elke dag.’

’Twee vliegen in één klap’
’s-HERTOGENBOSCH - Mitchell Ri-
chardson (22) volgt de flexibele avond-
opleiding Financiële administrateur
aan het Koning Willem I College. In
principe duurt de opleiding 2 jaar.
Daarnaast werkt hij als financieel admi-
nistrateur bij Topshelf Megastores, een
bedrijf in sport, fashion en 
lifestyle met het hoofdkantoor in Hedel.
’De opleiding is zeer flexibel; je kunt
de snelheid zelf bepalen. ’s Avonds ga
ik naar school om vragen te stellen of
lessen te volgen. Ik kan opgaan voor
een toets als ik er klaar voor ben; elke
laatste maandag van de maand zijn er
toetsen. Ik moet nog een toets doen
en dan ben ik klaar; ik heb er dan twee
jaar over gedaan. Het is een MBO-op-
leiding op niveau 4. Ik vind de combi-
natie van leren en werken ideaal. Je
verdient een mooi centje en tegelij-
kertijd volg je ook nog een opleiding:
twee vliegen in één klap.’ 

’Een schone samenwerking’
’s-HERTOGENBOSCH - Met een
tweejarige schoonmaakopleiding,
BBL niveau 2, gaan werkzoekenden
met een bijstandsuitkering een
nieuwe toekomst tegemoet. Onder-
nemers, onderwijs en overheid
slaan de handen ineen.

“Ondanks dat OSB, de belangenbe-
hartiger voor de schoonmaak- en gla-
zenwasserijbranche in ’s-Hertogen-
bosch is gevestigd, kent de stad geen
schoonmaakopleiding.” Dit zegt Jack
Joosse van Savantis, kenniscentrum
beroepsonderwijs bedrijfsleven voor
onder andere de schoonmakers en
glazenwassers. In een gesprek met
ondernemer Gaby Westelaken van
GWS d.e. schoonmaker kwam dit aan
de orde en toen bleek dat Westelaken
dit ook als een gemis zag. Westelaken
polste een aantal collega onderne-
mers uit de schoonmaakbranche en
er werd contact gelegd met het Ko-
ning Willem 1 College. Daar was men
enthousiast over het idee om een
leerwerk opleiding te starten en de
koppen werden bij elkaar gestoken.
Westelaken:”Ik zie overal kansen en
denk graag in mogelijkheden. Als je
als bedrijf je werk serieus neemt, dan
zet je in op de ontwikkeling van je
personeel. Daarmee ontwikkel je
groei. Daarom investeer ik veel tijd in
medewerkers, maar ook in het oplei-
den van (potentiële) medewerkers. 

Meer armslag door samenwerking
Het Koning Willem 1 College is en-
thousiast over het initiatief en de sa-
menwerking. Jacques Doomernik, se-
nior adviseur Leren en Werken van
het KW1C is er vanaf het begin met
collega Jos van der Pas bij betrokken
geweest. Doomernik: “Nadat we met
Joosse en Westelaken een aantal ke-
ren aan tafel hadden gezeten hebben
we de samenwerking uitgebreid met
het Werkplein Entreon en de Weener-
groep. Door deze partijen erbij te be-
trekken hebben we meer armslag,
maar kunnen we de kandidaten ook
meer bieden.”
De schoonmaakopleiding start in

september en is een 2-jarige BBL op-
leiding, niveau 2. Dit betekent vier da-
gen in de week werken en daarnaast
één dag per week les. Tineke Galema,
matchingsadviseur bij het Werkplein
Entreon in Den Bosch, heeft de eerste
selectie van kandidaten gedaan. Ga-
lema: “Met deze constructie bieden
we mensen die in de bijstand zitten
kans op werk en een fulltime baan.
Hierbij krijgen ze de mogelijkheid om
zichzelf te ontwikkelen en op een be-
tere toekomst. Westelaken vult aan:
“Met het werkplein hebben we een
loonkostensubsidieregeling getroffen
voor het eerste halfjaar en een bijdra-
ge in de opleidingskosten. Dit maakt
het zowel voor de kandidaten als
werkgevers interessant om aan te ha-
ken. Kandidaten krijgen hiermee de
kans een gedegen opleiding te volgen
en werkervaring op te doen, en on-
dernemers krijgen tegen geringe in-
spanning een gemotiveerde mede-
werker.”

Erkende leerbedrijven
Savantis is steeds nauw bij het proces
betrokken geweest. Joosse: “We heb-
ben een aantal bedrijven die dat nog

niet waren kunnen erkennen als leer-
bedrijf. Verder zullen we de praktijk-
begeleiders bij de schoonmaakbedrij-
ven ondersteunen en het proces blij-
ven volgen.”
Alle partijen zijn enthousiast over de
samenwerking en over de toekomst.
Doomernik: “Door de start van deze
opleiding is het ook mogelijk om per-
soneel dat al in de schoonmaakbran-
che werkzaam is, op te scholen naar
een hoger niveau. En als blijkt dat de-
ze manier van samenwerken aan-
slaat, dan kan het ook een mooi ver-
volg krijgen in bijvoorbeeld de zorg-
en welzijnsector.”

Schoonmaakbedrijven die belang-
stelling hebben om aan dit project
mee te werken kunnen contact op-
nemen met Gaby Westelaken, di-
recteur GWS d.e. schoonmaker, tel.
073 - 521 85 50.
Geïnteresseerden met een bij-
standsuitkering, die in het bezit zijn
van een rijbewijs, kunnen contact
opnemen met Tineke Galema, mat-
chingsadviseur Werkplein Entreon,
t.galema@s-hertogenbosch.nl 

vlnr Gaby Westelaken, Tineke Galema en Jos van der Pas “Deze opleiding biedt werkzoe-
kenden met een bijstandsuitkering kans op een goede werkomgeving”

Foto: Peter M. Riemslag Baas

Associate degree is een echte HBO-opleiding
’s-HERTOGENBOSCH - Avans Hoge-
school heeft in samenwerking met
ECABO een tweejarige opleiding As-
sociate degree Financiële dienst-
verlening opgezet, waarbij de Rabo-
bank indirect betrokken is geweest.
De Associate degree is een echte
HBO-opleiding, zowel analytisch als
qua stof. Het staat gelijk aan de
eerste twee jaar van de vierjarige
bacheloropleiding. Volgens Ad Teu-
wen van Avans beschikt de Associa-
te degree over veel vakkennis. ’Bo-
vendien kan hij zelfstandig opere-
ren op operationeel en tactisch ni-
veau. Het verschil met de bachelor
is dat de bachelor ook tactisch stra-
tegisch kan handelen.’ 

Teuwen legt uit dat de opleiding is
ontstaan vanuit ECABO (Economi-
sche Administratieve Beroepsoplei-
dingen). ’Het programma hebben we
samen ontwikkeld. Ook het Koning
Willem I College is bij de ontwikke-
ling betrokken geweest. Het program-
ma moet immers aansluiten bij de
uitstroom van het MBO. De toela-
tingseisen zijn MBO niveau 4 of havo.
Deelnemers moeten een baan heb-
ben van minimaal 16 uur in de week.
Als de student 21 jaar of ouder is en
geen passende vooropleiding heeft,
vindt er een toelatingsgesprek plaats.

Vaak maken deelnemers al tijdens
hun opleiding bepaalde carrièrestap-
pen. We werken samen met werkge-
vers, onder meer met Vedior. Vedior
neemt mensen aan, plaatst ze bij de
verschillende banken waaronder Ra-
bobank en wij leiden ze op. De oplei-
ding wordt zeer hoog gewaardeerd en
heeft flink wat deelnemers. Bij Finan-
ciële dienstverlening hebben we een
instroom van zo’n vijftig studenten
per jaar. Een derde van de studenten
gaat door naar de bachelor en rondt
een volledige HBO-studie af. De in-
stroom bij Associate degree Bedrijfs-
kunde is ongeveer 100 per jaar. HRM
start in september en ik verwacht zo’n
dertig studenten.’

Inbreng van bedrijfsleven
Ben van Roy, manager Human Re-
source bij Rabobank Dommel en Aa, is
blij met de opleiding. ’Avans is uiter-
aard verantwoordelijk voor het pro-
gramma, maar wij hebben onze in-
breng. Het is prettig dat er naar ons
wordt geluisterd. Er bestaat een groot
verschil tussen scholen in de bereid-
heid te luisteren naar het bedrijfs -
leven en in de bereidheid hun pro-
gramma aan te passen aan de wensen
van werkgevers. Veel mensen vinden
het prettig dat de opleiding maar twee
jaar duurt en dat ze de opleiding kun-

nen combineren met werken. Het
laagste niveau dat Rabobank aan-
neemt, is MBO niveau 4, maar liever
hebben wij mensen met HBO. Veel
mensen kunnen met EVC een hoger
niveau bereiken. Onderwijs is compe-
tentiegericht waardoor bedrijfsleven
en onderwijs steeds dichter bij elkaar
komen.’ 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
’Werkgevers zitten sowieso korter op
het onderwijs, omdat ze vroeg in con-
tact willen komen met studenten’,
vervolgt Van Roy zijn betoog. ’Dat is
noodzakelijk gezien de ontwik -
kelingen op de arbeidsmarkt. Dat zie
ik ook buiten de bankwereld bij ande-
re bedrijven. Ook die willen vroeger
in contact komen met studenten. De
praktijk wordt steeds meer ingebed in
het onderwijs. De wereld verandert;
we hebben elkaar nodig om onze
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid waar te maken. In Brabant zal de
komende jaren de uitstroom op de ar-
beidsmarkt veel groter zijn dan de in-
stroom. Specialistische functies zijn
nu al moeilijk in te vullen.’
Teuwen is het eens met Van Roy. ’De
contacten met het bedrijfsleven zijn
erg belangrijk en wij willen best met
hen nadenken over nieuwe Associate
degree-opleidingen.’ 

Frans van Kalmthout “Blijven leren is belangrijk voor de ontwikkeling”

‘Iedereen leert zijn leven lang’
‘Eigenlijk leert iedereen zijn leven lang’, vindt Frans van Kalmthout, vice-
voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. ‘Op het werk
leren mensen van de opdrachten die ze krijgen. Ze doen ervaring op. Be-
roepen ontwikkelen zich, veranderen. Daarom moeten mensen blijven bij-
leren en het is soms nodig extra cursussen te volgen of terug te gaan naar
een ROC, hogeschool of universiteit.’
Behalve reguliere opleidingen heeft Avans Hogeschool een breed aanbod
van post-HBOcursussen op allerlei terreinen, van enkele dagen tot enkele
maanden of een paar jaar. Dat aanbod moet volgens Van Kalmthout aan-
sluiten bij wat werkgevers graag willen en bij de mogelijkheden van men-
sen die werken. ‘Ik vind EVC belangrijk. Mensen doen gedurende hun le-
ven ervaring op. Hun kennis en kunde groeit, bijvoorbeeld  in leiding ge-
ven, op het gebied van marketing,  in technische vaardigheden, etc. Wij zijn
een gecertificeerd EVC-instituut. Samen met ons kunnen werknemers uit-
zoeken wat ze al kunnen en waar eventueel nog ontwikkeling nodig is. Dat
spaart tijd en geld uit. Duale opleidingen zijn soms interessant voor wat ou-
dere studenten die geen studiebeurs meer krijgen of al te veel studieschuld
hebben gemaakt. Ze kunnen hun diploma halen en tegelijkertijd werken.
Werkgevers zijn belangrijk voor stageplekken, in adviesraden, bij afstu-
deeropdrachten en als gastdocenten. In samenwerking met het bedrijfsle-
ven ontwikkelen wij opleidingen en cursussen.’

Mitchell Richardson “De opleiding is
flexibel en je kunt zelf de snelheid bepa-
len”

Sophie Duijts “Ik wil graag werken,
maar ook mijn diploma halen”


