BEDRIJFSLEVEN EN ONDERWIJS ONTWIKKELEN SAMEN

HOUSE OF LOGISTICS KLAS
House of Logistics, een project dat zich richt op de verbetering van de aansluiting tussen
bedrijfsleven en onderwijs, heeft in 2015 de eigenschappen en competenties verzameld die
horen bij de Logistiek Vakman van de Toekomst. Om voorbereid te zijn op die toekomst is
het van belang om nú jonge mensen op te leiden. Daarom start in augustus 2016 de House
of Logistics klas.
Deze klas bestaat uit enthousiaste jongeren die kansen zien in een logistieke carrière.
De House of Logistics student is een jongere die carrière wil maken in de logistiek en
graag hier een opleiding voor gaat volgen. De student heeft een leergierige instelling,
heeft een proactieve houding en voelt zich verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.
INVESTEREN IN TALENT, MET UW BEDRIJF
Deze klas wil praktisch worden opgeleid. Daarom gaan we met bedrijven de reis aan om
samen (jonge) mensen op een andere manier op te leiden. Dat houdt in dat we samen het
opleidingsprogramma ontwikkelen, het rooster samenstellen en bepalen hoe en waar de
student het beste kan leren.
WAT LEVERT HET U OP?
 U heeft invloed op het onderwijsprogramma. Hiermee kan het optimaal aansluiten bij de
wensen en eisen van uw bedrijf.
 U heeft de gelegenheid om, nadat de studenten hun diploma hebben behaald, hen te
werven voor uw bedrijf.
 Uw bedrijf komt in de schijnwerpers te staan als mede-innovator van het logistiek
onderwijs.
WAT WORDT ER VAN U VERWACHT?
 Samen met het onderwijs in kaart brengen wat er in uw bedrijf kan worden geleerd.
 Ieder deelnemend bedrijf maakt een of meer stageplaatsen beschikbaar voor de duur
van de opleiding (augustus 2016 – juli 2018).
 Deelname aan het ‘development team’. Hierin wordt het onderwijsprogramma
ontwikkeld, de taken verdeeld en planning, locaties en andere organisatorische zaken
afgestemd.
 Een onderscheidende inbreng in het onderwijsprogramma. Uw expertise en specialisme
wordt dan niet alleen ingezet voor de studenten die bij u stage gaan lopen maar ook voor
de andere studenten in de klas.
 Een belangrijke rol in de begeleiding van de studenten.
 Het mede organiseren en ondersteunen van gastlessen, presentaties en excursies, bij u
in het bedrijf of op de school, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan eigentijds
onderwijs.
 U verbindt de naam van uw bedrijf aan de klas. In communicatie zal dit telkens worden
benadrukt.

RANDVOORWAARDEN
 Het ROC is verantwoordelijk voor de werving en selectie (intaketoets en gesprek)
van de studenten. Hierbij wordt de betrokkenheid van bedrijven zeer op prijs gesteld.
 Studenten dienen duidelijk te kunnen omschrijven wat hun motivatie is voor de logistiek.
 Het ROC is verantwoordelijk voor de toetsing en examinering.
AFSPRAAK
Maart 2016 - Augustus 2016
☑ Eenmaal beschikbaar voor een interview over de leermogelijkheden bij het bedrijf.
☑ Deelname aan het onderwijsontwerp overleg.
☑ Startbijeenkomst met studenten en ouders. (juli 2016)
September 2016 - Juni 2018
☑ Per maand minimaal 1 x 2 uur beschikbaar om over leerinhoud van de opleiding te praten
met de andere opleiders.
☑ Per week 2 uur begeleiding voor de student.
☑ Per schooljaar minimaal 1 boventallige leerplaats.
☑ Mogelijkheid bieden tot ontvangen van andere studenten uit de klas.
☑ U geeft toestemming om uw bedrijfslogo op de uitingen van deze klas te vermelden.
CONTACTGEGEVENS PROJECTLEIDER
Alma Kerling tel. 0615639767, of a.kerling@rocva.nl.

