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Samenwerking ZSM en Sterk Techniekonderwijs Zeeland 

Projectopdracht 

'Verbetering doorstroom leerlingen VSO/PRO richting werk naar basisfuncties bij Zeeuwse 

werkgevers in de techniek/logistiek'. 

Projectdoel 

Het doel van dit project is het realiseren van 3 succesvolle pilots in Zeeland, waarbij leer-

lingen 'leren op de werkvloer van het bedrijf waar ze later gaan werken'. Hierbij worden niet 

alleen de noodzakelijke vakvaardigheden aangeleerd, maar zeker ook de specifieke werkne-

mersvaardigheden die in het betreffende bedrijf nodig zijn. Het bedrijf waar de pilot plaats-

vindt heeft vóóraf aangegeven dat er ook een grote kans is om, wanneer het traject goed 

doorlopen is, een arbeidsovereenkomst te krijgen. 

Wat is er al gebeurd: 

 Samen met het werkteam ZSM is de eerste pilot voorbereid en opgezet 

 Begin juni zijn er 3 leerlingen van Het Bolwerk gestart bij de Sagro in 's Heeren-

hoek 

 Deze leerlingen 'leren op de werkvloer' van de Sagro, waarbij ze begeleid wor-

den door een vaste medewerker van de Sagro en docenten van Het Bolwerk 

 Vanuit het project STOZ is vervoer geregeld van en naar de Sagro in 's Heeren-

hoek 

 29 juni was er een persmoment. 

Wat gaan we verder doen: 

 het 'certificeren' van verschillende werkprocessen die beheerst worden, met 

een (Boris) praktijkverklaring 

 na de zomer willen we de huidige pilot evalueren, eventueel aanpassen en het 

aantal leerlingen uitbreiden 

 met het entreeonderwijs wordt momenteel overlegd hoe hun leerlingen na de 

zomer kunnen aansluiten bij deze pilot 

 momenteel wordt een volgend bedrijf geselecteerd, waar na de zomer de vol-

gende pilot zal worden opgezet. Concreet liggen er kansen in Zeeuws-

Vlaanderen en vlak bij Goes om de 2e pilot op te zetten 

 eind 2021 zal de derde pilot worden voorbereid en opgezet 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/marcello-zaagt-mehmet-last-praktijkschoolleerlingen-ontdekken-bij-sagro-wat-het-is-om-werknemer-te-zijn~a9c0fd45/

