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Nieuwsbrief
SAMENSTERK voor de

Beroepsprofielen van de toekomst

Toekomst op Rotterdam-Zuid

Voor elk beroep waar STC Group voor opleidt is een analyse gedaan van het huidige

(Samen Sterk) is een uniek

opleidingsprogramma, het kwalificatiedossier en de toekomstige beroepscompe-

samenwerkingsproject tussen

opgesteld. Met het beroepsprofiel in de hand kan elke opleiding nu aan de slag om

het bedrijfsleven, STC Group en

en competenties af te leveren op de arbeidsmarkt. Enkele opleidingen zullen deze

diverse Rotterdamse
maatschappelijke organisaties.
De partners werken aan het

tenties. Uit deze analyse is voor elke opleiding een beroepsprofiel van de toekomst
het onderwijs toekomstbestendig te maken en mbo-studenten met de juiste kennis
veranderingen in hun onderwijs binnen het project Samen Sterk uitvoeren.

Windenergie in AOT-opleiding

toekomstbestendig maken van

Een van de opleidingen die aan de slag gaat

het maritieme, transport en

Operationele Techniek (AOT). In dit vakgebied

logistieke vakonderwijs.

windenergie. In februari start het onderwijs

Daarnaast worden diverse
initiatieven opgestart om

met nieuwe lesstof is de opleiding Algemene
is er steeds meer vraag naar kennis over
aan de mbo’ers en wordt het onderwijsmateriaal op basis van GWO. Ondertussen gaan
ook de docenten aan de slag met het zich eigen maken van de materie zodat zij straks de

jongeren wonend op Rotterdam-

lessen kunnen verzorgen. Zij gaan daarvoor

Zuid kennis te laten maken met

zelf te ervaren hoe het is om in een windmo-

de haven en te werken aan hun

noodzakelijke veiligheidstrainingen.

onder andere stage lopen in de offshore om
len aan het werk te zijn. Ook volgen zij alle

toekomst.

30 NOVEMBER 2017

Q&A tussen rolmodellen en jongeren
Op 30 november a.s. organiseren wij op de STC-locatie Damstraat 2 in Rotterdam
een avond waarin jongeren uit de buurt in gesprek kunnen gaan met hun rolmodellen. Met de organisatie van deze avond wordt een eerste stap gezet in het bereiken
van de jongeren wonend op Rotterdam-Zuid. We hopen tijdens deze avond een
antwoord te krijgen op de vraag: wat hebben deze jongeren nodig om verder te
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Wat...

SAMENSTERK is een samenwerking tussen

wil
vind
zeg
denk

komen in hun leven? De Damstraat is een open leercentrum
waar diverse activiteiten plaatsvinden voor jonge kinderen in
de wijk. Voor meer informatie over deze avond:

jij nou?

www.kansenvoorwest-samensterk.nl/vertel
Voor meer informatie over het open leercentrum:

vertel het me

vmbo-stc.nl/open-leercentrum
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Leerwerk traject voor jongeren
Voor de jongeren op Rotterdam-Zuid in de leeftijd van 16-24 start in maart 2018 een
traject. In dit traject krijgen ze trainingen aangeboden om sociaal vaardig te worden, hun
kwaliteiten te leren kennen en fit te worden. Ook maken ze kennis met allerlei beroepen
in de haven, halen hun VCA, vorkheftruck, BHV, 1.3 IMDG en containerleer certificaten.
Om dit goed uit te voeren is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Jeugdprofs
en William Schrikker Groep. De vakgerichte trainingen zullen aangeboden worden door
STC B.V. Het traject duurt in totaal een jaar met drie maanden training en negen maanden werken. Er worden in die periode dertig jongeren klaargestoomd om de stap naar
een baan te maken. In de negen maanden die ze aan de slag gaan in een bedrijf worden
ze ook nog begeleid en is er voor de bedrijven ook scholing en coaching aanwezig.
We zijn nog op zoek naar bedrijven waar deze jongeren na hun drie maanden durende
training (begeleid) aan de slag kunnen gaan. De vereisten en het inschrijfformulier zijn
te vinden op kansenvoorwest-samensterk.nl/inschrijven-samen-sterker .

Projectleiders gezocht

Toekomstscenario’s

Het project Samen Sterk ligt op koers. In-

Naar aanleiding van de toekomst-

middels zijn er al deelprojecten op de rails

conferentie georganiseerd op 23

gezet en de verwachting is dat er nog een

maart jl. zijn de toekomstscenario’s

aantal zullen worden toegevoegd. Om alle

uitgewerkt in een beschrijving. Elk

projecten uit te kunnen voeren is verster-

toekomstscenario is uitgewerkt in

king van ons team nodig. We zijn daarom

een filmpje. De filmpjes zijn op

gestart met het werven van twee nieuwe

onze website te vinden. Wilt u een

projectmanagers met projectmatige erva-

hardcopy versie van de scenario’s

ring. De vacature is te vinden op stc-group.

ontvangen? Stuur dan een e-mail

nl/vacatures/projectmanager

naar samensterk@stc-r.nl.

Desk study herdruk en Engelse vertaling

CONTACTGEGEVENS
Samen Sterk voor de
Toekomst op Rotterdam-Zuid
Projectleider: Jonneke de Jong
samensterk@stc-r.nl

De desk study die we uitgevoerd en gedrukt hebben wordt veel gelezen. Om aan de
vraag te voldoen is besloten tot herdruk. Omdat ook vanuit andere landen interesse is,
zal de desk study ook in het Engels vertaald worden. Zo kunnen we ook internationale

Telefoon 010 - 44 86 000

www.kansenvoorwest-samensterk.nl

bedrijven en instellingen laten delen in onze kennis.
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