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Een nieuw jaar, nieuwe bedreigingen, nieuwe kansen.
Week van de Schildersvakopleiding
Predicaat Topopleiding voor Schildersvakopleiding Noord-Holland
Beroep schilders op tv in ‘Later als ik groot ben…’
Publicatieschema e-nieuwsbrieven sector Opleidingen 2018
Nimeto Bedrijvendag 18 januari 2018

Een nieuw jaar, nieuwe bedreigingen, nieuwe kansen
2018 is inmiddels goed onderweg. Zelfs de bedrijven die de
Wintersluiting hebben verlengd naar drie weken, zijn toch echt weer
aan de slag. Langs deze weg wensen wij alle bedrijven, schildersvakopleidingen, ROC’s, ja iedereen die zich inzet voor het opleiden van
nieuwe vakmensen, een gezond en succesvol jaar toe.
Duizenden leerlingen minder naar vmbo
En succes zullen we nodig hebben, want direct aan het begin van dit nieuwe jaar dat we vol
verwachting en goede voornemens zijn gestart, verscheen bovenstaande kop in het nieuws.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de sector Opleidingen op 16 november 2017 is
door het onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy gepresenteerd dat we 1.000
leerlingen méér moeten laten instromen dan normaal gebruikelijk, om voldoende nieuwe
vakmensen in de bedrijfstak te krijgen om het werk dat de komende jaren op de markt komt
te kunnen uitvoeren. Dat betekent: zo’n twee keer zoveel leerlingen als in het verleden. En
dan verschijnt nu het bericht in het nieuws dat die leerlingen nog weer minder vaak van het
Vmbo zullen komen.
In de nieuwsberichten werden Paul Rosenmöller (tegenwoordig voorzitter van de Voortgezet
Onderwijs Raad – VO Raad) en Ton Heerts (nu voorzitter van de MBO Raad) geciteerd. Paul
Rosenmöller merkte op dat ouders nog steeds denken dat een hogere theoretische opleiding
beter is, terwijl de vraag naar beroepskrachten op de arbeidsmarkt juist groot is. Praktisch

talent wordt in onze maatschappij helaas nog steeds
minder hoog gewaardeerd, terwijl juist de banen die
met theoretische opleidingen bereikbaar zijn, vaak
makkelijker zijn te automatiseren.
Ton Heerts meldde dat mbo-scholen zich voorbereiden
op de komst van meer leerlingen van de Havo, die hun
school niet kunnen afmaken, en vervolgens van 4-havo
doorstromen naar het mbo. Hij stelt dat daarom in het
Havo-onderwijs aandacht voor beroepsgerichte vakken
moet komen. Want als deze leerlingen meer
beroepsgerichte vakken hebben gehad, zullen ze met
meer succes in het mbo kunnen doorleren.
Het beeld dat handvaardige beroepen in ons land minder gewaardeerd worden, tsja, dat is
voorlopig een gegeven waar we mee moeten leven. Dat beeld proberen we al jaren om te
buigen, en dat zullen we ook blijven doen. Maar het is niet reëel om te verwachten dat we
dat in 2018 even ombuigen.
Voor de sector Opleidingen en de Schildersvakopleidingen betekent dit dat aan de ene kant
nog meer energie moet worden gestoken in het binnenhalen van de schaarse Vmbo-leerling.
Door Vmbo-scholen te helpen om belangrijke elementen uit het schildersvak te kunnen
aanbieden. Door goed uit te leggen waarom
het vak zo aantrekkelijk is en zo veel kansen
biedt. En aan de andere kant zal meer aandacht
moeten komen voor het interesseren van
diegenen die (met of zonder diploma) van de
Havo afkomen.
De eerste twee actiepunten voor het nieuwe jaar zijn nu alvast helder!

De ‘Week van de schildersvakopleiding’
Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten in november
2017, is in overleg met de opleidingsbedrijven afgesproken dat de derde
week van januari (22 t/m 26 januari) wordt uitgeroepen tot de ‘Week van
de Schildersvakopleiding’.
Alle opleidingsbedrijven, die voorheen als Schilder^sCOOL of Schildersvakschool door het
leven gingen, gaan dan over naar de naam Schildersvakopleiding. Gebouwen worden
aangepast, auto’s gewrapt, briefpapier, pennen, flyers en folders, alles heeft voortaan de
uitstraling van de Schildersvakopleiding.
In deze ‘Week van de Schildersvakopleiding’ wordt ook gestart met het naar buiten verder
bekend maken van de nieuwe naam, waaronder de opleidingsbedrijven gezamenlijk verder
gaan. Maar bovenal is deze week gericht op nieuwe instroom. Vmbo-scholen, ouders en hun
kinderen en de ROC’s moeten bekend raken met de naam, zodat iedereen weet dat je voor
een goede vakopleiding voor schilderen en vastgoedonderhoud bij de Schildersvakopleiding

moet zijn. Bovendien wordt in de komende weken op radio en TV reclame gemaakt voor de
opleiding bij de Schildersvakopleiding.
Naast Open Dagen en verschillende activiteiten op de locatie wordt er in deze week gestart
met het bezoeken van de schilders- en onderhoudsbedrijven die bij het opleidingsbedrijf zijn
aangesloten. Want ook zij moeten weten dat de Schildersvakopleiding hun opleidingsbedrijf
is waar ze een goede opleiding voor hun nieuwe vakmensen kunnen vinden.
Vertegenwoordigers van de opleidingsbedrijven zullen daarom alle
schildersbedrijven in hun regio bezoeken met een promotiepakket,
waarin informatie is te vinden over de nieuwe naam, het belang van
de samenwerking in de sector en de opleidingsmogelijkheden die er
binnen de branche van schilderen en vastgoedonderhoud zijn.
Onderdeel van dat pakket is ook een gevelbordje, waarmee het
bedrijf kan laten zien dat het een leerbedrijf is dat is aangesloten bij
de Schildersvakopleiding.

Opleiding Schilderen predicaat Topopleiding
In de Keuzegids MBO 2018 heeft de opleiding Schilderen, van het ROC
Horizon College en de Schildersvakopleiding Noord-Holland, het predicaat
Topopleiding gekregen.

In deze gids worden mbo-opleidingen met elkaar vergeleken en wordt een ranglijst
samengesteld. Voor het tweede opvolgende jaar heeft de schildersopleiding dit
kwaliteitszegel verdiend. Voor de totstandkoming van deze ranglijst, maakt de van de
Keuzegids gebruik van verschillende bronnen. Zowel op het onderwerp studiesucces als
tevredenheid van studenten, scoort de opleiding die in Heerhugowaard en Zaandam
gegeven wordt goed. In de keuzegids staan verder de kans op een baan en
onderwijskwaliteit centraal.
Erkenning voor inspanningen
De titel Topopleiding heeft een geldigheidsduur van een jaar. Suzanne den Dulk, algemeen
directeur Schildersvakopleiding Noord-Holland: ‘We zijn er trots op dat de schildersopleiding
voor het tweede jaar beloond wordt met het predicaat Topopleiding. Het is een erkenning
voor onze inspanningen bij de begeleiding van onze studenten en het bieden van een
kwalitatief goede opleiding. Wij beschouwen dit als een resultaat van de zeer goede
samenwerking met het Horizon College. We gaan door op de ingeslagen weg en blijven
investeren om Topopleiding te blijven.’

Beroep Schilder op tv in ‘Later als ik groot ben…’
Het tv-programma ‘Later als ik groot ben’, is sinds december vorig jaar
elke zaterdagochtend op RTL4 op tv te zien. De opnames die gemaakt
zijn bij Schildersvakopleiding Rotterdam worden op 27 januari
uitgezonden.

‘Later als ik groot ben…’ is een tv-programma met Jochem van Gelder dat vanaf zaterdag 9
december wekelijks wordt uitgezonden en waarin een kind uit groep 7 of 8 heeft gekozen
voor een bepaald beroep. In de reeks uitzendingen worden er verschillende beroepen in
beeld gebracht, te weten slager, ouderenzorg, chauffeur, techniek, tuinbouw, bouw en
natuurlijk de schilder. Het kind wordt thuis verrast (met medeweten van de ouders) en mag
voor één dag de vakman van zijn of haar dromen zijn.
Ook de sector Opleidingen van OnderhoudNL doet aan deze programmareeks mee. Op
zaterdag 27 januari 2018 komen de schildersopleiding en alle facetten van het beroep van
schilder ook in beeld. Daartoe zijn opnames gemaakt bij Schildersvakopleiding in Rotterdam.
Samen met de presentator Jochem van Gelder heeft Robbie Schoonackers uit Nieuwerkerk
a/d IJssel twee dagen mogen ervaren wat het schildersvak inhoudt. Niet vergeten te kijken
dus!
Herhalingen
Aflevering
Aflevering 1
Aflevering 2
Aflevering 3
Aflevering 4
Aflevering 5
Aflevering 6
Aflevering 7
Aflevering 8

Datum
17 Februari 2018
24 Februari 2018
3 Maart 2018
10 Maart 2018
17 Maart 2018
24 Maart 2018
31 Maart 2018
7 April 2018

Tijd
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Beroep
Ouderenzorg
Slager
Chauffeur
Techniek
Bouw
Ondernemer
Tuinbouw
Schilder

Publicatieschema nieuwsbrieven sector Opleidingen 2018
Ingaande september 2017 is de sector Opleidingen begonnen met het
versturen van elektronische nieuwsbrieven. Doelgroep zijn de
directeuren en medewerkers van de schildersvakopleidingen, hun
besturen, maar ook de participanten.
Onderwerpen worden verzameld door de manager van het Onderwijs Expertise Centrum en
de manager sector Opleidingen uit informatie van activiteiten en plannen van de sector zelf,
zoals de subsidietrajecten DWSRA en ESF, alsmede van de SBB, VNO-NCW, min OCW, maar
kunnen ook worden aangeleverd door de (directeuren van de) Schildersvakopleidingen.
Vast onderdeel van de nieuwsbrief is het item ‘Agenda’ (rechter kolom), waarin data van
evenementen, open dagen, vergaderingen, enzovoorts worden vermeld.
Graag nodigen wij iedereen uit om informatie, redactionele stukken, eigen nieuwsberichten,
foto’s enzovoorts aan te leveren. Aan de hand van onderstaand schema kan dan publicatie
plaatsvinden.

Maand

Inhoud vaststellen

Aanleveren Lydia

Lydia versturen

Januari 2018
Februari 2018*
Maart 2018
April 2018
Mei 2018

Vrijdag 12-01-2018
-Vrijdag 02-03-2018
Vrijdag 06-04-2018
Vrijdag 04-05-2018

Maandag 15-01-18
-Maandag 05-03-2018
Maandag 09-04-2018
Maandag 07-05-2018

Juni 2018
Juli 2018
Augustus 2018

Vrijdag 01-06-2018
Vrijdag 29-06-2018
--

Maandag 04-06-2018
Maandag 02-07-2018
--

Donderdag 18-01-2018
-Donderdag 08-03-2018
Donderdag 12-04-2018
Donderdag 10-05-2018
(=Hemelvaartsdag…!)
Donderdag 07-06-2018
Donderdag 05-07-2018
--

September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018

Vrijdag 07-09-2018
Vrijdag 05-10-2018
Vrijdag 02-11-2018
Vrijdag 30-11-2018

Maandag 10-09-2018
Maandag 08-10-2018
Maandag 05-11-2018
Maandag 03-12-2018

Donderdag 13-09-2018
Donderdag 11-10-2018
Donderdag 08-11-2018
Donderdag 06-12-2018

* De eerste week van januari valt feitelijk weg en februari is een korte maand. Om die reden verschijnen in de eerste drie maanden van
2018 slechts twee nieuwsbrieven. Augustus is vakantiemaand, om die reden wordt er die maand geen nieuwsbrief uitgegeven.

18 januari 2018 vanaf 15.00 uur Nimeto Bedrijvendag
Vanmiddag, donderdag 18 januari, organiseert Nimeto een
netwerkmiddag waarbij tal van stagebedrijven, woningcoöperaties,
restauratie- en vastgoedonderhoudsbedrijven zullen zijn. Een unieke
gelegenheid om met elkaar kennis te maken.
Spreker Wouter Plevier zet het talent en bezieling binnen het onderwijs en tijdens de
stageperiode uiteen. U kunt tevens deelnemen aan twee van de vier sessies van 20 minuten
met onderwerpen als talent scouting en projectonderwijs. Tijdens het Walking dinner heeft
u ruimte om van gedachten te wisselen met collega’s uit de diverse vakgebieden.
Na Aanmelden ontvangt u van Nimeto de bevestiging en de
routebeschrijving. U kunt hier de uitnodiging raadplegen.

OnderhoudNL Trainingen

Agenda Open Dagen

Bekijk hier het aanbod!
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Website
Schildersvakopleidingen
Klik hier voor alle actuele
informatie en voor de
activiteiten van de
Schildersvakopleidingen.

