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Rijn IJssel start nieuwe Praktijkleerroute in Westervoort
De gemeente Westervoort is een leerbedrijf rijker. Studenten van Rijn IJssel volgen bij dit
leerbedrijf een BOL-opleiding geheel in de praktijk en kiezen daarmee voor de zogeheten
Praktijkleerroute. Cvb-voorzitter Ben Geerdink en Arend van Hout, burgemeester van de gemeente
Westervoort en Anny Huuskes, bestuurslid Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) ondertekenden
onlangs een overeenkomst om de samenwerking te bestendigen.
Rijn IJssel, de gemeente Westervoort en SKW willen kansen en mogelijkheden voor de inwoners én
de sociaal maatschappelijke instellingen en organisaties in Westervoort vergroten. Dat doen ze door
studenten in te zetten en een brug te slaan tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk.
Sinds februari krijgen 28 studenten van de opleidingen Sociaal werk mbo-niveau 4 les in het
leerbedrijf (de oude kantine van het gemeentehuis). Van daaruit lopen zij stage bij veertien
verschillende organisaties en werken ze aan ruim twintig verschillende projecten. Dit betreft onder
meer wandelen met ouderen, taalmaatjes voor vluchtelingen, boodschappen doen en koken samen
met mensen met een beperking, kinderactiviteiten bij Club4kidz, de kindervakantieweek, het
opzetten van een banenmarkt, huiswerkbegeleiding en nog vele andere maatschappelijke projecten.

In het nieuwe leerbedrijf is eerst gestart met eerstejaars studenten. Maar vanaf september komt er
een combinatie van zowel eerste- als tweedejaars studenten, waarbij studenten meer samenwerken
en van elkaar kunnen leren.

Meer informatie:
•
Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder Karin Jansen, 06 28 55
73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.

•

Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer
11.500 studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke,
beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden,
intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar
voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

