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Kleinschalige, betrokken leeromgeving leidt op voor baan in de bouw

Bouwmensen neemt
nieuw pand in gebruik
Bouwmensen neemt na de zomervakantie de
nieuwbouw in gebruik. Manager Martien van Reen is
laaiend enthousiast: ‘’Vanuit de nieuwe opzet kunnen
we onze leerlingen, de docenten, kantoorpersoneel én
onze lidbedrijven nóg beter bedienen.’’

Trots

Bouwmensen leidt jaarlijks ruim honderd timmerlieden, metselaars, tegelzetters en assistent uitvoerders op. Zestig procent van hen is jeugd, de rest
zij-instromer. De MBO opleiding duurt gemiddeld twee jaar. Deelnemers
hebben baangarantie en gaan aan het werk bij één van de aangesloten lidbedrijven van Bouwend Nederland. ‘’Wij zijn hét instroom instrument voor
goed opgeleide vakmensen in de bouw,’’ promoot Martien. ‘’De bouwsector zit te springen om goede vaklieden. Leerlingen zijn dus nog steeds van
harte welkom.’’

Om tot de vernieuwbouw te komen, werd het oude kantoorpand gesloopt
en vervangen door een splinternieuw gebouw in twee lagen. Op de begane grond zijn onder meer technische ruimtes, kantoren en de kantines voor
docenten en leerlingen. Op de verdieping zijn vijf leslokalen gerealiseerd.
De reeds bestaande leseenheden op de begane grond zijn behouden
en bij de rest van het pand getrokken. Het pand is gebouwd door lidbedrijf Van Norel. Veel werkzaamheden zijn uitgevoerd door leerlingen van
Bouwmensen. Martien: ‘’Iedereen is natuurlijk erg trots op de prestatie
die zij hebben neergezet.’’ Het pand is duurzaam. Zo is het voorzien van
een warmtepomp, heeft het een optimale klimaatbeheersing, liggen er
zonnepanelen op het dak en is het kantoorgedeelte gasloos. Buiten komen
32 parkeerplaatsen. De ingang komt aan de kanaalzijde, de uitgang aan de
Sleutelbloemstraat. Leslokalen en overige ruimtes voldoen in verband met
corona volledig aan de richtlijnen van het RIVM. Een officiële opening volgt
later dit jaar.

Kleinschalig en betrokken

Meerwaarde

In 2012 ging Bouwmensen met ROC Aventus in zee en werd een krachtige
bouwopleiding opgezet in units aan de Sleutelbloemstraat. ROC Aventus
nam het theoriegedeelte voor zijn rekening, Bouwmensen de praktijk.
‘’De samenwerking is bijzonder goed bevallen, ‘’blikt Martien terug. ‘’Zo
goed, dat we de samenwerking voortzetten. We gaan door met waar we
goed in zijn: het bieden van een kleinschalige en betrokken leeromgeving.
Leerlingen werken hier in een beschermde en rustige omgeving aan hun
toekomst.’’

Volgens Martien heeft de nieuwe leeromgeving een grote meerwaarde
voor alle betrokkenen. ‘’Werkplaats en theorie zitten naast elkaar. Het is
voor leerlingen en docenten heel makkelijk geworden om even een ander
lokaal binnen te lopen en te overleggen. Dat komt de kwaliteit van onderwijs en praktijk ten goede. Voor onze lidbedrijven is het natuurlijk fijn om te
weten dat toekomstig personeel vakkundig wordt opgeleid in een gebouw
met uitstraling.’’

