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Paperclip voor bedrijven 
De eerste paperclip voor bedrijven van dit schooljaar ligt voor u. Nu we elkaar weer fysiek 
kunnen ontmoeten, ontstaan er weer talloze initiatieven. De krapte op de arbeidsmarkt 
wordt voor steeds meer sectoren een probleem. Wij maken uw bedrijf of sector graag zicht-
baar bij de leerlingen. Samen met u helpen we leerlingen om goede keuzes te maken voor 
een profiel of vervolgopleiding. Hoe we dat doen leest u in deze paperclip. 
Cristel van Doorn (stagebureau Stad & Esch) 
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Belangrijke data 
 
19 t/m 21 december 
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6 t/m 17 maart 
20 t/m 31 maart 
 

 
 
 
snuffelstage havo 4 Diever 
kerstvakantie 
lintstage PrO3 woensdag 
lintstage MOBT woensdag 
Techniek Tastbaar 
keuzedeel maritiem 
blokstage nieuwe leerweg 
 
Klik hier om het stageoverzicht  
2022-2023 te downloaden 
 

 
Taart voor een stage 

Na iedere stageperiode wordt de leerlingen gevraagd 
welke stagebegeleider een taart verdient. Jasmijn 
Slag (vmbo4 Zorg & Welzijn) stuurde de volgende 
mail: ‘Ik wil eigenlijk het hele Kruidvat team de taart 
geven omdat niet alleen mijn stagebegeleider mij 
heeft geholpen maar ook de collega's eromheen, 
dankzij het hele team heb ik een hele leuke stage ge-
had’. Jessica Tas is stagebegeleider bij het Kruidvat in 
Staphorst en reageert verrast. Ze heeft plezier in het 
begeleiden van stagiaires. Wat vindt ze belangrijk? 
Naast een positieve houding moeten stagiaires op tijd 
zijn, interesse tonen in collega’s en in de winkel. Bijko-
mend voordeel is dat stagiaires soms blijven werken 
bij het Kruidvat. Zelf is ze er ooit ook begonnen als 
stagiaire. 
 

‘Ik wil eigenlijk het hele Kruidvat 
team de taart geven.’ 
 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs/4a1de47d-3a4f-4082-b07d-6e4423fc2c59


Flitscolleges en excursies voor vwo3 
Vraag een 14/15-jarige wat hij wil worden en hij zal je veelal glazig aankijken. Toch staan ze 
voor een profielkeuze die belangrijk is voor hun toekomst. Om leerlingen hierbij te onder-
steunen hebben de mentoren van vwo3 in samenwerking met het stagebureau een aantal ac-
tiviteiten georganiseerd. Op 31 oktober kwamen veertien beroepsbeoefenaars, waaronder 
een notaris, datajournalist fotograaf en een jonge ondernemer, naar Stad & Esch om beknopt 
iets over hun beroep te vertellen. Leerlingen mochten een keuze maken voor vier flitscolle-
ges. Inspirerende sprekers waren bereid hun kennis, ervaring en maar ook levenswijsheid te 
delen. Op 4 november konden de leerlingen kiezen uit een van de acht bedrijfsbezoeken. Be-
halve rondleidingen en de gelegenheid tot het stellen van vragen werden leerlingen ook ge-
stimuleerd actief mee te denken, bijvoorbeeld een casus oplossen bij de huisarts, een quiz bij 
de advocaat of speeddaten bij NICE.  
 
Een aantal reacties van leerlingen: 
‘Ik weet nu welke richting ik op wil.’ 
‘Je gaat niet meteen doen waar je eindigt.’ 
‘Hoe verschillend alles is en er zijn veel beroepen waar ik niet van afwist.’ 
 
Het waren zinvolle maar ook heel leuke activiteiten die niet mogelijk zouden zijn zonder in-
breng van het bedrijfsleven. 
 

   
Op excursie bij Van Spijker Infrabouw B.V. 
 
Excursies Praktijkschool 
Voor praktijkschoolleerlingen is het belangrijk om wereldwijs te worden. In het kader van het 
thema wonen zijn de leerlingen donderdag 10 november op excursies geweest naar diverse 
bedrijven. Woonconcept, Concordia, waterzuivering, afvalverwerking Sortas, Spotta folders, 
Ytong en Rendo. Leerlingen mochten zelf een keuze maken. Voor de leerlingen waren de be-
drijven een echte eyeopener. Vragen waar wij allemaal wel eens mee zitten, zijn gesteld. Als 
ik mij inschrijf bij Woonconcept wat gebeurt er dan met mijn inschrijving? Waar blijft mijn 
afval? Wie maakt die folders die ik in de bus krijg? Wat is dat voor gele buis onder ons huis? 
Hoe worden de gasbetonblokken voor de tussenmuren in een huis gemaakt? Een stuk wijzer 
kwamen de leerlingen weer terug op school. 
 

   
Spullen die zijn gevonden in afvalwater    | Ytongblokken zijn vuurbestendig 
 



Open Bedrijvendag in Meppel en Staphorst 
Op 5 november in Meppel en 12 november in Staphorst was het weer zo ver. Ruim 70 bedrij-
ven zetten hun deuren open in het kader van de Open Bedrijvendag (OBD). Dit was de gele-
genheid om een kijkje te nemen achter de schermen. Er zijn verschillende redenen om deel 
te nemen aan de OBD. Potentiële werknemers kunnen zich laagdrempelig oriënteren. Fami-
lieleden van werknemers bezoeken de bedrijven. Scholieren komen kijken en dat helpt hen 
bij de keuze voor een profiel, stage of vervolgopleiding. Voor jongere kinderen gaat er een 
wereld open en je plant bij hen zaadjes voor een toekomstige loopbaan. Tenslotte is het ge-
woon een fantastisch evenement voor iedereen die dat leuk vindt. 
 

  
Trekkers bouwen bij Dulasta Staphorst | Lassen bij Alumax Meppel     
 
Wat zijn STO-bedrijven? 
STO is de afkorting van Sterk Techniek Onderwijs STO-bedrijven werken met Stad & Esch 
samen om techniek te bevorderen onder jongeren. Dat doen we onder andere door middel 
van stages, gastlessen, excursies, deelname aan evenementen als Techniek Tastbaar en de 
Open Bedrijvendag. In het bijzonder willen wij de volgende STO-bedrijven bedanken voor 
hun inzet bij de Open Bedrijvendagen: 
 

                             
 

                          
 
 
 

Regionale Praktijk Academie (RPA) 
Een project waar STO in participeert is de Regionale Praktijk Academie (RPA). In een 
combinatie van werken en leren worden opleidingen aangeboden in de installatie- en 

procestechniek. Joël Assenberg is in dienst van de gemeente Steenwijkerland en projectlei-
der van de RPA in Steenwijk. Cristel van Doorn ging met hem in gesprek. 
  
Hoe is de RPA ontstaan?  
De RPA is ontstaan vanuit een samenwerking van gemeente, ondernemers en onderwijs. Het 
is opgezet om technisch talent in de regio te behouden. De RPA is een stichting met onder-
nemers in het bestuur die samenwerken als het gaat om het werven en opleiden. In septem-
ber 2022 is de RPA gestart.  
 
 
 
 



Hoe werkt het in de praktijk? 
Deelnemers komen in dienst van de RPA en werken vier dagen per week bij één van de aan-
gesloten bedrijven, de vijfde dag krijgen ze les op RSG Eekeringe in Steenwijk. Hier is speci-
aal een vleugel ingericht. Hier volgen ze de opleiding installatietechniek of procestechniek. 
De lessen worden verzorgd door docenten van het Deltion College in Zwolle. Hier staan de 
leerlingen ook ingeschreven. Voor de installatietechniek is het een mbo2-opleiding, deze 
duurt twee jaar. Voor de procestechniek is het mogelijk om op niveau 2, 3 en 4 in te stro-
men. 
  
Wat is de meerwaarde van de RPA als je het vergelijkt met een BBL-opleiding op het mbo?  
Er is een sterke binding met het bedrijfsleven. De leermeesters zijn goed opgeleid en heel 
betrokken. De arbeidsvoorwaarden zijn goed. De RPA heeft een praktijkcoach in dienst die 
de student begeleidt op verschillende terreinen. Tot slot zijn de klassen klein dus er is veel 
persoonlijke aandacht. De verwachting is dat hierdoor studenten minder snel uitvallen.   
 

‘Doe wat je leuk vindt, dan word je de beste werknemer die 
je kunt zijn!’ 
 
Hoe ziet de werving en selectie eruit?  
Er zijn goede contacten met de vmbo-scholen in de regio. De RPA neemt deel aan Techniek 
Tastbaar (20 januari 2023 op Stad & Esch). Er zijn kijkdagen, gastlessen, meeloopdagen en 
tenslotte een tweeweekse stage bij een bedrijf naar keuze. Op dit moment zijn er twaalf 
deelnemers voor installatie en negen voor procestechniek.   
  
Hoe kijk je naar de toekomst?  
De wens bestaat om meer sectoren onder te brengen in de RPA, te denken valt aan bouw of 
metaal. Verkennende gesprekken vinden plaats met Bouwmensen in Ruinen en het OBM-
oost in Zwolle. Er is ruimte voor meer deelnemers en bedrijven. Op dit moment wordt ge-
werkt met jongeren op termijn zullen er ook zij-instromers en zittend personeel komen. Het 
ligt in de verwachting dat modulair onderwijs in het kader van een leven lang leren in het 
aanbod zal worden opgenomen. Opleidingen voor de installatietechniek op niveau mbo3 of 
mbo4 worden in de toekomst mogelijk ook aangeboden.  
   
 
Heb je interesse om je aan te melden of behoefte aan meer informatie? 
Neem contact op met Joël Assenberg info@regionalepraktijkacademie.nl of 
kijk op de website https://regionalepraktijkacademie.nl/ 
 
 

 
Bedrijfsbezoek bij Agrifac in Steenwijk (vmbo3) 
 

info@regionalepraktijkacademie.nl
https://regionalepraktijkacademie.nl/


De jonge ondernemer | ICE BROTHERS 
Van de circa 800 inwoners van Wapserveen stellen we graag de twee jong(st)e onderne-
mers Cas en Stijn Vuijk aan u voor, in de genoemde volgorde 15 en 14 jaar jaar oud.  Deze 
broers kwamen een jaar of drie geleden, tijdens een vakantie in de zomer, op het idee om 
samen ijs te gaan verkopen vanuit een ijskar. Ze dachten hier verder over na en bespraken 
dit idee met hun ouders, die hen stimuleerden om het idee uit te voeren. Via Marktplaats 
werd gezocht naar een geschikte ijskar en daarnaast moesten er nog vele andere dingen ge-
regeld worden waaronder een inschrijving bij de KvK en het openen van een bankrekening.  
In de zomer van 2021 was het zover: de ICE BROTHERS konden beginnen aan de verkoop 
van Italiaans ijs. Zij richten zich voornamelijk op feesten en evenementen. Vorig jaar is het 
bedrijf van de broers samen met elf andere projecten geselecteerd door de vakjury van Ex-
peditie Culinair Westerveld. Dit vanwege de bijdrage aan circulair consumeren en produce-
ren. De ICE BROTHERS hebben het plan om hun bekers en hoorntjes lokaal in te kopen en/of 
te laten produceren. Stijn geeft aan dat het heel leerzaam is om een eigen bedrijf te hebben. 
Je leert goed met geld om te gaan en je kunt ervaring opdoen in ondernemen.  
 

‘Het is heel leuk om mensen blij te maken.’ 
 
Verder vinden Cas en Stijn het belangrijk om professioneel te zijn en ze§ letten hierbij vooral 
op hygiëne en uitstraling. Suggestie van Stijn: ‘geef je een mooi feest en zou je het leuk vin-
den om daar een ijsje aan de gasten aan te bieden, of is er plek voor een leuke ijskar op je 
evenement, denk dan aan de ICE BROTHERS’. 
  
We wensen deze jonge ondernemers veel succes!  
 
 

 
 

Ze zijn bereikbaar via hun e-mailadres (icebrothers2021@gmail.com)  
of via hun Instagrampagina. 

 
 
 

icebrothers2021@gmail.com
https://www.instagram.com/icebrothers2021/


 
Techniek Tastbaar 2023 
Op 20 januari organiseren we op-
nieuw Techniek Tastbaar. Techni-
sche bedrijven presenteren zich aan 
leerlingen van basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs in Meppel en 
Steenwijk.  
 
Locatie: Stad & Esch 
Ezingerweg 52, 7943 AZ Meppel 
Tijdstip: tussen 12.00 – 20.00 uur 
 
 

Vind u het leuk om deel te nemen? Er zijn nog een paar plekjes vrij. Aanmelden kan tot 16 
december via cvandoorn@stadenesch.nl. Daarnaast nodigen wij u van harte uit om een kijkje 
te komen nemen. 
 
Tot slot 
Heeft u suggesties om samen te werken met Stad & Esch? Of heeft u andere vragen of op-
merkingen? U kunt contact opnemen met cvandoorn@stadenesch.nl 
 
Cristel van Doorn, Jacky Vos, Astrid van der Meer & Annet Wiersema 

cvandoorn@stadenesch.nl



