
Nieuwsbrief  april  2017 Schildersvakopleiding Midden Nederland. 

 

 

Informatie- avond. 
 
Op maandag 10 april  organiseerde  De 
Schildersvakopleiding Midden Nederland weer een 
informatie-avond.  Bedrijven, ouders en toekomstige 
leerlingen waren hierbij van harte uitgenodigd voor een 
bezoek aan de leerlingwerkplaats aan de Utrechthaven 13 
te Nieuwegein. Volgende datum is 13 juni.Wij zijn op die 
dag geopend van 16.00 -20.00 uur.  
 

 

 

Leerlingbegeleiding. 
Goed nieuws, onze instructeur Chris Bouhuijzen 
is weer zover hersteld van een zware 
hartoperatie dat hij zijn werkzaamheden 
langzamerhand weer kan gaan oppakken. Hij zal 
als eerste de leerlingbegeleiding op het werk 
weer ter hand nemen. 
Wij willen schildersbedrijf Wits en met name 
Annelies Cluistra hartelijk danken voor hun 
medewerking en het werk in de afgelopen 
periode inzake de leerlingbegeleiding . 
 

 

Starten met een opleiding. 
Indien u vragen krijgt van leerlingen of u kent 
zelf jongeren die  willen starten met een 
vakopleiding, dan kan dat. In deze periode 
inventariseren wij welke jongeren willen starten 
met een vakopleiding , die start na de 
zomervakantie. Kandidaten die zich aanmelden 
worden uitgenodigd voor een intake en 
vervolgens voor een kennismakingsweek in juni 
2017.   Bij een positief advies kunnen zij eind 
augustus  starten met de vakopleiding en zijn 
dan een aantal weken later inzetbaar binnen een 
leerbedrijf. 
Meer informatie vindt u op  de site van 
Schildersvakopleiding Midden Nederland, daar 
kan men zich ook aanmelden. 
 



 

Meeloopdag. 
Indien er jongeren  zijn die wellicht bij u 
aankloppen,  verwijs hen dan direct door naar  
de vakopleidingen van de Schildersvakopleiding. 
Vanaf deze maand organiseren wij een 
maandelijkse meeloopdag. Iedere maand 
kunnen geïnteresseerde leerlingen  een dag 
meelopen in de leerlingwerkplaats en zo ervaren 
of de schilder- en onderhoudssector bij hen past. 
De Schildersvakopleiding Midden Nederland  
heeft mogelijkheden  op MBO niveau 2-3-4  voor 
schilderen en onderhoud. Devogende 
meeloopdagen zijn gepland, 21 april en 19 mei 
www.omniteq.nl. 
 
Op afspraak kunnen we ook een 
kennismakingsweek inplannen voor nieuwe 
kandidaten of leerlingen die wellicht momenteel 
bij een bedrijf aan de gang zijn en daar niet 
verder kunnen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen  met J. Visser 030-6081533 of 
j.visser@omniteq.nl.    
 

 

 

Maquettewedstrijd basisscholen. 
Op 6 april is de jaarlijkse finale van de 
maquettewedstrijd voor basisscholen gehouden. 
Voor de 16e keer organiseerde  de 
Schildersvakopleiding de maquettewedstrijd 
voor groepen 7/8 van de basisscholen in de regio 
Utrecht. Zes finalisten mochten op 6 april de 
deskundige jury er van proberen te overtuigen 
dat hun ontwerp voor een stad op de planeet 
Mars het beste was. Een lastige klus voor de jury 
want niet alleen de ontwerpen waren goed 
doordacht ook de kwaliteit van de presentaties 
maakten het voor de jury verdraaide lastig . De 
voorzitter van de jury, Natasha Stenvert  ( 
illustrator van de kinderboeken geschreven door 
André Kuipers) complimenteerde de scholen 
met hun werk. Nummer drie  dit jaar was, de 
Julianaschool uit Bilthoven, op de tweede plaats 
eindigde de Achtsprong uit Woerden  en de 
winnaar van dit jaar was de Rembrandt van 
Rijnschool uit Woerden. 
 

 

Beschikbare  leerling-schilders. 

Op dit moment hebben wij geen  leerling-schilders beschikbaar. Heeft u een leer-werkplek 

beschikbaar, neem dan contact op met Ad Burgers, a.burgers@omniteq.nl  of   J. Visser.  

j.visser@omniteq.nl  tel. 030-6081533. We kijken dan of er een  match is te maken op het moment er  

http://www.omniteq.nl/
mailto:j.visser@omniteq.nl
mailto:a.burgers@omniteq.nl
mailto:j.visser@omniteq.nl


Instroom nieuwe leerlingen. 

Nu het werk in de sector weer aantrekt is de roep om geschoolde vaklieden weer sterk toegenomen. 

De instroom van jeugd vanuit het middelbaar onderwijs is onvoldoende om aan de gestegen vraag te 

kunnen voldoen. De schildersvakopleiding Midden Nederland  is momenteel op diverse fronten 

gemotiveerde mensen aan het werven. Mede vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

de SROI-verplichtingen, wordt met diverse arbeidstoeleiders gekeken naar de instroom van 

werkzoekenden en statushouders. Afhankelijk van de mogelijkheden worden deze mensen (bij-

)geschoold en via de Schildersvakopleiding Midden-Nederland  of Vakmasters Utrecht-’t Gooi gereed 

gemaakt voor instroom op de arbeidsmarkt in onze sector. 

Neemt u als bedrijf werken aan met een SROI-verplichting , informeer dan bij de 

Schildersvakopleiding Midden Nederland  of er kandidaten zijn die ingezet kunnen worden of 

daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden. Doelstelling is uiteraard om ook deze instroom 

duurzaam in de sector op te nemen. 

Heeft u vragen , neem dan contact op met J. Visser 030-6081533, j.visser@omniteq.nl 

Cursussen. 

Ook nu bieden we onze leerberdrijven tal van cursusmogelijkheden zowel voor uitvoerend personeel 

als midden- en kaderpersoneel. De samenwerking met een groot aantal cursusaanbieders  biedt een 

ruim scala aan mogelijkheden. Het aanbod strekt zich uit over groepscursussen voor het opdoen  van 

algemene kennis ter verbetering van kennisniveau en/of vaardigheden tot trajecten die zijn gericht 

op de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. 

Gezien de mogelijkheden die wij hebben te Nieuwegein is het vaak mogelijk om in te gaan op 

specifieke wensen en derhalve maatwerkcursussen aan te bieden. 

Wilt u meer weten over de diverse cursus- en scholingsmogelijkheden , neem dan contact met ons 

op en vraag naar Anke Grevers a.grevers@omniteq.nl of 030-6081533. 
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