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Gezamenlijk opleiden biedt
transport en logistiek toekomst
„Samenwerking is de enige manier om goed onderwijs op het gebied van
transport en logistiek te blijven bieden in Emmen’’, zegt Mike Roozeboom.
Hij is adjunct regiodirecteur van Drenthe College en doelt op de
samenwerking met Esdal College, een school voor voortgezet onderwijs, en
Wigchers Transport in Schoonoord.

De onderwijsinstellingen in Emmen hebben de
gezamenlijke ambitie om niet alleen de
opleidingen, maar daarmee ook toekomstige
arbeidskrachten te behouden voor de regio
Emmen, die te maken heeft met bevolkingskrimp.
Roozeboom: „De sector transport en logistiek is
belangrijk voor de lokale economie en het behoud
van de opleidingen speelt daarin een grote rol.
Jongeren die kiezen voor een opleiding buiten
onze regio, gaan daar ook vaak aan het werk. Zij
gaan verloren voor de arbeidsmarkt in Emmen.’’
Werkend leren bij Wigchers Transport
Voor de BBL-opleidingen die Drenthe College
biedt op het gebied van mobiliteit, transport en
logistiek is Wigchers Transport al jaren een
trouwe samenwerkingspartner. Mike Roozeboom:
„Op Drenthe College zijn we heel goed in staat om
studenten de basis van het beroep te leren, maar
voor verdieping en innovatie is de samenwerking
met het bedrijfsleven belangrijk. Bij Wigchers
Transport hebben ze een balans gevonden tussen
duidelijk zijn en geduld hebben. Een student
wordt daar niet bij de eerste de beste fout de laan
uitgestuurd.’’
Hedy Smit-Wigchers en Mike Roozeboom bij een vrachtwagen van Wigchers Transport.
Investering in de toekomst
Hedy Smit-Wigchers, eigenaar van Wigchers
Transport: „We zien het als een investering in de
toekomst. Fouten maken mag en we hebben
geduld met studenten omdat het jonge mensen
zijn die nog niet functioneren zoals je van
volwassenen mag verwachten. We vinden het wel
belangrijk dat ze hard willen werken, eerlijk zijn
en verantwoordelijkheid nemen.’’ Wigchers
Transport is al ruim dertig jaar een leerbedrijf en
heeft elk jaar een paar mbo-studenten. Zij werken
vier dagen in de week en gaan één dag in de week
naar school. „Het contact met Drenthe College is
heel prettig, met name met de docenten. De
chauffeursopleiding van Drenthe College is niet

voor niets al vier jaar op rij de beste van
Nederland.’’

„De sector transport en logistiek is
belangrijk voor de lokale economie
en het behoud van de opleidingen
speelt daarin een grote rol.’’

Bedrijfsbezoeken en gastlessen
De leerlingen van Esdal College profiteren mee
van deze samenwerking. Directeur/bestuurder
Matthias Kooistra: „Het netwerk van Drenthe
College is nu ook voor ons ontsloten. Onze
leerlingen kunnen daardoor gemakkelijker een
bedrijfsbezoek brengen aan bedrijven en
ondernemers kunnen bij ons op school eens iets
komen vertellen over beroepen in deze sector.’’
Hedy Smit-Wigchers ziet die mogelijkheden ook.
„Voor ons is de samenwerking met het onderwijs
belangrijk omdat we zo in contact komen met
jonge aanwas voor ons bedrijf. Ik zou graag een
gastles op Esdal College verzorgen. Op het
voortgezet onderwijs zijn leerlingen natuurlijk
nog erg jong. Misschien helpt een gastles bij het
maken van een beroepskeuze.’’

De nieuwbouw van het Esdal College is bijna afgerond. Mike
Roozeboom (links) en Matthias Kooistra werken er nauw samen.
Foto’s Drenthe College

Bij elkaar over de vloer
Drenthe College en Esdal College hebben, als
gevolg van krimp, beiden te maken met een
teruglopend aantal leerlingen. Op het gebied van
horeca en sport wordt al bijna vijf jaar

samengewerkt en anderhalf jaar geleden, mede in
het kader van Sterk Techniek Onderwijs, werden
daar bouw en transport en logistiek aan
toegevoegd. Leerlingen en docenten komen
regelmatig bij elkaar over de vloer en
lesprogramma’s worden op elkaar afgestemd.
Hierdoor ontstaat een doorlopende leerlijn en
nemen mogelijkheden om kennis te verbreden
voor de leerling toe. Matthias Kooistra: „Dankzij
de samenwerking kunnen we onze leerlingen een
contextrijkere leeromgeving bieden. Zo kunnen
leerlingen van Esdal College bijvoorbeeld
sleutelen aan de elektrische vrachtwagen van
Drenthe College. Ook onze nieuwbouw draagt bij
aan een goede leeromgevingen een toename van
de mogelijkheden van integratie en
samenwerking. We verhuizen in januari naar de
Oosterstraat en hebben daar meer faciliteiten.’’
Gezamenlijke faciliteiten
Ook Drenthe College heeft nieuwbouwplannen en
houdt daarin rekening met de samenwerking.
Mike Roozeboom: „We gaan van zeven locaties
naar één locatie in Emmen. Esdal College zit
vierhonderd meter verderop. En we zorgen ervoor
dat we verschillende faciliteiten hebben zodat we
die kunnen delen. We hebben de ambitie om
samen een breed aanbod te bieden en de
opleidingen in de wereld van mobiliteit, transport
en logistiek in Emmen overeind te houden.’’
www.drenthecollege.nl
www.esdalcollege.nl
www.wigchers.nl

