Leerbedrijven geven
studenten een vliegende start
Bij Curio weten we wat onze studenten echt motiveert. De handen uit de
mouwen steken. Bezig zijn met hun vak. Proeven van het bedrijfsleven. Dát
maakt ze enthousiast. Daarom zijn we ontzettend trots op de samenwerkingen
die we hebben met onze leerbedrijven. Door samen te werken via stages,
maatwerktrajecten of meeloopdagen, zorgen we dat onze studenten
gemotiveerd raken en perfect voorbereid worden op hun eerste echte baan.
Maar ook de leerbedrijven zelf hebben er wat aan, vertellen Davy Fermont van
Fokker Techniek en Bart Deijkers van DataByte.
Curio’s opleiding Vliegtuigtechniek maakte vroeger
deel uit van Fokker Services (nu Fokker Techniek).
De school staat op het BPA business park waar ook
Fokker Techniek nog steeds is gevestigd. Logisch
dat de lijnen kort zijn tussen het bedrijf en de school.
Davy Fermont, Head of Production & Standards:
“Geschoolde en gemotiveerde Luchtvaarttechnici
zijn steeds lastiger te vinden in de markt. Door
onze samenwerking met Curio kunnen we de juiste
mensen vinden. Zo’n 70 procent van de docenten zijn
ex-Fokker medewerkers, dus ze weten goed wat we
zoeken in studenten.” Nieuwe aanwas is zeer welkom,
want Fokker Techniek is bezig met het bouwen van
een nieuwe hangar die medio Q1-2023 klaar zal zijn.
Daarmee verzekeren ze zich van een mooie toekomst
binnen de Nederlandse luchtvaart en kunnen ze de
geplande groei in personeel verder doorzetten.

DÁN GAAT HET LEVEN
Bij Fokker Techniek doen ze er veel aan om zichtbaar
te zijn bij de studenten. “We staan met informatie op
bedrijvendagen, we organiseren meeloopdagen en
we werken met diverse stagiaires. We hebben alle
disciplines in vliegtuigtechniek hier op het terrein, dat
maakt het interessant voor de student.” Davy vertelt
dat zijn ervaren team hun kennis graag doorgeeft
aan de nieuwe generatie: “We koppelen iedere
stagiair aan een van onze ervaren engineers. Die zijn
enthousiast en leggen graag uit hoe alles werkt en
de stagiair draait dan mee bij alle werkzaamheden.”
Volgens Davy is theorie belangrijk, maar gaat alles
pas echt leven als studenten aan de slag gaan in de
praktijk. “Nu werken we bijvoorbeeld aan een Airbus
A330, een wide body jumbojet waar we een high-end
VIP-interieur in bouwen. Dat vinden ze fantastisch om
te zien.”

“Iedere stagiair wordt aan een
ervaren engineer gekoppeld.”
SVEN SNOEP, STUDENT VLIEGTUIGTECHNIEK,
STAGIAIR BIJ FOKKER TECHNIEK:
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“De lijnen tussen Fokker Techniek en school zijn
heel kort. Al voor mijn stage heb ik kennis kunnen
maken met het bedrijf door rondleidingen en
informatiedagen. Als je dan in die hal een vliegtuig
ziet staan, dan weet je waar je het voor doet. Het werk
dat ik nu als stagiaire mag doen spreekt me aan. De
variatie die de engineers hier hebben in hun werk
is precies wat ik zoek. Ik zou hier best willen blijven
werken.”

VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN
Ook Bart Deijkers, Teamleider servicedesk bij DataByte
is blij met de stagiaires van Curio. “Het werken met
stagiaires is voor ons een effectieve manier om
nieuw personeel te werven. Daarnaast hechten
we er waarde aan om ze het bedrijfsleven te leren
kennen. Wat studenten in hun opleiding leren is maar
het topje van de ijsberg. Tijdens een stageperiode
bij DataByte zien ze waarom de theorie die ze op
school leren belangrijk is voor de praktijk.” DataByte
behandelt de stagiaires als volwaardige collega’s:
“Ze krijgen hetzelfde inwerkprogramma en toegang
tot dezelfde systemen en accounts. Natuurlijk geven
we ze wat langer de tijd te wennen aan het bedrijf en
de systemen waarmee ze werken.” Omdat ze al snel
veel verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen, is het
belangrijk dat Bart nauw contact met ze houdt. “Ik wil
toegankelijk voor ze zijn, zodat ze altijd bij me terecht
kunnen als er een situatie is die ze lastig vinden.”

“Stagiaires worden hier gezien
als volwaardige collega’s.”

KWALITATIEF HOGER UITSTROMEN
Natuurlijk hoopt Bart dat studenten die goed werk
leveren ook blijven werken bij het bedrijf. Mocht dat
niet zo zijn, dan is de begeleiding volgens Bart geen
verspilde moeite. “Als we binnen het bedrijfsleven met
z’n allen ervoor zorgen dat de studenten kwalitatief
beter uit de opleiding komen, hebben we daar in de
toekomst allemaal profijt van.” Naast de begeleiding
van stagiaires laat DataByte zich ook op andere
manieren aan de studenten zien. “We staan op
bedrijven- en banenmarkten en ik geef gastcolleges
op de ICT-opleiding waarbij ik uitleg hoe een
servicedesk werkt.”

SANTO MEESTERS, STUDENT EXPERT IT
SYSTEMS AND DEVICES NIVEAU 4, STAGIAIRE
SERVICEDESK DATABYTE:
“Vorig jaar heb ik mijn eerste stage gelopen op de
servicedesk van DataByte. Er hangt een goede
sfeer. Ik werk met collega’s van mijn leeftijd, die ook
vrienden van me zijn geworden. Omdat mijn eerste
stageperiode zo goed beviel, ben ik bij DataByte
gebleven voor vakantiewerk. Voor mijn eindstage
heb ik opnieuw voor DataByte gekozen. Door de
verantwoordelijkheid die ik krijg, leer ik hoe het
er echt aan toe gaat in het bedrijfsleven. Ik ben
zelfverzekerder geworden in mijn communicatie door
het contact met klanten en collega’s. Daarnaast heb
ik veel kennis opgebouwd van de ICT-systemen. Ik
hoop dat ik hier mag blijven werken als ik klaar ben
met mijn studie.”

CURIO IN BEDRIJF – SECTOR TECHNIEK EN
TECHNOLOGIE
Als dé beroepsopleider van de regio is
samenwerking met het bedrijfsleven van groot
belang. Van stageplaatsen tot gastcolleges en
deelname aan bedrijven- en banenmarkten.
We zijn blij met deze samenwerkingen. Ze
leveren zowel voor onze studenten als voor
de leerbedrijven waardevolle ervaringen op.
In deze serie ‘Curio in bedrijf’ belichten we de
praktijkopleiders van onze stagebedrijven en hun
stagiaires.

HEEFT UW BEDRIJF OOK INTERESSE IN EEN
SAMENWERKING?
Neem dan contact op met Curio via
curio.nl/samenwerken.

Meer informatie:

