NIEUWE OPLEIDING
SCALA HAAKT AAN OP
GROEI LOGISTIEKE BRANCHE
FLEVOLAND
Binnen Lelystad en omgeving zullen de komende jaren veel banen ontstaan. Door de perfecte ligging in Nederland en
goede bereikbaarheid is de regio erg in trek voor logistieke bedrijven om zich te vestigen. Vooral binnen deze branche
is er dan ook veel vraag naar goed geschoold personeel. Met de komst van Lelystad Airport en het omliggende
bedrijvenpark zal deze vraag verder groeien. Daarbij worden van de logistieke medewerker van de toekomst andere
skills verwacht. SCALA – een samenwerking tussen MBO College Lelystad en MBO College Airport – ziet kansen voor
haar studenten en start in september met een nieuwe verkorte opleiding tot Logistiek Medewerker.

SCALA heeft al een aantrekkelijk opleidingsprogramma wat betreft luchtvaart opleidingen
en Travel & Hospitality. Binnen deze
opleidingen wordt al voorgesorteerd op
de komst van Lelystad Airport. In september
van dit jaar wordt daar de eenjarige
BOL opleiding Logistiek Medewerker aan
toegevoegd. Deze opleiding bestaat uit
school en stage en is vooral gericht op
studenten die de handen uit de mouwen
willen steken: de doeners. “En dat doe je het
liefst dicht bij het vuur!”, aldus Piet Mathot
(Programma en Transformatiemanager SCALA).
Dichtbij het vuur
In eerste instantie wordt de nieuwe opleiding,
net als de al bestaande opleidingen van
SCALA, gegeven in MBO College Lelystad.
De ideale situatie is echter een mooie,
inspirerende praktijkruimte op Lelystad

Airport Businesspark (LAB). Piet Mathot:
“Een perfecte locatie: het bedrijventerrein
is geweldig in trek voor logistieke bedrijven,
waar onze studenten aan de slag kunnen.
Het aanbieden van een studie op deze
unieke locatie brengt praktijk en opleiding
heel dicht bij elkaar. Onze ervaring leert dat
de motivatie stijgt als je op een inspirerende
plek leert.”
Ook Rob Verhoeff, directeur OMALA (gebiedsontwikkelaar
van
Lelystad
Airport
Businesspark) is enthousiast over de
opleiding: “Wij zijn erg blij dat vanuit
SCALA het initiatief is opgepakt om vanaf
september 2019 te starten met logistieke
opleidingen aan het ROC in Lelystad en
dat zij de les- en praktijkruimte ook op
korte termijn willen gaan onderbrengen
op ons bedrijvenpark.”

SCALA is een samenwerking tussen MBO College Lelystad (ROC van Flevoland) en MBO
College Airport (ROC van Amsterdam), gericht op Lelystad Airport en Schiphol. SCALA biedt
opleidingen in de richtingen: Luchtvaart, Travel & Hospitality en per september 2019 ook
Logistiek met name ook gericht op Lelystad Airport Businesspark.
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“IK BEN VOORSTANDER
VAN HYBRIDE DOCENTEN;
DIE NAAST LES GEVEN
OOK ZELF IN HET WERKVELD
VAN DE LOGISTIEK WERKEN.”
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Werkgarantie
De eerste klas in Lelystad start in september
met 10 studenten tussen de 17 en 24 jaar.
De lessen worden in eerste instantie gevolgd
binnen de muren van MBO College Lelystad
en beginnen met drie dagen theorie en twee
dagen praktijk. Wanneer een locatie op LAB
beschikbaar is, wordt dit twee dagen theorie
en drie dagen praktijk. Voor de echte ‘doeners’
een goede manier om hun diploma te halen.
Na het succesvol afronden van de opleiding
is er in deze branche naar verwachting volop
werk te vinden. De opleiding tot Logistiek
Medewerker biedt niet alleen een kans voor
bedrijven op LAB; ook voor Flevokust Haven
en andere logistieke ondernemingen in de
logistieke hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde
is het een aanwinst.

“VANUIT LAB ZIEN WE DE
FACTOR BESCHIKBAARHEID
VAN GESCHIKT PERSONEEL
STEEDS BELANGRIJKER
WORDEN ALS
VESTIGINGSFACTOR.”
- ROB VERHOEFF, DIRECTEUR OMALA

Maatwerk voor bedrijven
SCALA gaat de logistieke opleiding ook
aan bedrijven aanbieden. Dat wil zeggen:
de opleiding wordt specifiek afgestemd op
de individuele scholingsbehoefte van het
bedrijf. Hierdoor kunnen logistieke bedrijven
eigen medewerkers laten specialiseren en
doorgroeien. Om zo een kwaliteitsslag te
maken. Voor medewerkers een mooie kans
om zich verder te ontwikkelen richting bijvoorbeeld een managementfunctie binnen de
logistieke branche. Omdat een diploma geen
eindstation is. Doel is uiteindelijk het vanuit
SCALA opgezette opleidingsprogramma voor

logistieke opleidingen onder te brengen in
het House of Logistics Flevoland, waar dan
ook een combinatie gemaakt gaat worden
met hbo-opleidingsprogramma’s.
Samenwerking met Werkbedrijf Lelystad
SCALA en Werkbedrijf Lelystad werken
bovendien samen om vraag en aanbod
beter op elkaar af te stemmen en de afstand
tot de arbeidsmarkt te verkleinen door de
juiste scholing te bieden. Met uiteindelijk
enthousiaste studenten tot gevolg die zicht
hebben op een leuke baan. En aan de
andere kant tevreden ondernemers die goed
geschoolde werknemers binnenhalen bij hun
bedrijf.
Bekendheid
Om bekendheid te geven aan de verschillende opleidingen en te schetsen welke
toekomstperspectieven er zijn, gaat SCALA
de boer op. Er worden diverse bedrijven en
bijeenkomsten bezocht om vraag en aanbod
af te stemmen. Daarnaast wordt vooral contact
met het onderwijs gelegd. SCALA geeft
presentaties aan scholen (middelbaar en
basisonderwijs) om leerlingen al jong te
enthousiasmeren en te laten proeven aan
het vak.

Meer weten? www.rocvf.nl/scala
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