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Al doende leren in 
oefenfabriek 

 
Foto: De Havenloods Noord  

De Oefenfabriek bij de locatie Brielle van de STC-Group is onlangs feestelijk in gebruik genomen. 
De Oefenfabriek is een initiatief van de STC-Group en in samenwerking met het bedrijfsleven en 
gemeente Rotterdam gerealiseerd. Deze fabriek omvat negen procesunits en een controlekamer 
waarmee leerlingen en cursisten worden getraind in het bedienen en optimaliseren van 
productiefabrieken en alle daarbij gerelateerde werkzaamheden. Een belangrijk doel is het gat te 
verkleinen tussen de vakvolwassen operator en een pas gediplomeerde deelnemer aan ons onderwijs. 
Een tweede hoofddoel van de STC-Group met deze investeringen is het technisch beroepsonderwijs 
nog aantrekkelijker te maken door de industrie 'naar de school te brengen'. Daarnaast kan de fabriek 
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ook worden ingezet voor het trainen vakoperators in nieuwe technieken en bijscholing van operators. 
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�       

 

Reacties en 
toevoegingen 

� Reacties (0)  
� Foto's (1)  
� Video's (0)  

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel 
 

U bent niet ingelogd. U kunt uw reactie plaatsten door uw gegevens in te vullen in het onderstaande 
formulier. 
 

 

  

Opmaak opties weergeven/verbergen  

   
 

Naam * E-mail *

Beantwoord controlevraag* 10 plus 15 is.. 

vul hier uw antwoord in

 Onthoud mijn gegevens 

 Email mij de reactie(s)  

Nooit meer de controlevraag beantwoorden?

Meld je aan of Log in.

Toevoegen

Bungalowpark Aanbiedingen 
Vergelijk 30 bungalowparken. Spotgoedkope 

aanbiedingen, kijk nu!  

LastMinuteTop20.nl 

Zet Ook e-Learning In 
Maar dan wel strategisch doordacht. Bezoek 

ons seminar voor meer info.  

www.Stoas.nl/e-Learning 
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Klik & Win acties 

Doe mee en win! De laatste Klik & Win acties van dé Weekkrant.  

Win diner of shopper! Win gratis advertentiepagina! Win kaarten FC Twente - Capelle Win kaarten 
Mega Piratenfestijn Win vrijkaarten FC Twente - vv Capelle  

meer Klik & Win acties »  

Overig nieuws uit De Havenloods Noord 

� Nieuwste  
� Meest populair  
� Hoogste waardering  

� Politieberichten: donderdag 
Politie zoekt vermiste vrouwROTTERDAM - De politie is ...  

� Total Table Design: traditie en modern design 
ROTTERDAM - Alle elementen van een gedekte tafel in ...  

� FashionDesignCamp in Rotterdam 
ROTTERDAM - Heb jij altijd een jurk willen maken? Wil ...  

� Homo Universalis in TENT. 
ROTTERDAM - Op donderdag 15 oktober spreken ...  

� Jazz Orchestra samen met Jason Lindner 
ROTTERDAM - Het Rotterdam Jazz Orchestra, sinds 2007 ...  

� Rotterdam klaar voor start Tour de France 2010 
ROTTERDAM - Tijdens de presentatie van het routeschema ...  

� Twee nieuwe arrestaties voor rellen Hoek van Holland 
ROTTERDAM – De politie Rotterdam-Rijnmond heeft, ...  

� Schouwen in Bergpolder 
Loop mee met de buurtschouw!  

� Politieberichten: dinsdag 
KRALINGEN - De politie is op zoek naar getuigen van ...  

� Snelle tijden bij Bergseplasloop 
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HILLEGERSBERG - Jorrit Pels van Atletiek vereniging ...  

» meer nieuws
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Digikrant 

 

Uw regio 
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Verkeer 

62 meldingen, 277 km  
Laatste update: 18:00  

Shop 

  

Spaan 

Bungalowpark 
Aanbiedingen 

Vergelijk 30 
bungalowparken. 
Spotgoedkope 
aanbiedingen, kijk 
nu!  
LastMinuteTop20.nl 

Afvallen zonder 
honger 

De Slim-Sensatie 
nr. 1 - heden 
eindelijk ook in 
Nederland. Hier!  
Puri-Ligne.eu/Succes-report

Kranten 
Bezorgen 13 
Jaar? 

Verdien snel geld. 
Bezorg kranten in 
Amsterdam. Meld 
je aan!  
Interlanden.nl/Krant-Bezorgen

Krant 
Betaal niet teveel 
voor uw krant. 
Neem eerst een 
proefabonnement!  
www.krantopproef.nl 
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Sport 

  

Wonen 

  

Auto 

  

Werken 

  

Mensenlinq 
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