
  
   

Oefenfabriek in Brielle inspireert 

 
 
Manita Koop, gedeputeerde Arbeidsmarkt- & Onderwijs bracht op 27 maart een werkbezoek aan de 
Oefenfabriek in Brielle. Doel van dit bezoek is om nader kennis te maken met de Oefenfabriek en 
inspiratie op te doen voor de mogelijke opzet van een soortgelijke fabriek in het economisch cluster 
van bedrijven rond Life & Healthsciences. In de oefenfabriek wordt actief het onderwijs en 
bedrijfsleven bij elkaar gebracht. Het vernieuwende onderwijsconcept van de oefenfabriek biedt 
mogelijkheden voor hoger technisch onderwijs en onderzoek, maar ook voor het bedrijfsleven om 
nieuwe producten te testen en te demonstreren aan in dit geval de Proces- en Petrochemie.  
 
Met steun van vele partijen zoals Deltalinqs, de KMR, de provincie en de gemeente Rotterdam heeft 
het Scheepvaart en Transportcollege destijds de oefenfabriek gerealiseerd. Gedeputeerde Koop: "Het 
is prachtig dat door de oefenfabriek jongeren enthousiast worden voor technische opleidingen en zo 
de mogelijkheid krijgen om in een realistische setting het vak in de volle breedte te leren. Dat de 
oefenfabriek tevens door het bedrijfsleven wordt gebruikt om innovaties te testen zorgt er niet alleen 
voor dat de innovatiekracht van het bedrijfsleven wordt vergroot, maar leidt er ook toe dat jongeren 
in het onderwijs al vroeg met innovaties worden geconfronteerd. Dat juich ik van harte toe. Ik weet 
dat het Life & Healthsciences cluster eveneens plannen heeft voor de opzet van een oefenfabriek".  

 
 

Nabootsing praktijksituatie 
De fabriek lijkt op de situatie in de praktijk. De bedrijfssituatie is zoveel mogelijk nagebootst. 
Leerlingen volgen dezelfde veiligheidsprocedures en kunnen een echt product maken. Dit kan in 
aparte units, maar ook door de units te koppelen tot een fabriek. Met dit concept leren de leerlingen 
sneller het vak. Naast de kwaliteit is ook het aantal aanmeldingen sterk toegenomen. Manita Koop: 
"Bedrijven en leerlingen vinden elkaar niet vanzelf, daar is inzet en doorzettingsvermogen voor 

pagina 1 van 2Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbericht

15-10-2009http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=51524



nodig. Ik heb vandaag het resultaat gezien van een langdurige samenwerking die succesvol is 
gebleken en navolging verdient in andere clusters. We zullen bekijken op welke manier een dergelijk 
concept toepasbaar is in andere sectoren om in de toekomst tekorten aan goed opgeleide werknemers 
te voorkomen". 

 
 
Het brede economische beleid van de provincie richt zich op vier sterke economische clusters. Dit 
zijn de Greenports, Life- & Healthsciences, Water- en Deltatechnologie en Transport en Logistiek. 
Door activiteiten op deze clusters te richten wordt een gerichte bijdrage geleverd aan de economie 
van Zuid-Holland. Het Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid pakt de concrete arbeidsmarktknelpunten 
in deze clusters aan. 
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