ISW
Westland Vakcollege

ISW Westland Vakcollege+
is een bundeling van ISW Westland Vakcollege en ISW Westland Praktijkcollege,
ISW onderneemt, Westland Hotspot Techniek en het netwerk van ISW-scholen.

Wij leveren de
makers en
de doeners
De ervaring, expertise en innovatie die
Westland kenmerken, maakt het een speler
van wereldformaat. Die positie wil Westland
de komende jaren verder versterken.
Neem de groeiende mondiale uitdagingen
op voedselgebied: Westland is dé plek in
de wereld om oplossingen te bedenken en
te creëren.
Daar gaat het nieuwe ISW Westland
Vakcollege+ aan bijdragen.
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Wij willen het ISW Westland
Vakcollege, ISW Westland
Praktijkcollege, ISW onderneemt,
Westland Hotspot Techniek en
het netwerk van ISW-scholen
samenbrengen in één gebouw.
Daardoor ontstaat een plek
waar ervaring, talent, kennis
en uitdaging samenkomen en
waar ontwikkeling centraal staat
om leerlingen te laten (door)
groeien. Hoe? Door kennis te
delen, verbinding te maken met
de omgeving en faciliteiten
aan te bieden zoals de Hotspot
Techniek, multidisciplinaire
onderwijsruimten en plek voor
startups en talentontwikkeling.
Het ISW Westland Vakcollege+
wordt daarmee de toeleverancier
van denk-, maak- en doekracht
in Westland. Het gebouw doet
ook dienst als verbindingsplek
om de arbeidsmarktidentiteit
van leerlingen van alle ISWscholen te ontwikkelen, biedt
ruimte aan jonge ondernemers
om een startup te beginnen en
biedt faciliteiten om samen met
diverse vervolgopleidingen nieuw
onderwijs te maken. Zo leveren
wij aanpakkers met kennis,
kunde en 21st century skills
voor het bedrijfsleven en zijn wij
met onze doorgaande leerlijnen
een toeleverancier voor de
vervolgopleidingen.

Dit alles maakt de Greenport Horti
Campus de natuurlijke locatie
voor ISW Westland Vakcollege+.
Op de komende pagina’s leest u
wat ons voor ogen staat met het
Westland Vakcollege+, inclusief
onze speerpunten die de grote
mondiale uitdagingen adresseren:
• automatisering en robotica
• voeding, gezondheid en e-health
• procesbeheersing.
Maar eerst presenteren wij onze
trots: onze leerlingen, de nieuwe
generatie Westlanders.
Geert Millekamp
Regiodirecteur ISW

Wij willen ISW Westland Vakcollege,
ISW Westland Praktijkcollege, ISW onderneemt,
Westland Hotspot Techniek en het netwerk van
ISW-scholen samenbrengen in één gebouw.
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De nieuwe generatie
Westlanders

Wij wonen hier en
zijn trots op Westland.

“Laten we ons even voorstellen: wij zijn de
nieuwe generatie Westlanders. Wij wonen hier
en zijn trots op Westland. En straks, als we
klaar zijn met onze opleiding, steken we graag
de handen uit de mouwen om aan het Westland
van de toekomst te werken.
Wij willen leren hoe wij kunnen
bijdragen aan Westland en
daarmee aan de wereld, want
ons Westland gaat mondiale
uitdagingen aan. De kennis, kunde
én 21st century skills waar het
Westlandse bedrijfsleven om
vraagt, krijgen wij aangereikt op
het ISW Westland Vakcollege+.

Vakmensen van
de toekomst
“Wij zijn de vakmensen van de toekomst, en
daar zijn wij trots op. Wij vinden het belangrijk
om straks in de praktijk echt het verschil te
kunnen maken met wat we hebben geleerd.
Bij het Westland Vakcollege+ worden wij
opgeleid, maken we direct vanaf de start
van onze opleiding kennis met de praktijk én
maakt die praktijk kennis met ons. Juist die
wisselwerking helpt ons te begrijpen waar
onze opleiding goed voor is en dat geeft ons
veel energie en motivatie.”

Wij zijn met velen, dit jaar met
maar liefst 700 leerlingen. Elk jaar
stromen 200 nieuwe leerlingen
in en hetzelfde aantal stroomt uit
om aan het werk te gaan of een
vervolgopleiding te doen.
Wij doen er graag toe!”

Bij het Westland Vakcollege+ worden wij opgeleid,
maken we direct vanaf de start van onze opleiding kennis
met de praktijk én maakt die praktijk kennis met ons.
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Aanpakkers met
kennis, kunde en
21st century skills

Het aanpakken zélf zit ons als Westlanders in het bloed.
En door onze (vervolg)opleiding sluiten we straks naadloos
aan op wat het bedrijfsleven de komende jaren nodig heeft.

“Als wij klaar zijn bij het Westland Vakcollege+,
zijn wij aanpakkers met kennis, kunde en 21st
century skills. Het aanpakken zélf zit ons als
Westlanders in het bloed. En door onze (vervolg)
opleiding sluiten we straks naadloos aan op wat
het bedrijfsleven de komende jaren nodig heeft.
Die kennis, kunde en 21st century skills geeft
ons extra meerwaarde en maakt ons werk
veel leuker. En doen we eerst nog een vervolgopleiding? Dan hebben we met onze hands-on
ervaring alvast een streepje voor.”
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Leren hoe het werkt,
leren om te werken

Ons ijzeren netwerk
Je ziet op de
arbeidsmarkt steeds
meer finetuning naar
specialisaties binnen
bedrijven. Door een
goede basisopleiding
te bieden, inclusief de
juiste 21st century
skills, pakken de
leerlingen snel die
specialisaties op.

ISW Westland Vakcollege heet niet voor
niets zo: hier leer je vakmanschap. En dat doe
je allereerst door te leren hoe het werkt. Maar
net zo belangrijk is dat je leert om te werken.
Die aspecten komen beter dan ooit
tot hun recht in het Westland
Vakcollege+. Je ziet op de arbeidsmarkt steeds meer finetuning naar
specialisaties binnen bedrijven.
Door een goede basisopleiding
te bieden, inclusief de juiste
21st century skills, pakken de
leerlingen snel die specialisaties
op. Ze hebben immers tijdens hun
opleiding niet alleen aan allerlei
projecten meegedaan, maar
hebben ook tijdens bedrijfsbezoeken, real life bedrijfscasussen en inspiratiedagen al kennis
gemaakt met hoe het er in de
praktijk aan toe gaat in de
bedrijven en instellingen, waar
ze vervolgens stage lopen.
Bovendien komt de praktijk ook
naar onze leerlingen toe, met
gastlessen door de bedrijven
die bij onze convenanten zijn
aangesloten. En vergeet onze
alumni niet, waarmee wij een
sterke band hebben. Zij geven
in masterclasses, seminars,
startups en gastlessen hun

werkervaring en kennis door.
In het nieuwe gebouw van het
Westland Vakcollege+ maken
bovendien niet alleen alle
leerlingen van ISW, maar ook het
basisonderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs van dichtbij
mee hoe het een startup
vergaat of verrichten ze zelfs
werkzaamheden voor zo’n startup.
Dit alles natuurlijk met de
Westlandse mentaliteit van
‘niet lullen maar poetsen’ en ‘we
gaan pas naar huis als de klus af
is’, want ook dat koesteren en
cultiveren wij.

Het opleidingsaanbod van het Westland
Vakcollege+ is uniek in zijn breedte én diepte.
Even belangrijk is ons uitgebreide, stevige
netwerk van bedrijven, kennisinstituten en
praktijkexperts die altijd weer klaarstaan om
iets te betekenen voor de leerlingen van het
Westland Vakcollege+.
Inmiddels hebben we drie
convenanten gesloten met het
bedrijfsleven over het delen van
kennis en ervaring, waaraan maar
liefst 150 technisch georiënteerde
bedrijven meedoen. Van hun
contributie sponsoren we
bijvoorbeeld de Dag van de
Westlandse Techniek. Onze
leerlingen lopen stage bij deze
bedrijven, die ook masterclasses
geven en voor up-to-date
gereedschap zorgen.
We hebben tevens samenwerkingsverbanden met andersoortige
bedrijven en met instellingen.
Denk bij de bedrijven aan
supermarkten, kappers en
andere detailhandel. Zij bieden
stageplaatsen aan in het kader
van het profiel Economie &
Ondernemen. De instellingen
bieden stageplaatsen in het kader
van het profiel Zorg & Welzijn.

De speerpunten waar het
Westland Vakcollege+ op inzet,
lenen zich optimaal voor een
manier van werken waarbij
innovaties in het bedrijfsleven
worden gekoppeld aan onderwijs.
Dat geldt overigens niet alleen
voor de jeugd, want ook een leven
lang leren krijgt hier een plek in de
vorm van verdiepende workshops
en masterclasses.
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Inmiddels hebben we
drie convenanten gesloten
met het bedrijfsleven over
het delen van kennis en
ervaring, waaraan maar
liefst 150 technisch
georiënteerde bedrijven
meedoen.

We bouwen samen met WNTweb
vanuit de Hotspot Techniek
aan een netwerk met diverse
vervolgopleidingen.
Tot slot beschikken we over
een jarenlang opgebouwd
alumninetwerk. En natuurlijk
ons waardevolle netwerk van de
ISW-scholen, waarmee wij nauw
samenwerken.
Dit komt allemaal samen in het
Westland Vakcollege+. Zodat de
toekomstige trots van Westland
kan profiteren van de trots die
er nú al aan het werk is – en
andersom.
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De klik met het WHC
Het ISW Westland Vakcollege+ en het World
Horti Center: wij zijn al logische partners.
Ga maar na:
• We werken allebei intensief
met het bedrijfsleven samen.
• Het bedrijfsleven en het
onderwijs in het World Horti
Center komen graag in contact
met de medewerker van de
toekomst: wij leveren deze.
• In het World Horti Center
wordt geëxperimenteerd met
innovatieve technieken. In
ons curriculum leiden we de
vakmensen al op voor deze
nieuwste technieken.
• We bieden keuzevakken aan ten
behoeve van de doorlopende
leerlijnen MBO.
Ook nu al werken we samen
met het World Horti Center. Zo
organiseren we samen met het
MBO en bedrijfsleven inspirerende
onderwijsactiviteiten, waarmee
we leerlingen en studenten
dichter bij elkaar brengen.
Daarnaast bieden wij studenten
de mogelijkheid om het vak
mechatronica in ons huidige
gebouw te volgen. Andersom
leveren wij nieuwe studenten
voor de opleidingen van ROC
Mondriaan en ROC Alberda. Met
het Mondriaan onderzoeken we

theorievoorzieningen. Ze kunnen
dan bovendien ook profiteren
van onze ‘plus’: ons netwerk van
bedrijven, ISW onderneemt en de
faciliteiten van Westland Hotspot
Techniek.

de mogelijkheid van een beter
aansluitende doorlopende leerlijn
voor wat betreft techniek. Al
onze praktijklokalen zijn zodanig
ingericht, dat studenten de
praktijkonderdelen van de MBOopleiding ook op onze locatie
kunnen leren.
Maar... we zouden nog véél
intensiever kunnen samenwerken
als het Westland Vakcollege+
de buurman van het World Horti
Center zou worden.
Nieuwbouw naast het World Horti
Center zou het bovenstaande in
een stroomversnelling brengen,
waarbij bovendien reistijd
komt te vervallen. Daarmee
zouden we nog meer aan het
gemeentelijk onderwijsbeleid
kunnen bijdragen door een
betere aansluiting tussen VO
en MBO. Ook willen we graag de
verbinding leggen met het HBO en
het WO. Dit willen we doen door
hen te faciliteren in het gebruik
van onze multidisciplinaire
onderwijsruimten, zoals onze
collegezaal en onze praktijk- en

We zouden nog véél
intensiever kunnen
samenwerken als het
Westland Vakcollege+
de buurman van het
World Horti Center zou
worden.
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Onze speerpunten
De wereldwijde uitdagingen op het gebied
van de voedselvoorziening zijn enorm.
Westland is een mondiale speler en is dan
ook dé plek om oplossingen niet alleen te
bedenken, maar ook in de praktijk te brengen.
Het ISW Westland Vakcollege+ draagt hier
een stevig steentje aan bij, want juist bij ons
worden de doorpakkers met kennis, kunde
en 21st century skills opgeleid die ervoor
zorgen dat deze antwoorden niet op
de tekentafel blijven liggen, maar in de
praktijk gaan werken.
Voor de individuele leerling
betekent dit dat deze beschikt
over gerichte basiskennis voor
het werk of de vervolgopleiding.
De winst voor Westland is dat
leerlingen van school komen
met basiskennis die direct
toepasbaar is in de Westlandse
bedrijven. En stroomt de leerling
na het MBO door naar HBO of
universiteit? Dan is door ons
al vroeg het zaadje geplant om
deze kennis na terugkeer in
Westland toe te passen.
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De winst voor Westland
is dat leerlingen van school
komen met basiskennis die
direct toepasbaar is in de
Westlandse bedrijven.

Wij zetten in dit verband in op drie
speerpunten:

+ Automatisering en robotica
+ Voeding, gezondheid en e-health
+ Procesbeheersing
Hierna leggen wij per speerpunt
uit wat het ISW Westland
Vakcollege+ te bieden heeft
op het gebied van opleiding,
verbinding met de praktijk en
kennisuitwisseling. En natuurlijk
wat dat betekent voor het
toekomstperspectief van onze
leerlingen én dat van Westland.
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Automatisering
en robotica
Automatisering en robotica maken het
mogelijk om routinematige handelingen uit
te laten voeren door systemen en apparaten.
Dit speelt in alle werkvelden en heeft een
impact op alle beroepsprofielen. Als je daar
als opleiding goed op inspeelt is dit een
kans voor de werkgelegenheid.
Automatisering is van toepassing
in de sectoren Techniek,
Economie & Ondernemen en
Zorg & Welzijn en in eventuele
nieuwe sectoren. Elke opleiding
in de sectoren biedt de leerlingen
minstens 12 uur les per week
in praktijklokalen, waar ze
de modernste toepassingen
oefenen. Daarnaast willen
we de samenwerking met de
betafactory verder intensiveren.

greep uit het reeds ontwikkelde
aanbod, dat continu wordt
uitgebouwd op basis van de
nieuwste technieken.
Al dit soort vaardigheden
kunnen de leerlingen vervolgens
toepassen in de stagebedrijven,
waardoor de link met de praktijk
nog sterker wordt.

Elke opleiding in de
sectoren biedt de leerlingen
minstens 12 uur les per week
in praktijklokalen, waar ze
de modernste toepassingen
oefenen.

Samen met WNTweb en
georganiseerd vanuit onze
Hotspot Techniek, maken de
leerlingen kennis met diverse
virtual reality toepassingen in de
gezondheidszorg, programmeren
ze de aansturing van een robot
en gaan ze aan de slag met het
programma Makey Makey om
alledaagse dingen in touchpads
te veranderen. Dit is slechts een
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Voeding, gezondheid
en e-health
Voeding en de impact daarvan op de gezondheid,
zijn thema’s die natuurlijk heel goed bij Westland
passen. Binnen de 7 bètawerelden van Techniek
ontwikkelen we bijvoorbeeld onderwijs waarbij
we ingaan op de innovatieve technieken die
spelen in Westland.
E-health sluit daar organisch
op aan, waardoor patiënten
meer zelfstandigheid kunnen
verwerven in hun eigen zorg.
Binnen het profiel Zorg & Welzijn
ontwikkelen we een e-health
module voor onze leerling de zorgmedewerker van de
toekomst. Zo krijgt deze de
benodigde basiskennis van de
ontwikkelingen op het gebied van
e-health binnen dit werkgebied.
Tijdens de vele praktijkuren
kan de leerling de nieuwe
vaardigheden oefenen, alvorens
deze te gaan uitvoeren in de
praktijk. Allereerst gebeurt
dat bij de stagebedrijven:
verzorgingstehuizen en
ziekenhuizen waar gewerkt
wordt met e-health. De leerlingen
kunnen tijdens de stage hun

kennis toepassen en uitdiepen.
Ook op dit thema willen we
de samenwerking met de
betafactory verder intensiveren.
Zo wordt de individuele leerling
optimaal voorbereid op de praktijk
of voor het vervolgonderwijs, en
krijgt Westland goed geschoolde
mensen in de Zorg.

Binnen het profiel Zorg & Welzijn
ontwikkelen we een e-health module voor
onze leerling - de zorgmedewerker van
de toekomst.
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Procesbeheersing
‘Procesbeheersing’ is het besturen, beveiligen
en controleren van technologische processen.
Door deze processen te analyseren, af te
stemmen en bij te sturen worden de hoogste
technologische en daarmee economische
resultaten behaald.
Het ISW Vakcollege+ biedt
een brede Techniek-opleiding
waarin tal van aspecten van
procesbeheersing worden
behandeld. De stages bij onze
convenantpartners maken de
opleiding helemaal áf.
Onze leerlingen doen hiermee
gerichte basiskennis op die
ze prima kunnen gebruiken
in de praktijk of in hun
vervolgopleiding. Voor Westland
zijn medewerkers die overweg
kunnen met tal van aspecten van
procesbeheersing, goud waard.
Want het zijn de processen die
Westland ‘maken’.

Voor Westland zijn medewerkers
die overweg kunnen met tal van aspecten
van procesbeheersing, goud waard.
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De kans is nú, de
gelegenheid hier

Colofon

De ruimte die er is voor nieuwbouw op de
Greenport Horti Campus biedt een enorme
kans ten gunste van Westland en vooral:
zijn bewoners. Deze kans willen wij verzilveren,
want de kans is nú en de gelegenheid is hier.
Op de vorige pagina’s hebben
wij uiteengezet wat wij ons
voornemen en hoe onze
leerlingen – de nieuwe generatie
Westlanders - en de bedrijvigheid
in Westland hiervan kunnen
profiteren.

Onze propositie:
het ISW Westland
Vakcollege+.
We hebben uitgelegd wat de
‘plus’ is in onze nieuwe naam.
We bundelen ISW Westland
Vakcollege, ISW Westland
Praktijkcollege, ISW onderneemt,
Westland Hotspot Techniek en
het netwerk van ISW-scholen in
één gebouw. Daardoor ontstaat
een plek waar ervaring, talent,
kennis en uitdaging samenkomen
en waar ontwikkeling centraal
staat. Met multidisciplinaire
onderwijsruimten en plek voor
startups en talentontwikkeling.

Het ISW Westland Vakcollege+
wordt daarmee de toeleverancier
van denk-, maak- en doekracht
in Westland. Dit zowel voor
het bedrijfsleven als voor
het vervolgonderwijs. Zodat
de generatie die nú al aan
het werk is in Westland, kan
profiteren van de toekomstige
generatie. En andersom, want
inmiddels hebben we meer dan
150 technisch georiënteerde
bedrijven aangesloten op onze drie
convenanten voor het delen van
kennis en ervaring. Ook voor de
andere profielen beschikken we
over een mooi netwerk.

Antwoorden op de mondiale
vraagstukken zijn belangrijk.
Net zo belangrijk is dat deze
antwoorden niet op de tekentafel
blijven liggen, maar in de praktijk
gaan werken. Daar komen onze
gepassioneerde vakmensen
bij kijken. Werken aan kennis

die wérkt, dat is het Westland
Vakcollege+... en dat is ook de
grote kracht van Westland!

Projectcoördinatie:
ANIQ Projectorganisatie,
Anita Bassie

Daarom hoort het ISW Westland
Vakcollege+ op de Greenport
Horti Campus in het hart van
Westland.
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Antwoorden op de
mondiale vraagstukken zijn
belangrijk. Net zo belangrijk
is dat deze antwoorden niet
op de tekentafel blijven
liggen, maar in de praktijk
gaan werken.

Het opleidingsaanbod van het
Westland Vakcollege+ is uniek
in zijn breedte én diepte. Daarbij
gaan wij verder dan alleen kennis
en kunde: de 21st century skills
waar het bedrijfsleven om vraagt
en zal vragen de komende 5 tot
10 jaar, nemen een prominente
plaats in ons curriculum in.
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Bekijk ook onze film over het ISW
Westland Vakcollege+.
Samen werken aan onderwijs
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ISW leidend in leren

