
      

 

Samenwerkingsovereenkomst onderwijs en beroepspraktijkvorming  

transport en logistiek 

 

De ondergetekenden: 

 

1. STC MBO College Logistiek & Vervoer, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw Petra van lange, lid College van Bestuur (hierna: "STC"); 

 

2. Sectorinstituut Transport en Logistiek B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Gouda, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw Lisette van Herk, directeur  (hierna: “STL”). 

 

Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”. 

 

 

Overwegende dat: 

 

01. STC is de instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs. 

 

02. STL zet zich in voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport 

en logistiek. STL doet dit in opdracht van TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen en wordt 

gefinancierd door SOOB (de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg 

en de Verhuur van Mobiele Kranen).  
 

03. Partijen hebben elk vanuit de eigen doelstellingen belang bij doelmatig en doeltreffend beroepsonderwijs, dat 

zoveel als mogelijk voorziet in de behoeften van deelnemers en belanghebbend bedrijfsleven, dat doorlopende 

leerlijnen bevordert en daarmee het voortijdig schoolverlaten beperkt en uiteindelijk de kwalificatiewinst binnen de 

hele beroepskolom vergroot. Zij delen de visie dat een goede aansluiting van het beroepsonderwijs bij de praktijk 

in het bedrijfsleven slechts haalbaar is door praktijkgericht kwalificatie onderwijs in nauwe samenwerking met het 

belanghebbend bedrijfsleven en het betrokken SBB.  

 

Partijen zijn ervan overtuigd dat, in combinatie, de specifieke inbreng van iedere partner zal leiden tot innovatie, 

synergie en een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepspraktijkvorming op het gebied van 

Transport & Logistiek. Uiteindelijk profiteren de deelnemers en (toekomstig) medewerkers in hun beroepspraktijk 

daarvan. 

 

04.Tegen de achtergrond van het voorgaande hebben partijen gesproken over gestructureerde, intensieve 

samenwerking op het gebied van praktijkleren, onderwijsvernieuwing en gezamenlijke werving en begeleiding. Zij 

wensen in dit convenant de resultaten van de gevoerde besprekingen vast te leggen. 

 

 

Verklaren en komen overeen als volgt: 

 

De samenwerkingsstructuur wordt gestoeld op een langdurig samenwerkingsverband om zodoende de 

continuïteit te garanderen. De looptijd van dit convenant bedraagt drie jaar. 

 



 

Pagina 2 van 3 

 

Voor de afspraken zoals partijen overeenkomen zullen afzonderlijke werkafspraken en procedures worden 

opgesteld waarin is vastgelegd welke verantwoordelijkheden partijen hebben. De invulling en uitvoering van deze 

werkafspraken en procedures dragen bij aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs, het detacheren van 

leerlingen en het vakmanschap in de sector Transport & Logistiek.  

 

Partijen zoeken actief en intensief samenwerking met bedrijven, instellingen en overige partijen, die het belang 

van opleiden van deelnemers en (toekomstige) medewerkers in de beroepspraktijk inzien en ondersteunen. 

 

A)  Afspraken Innovatie 

 

1.  STL participeert bij de ontwikkeling en implementatie van bijzondere (onderwijs) trajecten van het STC. 

 

2.  STL ondersteunt het STC bij de vertaling van aanpassingen van kwalificatiedossiers, bpv-begeleiding en 

examinering richting het werkveld.  

 

3.  STL ondersteunt bij projecten als het Sharehouse en het eigen leerbedrijf van het STC.  

 

4.  STC deelt informatie over innovaties in haar onderwijs met STL. STL betrekt de bij haar aangesloten 

bedrijven bij de onderwijsinnovaties van het STC door ze hierover te informeren en waar mogelijk in 

contact te brengen met de BPV organisatie binnen STC.  

 

  

B)  Afspraken Intake en Aanname 

 

1. STC en STL stemmen, door structureel overleg met betreffende afdelingen binnen beide organisaties, 

activiteiten voor het werven van leerlingen met elkaar en op elkaar af om te komen tot een optimale 

instroom voor de sector Transport & Logistiek.  

 

2. STL ontwikkelt in 2022 in overleg met het STC in aanvulling op de AMN-testmethodiek een nieuwe 

testmethodiek en stelt die beschikbaar.  STC en STL stemmen hun activiteiten en procedures met elkaar 

en op elkaar af, zodat selectiecriteria voor elkaar inzichtelijk zijn en werken samen in het selecteren van 

studenten.  

 

3.  STC en STL stemmen, door structureel overleg met betreffende afdelingen binnen beide organisaties, 

hun activiteiten en procedures over de begeleiding met elkaar en op elkaar af, zodat het maximale aantal 

door STL gedetacheerde studenten gediplomeerd uitstroomt.   

 

4.  STC vraagt nieuwe aanmelders van de opleidingen T&L conform intern regelement of gegevens gedeeld 

mogen worden ten behoeve van het vinden van een leerwerkplek en deelt deze informatie primair met 

STL. STL garandeert alle aanmelders van STC conform intern regelement een werkplek.  

 

 

C)  Afspraken participatie onderwijs  

 

1.  STL organiseert periodiek in samenwerking met het  STC: 

a. praktijkbegeleidersbijeenkomsten,  

b. gastlessen op vmbo-scholen in de regio Rijnmond, 

c. DRIVE workshops voor studenten van de T&L opleidingen. 

 

STL participeert:  

a. in de Bedrijfstakcommissie van het STC,  

b. de Examencommissie van het STC. 
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2.  STL draagt actief bij om vroegtijdig school verlaten (VSV) te voorkomen, door structureel overleg met 

betreffende afdelingen binnen beide organisaties om zodoende acties richting student en leerbedrijf op te 

zetten om VSV te beperken.  

 

3.  STL stelt zich ten doel om vanuit de overtuiging “Ieder talent telt” doorstroom naar andere opleidingen in 

plaats van uitval te stimuleren. STL zal om dit te realiseren in samenwerking met het STC in 2022 een 

methodiek ontwikkelen en beschikbaar stellen aan het STC. 

 

4.  STL ontwikkelt in 2002 in samenwerking met het STC een keuzevak T&L om doorstroom vanuit het 

vmbo naar  te stimuleren.  

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op dinsdag 11 januari 2022 

 

STC MBO Logistiek & Vervoer College      

Lid College van Bestuur 

 

 

 

Mevrouw Petra van Lange 

 

 

    

STL 

Directeur  

 

 

 

Mevrouw Lisette van Herk 


