
Project logistieke ruimte DaCapo College: 

Leren orderpicken? Logistieke leshal nodig! 

Het Praktijkonderwijs van DaCapo College leidt jongeren, voor wie het vmbo niet haalbaar 

is, rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt. Ze krijgen vooral praktijkvakken en in het 

uitstroomjaar bemiddelt de school bij het vinden van werk. Er is grote vraag naar 

logistieke arbeidskrachten, nu en in de toekomst. DaCapo Praktijkonderwijs creëert 

daarom een logistieke leshal om leerlingen op te leiden. Zonder bijdrage van MPlooi was 

dit project niet van de grond gekomen. 

Directeur Praktijkonderwijs Dory-Anne van de Weem: “Leerlingen in het Praktijkonderwijs 

werken het liefst met hun handen. De vaak kwetsbare jongeren van 12 t/m 18 jaar leren het 

beste in de praktijk. Ze lopen binnen en buiten school stage en wij begeleiden ze intensief, 

ook bij het vinden en behouden van een baan als school klaar is. Omdat er in Limburg ook op 

lange termijn grote vraag is naar logistieke medewerkers, willen we onze leerlingen hiervoor 

opleiden. Voor de praktijklessen is een grote logistieke ruimte nodig met heftruckpaden en 

stellingen. Hier kunnen de leerlingen bijvoorbeeld leren orderpicken.” 

Zelf te weinig financiële middelen 

Dory-Anne van de Weem: “Als onderwijsinstelling hebben we niet de financiële middelen 

om deze logistieke praktijkruimte helemaal zelf te financieren. De school werkt met een 

meerjarenbegroting en er is niet jaarlijks geld ‘over’. Het vinden van financiering voor grote 

projecten is een heel karwei. Daarom zijn we erg blij met de co-financiering van MPlooi. En 

met hun betrokkenheid bij onze doelgroep, die vaak een achterstand tot de arbeidsmarkt 

heeft. Met een praktijkgerichte logistieke opleiding vinden onze leerlingen makkelijker een 

passende werkplek bij de logistieke bedrijven in de regio.” 

Schoolbestuur over streep getrokken 

Dory-Anne van de Weem: “Zonder de co-financiering van MPlooi zou dit project niet van de 

grond gekomen zijn. Een vereiste voor het verkrijgen van de co-financiering is dat er ook 

andere partijen meebetalen. Dat gaf bij ons schoolbestuur de doorslag om voor het 

resterende bedrag geld te reserveren in het budget. De bijdrage van MPlooi heeft hen over 

de streep getrokken. Dit betekent dat onze leerlingen in de toekomst goed opgeleid de 

arbeidsmarkt op kunnen. Het hebben en behouden van werk is voor hen van groot belang 

om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in onze samenleving.” 


