
Jongeren opleiden naar hun eerste diploma en wellicht een mooie baan. 
Geheel op locatie. ROC Mondriaan en bedrijven zoals Florein, Hanos en 
Heyl doen dit samen in het project EWA Haaglanden.

De werkvloer is voor sommige jongeren veel boeiender en motiverender dan 
de schoolbanken. Daarnaast is het belangrijk dat ze een diploma behalen. 
Reden voor de School voor Entreeopleidingen van ROC Mondriaan om de 
bedrijven ín te gaan en jongeren daar, dus op locatie, op te leiden. 

Bij zorgorganisatie Florein, horeca-groothandel Hanos en bloemen-exporteur 
Heyl krijgen kleine groepjes studenten ’s ochtends les op de werkvloer van 
gedreven docenten van het ROC. En ’s middags leren ze de kneepjes van het 
vak onder begeleiding van het bedrijf. 

Leren op de werkvloer, winst voor alle partijen



Zorgmanager Danielle Koenders van Florein thuiszorg: 'De studenten gaan ‘s middags aan de 
slag bij onze cliënten onder onze begeleiding. Je ziet de studenten groeien, persoonlijk èn in hun 
vak. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de mogelijke zorgmedewerkers van morgen.'

Manager Marc Waslander van Hanos: “De studenten gaan aan de slag in de 
winkel, in ons restaurant en in de logistiek. Na een jaar doen ze examen en hebben 
wij goed zicht op hun kwaliteiten. De samenwerking met ROC Mondriaan is goed. 
Je moet er als bedrijf in investeren, en het levert wat op. Studenten gaan bij ons aan 
het werk, we hebben scholing geregeld voor onze eigen medewerkers. En door de 
media-aandacht weten ook werkzoekenden ons bedrijf beter te vinden.”

HR-manager Robin de Mooij van bloemenexporteur Heyl: “Sinds 2021 hebben 
we een klasje studenten van ROC Mondriaan in ons bedrijf. De studenten gaan 
in de ochtend naar school en lopen vervolgens een paar uur stage. Er wordt veel 
ruimte gegeven voor ontwikkeling van de studenten en na verloop van tijd kunnen 
ze meewerken in op diverse plekken in ons productieproces.”

De opzet
We leiden op naar een mbo niveau 1 (assistent) diploma in de horeca, 
retail, verkoop, logistiek, zorg, dienstverlening en techniek, in de regio 
Haaglanden. Het ROC zorgt dat de studenten binnen zijn en dat het 
onderwijs wordt toegespitst op het bedrijf. Het bedrijf zorgt voor een 
locatie waar de lessen kunnen plaatsvinden en begeleidt de studenten 
op de werkvloer. Studenten stromen na een jaar door naar een opleiding 
mbo niveau 2 of gaan aan het werk. Misschien wel in uw bedrijf.

Ook meedoen? 
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de accountmanager 
van ROC Mondriaan via ewahaaglanden@rocmondriaan.nl.

EWA Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, lokale overheden en het onderwijs. Doel is de 
arbeidsparticipatie te bevorderen van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan, maar ook van andere  
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kunnen we zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio. 

De eerste studenten ontvingen al hun diploma
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Den Haag Werkt


