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Global Forwarding @ Company
Op 8 juni heeft een online informatiesessie plaatsgevonden over
het pilootproject ‘Global Forwarding @ Company’ dat vorig jaar
tussen FORWARD Belgium en Karel de Grote hogeschool werd
uitgewerkt binnen het 3de jaar Logistiek Management (binnenkort
Supply Chain Management). Anders dan bij stage, waar de
studenten de reeds opgedane kennis aftoetsen aan de praktijk en
hun kennis moeten inzetten, leren ze bij werkplekleren nieuwe
zaken op de werkvloer.
FORWARD Belgium nam het initiatief voor de introductie van
werkplekleren binnen de opleiding logistiek management om tegemoet
te komen aan de vraag van bedrijven naar praktische geschoolde
jongeren.
“Investeer in jouw medewerkers van de toekomst.” Het is een win-win
voor zowel de bedrijven als voor de opleiding.

Positieve ervaringen bij studenten en bedrijven
Twee studenten die dit academiejaar het keuzevak ‘Global Forwarding
@ Company’ hebben gevolgd, getuigden over hun positieve ervaringen.
“Wat we tijdens dit traject hebben geleerd op de werkvloer kan niet
aangeleerd worden op de schoolbanken. Het is een enorme
toegevoegde waarde voor de opleiding en voor onze carrièrekansen in
de sector!”
Ook de deelnemende bedrijven waren unaniem enthousiast over het
goed uitgewerkte traject, de begeleiding & coaching en over de kwaliteit
van de studenten op de werkvloer. Een aantal studenten vonden reeds
onderdak bij hun werkplekmentoren.
Bekijk hier een korte film over de testimonials.

Opstart editie 2021-2022
Inge Heirbaut - opleidingshoofd logistiek management aan de Karel de
Grote Hogeschool – lichtte vervolgens toe dat werkplekleren binnen
Supply Chain Management volgende academiejaar zal voortgezet
worden.
In de presentatie van Karel de Grote Hogeschool kan u lezen wat u moet
doen om u aan te melden, de vooropgestelde timing en de te volgen
procedure. De presentatie kan hier gedownload worden.
Voor de werkplekmentor binnen het bedrijf wordt een korte ‘train the
trainer’ sessie gehouden die vrijblijvend kan gevolgd worden.
Het is de ambitie van FORWARD Belgium en Karel De Grote Hogeschool
om werkplekleren in de toekomst ook in andere vakken tijdens de
opleiding te organiseren.

Bedrijven die voor volgend academiejaar interesse hebben in deelname
aan ‘Global Forwarding @ Company’ mogen zich melden bij het
FORWARD Belgium secretariaat.
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