Nieuwsbrief December 2020
Wat een werk is er verzet!
Het is nog maar een jaar geleden dat de eerste paal
van de Beroepscampus de grond in ging. Wat een
werk is er in een jaar verzet! Deze maand is het al
zover dat de bouwer het pand kan overdragen. Dan
is fase 1 klaar, waarna fase 2 van de nieuwbouw
snel zal volgen.
De aftrap voor de bouw in november 2019

Trots
De campus laat zien wat het resultaat is als verschillende partijen elkaar vinden in het
gezamenlijke doel om vakmensen van de toekomst op te leiden. RGO, CSG Prins
Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, TCR, regionale ondernemers en de
gemeente Goeree-Overflakkee zijn trots op de Beroepscampus waar vanaf januari 2021
de eerste leerlingen van RGO Schoolstraat en Langeweg en Albeda Middelharnis en
Oude-Tonge welkom zijn. Na afronding van deze fase wordt ‘Nieuwbouw Noord’
gebouwd. In het noordelijk bouwdeel gaan RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen ZuidWest en Lentiz het onderwijs verzorgen en is er ruimte voor ondernemers en
instellingen uit de regio.
Overigens is er meer werk verzet dan tot nu toe zichtbaar is. Ook is geïnvesteerd in de
samenwerking tussen de verschillende partijen. Er zijn mooie ideeën, idealen en
plannen voor de toekomst. De website en het logo zijn ontwikkeld. Tijd dus voor een
nieuwsbrief!
Namens RGO, CSG Prins Maurits, Albeda, Lentiz en gemeente Goeree-Overflakkee: veel
leesplezier!

Sleuteloverdracht op 18 december
Op 18 december 2020 draagt de aannemer officieel de sleutel van de
Beroepscampus over naar de opdrachtgever. Dat vindt plaats van 13.00 tot
14.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is dat in kleine kring. Wel is het
moment live te volgen.
De link hiervoor wordt geplaatst op www.beroepscampus.nl en www.goereeoverflakkee.nl/beroepscampus.
De officiële opening van de Beroepscampus Zuid vindt plaats op donderdag 25 maart
van 15.00 tot 17.00 uur.

Vmbo-leerlingen kiezen uit acht profielen
De Beroepscampus moet nog opgeleverd worden, maar vooruitlopend daarop zijn CSG
Prins Maurits (PM) en RGO Middelharnis begonnen met het brede vmbo-aanbod. Wat
houdt dat in? Leerlingen kunnen nu al kiezen uit de acht profielen die er straks
aangeboden worden op de Beroepscampus. Vmbo3-leerlingen kunnen hun
beroepsgerichte profiel volgen op de RGO of de PM. Dit praktijkvak wordt veertien
lesuren gevolgd. De andere lessen volgen de leerlingen op de school waar zij
ingeschreven staan. Spannend, maar de eerste resultaten zijn positief: gemotiveerde en
enthousiaste leerlingen en ouders. Een leerling zei: “Nu volg ik een vak dat helemaal bij
mij past!”
BWI: Bouwen, Wonen en Interieur, GR:
Groen, PIE: Produceren, Installeren &
Energie, D&P: Dienstverlening & producten,
HBR: Horeca, Bakkerij & Recreatie, Z&W: Zorg
& Welzijn, E&O: Economie & Ondernemen,
M&T: Mobiliteit & Transport

Breed mbo-aanbod door Lentiz, Albeda, TCR en
Bouwmensen Zuid-West

De Beroepscampus wil voorzien in toekomstig personeel op Goeree-Overflakkee en de
omgeving en sluit daar met vier focuslijnen op aan. Die lijnen zijn:

Energie en Techniek

Groen en Agro

Zorg en Welzijn

Dienstverlening en Handel

Logo, website en huisstijl: klaar voor de toekomst
Wij bouwen samen de Beroepscampus, de plek waar vakmensen van de toekomst
worden opgeleid. Behalve de oplevering van een prachtig gebouw aan het einde van het
kalenderjaar is er op dat moment ook een mooie website klaar
(www.beroepscampus.nl). Ook het logo en de huisstijl van de hand van WebNL zijn klaar
voor gebruik. En ja, het design past helemaal bij waar de Beroepscampus voor staat:
Innovatief, ondernemend, helemaal van nu en gericht op de toekomst.

Van artist impression naar realiteit

1 In de Beroepscampus wordt hard gewerkt

Iedere voorbijganger heeft kunnen zien hoe het
gebouw zijn uiteindelijke vorm kreeg

Ook binnen is er hard gewerkt
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Werkzaamheden openbare weg bijna afgerond
Niet alleen op het bouwterrein van de Beroepscampus wordt hard gewerkt, ook op de
openbare weg. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Langeweg in een afrondende
fase. Daarmee is de situatie voor fietsers en voetgangers behoorlijk verbeterd.
Zo is er een mooi fiets-/voetpad gekomen aan de kant van de campus, maar ook langs
de Prins Mauritsschool. Daarnaast zijn meerdere verbindingen voor langzaam verkeer
aanzienlijk verbeterd. Denk daarbij aan de verbinding naar de Staver, de verbinding naar
Koornlust en de oversteken van de Langeweg.
Bij de rotonde Langeweg/Rottenburgseweg zijn de werkzaamheden klaar. Er is een
middeneiland, zodat het verkeer dat de rotonde op- en afrijdt dat met een lagere
snelheid doet. Daarmee is gelijk een wachtplek ontstaan voor voetgangers en eventueel
fietsers. De laatste weken van dit jaar zijn er werkzaamheden gepland voor de deur van
de Beroepscampus. Dan komt er onder andere een bushalte en een mooi ingericht
plein.

