
 
 

 
 
 
Persbericht 
 
Zwolle, 9 maart 2016 
 

Deelnemers Leger des Heils starten opleidingstraject 
Bijzondere samenwerking maakt onderwijs op maat mogelijk 
 
50|50 Workcenter van het Leger des Heils in Zwolle start in samenwerking met 
Rollovereducatie en het MBO Amersfoort een opleidingstraject voor deelnemers van 
het Leger des Heils. Op woensdag 16 maart om 10.30 uur tekent directeur Dik van den 
Hoek van Leger des Heils Overijssel de overeenkomst met  MBO Amersfoort en 
Rollovereducatie. De ondertekening vindt plaats  bij het 50|50 Workcenter van het 
Leger des Heils aan de Dijkstraat 6 in Zwolle. Vanaf 1 april starten achttien deelnemers 
van het Leger des Heils met dit opleidingstraject.  
 
Veel van deze kersverse studenten zijn ooit wel aan een opleiding begonnen, maar hebben 
die om diverse redenen nooit kunnen afmaken. Sterker nog, door omstandigheden hebben 
de meeste deelnemers een periode achter de rug waarin geen plaats was voor opleiding of 
werk. Met hulp en begeleiding van onder andere het Leger des Heils hebben deze studenten 
nieuw perspectief gevonden in hun leven. Het starten van een opleiding met mogelijk uitzicht 
op werk is een volgende logische stap in hun traject. 
 
Samenwerking 
Dit opleidingstraject wordt vormgegeven door een bijzondere vorm van samenwerking 
tussen het Leger des Heils, Rollovereducatie en MBO Amersfoort. De basis van de opleiding 
is een methodiek die ontwikkeld is door Rollovereducatie, deze gaat uit van de ‘sociaal 
lerende werkplek’. Dit betekent dat het leren vooral ook op de werkplek gebeurt. De opleiding 
sluit volledig aan bij het niveau en het tempo van de student en gebeurt via de zogenaamde 
‘gilde driehoek’: De lerende medewerker (student) leert onder directe begeleiding van de 
leermeester van het 50|50 Workcenter, daarbij fungeert de MBO docent als opleidingscoach. 
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de opleiding. 
 
De onderwijsrichtingen die door de nieuwe studenten zijn gekozen, zijn onder andere 
verkoopmedewerker, helpende zorg & welzijn en schilder. Een deel van de werkplekken 
wordt samen met Zwolse bedrijven gerealiseerd. 
 
Leger des Heils Overijssel 
Het Leger des Heils in Overijssel is er voor mensen die kampen met veel problemen op 
meerdere gebieden. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven.  We helpen 
mensen in hun kracht te komen en daardoor wordt hun zelfredzaamheid vergroot. Zo vinden 
ze beter hun weg in de maatschappij. Het aanbieden van leer- werktrajecten maakt hier deel 
van uit. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Nijland, afdeling communicatie 
Leger des Heils WG Overijssel, telefoon: 038 - 467 1958. 
Of José Deuze, communicatieadviseur Leger des Heils Gelderland/Overijssel, telefoon 06 - 
51 15 91 49. 


