
 

 
Sittard is een erkend leerbedrijf rijker: BCT biedt stage voor jongeren 

 
Sittard, 26 augustus 2019 – Het Sittardse BCT, specialist in Enterprise Information 

Management, is door S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven) gecertificeerd tot een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat jongeren die 

een mbo-opleiding in applicatie- en mediaontwikkelaar of mediavormgever volgen op 

niveau 4 bij BCT hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. De samenwerking 

wordt onder andere gezocht met ROC Leeuwenborgh in Sittard en de Zuid-

Limburgse scholen Gilde Opleidingen en VISTA College. 

 

BCT draagt op deze manier bij aan het creëren van goed opgeleide vakmensen in de 

toekomst. Tevens geeft BCT hiermee jongeren een kans binnen het bedrijf om met 

de juiste begeleiding uit te groeien tot een volwaardig professional vanuit het 

middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming op in de 

vorm van een leerbaan of stage binnen het bedrijf.  

 

Dimitri Palmen, directeur van BCT: “Wij vinden het belangrijk om nauwe aansluiting 

te hebben met het lokaal onderwijs. Mede dankzij deze certificering kunnen wij 

studenten een interessante leeromgeving bieden met een breed scala aan 

toegesneden opdrachten voor ontwikkeling en vormgeving. Zo dragen we bij aan een 

betere kans op de arbeidsmarkt en een kickstart van hun gloednieuwe carrière.” 

Belangstellenden kunnen op www.stagemarkt.nl kijken of er een passende opdracht 

binnen BCT te vinden is. Een vrijblijvend gesprek behoort natuurlijk altijd tot de 

mogelijkheden.  

 
---- 
Over BCT 
BCT is ervan overtuigd dat grip op informatie bijdraagt aan een veilige, kansrijke en duurzame wereld. 
Met een team van ruim 170 getalenteerde medewerkers optimaliseert BCT informatiemanagement bij 
organisaties aan de hand van het BCT Transitiemodel. Daarmee geeft BCT organisaties in vier 
overzichtelijke stappen een handvat in de groei naar een kennisgedreven organisatie om zo het 
maximale uit informatie te halen. Met haar blik gericht op de toekomst, maar met oog voor het huidige 
ambitie- en volwassenheidsniveau van organisaties, ontketent BCT een evolutie of een revolutie op 
het gebied van waardecreatie. De specialist in informatiemanagement is een aanjager van innovatie 
en helpt organisaties hun bestaansrecht te borgen. Hiervoor zet BCT hoogwaardige Enterprise 
Information Managementtechnologie in waarmee dagelijks meer dan 150.000 eindgebruikers werken. 
Sinds de start ruim 30 jaar geleden, heeft BCT een klantportfolio opgebouwd van meer dan 800 
organisaties in overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven. Meer informatie is te vinden op 
https://www.bctsoftware.com/nl.  
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Indien u geen persberichten meer wenst te ontvangen van BCT, kunt u een e-mail sturen naar 

bct@marcommit.nl 
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