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Wij zijn trots op de leerlingen van deze hoogwaardige opleiding 

“Het ACC is als opleiding sterk gericht op het bedrijfsleven. Continue kijken ze waarnaar bedrijven in 

de luchtvaarttechniek om vragen en hoe ze dat kunnen integreren in het lesprogramma. Dit zorgt dat 

de leerlingen van het ACC zeer gewild zijn bij het bedrijfsleven; de leerlingen vinden direct een baan 

als ze hun diploma hebben gehaald. 

 

Het ACC is gevestigd bij het vliegveld en maakt deel uit van 

Aviation Valley. Dat maakt deze opleiding extra interessant. 

Vanaf dag één op school zijn de leerlingen immers in de 

omgeving waar ze later eveneens gaan werken. In de regio of 

elders in de wereld. In principe hoeven de leerlingen van het 

ACC niet ver te reizen om een goede baan te krijgen. Er zijn 

volop interessante bedrijven gelegen aan de Maintenance 

Boulevard.  

 

Op dit moment werken hier in de regio al zo’n 400 werknemers 

in de luchtvaartsector. En we zien een stijgende lijn: sinds 2014 

is de werkgelegenheid en de omzet met 30% gegroeid, 

bedrijven als Samco en MAAS hebben nieuwe hangars 

bijgebouwd. Eveneens zien we dat andere bedrijven in de regio 

staan te springen om deze leerlingen, zoals Chemelot en VDL-

NedCar. Veel leerlingen waaien natuurlijk ook uit naar andere 

(inter)nationale luchthavens in Europa. Dit geeft aan dat deze opleiding zeer hoog staat 

aangeschreven! 

Als gemeente zijn we zeer trots dat een dergelijke hoogwaardige opleiding in de gemeente Beek is 

gevestigd. We laten daarom geen mogelijkheid onbenut om de opleiding onder de aandacht te 

brengen. Afgelopen zomer hebben wij het ACC bezocht bijvoorbeeld met de bezoekers van het VNG-

congres. Ze waren erg onder de indruk. De school vormt een belangrijk onderdeel van de 

Maintenance Boulevard. Ik ben er zelf van overtuigd dat de Maintenance Boulevard met haar 

hoogwaardige werkgelegenheid één van doorslaggevende factoren is geweest die ertoe hebben 

bijgedragen dat Maastricht Aachen Airport in 2014 een nieuwe start heeft kunnen maken. De school 

levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van die hoogwaardige werkgelegenheid. De 

leerlingen van het ACC zijn voor ons hiervan stuk-voor-stuk goede voorbeelden.” 

 


