
Met die visie breekt het stichtingsbestuur van Provisus met het verleden 

waarin talrijke kleinere, ad hoc educatieve doelen zich tot de stichting 

konden wenden. In de afgelopen 25 jaren heeft Provisus ongeveer 

2,5 miljoen euro aan educatieve doelen besteed, waaronder honderden 

kleine donaties, maar ook grotere bijvoorbeeld voor de nieuwbouw 

van Het Kwadrant, de realisatie van het Techniekplein op het Kwadrant 

en de inrichting van het Technasium op Het College. Daarnaast mag 

niet onvermeld blijven de gunstige overdracht van 10 ha grond aan de 

Nelissenhofweg aan de gemeente Weert, waarvan een groot deel nu 

eigendom van Defensie, waardoor de gemeente in staat was het nieuwe 

College te bouwen.

Stimuleren beroepsonderwijs
Na een periode van heroriëntatie en gesprekken met vertegenwoor-

digers uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid wil Provisus zich de 

komende jaren richten op de stimulering van het beroepsonderwijs 

en het behoud van technisch opgeleide jongeren voor het regionale 

bedrijfsleven. De regionale maakindustrie heeft daar grote behoefte aan. 

“We willen aansluiten bij de initiatieven die al in de regio worden onder-

nomen om onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar te laten samen-

werken en daarmee jongeren te verleiden voor technische beroepen te 

kiezen. En vooral ook in deze regio te blijven. We gaan ons niet met de 

inhoud en de aanpak bemoeien, maar willen wel fi nancieel ondersteu-

nen”, licht Van Lierop toe.

Provisus een transparant vermogensfonds
Daarnaast wil het bestuur van Provisus zich volledig transparant opstellen. Van Lierop 

verklaart: “Natuurlijk mag iedereen weten hoe we het geld besteden en op basis van 

welke criteria dat gebeurt. Daar willen we transparant in zijn. Bezoek onze website 

voor meer informatie hierover”.
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Educatiefonds 
Provisus STIMULEERT 
BEROEPSONDERWIJS

PROVISUS KOMT VOORT UIT STICH-

TING ST.-JOZEF VAN HET VOORMALIGE 

BISSCHOPPELIJK COLLEGE UIT WEERT. 

HET VERMOGEN WERD ONDER MEER 

BELEGD IN LANDERIJEN. PROVISUS ST.-

JOZEF HEEFT TOT DOEL MET DE RENTE 

VAN HET VERWORVEN KAPITAAL, NA 

AFTREK VAN DE INFLATIECORRECTIE, 

HET ONDERWIJS EN DE EDUCATIE IN 

DE REGIO WEERT TE BEVORDEREN.

 “Provisus gaat zich in toekomst richten op het beroepsonderwijs, om dat beter te laten 
aansluiten op de arbeidsmarkt. Speerpunten zijn de technische beroepen. We willen 
onze fi nanciële middelen inzetten om het verschil te maken”, aldus voorzitter Gilion 
van Lierop.
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