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Beste ouder(s),verzorger(s),

Volgend schooljaar zit uw zoon of dochter in het 3e jaar of in een stageklas.

Het leren vindt dan niet alleen plaats binnen onze school, maar vooral buiten de school  

in de praktijk. Daarnaast worden in de stageklassen Branchegerichte Opleidingen aangeboden.

Branchegerichte Opleidingen zijn vakdiploma’s. Voor iedere branche kun je wel een vakdiploma/ 

certificaat halen. Denk aan de branches Metaal, Winkel en Handel, Zorg, Dienstverlening, Groen  

en Techniek. Deze opleidingen zijn drempelloos, dat wil zeggen dat alle leerlingen – in overleg met 

ouders en mentor – mee kunnen doen. 

Bijna alle Branchegerichte Opleidingen worden afgesloten met een examen. Dit examen wordt  

afgenomen door een landelijk examenbureau. Wanneer een leerling slaagt voor een opleiding krijgt 

hij/zij een landelijk erkend diploma/certificaat. Dit diploma/certificaat kan een leerling goed  

gebruiken als hij/zij later gaat werken.

Het is de bedoeling dat de leerling  zelf een keuze maakt voor een Branchegerichte Opleiding die past 

bij zijn/haar mogelijkheden en interesse. Ook is het belangrijk te kijken of de opleiding past bij de 

uitstroom van de leerling. Deelnemen aan een opleiding is altijd in overleg met ouder(s) en mentor.

U kunt op de volgende pagina’s van dit boekje de verschillende Branchegerichte Opleidingen bekijken. 

U leest daar wat er wordt verwacht van een leerling, wat er wordt geleerd en wat de kosten zullen zijn. 

Er wordt gestart wanneer de betaling binnen is. Mocht de leerling tussentijds stoppen dan wordt het 

examengeld niet terugbetaald. Dit i.v.m. reeds gemaakte kosten. Als u meer vragen heeft over deze 

opleidingen kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. Het volgen van 

een Branchegerichte Opleiding is niet verplicht. We hebben volgend schooljaar een aanbod van 10 

opleidingen. Bij succes zullen we kijken naar een uitbreiding van dit aanbod.



Voor wie?
Als je in de toekomst wilt gaan werken in een restaurant, keuken of cateringbedrijf dan is een HACCP 

cursus bijna overal verplicht.  

Wat wordt er van je verwacht?
Je bent verplicht om een stageplek te hebben in de catering, horeca of zorg en welzijn.

Door middel van 7 interactieve cursusmodules via internet kun jij je voorbereiden op het examen. 

1. Het belang van hygiëne en de methode HACCP

2. Persoonlijke hygiëne

3. Schoonmaken, afval en ongedierte

4. Temperatuurbeheersing

5. Inrichten van bedrijfsruimten

6. Inkoop, opslag en houdbaarheid

7. (Voor)bereiden, presenteren en serveren

Catering HACCP

Examen:
HACCP oefentoetsen en examen

In de online leeromgeving leer je op een 

leuke manier de theorie. Daarna kan je 

onbeperkt oefentoetsen maken. 

Als je zeker bent van je zaak kan je samen 

met de mentor het examen inplannen.

Lukt het niet de 1e keer, dan heb je nog 

recht op een herkansing.

Kosten: 30 euro.



Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor je als je in de toekomst wilt werken in de schoonmaak. 

Wat wordt er van je verwacht?
Voorlichting:  Aanwezig zijn 1 dagdeel. 

Stagelopen:   Een aantal dagdelen of een dag gekoppeld aan een ervaren kracht in Zwolle. 

Bij een positieve stagebeoordeling gaan we je opgeven voor de cursus.

Branchegerichte cursus:   De opleiding bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur. (in totaal 18 uur) 

gevolgd door een examen van 1 uur. De opleiding vindt plaats in een 

opleidingslocatie in Westenholte. 

Kosten: Geen.

Start: Verschillende data.

Diploma Basismodule Algemene Schoonmaak 
(vloer, interieur, sanitair)



NIL-Lasdiploma op verschillende niveaus 
(MAG 1 / 2 /3 , BMBE 1/2, TIG 1/2)

Voor wie?
Een lasdiploma is voor leerlingen die veel te vinden zijn in het metaallokaal.

Je moet goed en netjes kunnen werken met verschillende machines.

Wat wordt er van je verwacht?
Praktijktest: De vakdocent beoordeelt of je geschikt bent. Je krijgt 3 lessen om te bewijzen   

of je voldoende motorische vaardigheden hebt om deze cursus goed af te   kunnen sluiten.

Theorielessen:  Zijn verplicht en zijn te volgen op school. Deze lessen worden gegeven door de 

vakdocent metaal Egon Dijkslag (20 x 1,5 uur).

Praktijklessen: Tijdens Praktijkblokken volg je de praktijklessen in het metaallokaal  

 (20 x 2 uur).

Praktijkexamen:  Wordt afgenomen door een N.I.L. gecommitteerde examinator 

info@nil.nl of www.nil.nl. 

Kosten: 275 euro, betaling vooraf.

Start: Eerste week na de herfstvakantie.



Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld als je in de toekomst  werk gaat doen met verhoogd risico in een risicovolle 

omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouw-

terreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Een VCA diploma wordt veel gevraagd in de 

volgende branches: Bouw / Transport / Steigerbouw / Schilderen / Fabrieken / Schoonmaak. 

Wat wordt er van je verwacht?
Theorielessen:  In een periode tussen de herfst en kerstvakantie worden theorielessen  

gegeven door een docent. Je wordt ook  

aangemeld voor de digitale leeromgeving. Op deze site sluit je elke week 

een hoofdstuk af. Als alle hoofdstukken zijn afgerond hebben we nog een 

paar maanden om  

proefexamens te oefenen.                                  

Examen:  Als leerlingen alle hoofdstukken hebben afgerond en  

positief scoren op de proefexamen worden ze aangemeld voor het examen. 

Het examen wordt schriftelijk of  

mondeling  op onze school afgenomen door een  

examinator. Als je niet slaagt is er een gratis herexamen.

Kosten:  30 euro voor digitale leeromgeving.

 40 euro voor examenaanvraag + (eventueel) herexamen.

Basisveiligheid VCA    B-VCA



Heftruckrijbewijs en reachtruckrijbewijs 

Heftruckrijbewijs
 

Voor wie?
De cursus veilig werken met een heftruck is bedoeld voor leerlingen die 

een heftruckopleiding willen volgen of het certificaat nodig hebben om  

met een heftruck te mogen werken. Door het volgen van deze cursus is 

de bestuurder in staat werkzaamheden met een heftruck op een veilige 

en verantwoorde manier uit te voeren. 

Wat wordt er van je verwacht?
De minimale leeftijd voor cursisten is 16 jaar.

Cursusduur:   De cursusduur voor de theorie is 8 uur.

 De cursusduur praktijk is variabel, namelijk: tussen de 10 en 38 uur.

Kosten: 100 euro voor lessen en examenaanvraag.

Reachtruckrijbewijs

Voor wie?
Voor leerlingen die hun heftruckrijbewijs gehaald hebben. 

Door het volgend van deze 1-daagse cursus is de bestuurder 

in staat om werkzaamheden met een reachtruck op een veilige 

en verantwoorde manier uit te voeren.

Wat wordt er van je verwacht?
De minimale leeftijd voor cursisten is 16 jaar.

Cursus duur:   1 hele dag.

Kosten: 100 euro voor lessen en examenaanvraag.

Locatie: Ambelt Herfte volgens Arbonorm



Voor wie?
De Branchegerichte cursus winkelmedewerker is voor de leerlingen die in de toekomst in een  

winkel willen gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld een kledingwinkel; een supermarkt of een winkel  

in verzorgingsproducten zijn. De cursus is verdeeld in twee delen: Het werken met ontvangst-;  

opslag- en uitgave van goederen, bijvoorbeeld in het magazijn. En hiernaast het verkoopgedeelte;  

en het klantencontact in de winkel.

 Wat wordt er van je verwacht?
Je moet minimaal 320 uren stage-ervaring hebben opgedaan in een winkel.  Er wordt gestart met  

een nulmeting. Aansluitend zullen er tussenbeoordelingen komen om te kijken hoe je groeit  

in je werkzaamheden. Naast de praktijk heb je 1 keer per week een blokuur theorie. In dit uur  

bereiden we je voor op een paar kleine theoretische toetsjes. Wanneer de theorie voldoende is;  

de stage goed gaat, en je genoeg stage-uren hebt gelopen dan kunnen we het praktijkexamen  

aanvragen. Dit praktijkexamen wordt afgenomen op de stageplaats.

Wat kost dat?            

De kosten van de branchegerichte cursus Winkel Medewerker zijn 50 euro voor het aanmaken van het 

portfolio en voor de aanvraag van het examen.

Branchegerichte cursus winkelmedewerker



Voor wie?
Deze cursus is voor leerlingen die werken met hout leuk vinden. Leerlingen leren in deze

Cursus meer over houtbewerking zoals ,houtsoorten, machines en houtverbindingen.

Je moet goed en netjes kunnen werken met verschillende materialen en machines.

Wat wordt er van je verwacht?
Theorielessen:  Zijn verplicht en zijn te volgen op school. Deze lessen worden wekelijke gege  

ven door de vakdocent. (1 blokuur)

Praktijklessen: Tijdens praktijkblokken volg je wekelijks de praktijklessen in hout lokaal. (1   

 blokuur)

Theorie-Examen: Theorie-examen wordt online afgenomen door Houtdatwerkt.

Praktijk Examen: Praktijkexamen wordt op school afgenomen door de vakdocent.

Kosten: 70 euro bij examinering

Start:  Bij voldoende opgave z.s.m.

Cursus houtbewerking



Voor wie?
De cursus Veilig werken met de motorkettingzaag (basis) raden wij aan voor elke leerling die verder wil 

in het Groen. De cursus geeft jou een voorsprong als je gaat stagelopen of werken bij een Groenbedrijf. 

Maar de cursus is er ook voor iedereen die privé graag met de motorkettingzaag wil werken.

Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten van je dat alle cursusdagen aanwezig bent en met voldoende inzet de lessen volgt. 

Werken met de motorkettingzaag is risicovol!! De cursus richt zich op het veilig en verantwoord gebruik 

van de motorkettingzaag bij snoeiwerkzaamheden en korten van liggend hout. We stellen daarom hoge 

veiligheidseisen aan personen die met deze machines werken en aan de machines zelf.

Examens:
Na de cursus volgt er een examen, die je met voldoende resultaat moet behalen. Al het geleerde wordt 

daar getoetst. Bij voldoende resultaat en aanwezigheid zal er een persoonsgebonden certificaat worden 

uitgereikt, die je weer kunt gebruiken bij sollicitaties.

Inhoud van de cursus:  
•  theorie van de motorkettingzaag;

•  onderhoud van de motorkettingzaag en scherpen van de ketting;

•  persoonlijke beschermingsmiddelen;

•  werkhouding ter voorkoming van lichamelijke klachten;

•  werken in staand en liggend hout; 

•  herkennen / oplossen van kleine storingen.

Cursusduur:  

3 dagen

Kosten: 

Afhankelijk van de groepsgrootte/ 

In overleg met ouder(s)/verzorger(s)

Branchegerichte cursus: Veilig werken  
met de motorkettingzaag (basis)



KAS: SVH DIploma Keukenassistent.

Voor wie?
Vind je werken in een keuken leuk? En vind je het niet erg om tijdens een pauze aan het werk te zijn, of 
op momenten dat anderen vrij zijn? 

Je bent bezig met het voorbereiden en bereiden van voedsel voor anderen. Je leert welke 

bereidingstechnieken, materialen en termen in de keuken gebruikt worden. 

Daarnaast is hygiene een zeer belangrijk onderdeel in de keuken. Je bent niet te beroerd om te poetsen 

en te boenen.

Wat wordt er van je verwacht?

Praktijklessen:      Elke maandag vanaf het begin van het schooljaar koken we een gevarieerd 

                                  aanbod van gerechten. Soms zelfstandig en soms in groepsverband. Proeven   

                                  is hier een belangrijk onderdeel!

Theorielessen:     Elke maandag het vanaf begin van het schooljaar heb je theorie voordat je de 

                                 praktijk in gaat. Soms zul je na de les nog dingen af moeten maken.

Praktijkexamen:  Wordt afgenomen door een SVH gecommitteerde examinator aan het einde 

                                 van het schooljaar. Zie ook SVH.nl

Stage:                     Naast de verplichte praktijk- en theorielessen ben je ook verplicht een stage te          

                                 lopen in de horeca.

Kosten:                   150 euro.  Dit is inclusief kleding (broek, buis, schort en schoenen), examen               

                                  geld en licentie voor de methode.

       

Branchegerichte cursus: Kas SVH Diploma 
Keukenassistent



Voor wie?
De cursus Werken tuin- en parkmachines raden wij aan voor elke leerling die verder wil in het Groen.  

De cursus geeft jou een voorsprong als je gaat stagelopen of werken bij een Groenbedrijf. Maar de 

cursus is er ook voor iedereen die privé graag met de tuinmachines wil werken. 

Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten van je dat alle cursusdagen aanwezig bent en met voldoende inzet de lessen volgt.  

Werken met de tuin- en parkmachines kan risicovol zijn!! De cursus richt zich op het veilig en  

verantwoord gebruik van de machines en het onderhoud van de machines. We stellen daarom  

hoge veiligheidseisen aan personen die met deze machines werken en aan de machines zelf. 

Examens:
Na de cursus volgt er een examen, die je met voldoende resultaat moet behalen. Al het geleerde wordt 

daar getoetst. Bij voldoende resultaat en aanwezigheid zal er een persoonsgebonden certificaat worden 

uitgereikt, die je weer kunt gebruiken bij sollicitaties.

Inhoud van de cursus:   
•  bouw en veiligheidsaspecten van de machines

•  onderhoud aan de machines

•  montage en onderhoud van verschillende garnituren;

•  keuze van de machines voor de uit te voeren 

werkzaamheden

•  veilig werken met de machines

•  herkennen / oplossen van kleine storingen

Branchegerichte cursus: Veilig werken  
met park- en tuinmachines

Cursusduur: 1 dag

Kosten: afhankelijk van de groepsgrootte/ 

in overleg met ouder(s)/verzorger(s)



Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die in de toekomst wil gaan werken met mensen. 

Met een (jeugd) EHBO-certificaat (Eerste Hulp Bij Ongelukken) toon je aan dat je instaat bent om snel 

en goede eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer. Ook kun je herkennen wat je moet doen in een 

acute medische situatie.

Wat wordt er van je verwacht?
De cursus duurt een half schooljaar, 2 lesuren per week. Start van de cursus is september en februari. Na 

afronding van de cursus weet je:

• Welke vormen van eerste hulp er zijn

• Hoe je veel voorkomende ziektebeelden kunt herkennen

• Hoe je daadkrachtig kunt optreden bij calamiteiten

• Hoe je praktisch kan handelen omdat je geoefend hebt met een lotusslachtoffer

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door een externe 

examinator. Na het behalen van je examen ontvang je een erkend certificaat. Dit certificaat is 2 jaar 

geldig. Na 2 jaar kun je een EHBO-herhalingscursus volgen om je kennis en vaardigheden op te frissen. 

Hierbij verleng je de geldigheid van je certificaat. 

Branchegerichte cursus: EHBO (certificaat) 
Jeugd, Eerste hulp bij ongelukken



✁

Naam leerling: ............................................................................................... Klas: ......................................

Geeft zich op voor: .......................................................................................................................................

Handtekening van de ouder(s), verzorger(s) : .............................................................................................

Catering HACCP 

Basismodule Algemene Schoonmaak 

NIL Lasdiploma 

Basisveiligheid VCA 

Heftruckrijbewijs 

Reachtruckrijbewijs 

Winkelmedewerker 

Houtbewerking 

Motorkettingzaag

Tuin- en parkmachines

EHBO

Locatie PRO
www.thorbecke-zwolle.nl


