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Op de Thorbecke maak je kennis met de praktijk van morgen. Door letterlijk je handen uit je  

mouwen te steken. Door te doen dus! Niet voor niets staat onze school op een bedrijvenpark.  

Dé plek voor mooie ideeën en techniek! Dé plek waar we jou wegwijs maken in de beroepen  

van later. We zitten er middenin! 

Denken is het nieuwe doen. En precies daarom maakt Thorbecke het leren leuk. Door je de kans  

te geven vanaf de brugklas de lesstof al in de praktijk te brengen. We halen de toekomst een stukje 

dichterbij. We volgen jouw droom en helpen je om in de praktijk uit te vinden wat dat betekent. 

Op de Thorbecke vinden we het belangrijk dat jij de kans krijgt om jezelf te leren kennen, te leren 

ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen, om je te laten zien dat ook jij het kunt gaan maken! 



Onderwijs Stage en Werk 
Betekenisvol leren

Zelfstandig aan de slag bij een bedrijf. Dat doe je niet zomaar even. Daar heb je arbeidscompetenties en  

vaardigheden voor nodig. Maar als je ze eenmaal hebt, kun je sterren verdienen. En met die sterren kun jij  

door naar het echte werk! Op naar Thorbecke in Bedrijf! Natuurlijk helpen we jou om deze competenties en  

vaardigheden te oefenen. Dat doen we door elke keer samen met jou te kijken hoe je bent gegroeid.

Met de volgende arbeidscompetenties ga je op PrO Thorbecke en op stage aan de slag:

• Motivatie en zelf initiatief nemen

• Werkhouding

• Communicatie

• Verantwoordelijkheid nemen

• Omgaan met een probleem

• Reflectie

Fase 1 

Wie ben ik? Wat durf ik aan?

In de eerste fase maak je kennis  

met al onze praktijkstromingen  

en keuzevakken, zodat jij kunt  

ontdekken wat je talenten zijn en  

wat jij interessant vindt om te doen.

Fase 3 

Wat wil ik? Wat ga ik doen?

In de derde fase gaan we kijken  

welk beroep jij wilt gaan kiezen en  

welke vaardigheden je nog nodig  

hebt om dit beroep in de praktijk  

uit te oefenen. 

Fase 2

Wat kan ik? Wat zijn mijn dromen?

Na de eerste fase mag je twee of drie  

stromingen kiezen, waarin jij je verder 

 wilt ontwikkelen. Je gaat je in deze 

fase al wat meer specialiseren en  

oefenen in de praktijk. 

Jouw kennis in de praktijk. Doen dus!
Hou jij ervan de handen uit je mouwen te steken? Dan ben je bij PrO aan het goede adres. 

Bij PrO mag je meteen al aan de slag in de praktijk. We hebben vijf praktijkstromingen  

en vanaf het eerste jaar mag jij gaan ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.  

Dromen, durven, doen
Dromen, durven en doen. In drie stappen gaan we samen met jou op ontdekkingstocht naar wie jij bent, wat je  

al kunt en aandurft, wat je het allerliefste wil gaan doen en welke plek jij wilt gaan veroveren in de maatschappij.  

We hebben daarvoor drie werkfases samengesteld.

Praktijkstromingen

Wat is Thorbecke in Bedrijf?

Thorbecke in Bedrijf is niet zomaar een 

stage. Het is een echte werkplek, waar jij 

samen met je docent werkt in de praktijk 

en alles wat je hebt geleerd ook direct kunt 

toepassen. Leren en werken tegelijk dus. 

Een groot voordeel is ook dat je gedurende 

je werkzaamheden meteen feedback krijgt. 

Begeleiders vanuit het bedrijfsleven volgen  

je op de voet, stemmen af met je docent, 

benoemen je talenten en vertellen je in  

welke vaardigheden je nog kunt groeien.  

Zo leer je het best en het snelst.
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Techniek

Horeca

Techniek is kennismaken met hout, metaal, fietstechniek, 

elektriciteit. Je leert werken met verschillende materialen, 

gereedschappen en machines. 

Je oefent met belangrijke arbeidscompetenties en vaardig-

heden, die je nodig hebt in het bedrijfsleven. Vanaf leerjaar 

3 zorgen we dat je op een echte werkplek vaardigheden en 

competenties gaat oefenen.  

Je gaat je specialiseren door branchegerichte diploma’s te  

halen. Bijvoorbeeld een hout- of lasdiploma, een B-VCA-diploma, 

zodat je op de hoogte bent van de eisen die aan veiligheid  

worden gesteld of een heftruckdiploma.

Bij Horeca leer je over de keuken en alles wat erin staat. Je leert 

eerst gerechten maken voor jezelf maar breidt dit uit naar het 

werken in de keuken van de catering waar je gerechten maakt 

voor de hele school.  

Je leert extra snij- en kooktechnieken van onze catering- 

docent of gaat oefenen in de keuken van het verzorgings- 

tehuis of het restaurant van de Hema. 

Je kan stage lopen in een restaurant, snackbar of catering-

bedrijf. Op school volg je de branchegerichte cursus keuken 

assistent of een HACCP-cursus.  

Samen met jou zorgen we ervoor dat jij een kei wordt in  

snij- kook en baktechnieken.

Praktijkstroming

Praktijkstroming



Groen

Zorg en Dienstverlening
Goede hygiëne staat bij dit vak voorop. Je leert veel over je 

eigen lichaam, maar ook hoe je kleding en een woning goed 

schoon moet houden. Ook ben je bezig met de zorg voor 

anderen en allerlei taken die daar bij horen. 

Misschien vind jij het leuk om met kinderen of met ouderen 

te werken. Je mag dan stagelopen in het verzorgingstehuis de 

Nieuwe Haven, waar we helpen met activiteiten, de schoon-

maak, de keuken, logistiek of de linnenkamer. In de zorg wordt 

jouw hulp vaak enorm gewaardeerd. Je gaat dat zelf ervaren!

Je loopt stage in een verzorgingstehuis, bij een kinderopvang, 

gastouder of op een school. Dat betekent dat je werkt met  

allerlei doelgroepen. We hebben daarvoor verschillende  

branchegerichte cursussen, zoals HACCP, EHBO maar ook  

facilitair medewerker, waarbij je leert over het klaarzetten, 

ophalen en verspreiden van spullen die nodig zijn in een 

instelling of bedrijf.

Praktijkstroming

Ben je graag buiten, hou je van dieren, van bomen of van 

planten? Dan is de stroming Groen echt iets voor jou. Je maakt 

kennis met allerlei planten en dieren  rondom het huis en je 

leert te werken met verschillende gereedschappen, die je nodig 

hebt in de natuur of in de tuin.

Je leert ook te werken in het ‘groen’ van een ander. Dus 

bijvoorbeeld in de tuin van je oma, maar het kan ook zomaar 

de gemeentetuin of de schooltuin zijn. Je loopt stage onder 

begeleiding van onze groendocent. 

Je doet grote ‘groenklussen’ buiten onze school of in de kas. 

Of je loopt stage bij een kweker, Axent Groen, die de tuinen 

verzorgt van zorginstellingen, bij een tuincentrum of een 

hovenier. Je volgt branchegerichte cursussen die handig zijn 

bij je werkzaamheden. Bijvoorbeeld hoe je een kettingzaag 

moet hanteren of hoe je veilig kunt werken met park- en 

tuinmachines.

Praktijkstroming



Winkel en Logistiek
De naam van deze stroming zegt het al een beetje. Je leert hier 

in de winkel waar je op moet letten als je boodschappen doet. 

Rekenen met geld is bijvoorbeeld heel belangrijk. En ja, jij mag 

als een van de weinigen bij ons op school een kijkje nemen in 

ons schoolmagazijn! Zodat je een beetje een idee hebt wat er 

allemaal achter een winkel schuilgaat. En dat is meer dan je 

denkt! Ook leer je hoe het is om in een winkel te werken.  

Je gaat nu echt op pad om in de praktijk te leren. Je mag 

namelijk een dagdeel stagelopen in het magazijn of op de 

werkvloer bij de Hema.

Dus sta jij graag achter de kassa? Of ben je liever bezig met 

de organisatie achter de schermen? Je leert de fijne kneepjes 

van het vak met de verschillende cursussen binnen de richting 

winkel en logistiek, zoals bijvoorbeeld een kassatraining of  

het halen van een hef- of reachtruckrijbewijs. En nog leuker, 

je brengt het meteen in de praktijk tijdens je stage in een 

winkel of een groot magazijn.

Praktijkstroming

Portfolio
Vanaf leerjaar 1 t/m 5 of 6 verzamel je bewijsmateriaal in je  

Portfolio. Dit zijn de trajecten die je volgt en die worden afgerond 

met waarderingen. Maar ook alle andere ervaringen die je op  

school maar ook buiten onze school opdoet.  

Praktijkonderwijsdiploma en MBO Entree diploma
Al deze onderdelen heb je nodig om je Praktijkonderwijsdiploma   

te halen. Samen zorgen we ervoor dat je steeds meer inzicht krijgt 

in jezelf. Vanaf leerjaar 3 worden arbeidscompetenties steeds  

belangrijker. De arbeidscompetenties, gedrag, motivatie en  

theoretische vaardigheden bepalen samen je uitstroomprofiel.

Daarnaast hebben we de Entree klas waar je je MBO Entree diploma  

kan halen waarmee je kan doorstromen naar het MBO niveau 2. 

Branchegerichte cursussen
En natuurlijk zijn er diverse branchegerichte cursussen die je bij 

beide uitstroomprofielen kan halen om je CV mee te vullen en je  

zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw toekomst!

Uitstoom PrO



Contact

Hebt u vragen of wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom!

Bezoekadres

Russenweg 3

8041 AL Zwolle

Postadres

Postbus 30061

8003 CB Zwolle

Voor vragen over aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen  

met (038) 42 62 800 of via de mail: info-tsgvmbopro@ooz.nl.

Go-thorbecke.nl

Onderwijs
•  Zelfredzaamheid

•  Zelf (mede) verantwoordelijk

•  (Realistisch) Zelfbeeld

Fasen
•  Fase 1  •  Wie ben ik? Wat durf ik aan?

•  Fase 2 •  Wat kan ik? Wat zijn mijn dromen?

•  Fase 3 •  Wat wil ik? Wat ga ik doen?

Praktijkstromingen
•  Techniek

•  Horeca

•  Zorg en Dienstverlening

•  Groen

•  Winkel en Logistiek

Uitstroom
•  Praktijkonderwijsdiploma

•  MBO Entree diploma

Branchegerichte cursussen

Vormgeving  www.lijnontwerp.nl


