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Algemeen 
 
In dit boekje vind je de keuzes die voor bovenbouw 2 en 3 mogelijk zijn.  
In de loop van het schooljaar heb jij zelf al een idee gekregen welk vak of welke vakken 
er bij jou passen. Kijk goed naar de verschillende vakken. Er staan keuzevakken, 
certificeringsvakken en korte cursussen vermeld in dit boekje.  
 
Voor de certificeringsvakken geldt dat je ook in de voorgaande jaren het vak gevolgd 
moet hebben. Kijk goed bij de uitleg van het vak wat de mogelijkheden zijn. Voor de 
korte cursussen geldt dat je uit moet stromen in die richting of dat het noodzakelijk is.  

Voor alle cursussen geldt dat ze doorgaan, mits er voldoende belangstelling is. Voor de 
trajecten: bosmaaier, heftruck, trekker en interne stage geldt dat je geselecteerd wordt 
door school. Tussen de mentor, de leerling en ouders vindt overleg plaats of het vak bij 
de leerling past. 

Als er vragen zijn kun je contact opnemen met de mentor.  
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Keuzevakken of certificeringstraject 
Een keuzevak volg je in samengestelde groepen. Meestal is dat in school, soms ga je 
aan de slag buiten school. In bovenbouw 2 volg je in één keuzevak. 
 
Bij keuzevakken kun je de resultaten volgen in Presentis. Bij een certificeringstraject 
geldt dat je het ook nog eens afsluit met een ‘examen’. Je ontvangt dan een officieel 
certificaat.  
 
Hoe maak je de juiste keuze?  
Stap 1:  
Kijk naar de vakken die worden aangeboden.  
 
Stap 2:  
Je mentor vult het formulier ‘keuzevakken 2020-2021’ in. Deze keuze wordt gemaakt 
naar aanleiding van gesprekken die gevoerd zijn tussen mentor, leerling en 
ouders/verzorgers. Daarnaast is er overleg met de vakdocenten van de vakken die je 
gevolgd hebt. Is het formulier ingevuld, dan zetten je ouders en jij een handtekening op 
dit formulier. Je levert het voor 10 april a.s. in bij je mentor. Zijn er twijfels? Dan ga je in 
gesprek met je mentor.  
 
Stap 3:  
Nog voor de zomervakantie hoor je welke keuzevakken jij volgend schooljaar volgt.  
 
Proeve van bekwaamheid 
Bij praktijkvakken waarbij je met machines en apparaten werkt, moet je eerst een proeve 
van bekwaamheid afleggen. Door middel van een praktijktoets laat je aan je docent zien 
dat je veilig en verantwoord kunt werken.  
 
Vragen?  
Heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuze, neem contact op met je mentor. We 
helpen je graag bij het maken van de juiste beslissing.  
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Bouwtechniek 
Keuzevak 
 
Je krijgt de hele dag les in zowel theorie als praktijk. Je kunt ervoor kiezen om het 
certificaat ‘Stappenplan Machinaal houtbewerken’ te halen (zie uitleg volgende 
bladzijde). Lijkt je dit niks of heb je het certificaat al, dan ga je verder met de cursus uit 
een vorige groep. De opdrachten worden moeilijker. Je kunt je ook verder bekwamen in 
het metselen of schilderen. Soms zetten we een productieproces op en doen een echte 
werksituatie na. Ook mag je naar eigen idee een werkstuk maken. Samen bekijken we 
hoe je dit werkstuk gaat uitvoeren. Het kan ook zijn dat we je vragen jongere leerlingen 
te helpen. Hier kun je veel van leren. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Hoe je gereedschappen en machines 

goed gebruikt;  
- Hoe je een tekening moet lezen en 

maken op papier en met de computer 
middels het programma Sketchup;  

- Hoe je de juiste maten op het 
materiaal zet;  

- Hoe je lichaam goed te gebruiken.  

Praktijk: 
- Opdrachten voor jezelf en anderen 

uitvoeren;  
- Veilig werken;  
- Projectmatig werken; 
- Handgereedschap gebruiken;  
- Elektrisch handgereedschap 

gebruiken;  
- Met machines omgaan;  
- Samenwerken.   

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om met hout en bouwmaterialen te werken;  
- Dat je zelfstandig leert werken; 
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je zwaar werk kunt verrichten;  
- Dat je je huiswerk maakt; 
- Dat je eerlijk bent over de dingen die je moeilijk vindt.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen;  
- Proeve van bekwaamheid.  

 
In alle projecten die we in dit jaar doen, ligt de nadruk op het verder verdiepen in de 
theorie en de praktijk. Je leert vaardigheden door veel herhalen en trainen.  
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Stappenplan machinaal houtbewerken 
Certificeringstraject 

 

Deze cursus kun je volgen als je in de bovenbouw al een jaar les hebt gehad in het vak 
bouw. Je krijgt een hele dag les in zowel theorie als praktijk.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Gereedschapsleer en machinekennis;  
- Werktekening lezen, maken en 

aftekenen;  
- Veilig werken; 
- Materialenkennis. 

Praktijk: 
- Veilig werken met machines en 

gereedschappen; 
- Aftekenen, boren, vijlen, zagen en 

schuren; 
- Samenwerken; 
- Verbindingen maken.  

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je het leuk vindt om met hout en andere bouwmaterialen te werken;  
- Dat je zelfstandig leert werken;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je zwaar werk kunt verrichten;  
- Dat je je huiswerk maakt;  
- Dat je eerlijk bent over de dingen die je moeilijk vindt. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen; 
- Proeve van bekwaamheid. 

 
Je leert in deze cursus om te gaan met houtbewerkingsmachines. En je leert vooral dat 
deze machines niet gevaarlijk zijn, mits je er goed en veilig mee werkt. Het is handig als 
je stage loopt bij een timmer/bouwbedrijf, omdat je dan de opgedane kennis in de 
praktijk kunt uitvoeren. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen, bestaande 
uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het certificaat van deze cursus geeft je recht op 
toegang tot een cursus op niveau 1 van de Stichting Hout en Meubel. 

 
 
   

5 



 

 

Metaaltechniek 
Keuzevak 
 
Je krijgt de hele dag les in zowel theorie als praktijk. Bij dit keuzevak leer je de 
basisvaardigheden die je nodig hebt voor het vak metaaltechniek. Je traint vaardigheden 
die je al eerder hebt geleerd en je leert nieuwe vaardigheden bij.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Werk voorbereiden;  
- Tekening lezen;  
- Theorie over gereedschappen;  
- Theorie over metaalsoorten; 
- Onderhoud van gereedschap.  

Praktijk: 
- Trainen basisvaardigheden metaal 

(aftekenen, vijlen, zagen, boren, 
verzinken, schroefdraad tappen en 
snijden)  

- Zetten;  
- Zachtsolderen (bout en vlam);  
- Puntlassen;  
- Kennismaking met MAG-lassen;  
- Zorgvuldig omgaan met het materiaal en 

gereedschap;  
- Veilig en milieubewust werken. 

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Je vindt het leuk om met metaal te werken;  
- Je wilt je vaardigheden verbeteren en uitbreiden 
- Je wilt zelfstandig leren werken;  
- Je kunt staand werken;  
- Je kunt en wilt veilig werken;  
- Je voert een opdracht uit zoals opgedragen;  
- Je wilt doorzetten;  
- Je wilt samen een klus afmaken;  
- Je durft te zeggen wat je moeilijk vindt.   

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en veiligheidsschoenen; 
- Gebruik van beschermingsmiddelen;  
- Proeve van bekwaamheid.  

 
Je hebt dit vak de voorgaande jaren al gevolgd. Je traint de vaardigheden die je al kent 
en breidt ze uit. Je oefent de vaardigheden die nodig zijn om het PrO-Kenteq-Certificaat 
Basisvaardigheden Metaal te halen. Als je alle basisvaardigheden voldoende beheerst 
mag je het PrO-Kenteq examen Basisvaardigheden Metaal doen. 
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Basisvaardigheden metaaltechniek PrO-Kenteq 
Certificeringstraject 
 
Tijdens de lessen van keuzevak Metaal leer je metaalbewerken volgens de 
basisvaardigheden Kenteq. In ongeveer twee jaar leer je alle vaardigheden die je nodig 
hebt om het Kenteq examenwerkstuk te maken. 
 
Wat leer je?  
De basisvaardigheden:  

- Aftekenen en centeren;  
- Zagen;  
- Vijlen;  
- Boren;  
- Verzinken;  
- Draad snijden en tappen. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermende middelen; 
- Eén jaar metaaltechniek gevolgd; 
- Proeve van bekwaamheid. 

 
Het afsluitend examen is gebaseerd op het Kenteq examen. Het bestaat uit een theorie 
en een praktijkgedeelte. Het praktijkdeel is het belangrijkste deel van het examen. Hierin 
kun je laten zien welke vaardigheden je de afgelopen jaren hebt ontwikkeld. Ook 
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en veilig kunnen werken heb je nodig om het 
examen te kunnen doen. De totale tijd die je nodig hebt voor dit examenwerkstuk is 
verdeeld over 10 lesuren op twee dagen. Het is de maximale tijd die je krijgt om het 
werkstuk te maken. Het werkstuk maak je zelfstandig.  
 
Het werkstuk wordt beoordeeld volgens de norm die Kenteq heeft gesteld. Als je 
voldoende punten hebt verdiend, ben je geslaagd. Punten verdien je door de dingen die 
je goed hebt gedaan, het is dus niet erg als je een keer ergens een foutje hebt gemaakt.  
 
Zoals gezegd is het examen gebaseerd op het Kenteq examen Basisvaardigheden 
Metaal. Omdat het is aangepast voor het Praktijkonderwijs heeft het de naam 
‘PrO-Kenteq’ gekregen. Als je kans wilt maken om de lasopleiding MIG/MAG niv. 1 te 
gaan volgen, is het slagen voor Basisvaardigheden Metaal een voorwaarde.   
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Lasopleiding ‘MIG/MAG Lassen’ NIL niveau 1 
Certificeringstraject 
 
MIG/MAG lassen is een zeer veel toegepaste lastechniek. Het lasproces voor MIG en 
MAG lassen is gelijk. Het verschil zit hem in het gebruikte (beschermings-)gas.  
 
Per schooljaar is er plek voor vijf leerlingen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, volgt er 
een selectie. School beoordeelt de kandidaten op basis van de eisen van de 
lasopleiding. Als je wordt geselecteerd krijgt je een aantal maanden een halve dag per 
week les in zowel theorie als praktijk. De opleiding vindt plaats bij het SMEOT in Hengelo 
en wordt begeleid door een docent van het PrO. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Het MIG/MAG lasproces;  
- MIG/MAG lasapparatuur;  
- Materialenkennis. 

Praktijk: 
- Het lasapparaat handmatig afstellen;  
- Een ‘vaste hand’ van werken krijgen;  
- Onder de hand lassen;  
- Lassen in het kortsluitbooggebied;  
- Lassen in het sproeibooggebied;  
- Stekend en slepend te lassen. 

Wat wordt er van je verwacht?  
- Dat je altijd op tijd aanwezig bent;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je gemotiveerd bent en doorzettingsvermogen hebt. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermende middelen; 
- Minimale leeftijd 16 jaar; 
- Pro-Kenteq Certificaat basisvaardigheden behaald; 
- Eén jaar metaaltechniek gevolgd; 
- Je wordt geselecteerd door school. 

 
De cursus wordt afgesloten met een officieel NIL-examen. Het bestaat uit een theorie- en 
praktijkgedeelte. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek (NIL). Het kan je een Europees erkend lasdiploma opleveren. 
Met dit diploma krijg je voor het MIG/MAG-lassen vrijstelling bij een vervolgopleiding op 
niveau 1. 
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Groenvoorziening 
Keuzevak 
 
Je krijgt de hele dag les in zowel theorie als praktijk. Dat kan in de klas zijn, maar ook in 
de schooltuin of in een tuin bij een bedrijf. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Planten en hun groeiwijze;  
- Onkruiden;  
- Dieren en andere biologie  

onderwerpen;  
- Onderhoud van gereedschap; 
- Hoe je lichaam goed te gebruiken.  

Praktijk: 
- Samenwerken;  
- Lichamelijk sterker worden;  
- Verzamelen en verwijderen van 

zwerfafval;  
- Grasmaaien; 
- Wieden, schoffelen en uitharken van 

onkruid;  
- Met gereedschap werken, zoals: 

schoffel, hark, graskantsteker, 
tegelkrabber, snoei- en heggescharen; 

- Onderhoud en reparatie van 
gereedschap.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om in het ‘groen’ te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je een klus kunt afmaken;  
- Dat je niet bang bent om vieze handen te krijgen;  
- Dat je niet bang bent voor wat kou of regen;  
- Dat je ‘zwaar’ werk kunt verrichten.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen. 
 
Als je enthousiast bent voor dit vak en het leuk vindt om buiten te werken, dan kun je in 
de toekomst er zelfs je beroep van maken. Je kunt het certificaat ‘Werken in het groen’ 
volgen als je al een jaar ervaring hebt opgedaan in de groenvoorziening. 
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Werken in het groen 
Certificeringstraject 
 
Je krijgt de hele dag les in zowel theorie als praktijk. En je hebt al een jaar ervaring in het 
groen.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Plantenkennis;  
- Woorden en begrippen die in het 

‘groen’ worden gebruikt;  
- Gebruik en onderhoud van 

machines; 
- Klantvriendelijkheid;  
- Gereedschapskennis;  
- Je lichaam goed te gebruiken;  
- Veiligheid. 

Praktijk: 
- Samenwerken;  
- Zelfstandig werken;  
- Lichamelijk sterker worden;  
- Opgedragen werk uitvoeren;  
- Boom planten, graskant steken, haag 

knippen, grasmaaien, omleggen, 
wieden, schoffelen, uitharken;  

- Werken met machines en 
gereedschappen;  

- Onderhoud en reparatie. 

Wat wordt er van je verwacht?  
- Dat je het leuk vindt om in het ‘groen’ te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je wilt samenwerken en een klus afmaken;  
- Dat je niet bang bent om vieze handen te krijgen;  
- Dat je niet bang bent voor wat kou of regen;  
- Dat je ‘zwaar’ werk kunt verrichten. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen;  
- Je hebt al een jaar les gehad in het groen. 

 
Je hoeft geen stage te lopen in een tuinbedrijf maar het is wel handig, omdat je dan 
meteen de geleerde vaardigheden in de praktijk kunt brengen. De cursus wordt 
afgesloten met een officieel examen. Als je slaagt, krijg je een door de branche erkend 
certificaat. 
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Werken met de bosmaaier 
Korte cursus 
 
Als je het certificaat ‘Werken in het groen’ al hebt gehaald, kun je deze cursus volgen. De 
cursus zal ongeveer acht hele dagen duren. Je krijgt zowel theorie als praktijk. Je moet 
17 jaar of ouder zijn. Totdat je 18 jaar bent, mag je alleen onder begeleiding met 
machines werken. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- De werking van de bosmaaier en 

het onderhoud;  
- Hoe je lichaam goed te gebruiken; 
- Beschermingsmiddelen;  
- Veiligheid. 

Praktijk: 
- De techniek van het maaien;  
- Het werken in een berm;  
- Het werken in een bos;  
- Bladen verwisselen en slijpen;  
- Veilig te werken. 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je het leuk vindt om in het ‘groen’ te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je elke les aanwezig bent;  
- Dat je de technieken blijft oefenen;  
- Dat je je eigen werk controleert. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding en beschermingsmiddelen; 
- Certificaat ‘Werken in het groen’. 

 
Bijzonderheden:  

- De duur van het traject is acht dagen;  
- Het moet noodzakelijk zijn voor je toekomst; 
- Doorgang bij voldoende deelname.  

 
De cursus wordt afgesloten met een officieel examen, bestaande uit een theorie- en 
praktijkgedeelte. Dit gebeurt op de laatste cursusdag. Als je slaagt, krijg je een door de 
branche erkend certificaat. Het examen wordt afgenomen door een gecommitteerde van 
het Zone College. Deze cursus wordt alleen gegeven bij voldoende aanmelding. 
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Werken met bloemen 
Certificeringstraject 
 
Heb je al een jaar lang het keuzevak ‘werken met bloemen’ gevolgd, dan kun je kiezen 
voor dit certificeringstraject. Tijdens deze cursus leer je de basiskennis en de 
basisvaardigheden van het werken met bloemen en planten. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Bloemen- en plantennamen;  
- Bloemen- en plantenkennis; 
- Planten te onderhouden en hoe je blad 

en bloemen moet verwijderen;  
- Gereedschapskennis en onderhoud. 

Praktijk: 
- Het werken met gereedschap;  
- Afknippen, snijden en ombossen;  
- Bloemen op draad zetten;  
- Het omgaan met het juiste 

materiaal;  
- Een boeket binden met elastiek;  
- Een biedermeier bloemstuk maken;  
- Een korenschoofboeket te maken; 
- Een boeket maken zonder gebruik 

van bijmaterialen;  
- Het inpakken van bloemen en 

planten; 
- Verpotten van planten. 

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om met bloemen en planten te werken;  
- Dat je niet bang bent om vieze handen te krijgen;  
- Dat je zelfstandig aan een opdracht kunt werken; 
- Dat je netjes en precies werkt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je de goede volgorde van de werkzaamheden aanhoudt.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding; 
- Je hebt al een jaar lang les gehad in het werken met bloemen. 

 
Je hoeft geen stage te lopen in een bloemenwinkel, maar het is wel handig. Je kunt dan 
meteen de geleerde vaardigheden in de praktijk brengen. De cursus wordt afgesloten 
met een examen. Als je slaagt, krijgt je een certificaat. 
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Schoonmaak in de groothuishouding  
Certificeringstraject 
 
Je krijgt de hele dag les. De verdeling is: twee uur theorie, twee uur oefenen (op een 
locatie buiten school) en twee uur facilitair in de school. Je doet allerlei klussen, zoals: de 
was, afwas en de kantine opruimen. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Waarom schoonmaken een vak is; 
- Hoe je moet schoonmaken;  
- Welke schoonmaakmiddelen je gebruikt; 
- Woorden die bij schoonmaak horen;  
- Ergonomie (hoe je lichaam goed te 

gebruiken);  
- Veiligheid; 
- Hoe je moet leren voor proefexamens;  
- Huiswerkopdrachten en toetsen. 

Praktijk: 
- De vier vaardigheden: stofwissen, 

moppen, interieuronderhoud en 
sanitair-onderhoud;  

- Omgaan met kritiek, doorzetten en 
samenwerken. 

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je huiswerk maakt en leert voor toetsen en proefexamens;  
- Dat je je spullen bij je hebt en een goede inzet laat zien;  
- Dat je zelfstandig aan een opdracht kunt werken;  
- Dat je netjes en precies werkt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken met schoonmaakmiddelen;  
- Dat je zonder toezicht kan werken;  
- Dat je leert je eigen werk te controleren 
- Dat je leert om medeleerlingen objectief te beoordelen. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding; 
- Deelnemen aan proefexamens. 

 
Je hebt vier keer een proefexamen, deze moet je halen. De cursus wordt afgesloten met 
een officieel examen, je ontvangt dan een door de branche erkend certificaat. Je hebt dit 
certificaat nodig voor de cursus ‘werken met ouderen’ en ‘werken met het jonge kind’ 
(hier leer je ook te werken met microvezelmaterialen). Ook is het behalen van dit 
certificaat een goede basis voor de cursus ‘Winkelmedewerker’ en ‘Werken in de 
horecakeuken’.  
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Werken met ouderen 
Certificeringstraject 
 
Houd je ervan om in een omgeving met ouderen te werken, dan kies je voor de cursus 
‘werken met ouderen’. Je krijgt één dag les in zowel theorie (twee uur) als praktijk (vier 
uur). We werken meestal op school, maar we voeren ook opdrachten uit op de stage of 
in een woonzorgcentrum. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Kenmerken van ouderen;  
- Ouderdomsziekten en - aandoeningen; 
- Omgangsvormen;  
- Schoonmaak-achtergronden;  
- Voeding;  
- Textielverzorging;  
- Veiligheid en ergonomie;  
- Activiteiten. 

Praktijk: 
- Schoonmaaktaken;  
- Bereiden en opdienen van voeding; 
- Tafel dekken 
- Verzorging van textiel;  
- Verzorgen van de leefomgeving; 
- Samenwerken;  
- Gastvrijheid/omgangsvormen.  

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je het fijn vindt om klussen voor een ander te doen;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je je houdt aan de regels op de werkvloer;  
- Dat je huiswerk maakt en leert voor toetsen en proefexamens;  
- Dat je je spullen bij je hebt en een goede inzet laat zien;  
- Dat je zelfstandig aan een opdracht kunt werken. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding; 
- In het bezit zijn van het certificaat ‘Schoonmaak in de groothuishouding’; 
- Stage lopen in een woonzorgcentrum. 

 
 
Je moet wel in het bezit zijn van het certificaat ‘Schoonmaak in de groothuishouding’ om 
aan deze cursus deel te nemen. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen, je 
ontvangt een erkend certificaat.   
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Werken met het jonge kind 
Certificeringstraject 
 
Houd je ervan om in een omgeving met kinderen te werken, dan kies je voor de cursus 
‘werken met het jonge kind’. Je krijgt één dag les in zowel theorie (twee uur) als praktijk 
(vier uur). We werken meestal op school, maar we voeren ook opdrachten uit op de 
stage. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Kenmerken van jonge kinderen;  
- Ontwikkeling van het jonge kind;  
- Omgangsvormen;  
- Schoonmaak-achtergronden;  
- Voeding;  
- Textielverzorging;  
- Veiligheid en ergonomie;  
- Activiteiten. 

Praktijk: 
- Schoonmaaktaken;  
- Bereiden en opdienen van voeding;  
- Verzorging van textiel;  
- Verzorgen van de leefomgeving;  
- Samenwerken;  
- Gastvrijheid en omgangsvormen.  

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je het fijn vindt om klussen voor een ander te doen;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je je houdt aan de regels op de werkvloer;  
- Dat je huiswerk maakt en leert voor toetsen en proefexamens;  
- Dat je je spullen bij je hebt en een goede inzet laat zien;  
- Dat je zelfstandig aan een opdracht kunt werken. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding; 
- In het bezit zijn van het certificaat ‘Schoonmaak in de groothuishouding’; 
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de stage. 

 
Je moet wel in het bezit zijn van het certificaat ‘Schoonmaak in de groothuishouding’ om 
aan deze cursus deel te nemen. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen, je 
ontvangt een certificaat.   
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Koken 
Keuzevak 
 
Je krijgt de hele dag les in zowel theorie als praktijk. Bij dit keuzevak ligt de nadruk op 
het koken voor een ander en dus kook je voor vier personen in plaats van voor jezelf.  
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Een recept lezen;  
- Wat een goede werkhouding is;  
- Plannen; 
- Meten en wegen;  
- Gezonde voeding.   

Praktijk: 
- Snijtechnieken;  
- Koken en bakken;  
- Veilig en hygiënisch werken;  
- Werken met 

keukengereedschappen;  
- Werken met keukenapparatuur;  
- Afwassen en schoonmaken;  
- Uitvoeren van periodieke 

schoonmaakklussen; 
- Maken van schoolsoep, snack en 

broodjes.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je het leuk vindt om in de keuken te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je tegen opbouwende kritiek kunt;  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je zelfstandig kunt werken;  
- Dat je schoon en hygiënisch kunt werken.  
- Dat je periodieke schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding;  
- Stevige, dichte schoenen met grip (antislip → sneaker voldoet)  

 
De kooklessen worden niet meer klassikaal gegeven. Je werkt zelfstandig; dit betekent 
alleen en soms in tweetallen. Ook krijg je meer verantwoordelijkheid voor het te maken 
gerecht, waaronder boodschappen/ingrediënten halen. Je leert een aantal 
basistechnieken , zodat je in de toekomst maaltijden voor jezelf kunt maken. Soms maak 
je ook bestellingen zoals: hapjes, lunch of gebak. Het komt ook wel eens voor dat we in 
of buiten school gevraagd worden om hapjes te serveren. Als je enthousiast bent voor 
dit vak, kun je in bovenbouw 2 de cursus ‘werken in de horecakeuken volgen’.    
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Werken in de horecakeuken 
Certificeringstraject 
 
Je krijgt de hele dag les in zowel theorie als praktijk. Deze cursus kun je volgen als je al 
een jaar het keuzevak ‘koken’ hebt gehad in bovenbouw 1. En als je al een aantal 
basistechnieken kent. Je gaat professioneler werken en je draagt speciale werkkleding. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Een recept lezen;  
- Snijtechnieken: snipperen,  

julienne, ciseleren, brunoise;  
- Kookbegrippen;  
- Wat een goede werkhouding  
       is;  
- Plannen;  
- Grootkeukenapparatuur;  
- Hygiëne en veiligheid. 

Praktijk: 
- Snijtechnieken;  
- Koken en bakken;  
- Veilig en hygiënisch werken;  
- Afwassen en schoonmaken.  
- Werken in het horecagedeelte van de keuken met: 

de frituur, bakplaat, kachels en vaatwasser;  
- Maken/uitgeven van schoolsoep, snack en broodjes;  
- Verzorgen van bestellingen van gerechten;  
- Verzorgen van bestellingen van hapjes, 

lunch/brunch;  
- Serveren;  
- Uitvoeren van periodieke schoonmaakklussen.  

Wat wordt er van je verwacht?  
- Dat je het leuk vindt om in de keuken te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt;  
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je stressbestendig bent (soms moet een klus snel af);  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je zelfstandig en schoon/hygiënisch werkt;  
- Dat je je aan afspraken houdt. 

 
Eisen:  

- Dragen van een koksbuis en sloof;  
- Eén jaar keuzevak ‘koken’ in de bovenbouw hebben gevolgd; 
- Deelnemen aan proefexamens; 
- Lange haren in een staart of knot; 
- Korte nagels, geen gelakte of gelnagels; 
- Sieraden af, piercing uit of afplakken;  
- Neutrale make-up. 

 
Je bent werkzaam in de grootkeuken van het kooklokaal. Soms maak je een bestelling, 
zoals: hapjes, lunch of gebak. Ook worden we wel eens gevraagd om buiten school 
hapjes uit te serveren. Stage lopen in de catering is geen voorwaarde, maar het is wel 
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handig om dat wat je leert ook direct in de praktijk toe te kunnen passen. De cursus 
wordt afgesloten met een examen. Als je slaagt, krijg je een schoolcertificaat. 

Beheren met het schoolmagazijn 
Certificeringstraject 
 
Je krijgt zes uur les in zowel theorie als praktijk. In dit certificeringstraject leer je wat er 
zoal in een (school)magazijn en bij een repro/kantoor moet gebeuren. Er wordt gewerkt 
met een locatiesysteem dat ook in bedrijfsmagazijnen gebruikt wordt.  

1. Tot aan de meivakantie volg je: het beheren van het schoolmagazijn . Dat wordt  
   afgesloten met een certificaat.  
2. Na het examen (mei/juni) ga je kennismaken met werken aan de   
    ontvangstbalie, winkelmedewerker en logistiek medewerker. 

 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Woorden en begrippen die in een 

magazijn en bij de richting logistiek 
gebruikt worden;  

- Het gebruiken van een 
administratieprogramma;  

- Het werken met Chromebook;  
- Magazijnbeheer en 

kantoorvaardigheden;  
- Magazijnvaardigheden; 
- Samenwerken en klantvriendelijkheid.  

Praktijk: 
- Samenwerken en klantvriendelijkheid;  
- Werken met een Chromebook;  
- Spiegelen en inventariseren;  
- Werken met de kassa;  
- Kopieerapparaat bedienen;  
- Vouwen, nieten, lamineren, snijden en 

inbinden;  
- Zelfstandig werken in het 

schoolmagazijn;  
- Klussen voor externe bedrijven.   

 
Wat wordt er van je verwacht? 

- Dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je samen een klus kunt afmaken;  
- Dat je een klus nauwkeurig kunt afmaken; 
- Dat je tegen stress kunt (soms moet iets snel af zijn);  
- Dat je zelfstandig een opdracht opstart en uitvoert.  

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding. 
 
Het beheren van het schoolmagazijn is een certificeringstraject. Dit certificeringstraject is 
een combinatie van kantoor/magazijnwerk. Bij dit vak leer je al een aantal vaardigheden 
als voorbereiding op de cursus ‘winkelmedewerker’ en ‘logistiek medewerker’. Deze 
cursussen zijn in de bovenbouw 2 te kiezen. Het traject ‘beheren van het 
schoolmagazijn’ wordt afgesloten met een examen. Als je slaagt, krijgt je een certificaat.   
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Winkelmedewerker 
Certificeringstraject 
 
De cursus is bedoeld voor leerlingen die stage lopen in een winkel en er willen werken. 
Je begint de dag met twee lesuren. Tijdens deze lessen werk je aan het theoretische 
gedeelte van het certificeringstraject. Ook is er tijd om de stage- en schoolopdrachten uit 
te werken. Alle resultaten worden in jouw eigen online portfolio opgeslagen. Aansluitend 
ga je naar je stageplek.  
 
Wat leer je?  

Theorie en praktijk: 
- Je helpt bij het ontvangen en opslaan van artikelen;  
- Je presenteert artikelen;  
- Je helpt bij het verzorgen van de winkel en/of het magazijn;  
- Je ontvangt klanten in de winkel;  
- Je helpt bij het verkoopgesprek. 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je het leuk vindt om in een winkel te werken;  
- Dat je het vak lichamelijk aankunt (veel staan);  
- Dat je niet bang bent om af en toe zwaar werk te doen;  
- Dat je met collega’s werkafspraken kunt maken;  
- Dat je durft te overleggen over de opdrachten die je moet uitvoeren op stage;  
- Dat je gedurende het hele schooljaar stage loopt in een winkel;  
- Dat je klantvriendelijk bent;  
- Dat je je huiswerk maakt en leert. 

 
Eisen:  

- Gedurende het certificeringstraject loop je een aaneengesloten stage op 
hetzelfde stageadres bij een winkel.  

 
Bijzonderheden:  

- Doorgang bij voldoende deelname.  
 

Je voert verschillende opdrachten uit in de winkel die in je in een digitaal portfolio zet. 
Als je alle opdrachten en toetsen hebt gedaan, wordt bekeken of je examen mag doen. 
Het examen wordt afgenomen in de winkel waar je stage loopt. Als je slaagt, krijg je een 
door de branche erkend certificaat.   
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Logistiek medewerker 
Certificeringstraject 
 
De cursus is bedoeld voor leerlingen die stage lopen in een magazijn en er willen 
werken. Je begint de dag met twee lesuren. Aansluitend ga je naar je stageplek.  
 
Wat leer je?  

Theorie en praktijk:  
- Veilig werken;  
- Zelfstandige werkhouding;  
- Omgang met collega’s;  
- Lezen van verschillende werkdocumenten;  
- Ontvangen en controleren van binnengekomen goederen;  
- Opslag van goederen;  
- Orderverzamelen en het verzenden van een order. 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je gedurende het hele schooljaar stage loopt in een magazijn of groothandel;  
- Dat je oefent met een elektrisch intern transportmiddel zoals een heftruck of een 

orderverzameltruck;  
- Dat je al op een verantwoordelijke manier kunt omgaan met materialen;  
- Dat je tegen stress kunt (soms moet een opdracht snel af zijn);  
- Dat je zelfstandig kunt werken; 
- Dat je je huiswerk en opdrachten maakt en leert. 

 
Eisen:  

- Dragen van werkkleding. 
- In bezit zijn van certificaat ‘Beheren van het schoolmagazijn’;  
- Dat je zelfstandig de opdrachten toevoegt aan je eigen digitaal portfolio;  
- Gedurende het certificeringstraject loop je een aaneengesloten stage bij 

hetzelfde bedrijf in de branche.  
 
Bijzonderheden:  

- Doorgang bij voldoende deelname.  
 
Tijdens dit schooljaar loop je stage in een magazijn. Tijdens deze stage voer je 
verschillende opdrachten uit die je in een digitaal portfolio zet. Als je portfolio alle 
(afgetekende) opdrachten, toetsen en een kopie van officiële papieren zoals een ID-kaart 
bevat, wordt bekeken of je examen mag doen. Het examen wordt afgenomen in het 
bedrijf waar je stage loopt. Als je slaagt, krijg je een door de branche erkend certificaat. 
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Textiel 
Keuzevak 
 
Iets meer weten over Textiel is handig wanneer je wil werken in een modezaak of de 
kinderopvang maar ook voor jezelf. Bijvoorbeeld hoe je kleding kunt repareren, nieuwe 
gordijnen naait of een vlek uit je shirt haalt. 
 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
Verschillende materialen en technieken;  

- Waar textiel vandaan komt en hoe het 
wordt gemaakt. 

- Mode, hier en overal ter wereld en hoe 
ontwerpers op ideeën komen. 

- Het gebruik van de computer bij een 
textielopdracht;  

- Hoe je van iets ouds iets nieuws kunt 
maken;  

- Hoe kleding wordt gemaakt;  
- Hoe je een woning inricht;  
- Het reinigen van kleding en andere 

textiel 

Praktijk: 
- Het gebruik van een naaimachine, 

lockmachine en borduurmachine. 
- Omgaan met materialen en 

gereedschappen;  
- Het maken, veranderen en 

repareren van kleding;  
- zelf ontwerpen ( kleding, tassen, 

textielprints) 
- stofferen 
-  

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je zo zelfstandig mogelijk werkt;  
- Dat je samen aan een opdracht kunt werken 
- dat je nauwkeurig werkt. 
- Dat je veilig kunt en wilt werken;  
- Dat je wilt samenwerken;  
- Dat je kunt werken in opdracht.;  
- Dat je in je eigen tempo werkt;  
- Dat je je eigen oplossingen leert bedenken. 
- Dat je met eigen ideeën komt. 
-  

 
De werkstukken die je maakt worden in een digitaal portfolio gezet. 
Je ontvangt aan het eind van het jaar een schoolcertificaat waarmee je precies kunt laten 
zien wat je allemaal gedaan hebt.  
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B-VCA 
Certificeringstraject 
 
Het veiligheidscertificaat B-VCA wordt in veel bedrijven vereist, zoals in de bouw, metaal 
en groen. En soms ook al in de schoonmaakbranche. Je krijgt gedurende een half jaar 
twee uren in de week les. Je werkt meestal op de computer. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Veilig omgaan met gereedschappen, machines en omgeving;  
- Gevaarlijke stoffen;  
- Risicofactoren;  
- Hoe je lichaam te beschermen;  
- Het blussen van branden;  
- De Arbo-dienst. 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je gemotiveerd bent voor de cursus;  
- Dat je je huiswerk leert;  
- Dat je je inspant voor de proeftoetsen;  
- Dat je de cursus niet onderschat, de Nederlandse taal en begrip van 

(technische) woorden is erg belangrijk;  
- Dat je altijd bij de lessen bent;  
- Dat je niet te laat komt. 
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Heftruck 
Korte cursus 
 
Een beperkt aantal leerlingen (die 16 jaar of ouder) zijn, kan deze cursus volgen. De 
cursus wordt gegeven in Hengelo, op een locatie buiten school. Door in kleine groepjes 
te werken, is de oefentijd heel intensief en hoeft de cursus maar twee dagen te duren. 
Mocht deze tijd te kort zijn, dan mag je er drie dagen over doen. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Het opslaan en stapelen van materialen; 
- De diverse soorten trucks;  
- De afmetingen en de capaciteit;  
- De verbrandingsheftruck en de 

elektroheftruck;  
- Veilig werken met de heftruck. 

Praktijk: 
- De dagelijkse controle van het 

voertuig en het rijden;  
- De slalom vooruit en achteruit;  
- Het stapelen van pallets;  
- Bijzondere verrichtingen. 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Dat je thuis je werkboek doorneemt;  
- Dat je het geleerde op stage kunt toepassen;  
- Dat je in staat bent om je aan te passen aan een groep. 

 
Eisen:  

- Minimaal 16 jaar oud zijn; 
- Het moet noodzakelijk zijn voor je toekomst; 
- Je wordt geselecteerd door school. 

 
Bijzonderheden:  

- Duur van het traject is twee of drie dagen;  
- Leerlingen waarbij op het stagebedrijf een heftruck gebruikt wordt, hebben 

voorrang;  
- Oudere leerlingen gaan voor jongere leerlingen. 

 
Dit is een kortdurende cursus waar je meestal door je stageleraar voor aangemeld wordt. 
Soms kom je op plekken waar het hebben van het heftruckcertificaat nodig is voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. En ook maak je meer kans als er wordt gesproken 
over het krijgen van een baan. Het certificaat blijft vijf jaar geldig.   
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Trekker 
Korte cursus 
 
Sinds enkele jaren moeten bestuurders van landbouwvoertuigen, heftrucks en 
grondverzetmachines in het bezit zijn van een officieel trekkerrijbewijs. Het rijbewijs of 
de cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. 
 
Wat leer je?  

Theorie:  
- Theorie van de verkeerswet;  
- Alles wat je moet weten van de trekker 

om op de weg te kunnen rijden;  
- Onderhoud van de trekker. 

Praktijk: 
- Een aanhanger aan- en afkoppelen;  
- Achteruit rijden met de aanhanger; 
- Alle praktische vaardigheden voor 

het examen. 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

Theorie:  
- Eens per twee weken een theorie-avond 

in Goor;  
- Voor de rest middels e-learning waarbij 

de rijschool de vorderingen bijhoudt;  
- Het examen vindt plaats bij een 

CBR-vestiging;  
- Je kunt pas met de praktijk beginnen als 

je geslaagd bent voor de theorie. 

Praktijk: 
- Dit vindt plaats in Goor;  
- Twee of drie dagdelen;  
- Voor het examen doe je een 

proefexamen;  
- Het examen wordt afgenomen in 

Baak (Gelderland),  onder toezicht 
van een examinator van het CBR. 

 
Eisen:  

- Je moet 16 zijn op de dag van het praktijkexamen; 
- Het moet noodzakelijk zijn voor je toekomst; 
- Je wordt geselecteerd door school. 

 
Met het trekker-rijbewijs mag je alle landbouwvoertuigen besturen en ook hele grote en 
zware combinaties. Je krijgt les op een grote, moderne trekker met een aanhanger met 
een gewicht van 8000 kg. Je krijgt de mogelijkheid om dit certificaat te halen als dit 
noodzakelijk is voor stage en uitstroom. Aan de cursus zijn kosten verbonden, dit komt 
neer op een bedrag van ongeveer € 1300,- . Ouders/verzorgers en eventueel het 
stagebedrijf zullen een groot deel van deze kosten moeten betalen.  
   

24 



 

 

Interne stage 
 
Bij de interne stage ben je aan het werk bij de ingang van de school. Je bent werkzaam 
aan de ontvangstbalie, de uitgiftebalie (bar) en in de binnen- en buitendienst. De interne 
stage is geen normaal keuzevak. Je kunt aangeven dat je dit wil en dan kun je hiervoor 
benaderd worden. Je loopt stage op je eigen school. Dit is voor een bepaalde periode 
maar soms ook voor een heel schooljaar. 
 
Ontvangstbalie: je ontvangt bezoek, je zorgt voor koffie / thee, je verwerkt de post, je 
voert administratieve klussen uit, je bedient de telefoon, je zorgt voor de uitleen van 
spullen, enz.  
 
Uitgiftebalie: je verzorgt alles rondom de bar. Je bereidt producten voor de verkoop, je 
helpt de klanten bij de bar, je zorgt voor de voorraad en de financiële afhandeling.  
 
Binnen- en buitendienst: je doet de boodschappen, je verzorgt de schoolwas, je helpt 
bij klussen, fietsonderhoud, enz. Bij het bepalen van de klussen houden we rekening met 
je belangstelling en met wat je kunt. 
 
Wat leer je?  

- Samenwerken met je collega’s 
- Zelfstandig werken 
- Prioriteren, de juiste volgorde van werken kiezen 
- (Re)presentatie, hoe kom jij en je werkplek over op gasten 
- Gastvrijheid en behulpzaamheid 
- Werken onder stress en tijdsdruk 
- Verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen 

 
Wat wordt er van je verwacht?  

- Je hebt een dienstverlenende houding;  
- Je vindt het leuk om met mensen om te gaan;  
- Je kunt omgaan met stress;  
- Je werkt hygiënisch;  
- Je kunt samenwerken;  
- Je werkt nauwkeurig;  
- Je houdt je aan afspraken.  

 
Eisen:  

- Je wordt geselecteerd door school. 
 
Bijzonderheden:  
Leerlingen bij de interne stage beginnen om 8.15 en gaan door tot 14.15. De pauzetijden 
zijn na de normale pauzes. De contacten verlopen via de docent van de interne stage, de 
mentor en de stagedocent. 
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